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 رشکانی فاطمه حسینی 

جمهور افتتاح شد. از توسط معاون علم و فناوری رئیس 1398ماه سال مهندسی پزشکی امیرکبیر در مهرمرکز نوآوری دانشکده 

شان را در مرکز شروع های برگزیده تحقیقاتمیان ایده های داوطلب برای استقرار در مرکز، هشت ایده برگزیده شدند و تیم

 کردند. این هشت پروژه عبارتند از:

 افزاری برای پردازش تصاویر مطراحی و تولید بسته نرMRI کارکردی در فضای قطبی 

 محورهای سالمتآشکارسازی وضعیت بدن افراد توسط پردازش ماشینی به منظور مراقبت 

 کیت آموزشی بایومکاترونیک 

 یابی مطب پزشکانسامانه مکان 

 سازی کتترهای آنژیوگرافیتولید و نمونه 

 سازی کانال عصبی فک تحتانی در تصاویر بصریCBCT به کمک واقعیت افزوده 

 های بدن انسانکننده واریسهای الکترومکانیکی خودکار پیشگیری و درمانایمپلنت 

 دستگاه بیوفیدبک فشار جهت توانبخشی حرکات به کمک تلفن همراه 

کرونا، تحقیقات همچنان ادامه دارد شرایط علت ه مرکز ب آمد و حضور فیزیکی پژوهشگران و اساتید دروبا وجود محدودیت رفت

 دهنده در آینده نزدیک هستند.گذاران بیشتر و استقرار دو شتابو مسئولین مرکز نوآوری به دنبال جذب سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز نوآوری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیرگزارشی از 
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 محمدرضا اسالمی 

 فتحیشیدا  

واژه بیونیک و نزدیکی آن به بیولوژی در ذهن ما این فکر 

کند که این علم در ارتباط با موجودات زنده را ایجاد می

ها هایی است که شالوده آناست. بیونیک علم سیستم

های زنده را های زنده است یا خصوصیات سیستمسیستم

در حقیقت بیونیک به ماند. های زنده میدارد یا به سیستم

پردازد. تا با کشف کنکاش در طبیعت و موجودات زنده می

ها را در فناوری مورد استفاده قرار روابط موجود بتواند آن

توان آن را هنر استفاده از دانش ا به عبارت دیگر مییدهد 

 [.1ت ]های زنده در حل مسائل فنی دانسسیستم

 

گیری کاربهستار شناختی( یا در لغت به معنای )زی بیونیک

برای  «Bionics» واژهاساات.  طبیعت ساااختگیهای اندام

سال ستیل در  سط جک ای. ا شد  1958 اولین بار تو بیان 

ماالًکه ا ته از حت نانی برگرف مه یو نای  «Biov»کل به مع

 و یا "شااابیه "معنایبه  «ic»و پساااوند  "معنای زندگی"

ترکیبی از  این واژه راها نیز نامهخی لغتبر .است "همانند"

«Bio » معنااای یولوژی"بااه  معنااای« nic»و  "ب  "بااه 

یک ند ]تعریف کرده  "الکترون به  [.2[]1ا یک  تدا بیون در اب

های زنده طراحی هایی که براساس سیستمبررسی ماشین

شاید بتوان لقب پدر علم  .پرداختمی ،بودند شده و ساخته

کی از ی زیرا او بود که داد؛لئوناردو داوینچی  به بیونیک را

ماشااین  ،شااده از علم بیونیکهای شااناختهبهترین طرح

پرنده را براسااااس سااااختمان بدن خفاش طراحی کرد و 

ی ااسااتداللش این بود که خفاش دارای بال کامال پوشاایده

که هوا را از خود عبور نمی فاش را داسااات  بال خ هد و 

ستی پرده شاندهپو ست که آن را تق مانند پو  د.کنویت میا

ساااال بعد از طرح داوینچی، ماشاااین پرنده  400حدود 

شد و در توسط کلمنت آدر ساخته  سال  با الهام از خفاش 

  [.1]مااتااری پاارواز کاارد  15ارتاافاااع  تااا 1890

                                                                                                                   

 

-رشته ای و یک روشاین رشته به عنوان یک دانش میان

های ها یا گرایششناسی حل خالق مسئله، از شاخه

ایده . رودشمار میشناسی به تخصصی خالقیت نوآوری

-بیونیک براساس حقیقت تکامل تدریجی در طبیعت پایه

تقلید از طبیعت مزایای  درواقع[. 2[]1است ]گذاری شده

اما پژوهشگران عرصه بیونیک بر این باورند که  بسیاری دارد

ها در طبیعت مفیدتر ونگی کار سیستمدانستن اساس و چگ

 کنیم هر جاندار کنونی ضفر .از تقلید کورکورانه است

در این فاصله ت. محصول چندین میلیون سال تکامل اس

اش سازگاری چه را که با هدف ویژه زمانی طبیعت هر

توان می است که از این تجربه ارزشمند برده از بین ،نداشته

های جدید فناوری را از روی سازوکاربا مطالعه فرآیند تکامل 

یم. ساخت هواپیماهای برداری کنموجودات زنده نسخه

تیزپرواز با الهام از بال پرستو و ساخت رایانه با الهام از مغز 

های بارز دیگری از کاربرد علم بیونیکی و فکر انسان نمونه

 [.2] های جدید استبرای ساخت فناوری

-هایی که برپایه سیستمامروزه بیونیک تنها به سازوکار نظام

بلکه به تحلیل هر الگوی کاربردی  ،پردازدنمی ،اندزنده های

موجود در طبیعت که قابلیت برآوردن نیازهای ما و حل 

 مطالعات[. 1] باشد، عنایت دارد مسائل فنی را داشته

های مطالعاتی دیگری نظیر بیونیک در علوم کامپیوتر، زمینه

های عصبی مصنوعی، های عصبی مصنوعی، شبکهسلول

بات تکاملی یا هوش محاسباتی و هوش جمعی را محاس

گرایش مهندسی بیونیکمعرفی زیر  

 تاریخچه بیونیک

 معرفی بیونیک

 ینچیداو لئوناردو اثر
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های پردازش است. این اصول در طراحی سیستم ایجاد کرده

 شود.کار گرفته میاطالعات به

 

طور خاص به معنی  در مهندسی پزشکی، واژه بیونیک به

-ها توسط نسخهنآیا وظایف  یا اصالح عضوها و جاگزینی و

 های بیونیک وباشد. کاشتنیهای مکانیکی و مهندسی می

یا عضوهای بیونیک با انواع پروتزها تفاوت دارد. بدین صورت 

شده را که یک عضو بیونیک وظیفه و عملکرد عضو مختل

تکنولوژی  .کندحتی بهتر نیز عمل می نیز تقلید کرده و

ی علم است که تلفیق رباتیک هابیونیک از جدیدترین شاخه

بیونیک به صورت . کندو فیزیولوژی بدن انسان را مطالعه می

ای ترکیبی از معرف علوم بین رشته تر،تر و عامتخصصی

یولوژی و زهای مکانیک، بیولوژی، کامپیوتر، فیرشته

این رشته تلفیقی از طبیعت جاندار را  باشد.الکترونیک می

ترین و یکی از جذاب[. 2] کندمیدر طبیعت بی جان وارد 

ترین دستاورد کنونی انسان در این علم چشم پیشرفته

بیونیک است که یک نمونه از تولید این محصول را به 

  :دهیماختصار توضیح می

 

چشم بیونیک با همکاری محققان استرالیایی و بودجه دولت 

شده که  الکترود مجهز 24است و با شده  استرالیا ساخته

ای که به پشت گوش قرار دارد، یک سیم کوچک به گیرنده

است. این چشم بیونیک در نزدیک شبکیه متصل شده 

شود که تحریک های الکتریکی داخل چشم کار گذاشته می

کنند و پس از آن شبکیه را تحریک از دستگاه عبور می

رسند و تصویر ایجاد ها به مغز میکنند. سپس این ضربهمی

 کنند.می

کند و بیمار این دستگاه دید اندکی برای بیمار ایجاد می

ها را همچون اجسام تیره تواند تضادهای رنگی و حاشیهمی

و روشن تشخیص دهد. درواقع چشم بیونیک از پیوندی از 

-ای برای ارسال اطالعات به مغز استفاده میههای ویژعینک

رند این دستگاه را به نوعی توسعه کند که محققان امیدوا

طور مستقل حرکت  دهند تا بیمار با استفاده از آن بتواند به

 [.5[]4[]3کند ]

 

 و (علم زیست شناسی)بیونیک از ترکیب دو واژه بیولوژی 

دهنده است که نشان وجود آمدههب (مهندسی) تکنیک

ن فعاال مخاطبان و .رشته بیونیک است ایشخصیت فرارشته

ها و علوم مختلفی گردهم جمع توانند از رشتهاین حوزه می

جا که بیونیک مبتنی بر یک رویکرد باشند. از آن شده

های تحقیقاتی این رشته نیازمند حوزه، ای استفرارشته

-میهای گوناگون های مختلف در علوم و مهندسیمهارت

 جهتباشد که این امر نیازمند افراد متخصص هر حوزه در 

 های درسی وبنابراین برنامه ؛های تیمی استجام پروژهان

توان برای این رشته نوظهور در دانشگاهی متنوعی را می

ترکیب مهندسی و علم  از در واقع این رشته. نظر گرفت

است. ما از مهندسی برای طراحی  پزشکی به وجود آمده

های فیزیکی گیریم و واقعیتوسیله و محصول خود بهره می

ها کافی کنیم اما این تحلیلل خود را ارزیابی میمحصو

سازی پروژه خود نیاز به یک رویکرد ما برای پیاده. نیست

-های بدن از جمله سیستمکامل نسبت به عملکرد سیستم

خواهیم طور مثال وقتی می های حرکتی و عصبی داریم. به

نیاز است که درمورد  ،باشیم یک چشم بیونیک داشته

های ماده به کار رفته و مطابقت آن با ژگیخواص و وی

این بدین معناست که  ؛سیستم بیولوژی خود مطمئن شویم

 بیونیک در مهندسی پزشکی

 چشم بیونیک

 بررسی حوزه های دانشگاهی بیونیک 
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نیاز به درک از ، نیاز به درکی از علوم مواد و هم، شما هم

های عصبی که پیام دیدن را به مغز شما ها و رشتهسلول

بیونیک باید  انبنابراین مهندس دارید؛، کنندمخابره می

های مختلف مثل زمینه مهندسی جامعی در حوزهعات الاط

... علوم اعصاب و ،زیستی، رباتیک، طراحی مدار و الکترونیک

عات مفید مانند قصد حرکت الاستخراج اط .باشند داشته

شده از مغز، پردازش های ارسالانجام کار، پردازش سیگنال

سختی جسم و  شده از وسیله، میزانهای دریافتسیگنال

-میزان نیروی موردنیاز برای اعمال به جسم از جمله مهم

عاتی هستند که باید در یک طراحی بیونیک مورد الترین اط

هایی عات ما سیستمالمطالعه قرار گیرد. با استفاده از این اط

های کنیم که امکان تعامل بین انسان و سیستمرا ایجاد می

های تلفن همراه و ... را تگاهها، رباتیک، دسرایانه مصنوعی،

فراهم کند. همانطور که اشاره شد ما برای درک و فهم 

نسبت به این رشته نیازمند تسلط به علوم متفاوتی هستیم 

که باید مورد  را که به صورت اجمالی چند درس و حوزه

های ما برای اینکه سیگنال .بررسی کنیم ،توجه قرار بگیرند

های مغز برسانیم یا اینکه سیگنال دریافتی از پروتز را به

های نیاز به این داریم که سیگنال ،ارسالی مغز را اجرا کنیم

دریافتی را پردازش کنیم و یک تصمیم منطقی بگیریم و 

بنابراین پردازش و آنالیز  م؛را به مغز یا پروتز مخابره کنی آن

 هاییدانشترین یکی از مهم که داریم های دریافتیسیگنال

حال برای درک و  .است که باید مورد توجه قرار بگیرد

عصبی نیازمند -یالنشناختن نحوه عملکرد سیستم عض

انیک حرکت هستیم. برای بررسی نحوه تحلیل کدروس بیوم

های دریافتی از پروتز در مغز باید دید کاملی نسبت سیگنال

نی البه نحوه عملکرد مغز در دستور دادن به سیستم عض

این است که ما  شته باشیم. یه نکته اساسی دیگرحرکتی دا

های باید در مورد رباتیک، کنترل سیستم ربات در حرکت

چند بعدی و فضایی تسلط کافی داشته باشیم. به منظور 

های محاسباتی ما از روش ،انجام محاسبات و دستور به پروتز

های عصبی هایی مثل شبکهروش ؛زیستی بهره بگیریم

 [.6] های فازیریتم ژنتیک و سیستممصنوعی، الگو

های جهان از هادرغالب دانشگ ،این رشته بدیع دانشگاهی

جمله دانشگاه استنفورد، دانشگاه نیوکسل و دانشگاه واترلو 

هایی مثل مهندسی های رشتهها و زیر شاخهدر گرایش

پزشکی، مهندسی الکترونیک و مهندسی مکانیک در دوره 

البته تعداد اندکی دانشگاه  .شودت تکمیلی ارائه میالصیتح

ها به عنوان ندر سطح جهان وجود دارند که بیونیک در آ

پیزا در از جمله دانشگاه  ؛شودرائه میایک رشته مستقل 

 Rheinisch-Westfälische Technischeو دانشگاه  ایتالیا

Hochschule Aachen .در آلمان  

 

 بودن این رشته در جهان و خصوصا کشور با توجه به نوظهور

در این رشته صورت پذیرفته  به نسبت ما کارهای تحقیقاتی

تواند یک فرصت بکر و مناسب برای دانشجویان است و می

ت مربوط به ارتز و السازی محصوداخلی جهتکشور در 

نیازی کشور از ای که بتواند بیبه گونهد. پروتز مصنوعی باش

 جهتت را تضمین کند. در این الوواردات این محص

های صنعتی مطرح کشور دارای چندین استاد دانشگاه

باشند. اغلب مطرح و آزمایشگاه تخصصی در این حوزه می

های مهندسی مکانیک و ها در زیرشاخهاین فعالیت

ها مانند دانشگاه صنعتی مهندسی برق و در برخی دانشگاه

از  د.گیرانجام میامیرکبیر در زیرشاخه مهندسی پزشکی 

 ،ها نداریمجا که مجالی برای بررسی تک تک دانشگاهآن

صه به بررسی سه دانشگاه مطرح کشور در حوزه الطور خهب

  :پردازیممهندسی می

دکتر مهران جاهد و دکتر مهدی ، در دانشگاه صنعتی شریف

فردمنش به ترتیب در مورد نحوه حرکت پروتزهای دست و 

 .مصنوعی در حال تحقیق و فعالیت هستندپا و شبکیه چشم 

های دکتر فریبا بهرامی در مورد مکانیزم، در دانشگاه تهران

 .های بیولوژیکی در حال انجام فعالیت هستندحرکت و مدل

دانشگاه صنعتی امیرکبیر کمی متفاوت تر  اما داستان در

پروژه دست سیبرنتیکی تحت مدیریت  1366در سال  .است

 تادهاب پایگانی و با همکاری تعدادی از اسدکتر هاشمی قل

مختلف آغاز شد که منجر به  یهاو دانشجویان از دانشگاه

تاسیس آزمایشگاه مهندسی پزشکی در دانشکده برق 

گردید. این پروژه که رتبه اول جشنواره خوارزمی را کسب 

سنگ بنای تاسیس دانشکده مهندسی پزشکی در  ،کرد

 [.7] یرکبیر را بنا نهادایران و دانشگاه صنعتی ام

 بیونیک در ایران
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در این را بنیان دانش اگر بخواهیم چند شرکت موفق و

های مطرح در این زمینه یکی از گزینه ،عرصه نام ببریم

نیان پداسیس است که در حوزه طراحی و بشرکت دانش

های رباتیک کمک حرکتی و توانبخشی به ساخت سیستم

این  .ندرساهای جسمی خدمت میافراد دارای معلولیت

موفق به ساخت اولین نمونه ارتز  95شرکت در سال 

 [.8] توانبخشی رباتیک در ایران به نام اکسوپد شد

ها نیز شرکت فناور احیاگر در یکی از جدیدترین موفقیت

موفق به ساخت یک  2020نوین پارسه ماندگار در سال 

این دست بیونیک  .جهت آزادی شد 7 دست بیونیک دارای

برای انجام  و کنددر طراحی خود از طبیعت زنده تقلید می

شده از سطح های زیستی دریافتحرکات خود از سیگنال

کند. همچنین این دست بیونیک دارای پوست استفاده می

حس دما، لرزش، لغزش،  تواندسیستم حسی است که می

 .[9] به کاربر القا کند فشار و موقعیت اجسام را

 

 .مهندسی بیونیک مرز جدیدی از مهندسی پزشکی است

بیونیک اگرچه با اهداف اصلی خود همچنان فاصله دارد اما 

. استای به جامعه بشری کردهتاکنون نیز خدمات ارزنده

های رباتیک و ترین فناوریمی است که پیشرفتهبیونیک عل

علوم  ،مانند پزشکیمهندسی زیستی را با علوم زیستی 

های هدستگاو نصب استقرار  ،با هدف اختراع ...اعصاب و

این علم  آمیزد.در هم میهای بدن انسان جایگزین اندام

های ای نزدیک بسیاری از محدودیتجدید و جذاب در آینده

بهبود  به خواهد کرد و رفعرا و ... ابینا ن ،ناشنوا ،افراد معلول

 .ی کمک خواهد کردهای بسیارزندگی انسان
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 فرناز ذائرثابت 

 محمد حسینعلی زاده 

لمندان در دهه آینده رود جمعیت ساجا که انتظار میاز آن

تحده نیز ایاالت مهای قلبی در افزایش یابد، نرخ بیماری

-شود تقاضا برای دریچهبینی میافزایش خواهد یافت. پیش

بازاری که  -های مصنوعی قلب و سایر دستگاه های قلبی 

ال در شش س -میلیارد دالر ارزش دارد  5امروز بیش از 

های مصنوعی درصد افزایش یابد. دریچه 13آینده تقریبا 

اقعی و سالم در سازی عملکرد یک دریچه قلب وبرای شبیه

، اند. با این حالمک به گردش خون در بدن طراحی شدهک

ها دارای مواردی مانند نشتی در اطراف دریچه بسیاری از آن

ها کار مهندسانی که برای بهبود این طرح قلب هستند و

 -نسانی ، باید قبل از رسیدن به آزمایشات اکنندمی

ابتدا در شبیه سازهای ها را آنفرآیندی دشوار و پرهزینه، 

 آزمایشگاهی، سپس در حیوانات، مکرراً آزمایش کنند.ساده 

بیونیکی را  "قلب"قاط و سایر ن MITاکنون مهندسان در 

-تری را برای آزمایش دریچهاند که مدل واقعیایجاد کرده

دهد. این های قلبی ارائه میهای مصنوعی و سایر دستگاه

عی است که بافت عضالنی دستگاه یک قلب بیولوژیکی واق

، ریس نرم رباتیک عضالت قلب مصنوعیسخت آن با مات

های حباب دار(، جایگزین )بسته bubble wrapشبیه به 

یبرهای گیری عضالت مصنوعی الگوی فاست. جهتشده

که  ایکند؛ به گونهسازی میعضالنی طبیعی قلب را شبیه

کنند، با هم عمل ها را باد میوقتی محققان از راه دور حباب

 ا قلب داخلی را فشرده و بچرخانند، همانند تپشکنند تمی

 و پمپاژ خون توسط یک قلب واقعی.

ها آن را ن، که آبا این طراحی جدید محققان بر این باورند

با آزمایش  توانندنامند، میمی "بیوروبوتیک هیبریدی قلب"

تکرار  سرعت بیشتری ها را بابر روی قلب بیوهیبرید، طرح

ر قابل توجهی هزینه توسعه که به طو و تنظیم کنند

 دهد.های قلبی را کاهش میدستگاه

Ellen Roche استاد مهندسی مکانیک در ،MIT گوید: می

های ویژگی های قلبی به آزمایشدستگاه آزمایش تنظیمی»

یوانی زیادی های مکرر و آزمایشات حخستگی بافت طی بار

که در قلب تواند واقعاً آنچه را جدید[ می ]وسیله «دارد. نیاز 

نشان دهد تا میزان آزمایش حیوانات  ،افتدواقعی اتفاق می

و  Roche ا طرح را سریعتر تکرار کند.را کاهش دهد ی

 Science Roboticsهمکارانش نتایج خود را در مجله 

اند. وی نویسنده اصلی و دانشجوی کارشناسی منتشر کرده

 Yiling Fan ،Gregor، به همراه MIT ،Clara Parkارشد 

Hager ،Hyunwoo Yuk ،Manisha Singh ،Allison 

Rojas  وXuanhe Zhao  درMIT  به همراه همکاران دانشگاه

، کالج سلطنتی جراحان در دوبلین، Nanyangفناوری 

دانشکده پزشکی هاروارد و ، بیمارستان کودکان بوستون

 (MGH)بیمارستان عمومی ماساچوست 

 

Roche  قبل از آمدن بهMITوتاهی در صنعت ، مدت ک

های قلب بر کرد و به آزمایش دستگاهزیست پزشکی کار می

کرد. قلب مصنوعی در آزمایشگاه کمک می هایروی مدل

Roche کردم در آن زمان احساس نمی»کند: یادآوری می

 آناتومی ونمایانگر های آزمایشگاهی فعالیتکدام از این هیچ

از نظر تست  قلب باشد. همچنینفیزیولوژی بیومکانیک 

 «ه نیازی برآورده نشده وجود داشت.دستگا

نرم که  کیربات یهااز محرک یمصنوع سیماتر کیاز  کینزد ینما

و باد شود تا قلب را فشار داده  چدیبطن قلب بپ کیتواند به دور یم

کند. یخون را پمپ م یکه قلب واقع یو بچرخاند به همان روش

 همکارانو  اعتبار: الن روشه

بیونیک را برای  "قلب"مهندسان 

های مصنوعی، سایر آزمایش دریچه

  کنند.های قلب طراحی میدستگاه

 

 مکانیک قلب
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ر دکترای خود در تحقیقات جداگانه به عنوان بخشی از کا

قابل کاشت  پوشش نرم رباتیک، او یک در دانشگاه هاروارد

ایجاد کرد که برای پوشاندن قلب کامل و زنده طراحی شده 

ا به آن در پمپاژ خون در بیماران مبتال به نارسایی بود ت

 قلبی کمک کند. 

 

Implantable sleeve 

توانند دو راه فکر کردند که آیا می  Park، او و MITدر 

قلبی  ایجاد یک قلب هیبریدی ترکیب کنند؛تحقیق را برای 

فت قلب کاشته ، باا حدودی از مواد شیمیایی حفظ شدهکه ت

ساخته شده  های نرم و مصنوعیمحرکشده و بخشی از 

ها خون را پمپاژ کند. آن ،کنداست که به قلب کمک می

و با  چنین مدلی باید یک محیط واقع بینانه پیشنهاد کردند

های قلبی را آزمایش کند، در تر باشد که در آن دستگاهدوام

هایی که کاماًل مصنوعی هستند اما آناتومی مقایسه با مدل

هایی که از قلب گیرند یا  مدلنظر نمی را در پیچیده قلب

، شرایط کنترل شده برای زنده نگه اندواقعی ساخته شده

، پوشش ه طور خالصهاین تیم ب طلبد.داشتن بافت را می

، رباتیک نرمپوشش یک قلب کامل و کاشته شده در یک 

 ، اما متوجهرا در نظر گرفت Rocheشبیه به کارهای قبلی 

شدند که بافت عضالنی بیرونی قلب، میوکاردیوم، هنگامی 

، به سرعت تبدیل به بافت سخت شودکه از بدن خارج می

به طور  آن پوشششود. هرگونه انقباض رباتیک توسط می

-در عوض، تیم به دنبال راهشود. موثر به قلب منتقل نمی

جایگزینی  هایی برای طراحی یک ماتریس رباتیک نرم برای

، هم در ماده و از لحاظ عملکرد ت عضالنی طبیعی قلبباف

ا ایده خود را بر روی ها تصمیم گرفتند ابتدآن بودند. آن

لب که خون را به ، یکی از چهار محفظه قبطن چپ قلب

، در حالی که بطن راست رساند، امتحان کنندبقیه بدن می

  کند.ها استفاده میروی کمتری برای پمپاژ خون به ریهاز نی

Roche توجه به فشارهای عملیاتی  بطن چپ با» گوید: می

تر است و ما دوست داریم ، بازسازی مجدد آن سختباالتر

 «. های سخت شروع کنیماز چالش

 

، خون را پمپ قلب به طور معمول با فشردن و پیچ خوردن

ترکیبی پیچیده از حرکات که نتیجه تراز شدن  کند؛می

امتداد میوکارد خارجی است که هریک  فیبرهای عضالنی در

تریسی پوشاند. این تیم قصد داشت ماهای قلب را میاز بطن

یی را که قابلیت باد شدن هااز عضالت مصنوعی شبیه حباب

های عضله قلب طبیعی قرار دارند، یگیررا دارند و در جهت

برداری از این الگوها با مطالعه هندسه تولید کند. اما کپی

 سه بعدی بطن بسیار چالش برانگیز بود. 

 helical ventricular myocardialها سرانجام با نظریه آن

band theory این ایده که عضله قلب اساساً مواجه شدند ،

گ است که به اطراف هر بطن قلب یک نوار مارپیچی بزر

، نوز مورد بحث برخی از محققان استاین نظریه هپیچد. می

ود این الهام را برای طراحی خ ،و همکارانش Rocheاما 

ر برداری از جهت فیبگرفتند. به جای تالش برای کپی

، تیم تصمیم گرفت عضالنی بطن چپ از منظر سه بعدی

ا یک بافت خارجی عضله بطن را برداشته و آن را باز کند ت

ای که از نو ساخته مسطح ایجاد کند )هندسهباند بلند و 

ها از بافت قلبی ، آن(. در این حالتتر است، بسیار آسانشود

 استفاده کردند.  خوک

، MGHدر   Chris Nguyenدر همکاری با نویسنده همکار، 

یک ی با انتشار تنش استفاده کردند؛ محققان از تصویربردار

طریق روش پیشرفته که به طور معمول نحوه جریان آب از 

برداری از کند، جهت نقشهماده سفید مغز را ردیابی می

فیبرهای میکروسکوپی باند عضله دو بعدی باز شده بطن 

از الیاف عضالنی مصنوعی از  ها یک ماتریسچپ. سپس آن

کدام به یک سری های هوای نازک را ساختند که هر لوله

ها از که جهت آناند های بادی یا حباب متصل شدههبست

 برداری شده است.های عضالنی تصویر گرفته شده الگوفیبر

ماتریس نرم شامل دو الیه سیلیکون است که یک الیه 

ها ها برای جلوگیری از چسبیدن الیهمحلول در آب بین آن

The heart, unfurled 
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چنین دو الیه کاغذ برش لیزری که تورم وجود دارد و هم

 کند. ها را در جهت خاصی تضمین میشدن( حباب)باد 

محققان همچنین نوع جدیدی از چسب زیستی برای 

چسباندن حباب پوشاننده به بافت واقعی و داخلی بطن 

های ها برای اتصال بافتاستفاده کردند. در حالی که چسب

نند سیلیکون به بیولوژیکی به یکدیگر و برای موادی ما

ن تیم متوجه شد که تعداد کمی ، اییکدیگر وجود دارد

ن بافت بیولوژیکی با مواد چسب نرم کار کافی در چسباند

 دهد.، به ویژه سیلیکون را انجام میمصنوعی

، استاد رشته همکاری کرد Zhaoبا  Rocheبنابراین 

 ، متخصص در زمینه تولیدMITمهندسی مکانیک در 

به نام  های مبتنی بر هیدروژل. چسب جدیدچسب

TissueSilسیلیکون در یک فرآیند  سازی، از طریق فعال

شیمیایی ساخته شد تا با اجزای موجود در  لینککراس

بافت قلب پیوند یابد. نتیجه یک مایع چسبناک بود که 

ها محققان آن را روی ماتریس رباتیک نرم قرار دادند. آن

جدیدی که بطن چپ  را روی قلب خوک همچنین چسب

ساختارهای داخلی آن حفظ شده  اماآن برداشته شده بود 

نوعی ها ماتریس عضالنی مص، کشیدند. هنگامی که آنبود

، این دو محکم با یکدیگر پیوند را به دور این بافت پیچیدند

 برقرار کردند. 

، محققان کل قلب هیبریدی را در قالبی قرار دادند در نهایت

قبالً از قلب اصلی ساخته بودند و قالب را با  آن را که

را در یک پوشش سیلیکون پر کردند تا قلب هیبریدی 

که شکلی شبیه قلب واقعی ای یکنواخت کاور کند؛ مرحله

کند که پوشش حباب کند و اطمینان حاصل میایجاد می

-می Roche رباتیک کاماًل در اطراف بطن واقعی قرار دارد.

، شما انتقال حرکت از عضله مصنوعی ترتیبه این ب» گوید: 

 « یولوژیکی را از دست نخواهید داد. به بافت ب

 تپنده قلب شبیه هاییفرکانس با را هوا ،محققان که هنگامی

 واکنش از و کردند پمپاژ حباب بندیبسته داخل به طبیعی

 قلب که روشی مانند ؛کردند تصویربرداری بیونیک قلب

عمل  شود،می منقبض بدن طریق از خون پمپاژ برای واقعی

 .کرد

لب بیونیک به عنوان یک محیط محققان امیدوارند که از ق

های کمک به طراحان در آزمایش دستگاه بینانه برایواقع

های مصنوعی قلب استفاده کنند. تصور قلبی مانند دریچه

وان قلب یک بیمار تید که قبل از کاشت دستگاه قلب میکن

توانند قبل از جراحی به و سپس پزشکان می را اسکن کرد

   گوید:می Nyugen، ور مطلوب دستگاه را تنظیم نمایندط

یقات فراتر در زمینه مهندسی بافت، ما به طور با تحق» 

توانیم ببینیم که قلب هیبریدی بیوروبوتیک به بالقوه می

با توجه به شود. استفاده میعنوان یک قلب مصنوعی 

ها نفر در معرض نارسایی قلبی که میلیونمی جهانی اپید

راه حل بالقوه  ، یکیست رقابتی پیوند قلب قرار دارندیک ل

  «بسیار ضروری است. 

 

 

https://scitechdaily.com/mit-bionic-heart-made-of-heart-tissue-

and-a-robotic-pumping-system-beats-like-the-real-thing/ 
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 هستی میرشمس 

 امیرحسین قناد 

ترین دستاوردهای علمی بشر، علم رباتیک است یکی از مهم

که با رشد روز افزون دانش بشری، بیشتر وارد زندگی 

 .کندخوش تغییر میرا دست ها شده و آنانسان

 پدر علم رباتیک ایران(دکتر کارو لوکاس قوکاسیان ) 

، اصطالحی است که امروزه جهان را دگرگون 1رباتیک

ساخته است و باعث به وجود آمدن  عصر فناوری و 

ها، بشر به باشد. با گسترش علم رباتتکنولوژی می

های متفاوت علمی، پژوهشی، های بزرگی در شاخهپیشرفت

توان به میها از این دستآورد کاربردی و ... دست پیدا کرد.

چی، نشان، کشاورز، نظامی، جاسوس، نظافتآتش هایربات

نما، خودران، غواص، با اهداف سرگرمی، پرنده، انسان

 آموزشی، تجاری، صنعتی، پزشکی و... اشاره کرد.

علم رباتیک در دنیای پزشکی و مهندسی پزشکی، در 

های گذشته بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته دهه

های متفاوت توان به زمینهز کاربرد این علم میاست ا

جراحی، امداد، توانبخشی، پزشک و پرستار و.... اشاره کرد، 

  شویم.ها آشنا میکه در این مقاله با آن

 

 

 را علم امروز و فردای 2مصنوعیو هوش توان علم رباتیکمی

 با مرتبطوری افن مطالعه رباتیک علم !بشر دانست

 با که است، هاربات کاربرد و کلی اصول و ساخت طراحی

 آمده وجود به او مفید وقت افزایش و انسان راحتی هدف

 قابل هایماشین وریافن و علم رباتیک دیگر عبارت به است،

 را دستگاهی هر .باشدمی عمومی کاربردهای با ریزی،برنامه

 شده باشد،ریزی ه جهت انجام یک وظیفه خاص برنامهک

 گویند.ربات می

                                                           
1 Robotics 

توانند بسیار ساده و یا با ساختاری پیچیده باشند ها میربات

ها ربات، ترکیب علوم مکانیک و ولی در همه حالت

 ها برای انجام کارهای سخترباتت. الکترونیک اس

 یا عاجز هاآن انجام از هاانسان مواقع بعضی که دشواری و

توانند استفاده هستند، می خطرناک انسان برای هاآن انجام

باشد، این ساختار یک ربات همانند یک انسان می شوند.

 ها عبارتند از:قسمت

شوند که بتوانند کاری ها معموالً در مواردی استفاده میربات

را بهتر از یک انسان انجام دهند یا در محیط پر خط فعالیت 

انند های خطرناک ممثل اکتشافات در مکان؛ نمایند

ها توان بدون به خطر انداختن انسانها که میفشانآتش

مانند هر  یک ربات ؛البته مشکالتی هم هست .انجام داد

بشکند یا به هر علتی خراب شود.  تواندماشین دیگری، می

های قدرتمندی هستند که به ما اجازه ها ماشینضمناً آن

خرابی  خوشبختانه .دهند کارهای معینی را کنترل کنیممی

های زیرا سیستم رباتیک با مشخصه ؛ها بسیار نادر استربات

ها را آن تواند آسیبشود که میامنیتی زیادی طراحی می

های آینده توانند در جنگها میمطمئناً ربات .کندمحدود 

تواند هم خوب و هم بد باشد. اگر استفاده شوند. این می

ها به ستادن ماشینها اعمال خشونت آمیز را با فرانسان

جنگ یکدیگر نمایش دهند، ممکن است بهتر از فرستادن 

توانند برای دفاع ها میها به جنگ با یکدیگر باشد. رباتانسان

شوند تا تلفات مقابل حمالت استفاده می از یک کشور در

2 AI (Artificial Intelligence)  

 رباتیک در مهندسی پزشکی

برنامه )کامپیوتر
(نویسی

سنسور ها 
(الکترونیک)

(مکانیک)بدنه ربات

مغز

اجزای داخلی بدن

استخوان ها 

 ]2[رباتیک چیست؟ 
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همانطور استفاده از ربات ها در زندگی  انسانی را کاهش دهد.

معموالً یک ربات  ایا هم دارد،روزمره مشکالتی دارد، مز

 ،خواهیم انجام دهیمها میکه ما انسانرا تواند کارهایی می

توانند کارهای ها میدهد. عالوه بر این ربات تر انجامارزان

ای یا کاوش خطرناک مانند نظارت بر تأسیسات انرژی هسته

توانند کارها را ها میفشان را انجام دهند. رباتیک آتش

ها انجام دهند و روند پیشرفت در علم تر از انساندقیق

به ویژه در و  ندبخشپزشکی و سایر علوم کاربردی را سرعت 

  .خارج از انرژی انسان مفید باشندامور تکراری و 

های رباتیک در زندگی روزمره و در این قسمت نمونه

 [:3بینیم ]همکاری با بشر را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انسان نماوسرویس دهندهرباتREEMربات
 تواندمیرباتاین.داردانساناندازهبهقامتیکه
دهسرگرم کننرباتیومنشیراهنما،عنوانبه

یسخنرانمختلفزبان هایبهحتیوکندکار
.[6]کند

آبیزیراتوماتیکدستگاهGhostswimmerربات
ایماهی هسایریاکوسهشنایتقلیدبرایکهاست

ظاهریتقلیداین.استشدهطراحیآبدربزرگ
رازیرآبیاکتشافونظارتکاررباتتامی دهداجازه

عیندرودهدانجامفوتی300حداکثراعماقدر
.[6]بماندپنهانانساندیدازحال

Bostonشرکترارباتاین Dynamicsساخته
سنگ ها،مانندناهموارزمین هایازعبوردرواست
لعمعالیبرفوگیاهیپوششوشنالی،وگل

[6].می کند

ادهدپایگاهباراپروازهرداده هایمی تواندرباتاین
اطالعراسفربرایراهمؤثرترینوکردهمقایسه

[6].دهد



 

 پشتپژوهشی -نشریه علمی  14  

 

های پزشکی استفاده از ربات و هوش مصنوعی و ایجاد ربات

ها هایی است که از مدتبه عنوان دستیار پزشکان، از ایده

پیش ذهن بسیاری از محققان حوزه رباتیک و مهندسی 

های به دست موفقیت. پزشکی را به خود مشغول کرده است

های پزشکی به این ساخت رباتآمده در زمینه طراحی و 

هایی دور از انتظار نخواهد معنی است که تحقق چنین ایده

های مختلف پزشکی، ها در حوزهبود. امروزه استفاده از ربات

های عمیق های کوچک و بدون نیاز به برشاز ایجاد حفره

 .پذیر شده استتا انجام عمل های جراحی پیچیده، امکان

موضوع جدیدی است، اما در این  اگرچه جراحی رباتیک

ها پیشرفت خوبی داشته است. از این رو بسیاری از سال

های معتبر های مهندسی پزشکی دانشگاهتحقیقات دانشکده

های پزشکی و جراحی رباتیک اختصاص یافته دنیا به ربات

ها هنگام جراحی موجب افزایش دقت است. استفاده از ربات

های اهد شد. همچنین رباتجراح حین انجام جراحی خو

جویی زمانی و کاهش زمان توانند در صرفهجراح می

 [.1] های پیچیده نقش بسیار مهمی داشته باشندجراحی

 ربات پرستار:  

بیمارستان بالت سان آمریکا یکی از اماکن درمانی است 

تعدادی  ن وونمایش، میکروف اتها، صفحکه به دوربین

ها به مجهز شده است. این رباتهای پزشکی از ربات

تواند در جای پزشکان در اتاق قرار دارند و دکتر می

ها به مداوای بیماران خود ت از طریق آنالتعطی

                                                           
1 Cytocare 

بپردازد. به کمک این شیوه غیبت پزشکان از 

نوع  «ریبا»شود. بیمارستان به هیچ عنوان احساس نمی

رد تواند یک فهای پرستار است که میدیگری از ربات

ریبا که شبیه یک  جا کند.کیلویی را حمل و جابه 60

های ژاپن به کار بچه خرس سفید است، در بیمارستان

شود. این ربات پرستار به پزشکان و پرستاران گرفته می

دار به جایی بیماران از روی صندلی چرخواقعی در جابه

 [.4] کندکمک می ،تخت و برعکس

  ربات داروساز و داروفروش:  

اولین ربات هوشمند دنیا  ،1ربات هوشمند سیتوکر

سازی داروهای است که به طور خودکار توانایی آماده

این . های غددی را در یک محیط استریل داردبیماری

سازی ربات به طور خودکار توانایی دستکاری و آماده

های غدد را دارد و دوز دارو را به دقت داروهای بیماری

این ربات تاکنون . کندبیمار آماده میبرای تزریق به 

های دانشگاهی دنیا از جمله در بسیاری از بیمارستان

بیمارستان چارینگ کراس لندن، بیمارستان تخصصی 

پنانگ در مالزی و دانشگاه پزشکی زیستی رم نصب 

-های آمریکا نیز استفاده از رباتبیمارستان ت.شده اس

دارویی  های داروساز را که برای حذف خطاهای

 [.4] انداند، آغاز کردهخطرناک طراحی شده

 رباتیک در مهندسی بیوالکتریک 
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 ربات دندانپزشک: 

ترین مطب دندانپزشکی در دنیا را مدرن باالدر تصویر 

کنید. کافی است فرد فقط روی صندلی مشاهده می

دندانپزشکی بنشیند. همین که روی صندلی بنشیند، یک 

گیرد که در طول قرار می تانعینک مخصوص روی چشمان

تان قهالتوانید فیلم مورد عتان میجلسه درمان دندانپزشکی

های دلخواهتان را از گوشی را ببینید و صداها و موسیقی

فقط . گیرد، بشنویدهایتان قرار میهدفونی که روی گوش

اند و هنوز های دندانپزشک ساخته شدههای اول رباتنسل

 [.4د ]انپروانه تاسیس مطب نگرفته

 :)کمک به اعصاب نخاعی( انبخشیهای توربات

ترین عوامل ناتوانی های نخاعی از مهمآسیب سکته مغزی و

شود. ت حسی و حرکتی میالالحرکتی است که موجب اخت

 کمک به این بیماران برای بازیابی توانایی حرکتی از

های پزشکی تاکنون ربات. های مهم توانبخشی استجنبه

است که تنها ربات لوکومات مختلفی در این حوزه ارائه شده 

به مرحله تجاری رسیده است و برای درمان بیماران نیز 

                                                           
1 Heartlander 

مروری بر کارهای انجام شده در زمینه . استفاده شده است

ترین ز جمله مهمکه ادهد های توانبخشی نشان میربات

معیار طراحی ربات این است که در طول تمرین توانبخشی 

الم برای بیمار فراهم باید امکان حرکت طبیعی انسان س

حد امکان باید  تا شود. به این معنا که درجات آزادی ربات

 [.4] تطابق داشته باشد ،با سینماتیک راه رفتن انسان سالم

 

 

 کپسول رباتیک:

 

 

 

 

ول سگروهی از پژوهشگران موفق به ابداع نمونه اولیه یک کپ

آسیب رساندن به بافت به روده اند که بدون ربااتیک شده

این کپسول رباتیک به حدی چسبنده است که . چسبدمی

گیرد و به قدر کافی نرم است که داخل روده محکم قرار می

-رساند. این ربات چسبنده که میآسیبی به بافت روده نمی

توان آن را مانند یک قرص معمولی بلعید، پس از آن در 

تواند چنین رباتی می. برسد کند تا به رودهبدن حرکت می

امکان مشاهده دقیق و بدون درد را در داخل بدن فراهم 

 ،)های بافتیبردارینمونه(ها کرده و انجام بیوپسی

درمانی را -، درمان قلب و سایر کاربرد پزشکیهارسانیدارو

 [.4] متحول کند

 :1هارت لندر

هایی است که از طریق هارت لندر از دسته میکروربات

تصاویر ویدیویی با اشعه ایکس یا یک ردیاب مغناطیسی 

ای هشود. باز کردن عروق مسدود شده یا شریانکنترل می

های بنیادی به برداری، تزریق سلولدار قلب، نمونهمشکل

 دستاورد های شگفت انگیز 
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ت قلب از العض

های جمله توانمندی

این ربات فوق 

 [.4] کوچک است

 

 :1سینا

از طریق قادر است که  ،ایرانی سینا ربات جراحی

نظیر شبکه  )تله مدیسین( ساختارهای مخابراتی از راه دور

تواند در اینترنت، ارتباط برقرار کند و عمل جراحی می

سامانه جراحی رباتیک . ردذیدورترین نقاط کشور صورت پ

سینا شامل دو بخش اصلی کنسول جراحی از راه دور و 

جراحی کنسول . های جراح مستقر بر بالین بیمار استربات

 های هدایت زیرپاییشامل مانیتور، دو ربات راهبر و پدال

است که جراح با نشستن در پشت آن، تصاویر ارسال شده 

از ناحیه عمل را مشاهده و ابزارهای جراحی و دوربین 

 [.4] کندتصویربرداری را از راه دور هدایت می

 

تکنیک در این قسمت به دانشکده مهندسی پزشکی پلی

 پردازیم.تهران می

 حیطه ی رباتیک فعالیت دارند: زاساتید محترمی که در

  )آقای دکتر احمدی پژوه )بیو الکتریک 

 )آقای دکتر عرشی)بیومکانیک 

 )آقای دکتر رسمتی )بیومکانیک 

                                                           
1 Sina 

 

 

راندن دروس پایان، گذبرای ورود به این دنیای گسترده و بی

الزم  نویسی و دروس پایه برق،پایه ریاضیات، برنامه

باشد.الزمه متخصص شدن در این شاخه درسی، مهارت می

 باشد: های زیر میافزارداشتن در نرم

 Webots 

 Robotworks 

 Solid works 

 Catia 

 Adams 

 Ansys 

 Matlab 

 Proteus 

 Protel 

 Orcad 

 Picbasic 

 Wincc 

 های برنامه نویسی آشنایی با زبانC, C++, 

Matlab, Arduino, Python, … 

 

یک روشی برای جلوگیری از سکته مغزی با  MITدانشگاه 

توانید با کلیک بر استفاده از ربات ماری اختراع کرده است که می

 ویدیو این اختراع جالب را ببینید. اینجاروی 
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 علی نوروزی

در داخل اتاق عمل است که جراح  ییهادست رباتهآن ب یاست. اجرا یتهاجم یاست که کم یجراح وهیشنوعی  کیربات یجراح

 .کندیم یرسانعمل کمک نیرا ح

 نیماش کیربات،  نینسبت به انسان دارد؛ ا یبازو است که دقت باالتر یداراطالعات ستمیس کیربات  ک،یربات یجراح در

 .ستین

 

 :کنترل شده و تحت نظر کیربات یجراح. 1

 :طلبدیرا م یاژهیآموزش و نیاست که همچن کیربات ینوع جراح نیترروش، خودکار نیا

mapping روش: 3به  مارانیب 

 Planning:  

 ی.و مشخص کردن راه جراح وتریدر کامپ ماریبدن ب میترس 
 Registration: 

 کندیم دایپ ماریبدن ب ینقاط را رو جراح.  
 Navigation:  

 اندازدیربات را به کار م جراح. 

 

  .کندیو جراح با فاصله آن را کنترل م ردیگیرا به عهده م یعمل جراح کیربات ستمیمتد، س نیا در: از راه دور یراح. ج2

درجه  7. با فراهم کردن کایدر آمر FDAقبول شده توسط  کیربات یروش جراح نیاول: ینچیداو کیربات یجراح ستمیس. 3

 .سازدیو جراح حرکت جسم را م لیدر وسا یآزاد

 

https://biomedicalengr.com/robotic-surgery/ 

 

 

 

 

 

 

 

 هاسکیها و رکاربرد ک،یربات یجراح

 کیربات یجراح انواع

 

 منبع
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 امیرحسین قناد 

 بیوگرافی مختصر

، لیسانس خودم را در مهندسی برق دانشگاه 87ورودی سال 

برای مقطع ارشد، به واسطه  صنعتی شریف گذراندم. اما

های مختلفش در اینکه زمینه مهندسی پزشکی چه شاخه

های بازار کار چه بحث علمی، جذاب شده بود و مشتری

خوبی داشت، تصمیم گرفتم مقطع ارشد را مهندسی 

پزشکی بگذرانم. مقطع ارشد رو در دانشگاه امیرکبیر در 

خدمت  گرایش فناوری اطالعات پزشکی گذراندم. ما در

پژوه بودیم؛ فعالیت ایشان بیشتر جناب آقای دکتر احمدی

 93سمت کنترل و مباحث مربوط به رباتیک بود. در سال 

دفاع کردم و فارغ التحصیل  95وارد ارشد شدم و در سال 

 شدم.

تان چه بود؟ و  چرا از قدرت رسید به گرایش لیسانس

 رباتیک؟

بودم. شاید  -های قدرتسیستم-من لیسانس پاور سیستم 

تر های الکترونیک و کنترل نزدیکیک مقدار بیشتر بچه

شوند ولی من عالقه داشتم، یعنی در آن زمان، محسوب می

ها آن عالقه را داشتم و در ارشد شاید یک مقدار زمینه

هایی وجود داشت؛ تفاوت پیدا کرد ولی از بابتی هم نزدیکی

موتورها و کنترل های پاور روی از این بابت که در سیستم

ها کنترات خوبی دارد که از قضا دانشی که آن سمت در آن

 موردش به دست آوردیم، این سمت به درد خورد.

 تعریف کوتاه شما از رباتیک چیست؟ 

اساسا یک سیستمی که یک تحرکی از خودش دارد و با یک 

ای بیان شود، اگر بخواهم خیلی پایهای کنترل میپردازنده

 شود.اطالق می کنم، ربات

 

 

 ؟ عنوان پروژه کارشناسی ارشدتان چی بود

پروژه کارشناسی ارشد من، تا جایی که خاطرم هست 

کنترل ربات توانبخشی در صفحه افقی بود، که کنترل 

امپدانس را در حقیقت در توانبخشی دارد. کنترل امپدانس 

های دیگر خودش یک مد کنترلی است در کنار روال

ای کنترل امپدانس در حقیقت سختی اون صفحهکنترلی. 

توانیم دهد و ما میکند، تغییر میرا که ربات روی آن کار می

های و با امپدانس EMGرفلکس عضله رو با توجه به 

کنیم، دریافت کنیم. این، مختلفی که روی ربات اعمال می

کند و هم در های توانبخشی به ما کمک میهم در بحث

کردند، تی. افرادی که روی این ربات کار میهای شناخبحث

های مختلفی که روی دسته ربات اعمال با توجه به امپدانس

های عضالنی شد، رفلکسمی

-و مغزی رو ثبت و ضبط می

یک ربات با ساختار  کردند.

متوازی االضالع است که در 

انتهای این ساختار متوازی 

ع، یک سمتش یک االضال

و د دسته و در سمت دیگر

موتور دایرکت درایو یا 

تحریک مستقیم بودند که 

ی موتورها از طریق این نیرو

-رسید. رباتبازو به دسته می

               مختلفی برای بحث توانبخشی وجود دارد. های 

 های مختلف کار کردند؛دانشگاه ساختارهای مختلفی،روی 

ها روی مدل کار کرده و سایر دانشگاه یک MITدانشگاه 

این مدلی که ما  یایده اولیه های مختلفی کار کردند.ربات

های داشتیم از یک ربات خارجی الهام گرفته شده بود. مد

کردیم و روی روی موتورها پیاده می مختلف کنترلی را

 ها قابل مشاهده بود.دسته، عکس العمل

در این پروژه خودتان تنها بودید یا گروهی بود؟ نحوه 

 چه صورت بود؟ انجام پروژه به 

دوستان  کردیم.ساختار به صورت تیمی بود که روش کار می

اال هم بعد از ما روی این موضوع کار کردند و ح دیگری

 کرد.مطالعه میهرکسی به نحوی بخشی از کار را 

با آقای مهندس علی اکبر گو وگفت

 محسنی نیا
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آیا خبر دارید که این ربات و پروژه ادامه داشته است 

 یا نه؟ کسی روی آن کار کرده و ... 

که یک با توجه به این االن بالاستفاده باشد؛کنم فکر می

بابت  ای نیست؛ از اینربات، کنترل ساده مقدار کنترل آن

که نیاز به آشنایی و در  که موتورها، موتورهایی هستند

حقیقت یک نفر کنترلی خیلی قوی و آشنا به تحریک این 

 کنم اون ربات داردمی خواست. لذا من فکرموتورها می

یک طریق  ای نیست.نامهو حاال واقعا پایان خوردخاک می

کردن با آن ربات و شاید در  د برای کارهخوامستمری می

نه! این کار ولی  هد این کار انجام بشود و تمامنامه بخواپایان

تر روی این مسئله مقدار بنیادی دقیقی نیست و باید یک

 کارکرد.

شان به همین ترتیب های رباتیک همهکال پروژه

شوند یا این مورد ای نمینامهگروهی هستند و پایان

 اینگونه بود؟ 

تری طراحی کرد که فردی در های سادهببینید میشه ربات

بات که یک ر نامه کار کند ولی واقعیت این استیک پایان

ای که دارید هر حوزه عموما تک تخصصه نیست. شما در

های بحثباید مثال یک نفر متخصص  کنید، ابتداکار می

که واقعا به  حرکت شناسی باشد. یک نفر دیگر باید باشد

 های کنترلی ربات مسلط باشد. یک نفر دیگر باید باشدمتد

جا یی که دارد جابههابازو که مکانیکال وساختار، به نوعی

یعنی یک  این ساختار مکانیکال را بلد باشد؛ ،شودمی

انجام  راصفرتاصدش  ویم یک نفرتخصص نیست که من بگ

هد یک نفر با تک بخوا د. یک کاری هست که اگربده

 وییم یک. اینکه بگشودتخصص باشد، مطلب کامل ادا نمی

، به دای کار کنننامهربات پایان د روی یکنونفر یا دو نفر بر

و ضمن اینکه  شوداد نمیمن خیلی توفیقی ایج نظر

 .شودبعد از آن رها می متاسفانه

رباتیک چه بوده است؟ آیا صرفا علت روی آوردن به 

-به جهت زمینه کاری دکتر احمدی پژوه بوده یا عالقه

 ای هم داشتید؟ 

، از طرفی هم، بحث مربوط من به زمینه کنترل عالقه داشتم

مربوطه رو دوست داشتم، یعنی شناسی و موارد به حرکت

موعا مجانسان و به نوعی علوم شناختی؛ شناسی حرکت

داد. این رو هم  این حوزه را به من نشان تلفیق این دوتا،

به علوم هایی که مربوط م که این حوزهویدوست دارم بگ

ای مربوط به رفتار هطور بحثو همین شودشناختی می

 یم مطالعه کنیم، خیلی بکر است.هبخوا عضالنی را-عصبی

ی رباتیک مهندسی پزشکی حوزه در م کهویم بگهخوامی

ابت من و از این ب و غریبی بیفتد عجیب قرار است اتفاقات

به این حوزه جلب کنم که  دوست دارم توجه دانشجوها را

عضالنی انسان و -ارتباط بین سیستم عصبیروی ما 

خیلی از کشورها در که ها باید کار کنیم. چیزی پردازنده

موضوع دیگر هم که باز  کنند.کار می سکوت روی آن دارند

بحث شناخت هست. یعنی ما  در رباتیک حاال وجود دارد،

یم روی این موضوع کار کنیم، هتر باز بخوایک پله عقب

و اعضای  هانیاز این ارتباط اعصاب و پردازندهچیزی که پیش

شناخت  شودتر از آن میمصنوعی هست، یه پله عقب

شاخه علوم  های مغزی و عصبی و عضالنی. ما درسیگنال

شی داریم به شدت کامپیوتر و پردازنده و علوم پرداز

کنیم، از این سمت هم علوم مربوط به انسان و پیشرفت می

-ها داریم پیشرفت میشناخت انسان و علوم اعصاب و عضله

، پل بین کنندکار می ای که االن روی آنکنیم. دقیقا نقطه

و عضله انسان  و اعصاب ITپل بین روی ست. این دو شاخه ا

چنین پلی  کشور اصالکنند. در کار میو در سکوت هم 

ای ، دقیقا نقطهبینم که بخواهد به آن اهمیت داده شودنمی

تر به این ما خال داریم در کشور. دانشجوها جدی که است

 کنند. پل و حوزه فکر

 هادرباره فضای دانشکده در این حوزه

نه فقط امیرکبیر بلکه سیستم آموزشی مخصوصا در مقطع 

دکترا( بیش از اینکه خود )ارشد و  تحصیالت تکمیلی

اهمیت بدهد، به جای اینکه هدفش نیاز کشور و  تحقیق را

، از کشور و بر اساس نیاز کشور باشددهی به نیجهتاون 

د و نهخوامی های خارجی از ما چهبرمبنای اینه که ژورنال

ست. اینکه ما سیستم خورد، اچه چیزی االن خوب مقاله می

یم هها بخوار اساس نیاز ژورنالب مان راعلمی و دانشگاهی
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 ، به نظرم روال غلطی است؛ ما باید ببینیم ابتداتعریف کنیم

و بر  تر استنیازمان چیست، کدوم دانش برای ما کلیدی

هایی را که سری حوزه ویم. شاید یکبر پیش اساس اون

 کنند.نعنوان  ها مهم هست، خیلیبرای آن

است؟ از لحاظ در کشور ما رباتیک در چه وضعیتی 

 صنعت و در مهندسی پزشکی

ای در کشور ما، یک چیزی بوده که همیشه به صورت حاشیه

چ موقع یک چیز مستقل و ، هیاست شدهبهش نگاه می

است، متاسفانه روی  ن نبودهماسیستم آموزشی متمرکز در

دار و یک چیز ی ادامهسیروییم که بگاست کار نشده  آن

هرکسی  که ما همیشه این بودهکشور  دار باشه. درهویت

ربات  ای شروع کردند به کار، من یکبرای خودش و جزیره

ربات  ای خودش یکبرای خودم ساختم، اون یکی هم بر

ای مثال توی فالن مسابقه شرکت ، بعد در برههاست ساخته

ایران به نوعی  به آوردم و تموم شد رفت. یعنی درکردم و رت

دار دار و ادامهک چیز دامنهقیق کوتاه مدت هست. ییک تح

گوییم است؛ حاال نمی نبوده ،کار کنند که چند نسل روی آن

ن است داشته ست، استثنائاتی هم ممکصد درصد این ا

 .باشد

 روند ؟های رباتیک میچقدر اساتید سمت پروژه

خیلی  در این حوزه پژوه جزو اساتیدی بود کهدکتر احمدی

ن بحث ضعف دانش هما از این بابت کهتالش کرد ولی 

. آیدشود، ضعف به وجود میکنترلی و مکانیکی ایجاد می

م که تخصص مکانیک و الکترونیک یک ویم بگهخوامی

، خب این ای موردنیاز برای رباتیک استتخصص پایه

های مهندسی پزشکی کمتر است؛ بچه ای درتخصص پایه

 د،کنند مستقالً ورود نهبحث رباتیک بخوا برای همین در

آید، نه اینکه حل های فراوانی براشون پیش میخیلی چالش

و این زمان  گیردولی زمان بیشتری می شودنشود، حل می

نامه جمع نشود و یک پایان شود که دربیشتر، باعث می

 د،در کنار هم باشن های دیگر. وقتی تخصصبحث باز بماند

 کند.این زمان کاهش پیدا می

 رباتیک چگونه است؟ روند انجام یک پروژه 

ای چه حوزه ربات را در بتدا باید هدف را مشخص کنید.ا

تخصص مکانیک  ؟ بر اساس هدفت وقرار است استفاده شود

بچینی.  را اشتیم مربوطه ای هست،و الکترونیک که پایه

اید تیم ب  اگر هدفت پزشکی هست، طبیعتا در آنمثال

برای  ساختار رامهندس پزشک باشد که بگوید من فالن 

-ای رو میم. مثال ما ربات بازوی صفحههخوااین هدف می

های های مختلف، امپدانسجهت خواستیم برای اینکه در

ها، عملکرد که ما متناسب با اون امپدانس مختلف تولید کند

 م ربات بسازمهخوا. اینکه من میمغزی رو ببینیم چیست

زمینه مهندسی ، چه هدف و کاری داری؟ مثال در خب چرا

م ربات بسازم برای توانبخشی، حاال هخواپزشکی، من می

 بخشی برای چه عضوی؟ برای پا مثال؛ کدام عضله پا راتوان

 هی مثال فالن عضله پا راخوامی هی تقویت کنی؟خوامی

-هی بحث فیزیوتراپی و حرکتخواتقویت کنی، خب می

این، یک  هی، خب باید بر اساسانجام بد ها راشناسی و این

ساختار مکانیکی را طراحی کنی که فرضا پا در یک فرمت 

خاصی قرار بگیرد، الگوی حرکتی خاصی را داشته باشد، بعد 

شود . این می .مثال باید در این جهت، در این راستا باشه و ..

اول  ربات توانبخشی برای پا. هدف ربات ساختن نیست، یک

کند. همین بات تامین میفالن ر ما نیاز داریم و این نیاز را

م هخواکه من می -که به مشکل خوردیم نگرش وجود دارد

 .خب این روال غلط است - هر رباتی بودربات بسازم حاال

خواهند کار رباتیک در مهندسی برای کسانی که می

 ای دارید؟ پزشکی انجام بدهند، چه پیشنهاد وتوصیه

ای مربوط سری مباحث پایه ام این است که حتما یکتوصیه

 اتیک و بحث رباتیک پیشرفته را که دربه کنترل و بحث رب

حتما  شود،دانشکده مهندسی برق و مکانیک تدریس می

-ساختار های کنترلی وبا شیوه د. همچنینننای بگذراپایه

ست در بحث رباتیک، دینامیک های مکانیکی که متداول ا

ای ، به صورت پایهتندو سینماتیک که مربوط به حرکت هس

تر بر اساس نیاز روی ساختار، ایاینکه طرف پایه د.آشنا باشن

جاست که نآ، طراحی کند. وقتی بر اساس نیاز پیش برود

من برای این طراحی علم که مثال کند دانش نیاز پیدا می

نیاز دارم، علم الکترونیک هم نیاز دارم، کنترل مکانیک را 

 هم نیاز دارم.
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 قاسم دامغانی حسین

 محمدرضا اسالمی
 

ترین حس اکثر موجودات زنده مانند انسان بینایی شاید مهم

باشد. مهندسی پزشکی هم وارد مباحث ایجاد تصویر 

شود و هم پردازش تصویر. برای ایجاد تصاویر پزشکی از می

های ، مواد پرتوزا، تشدید مغناطیسی یا پدیدهXی اشعه

ره برد، امّا زمانی که یک تصویر توان بهدیگر فیزیکی می

دیجیتال را در خروجی دریافت کردیم، زمان آن است که 

اطالعات الزم را از تصویر استخراج کنیم یا تغییراتی در آن 

تر باشد. تر، تیزتر یا بهینهپذیرتر، نرمایجاد کنیم که مشاهده

برداری روزمره با تواند عکسهمچنین تصویر ورودی می

اشد یا حتی کار کردن روی تصاویر بخشی از طیف مرئی ب

فرآیند مورد نظر باشد. در نهایت بخشی از یک سامانه که 

ای به شکل تصویر داشته باشد، درگیر یک ورودی هسته

پاییز  30ی های پردازش تصویر خواهد بود. در شمارهروش

ی تپش، در مورد پردازش سیگنال به شکل مجله 96

ا گسترش روزافزون کاربرد مقدماتی بحث شد، حال ب

 پردازش تصویر به این مبحث خواهیم پرداخت.

 

 ،هر تصویری را که از یک صحنه، منظره و یا فرد می گیریم

 …به وسیله یک سری خصوصیات مثل وضوح، روشنایی و

 ها عکس سایر از و شوند می مقایسه دیگر های عکس با

 از بعضی خواهیممی اینجا در. شوندمی داده تمییز

 .دهیم توضیح اختصار به را دیجیتال تصویر یک خصوصیات

واضح بودن آن تصویر و قابلیت  ،کیفیت یک تصویر دیجیتال

  تفکیک اجزا در آن نسبت داده می شود.

                                                           
1 Spatial resolution 

 

ها و و دامنه یک تصویر در واقع با تعداد پیکسلوضوح 

 شود. وضوح روشنایی برای هر پیکسل تعیین می مقادیر

در واقع توانایی تصویر دیجیتال برای بازسازی تصویر  تصویر

وضوح آنالوگ اصلی با دقت و جزئیات کامل انتظار است. 

های استفاده شده برای یک تصویر تعداد پیکسل 1مکانی

تعداد این  .دهدازی یک تصویر دیجیتال را نشان میسباز

 بستگی دارد که عکس آنالوگ هنگام ها به اینرزولوشن

برداری شده ه  عکس دیجیتال به چه نحوی نمونهتبدیل ب

در واقع ما تعداد  ،مکانی ما بیشتر باشد وضوح است. هرچه

طور متناظر ه و ب های بیشتری در سطح ثابت داریمپیکسل

شده هنگام تبدیل برداریهای نمونهتعداد پیکسلچه هر

مکانی  وضوحعکس آنالوگ به عکس دیجیتال بیشتر باشد، 

 ما افزایش خواهد یافت.

 هر روشنایی شدت میزانپس از تصویربرداری از هر شی 

 تا شود داده نمایش صحیح عدد یک توسط باید پیکسل

دیل نظر ما تبمورد دیجیتال تصویر یک به آنالوگ تصویر

شود. حال میزان نمایان شدن جزئیات این تصویر به تعداد 

های تصویر سازی پیکسلذخیرهبیت به کار رفته برای 

 در واقع تعداد سطوح روشنایی 2عمق بیتیبستگی دارد 

یر آنالوگ به )تعداد بیت بکار رفته( برای تبدیل یک تصو

دو ا تنها از به طور مثال اگر م .دهددیجیتال را نشان می

 ،استفاده کنیم سازی تصویر دیجیتال خودبیت برای ذخیره

می توانیم عکس را تنها در چهار سطح رنگ نمایش دهیم 

ر تصویر ما د ،و اگر این تعداد را به چهار بیت افزایش دهیم

 عمق بیتیبنابراین  ؛سطح روشنایی قابل نمایش است 16

 هبودن تصویر دیجیتال بمیزان نمایش جزئیات و نزدیک

تراست را تصویر اصلی را به خوبی بیان می کند. واژه کن

گی بیایید یک این ویژ برای درک .ایداحتماال زیاد شنیده

آلود را با یک روز آفتابی مقایسه کنیم؛ در یک روز روز مه

آلود ما با یک فضای یکدست و با رنگی مایل به خاکستری مه

 ا بسیارتشخیص اشیا برای م شویم که قابلیتمیمواجه 

نظر ه چیز واضح بدشوارتر از یک روز آفتابی است که همه

هاست قع کنتراست تفاوت در شدت روشناییآید. در وامی

2 Bit depth 

 

 آشنایی با خصوصیات تصویر

آموزش مقدماتی پردازش تصویر با پایتون  

 ()+ دسترسی به کد با ویرایش و اجرا در بستر گوگل
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. باشد تشخیص قابل اشیا سایر از یش شود یککه باعث می

 هایموقعیت در و ستا تصاویر برای کیفی خاصیت یک این

وامل انسانی کیفیت ع و تصویر هدف به بسته مختلف

 متفاوتی داشته باشد.

 

اگر به نوعی بخواهیم از سطوح پایین پردازش صعود کنیم 

توان به این شکل بیان های رایج آشنا شویم، میو با پردازش

به خوبی  تصاویر ، ممکن استی اولدر وهله کرد که

هایی با روش را هاپذیر نباشند و برای همین باید آنمشاهده

ها به ت از لحاظ آماری، شدتکرد. ممکن اس1 پاالیش

های روشنایی اعمال ی توزیع نشده باشند و تبدیلرستد

های های پیکسلها با توجه به ویژگیکرد. یا پیکسل

آنگاه  -کردن تصویر مثل نرم -همسایه قابل اصالح باشند 

ها ممکن حبریم. برخی از اصالهای مکانی بهره میاز عملیات

سازی و انجام شود. برای ذخیره فرکانسی است در حوزه

انجام دهیم. در  سازیفشردهتر ممکن است پردازش سریع

واهیم خمواقعی از روی ریخت تصویر اطالعاتی را می

آوردن اسکلت اصلی یک شئ دستمثل به -استخراج کنیم 

یا حتی  -با شکل غیرمعمول در هندسه مانند بدن انسان 

خواهیم با این اطالعات بهبودی روی تصویر ایجاد کنیم. می

استفاده  2شناختیریخت هایدر این حین از پردازش

کنیم. در استخراج اطالعات ممکن است بخواهیم تصویر می

کنیم، مثالً توموری را در تصویر مغزی جدا  3بندیبخشرا 

اش زمینهتر یک گلدان را از پسکنیم یا حتی خیلی ساده

جدا کنیم. همچنین ممکن است از روی تصویری پزشکی، 

 )فراصوت، فروسرخ را تشخیص دهیممنبع تصویربرداری آن

 در. دهیم تشخیص بدن زبان روی از را احساسات یا( و ...

استفاده  5بندیو دسته 4استخراج ویژگی از باید موارد این

ها رود، خروجیکنیم. همانطور که سطح پردازش باالتر می

تر ها پیچیدهرود و روشبیشتر به سمت ایجاد معنا می

                                                           
1 filter 
2 Morphological 
3 Segmentation 
4 Feature Extraction 

 

های سطح باال از هوش شوند. امروزه بسیاری از پردازشمی

و  6های عصبی عمیق کانولوشنیمصنوعی و مخصوصاً شبکه

 کنند.مدت استفاده میی کوتاهدارای حافظه

 

 

 

 

 

 

ای بهبود، تصویر پر از نویز و نارسای سمت های پایهبا ترکیب روش

 راست به تصویر خوب سمت چپ تبدیل شد.

 

ت بهبود تصویر با پردازش فرکانسی، نویز شطرنجی تصویر سمت راس

 .است ها ماندهبه خوبی حذف شده و فقط کمی از آثارش در لبه

5 Classification 

 
6 Convolutional Neural Networks 

 آشنایی با پردازش های رایج
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OpenCv  یک کتابخانه متن باز بسیار گسترده برای

کاربردهایی چون بینایی ماشین، یادگیری ماشین و پردازش 

-ای در بین کتابخانهاکنون جایگاه ویژههم که تصویر است،

توان کتابخانه می از این های مربوط به پردازش تصویر دارد.

ها برای شناسایی اشیا و چهره برای پردازش تصاویر و فیلم

ها، ردیابی اشیا و یا حتی پردازش دست خط یک انسان 

 استفاده کرد. 

 pipپایتون و  ابتدا باید ،برای نصب این کتابخانه در پایتون

را روی سیستم خود نصب کرده باشید. برای اطمینان از 

را  command promptنصب پایتون بر روی سیستم خود 

را جستجو  cmdباز کنید )برای این کار از منوی ویندوز 

 .(.کنید

 OpenCVآشنایی با 

 بندی شده بود، جدا شد.دسته« آب»تصویر هوایی، بخشی که به عنوان از 

 

توان به ایجاد میآورترین دستاوردهای نوین پردازش تصویر، از شگفت

خارجی ندارند. تصاویری اشاره کرد که در عین طبیعی بودن، وجود 

های مولد متخاصم برای مثال این فرد وجود ندارد! این تصاویر با شبکه

 [thispersondoesnotexist.comشوند.]ایجاد می

اسکلت با ضخامت استخراج اسکلت تصویر یک رگ. این 

تواند مسیر حرکت خون را بهتر بفهماندیک پیکسل می  
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از نصب پایتون در   version--pythonحال با نوشتن کد 

 سیستم خود مطمئن شوید.

Pip  مدیریتی است که برای نصب و مدیریت یک سیستم

های نوشته شده در پایتون افزاری و کتابخانههای نرمبسته

از قبل بر روی   pipشود. برای بررسی اینکه استفاده می

دستور زیر را اجرا  cmd در ،سیستم شما نصب شده باشد

 کنید:

V-pip  

 

 

شما  pipمطمئن شوید که نسخه  opencvحال برای نصب 

خود  pipروزکردن نسخه برای به .روزترین حالت باشدهدر ب

 استفاده کنید.  upgrade pip--pip installاز دستور 

نیز ضروری   numpyنصب کتابخانه  opencvبرای نصب 

اگرچه اختیاری است اما  matplotlibاست و نصب کتابخانه 

شود. برای نصب هر با توجه به کاربرد زیاد آن توصیه می

بهره  pip installای در پایتون کافی است از دستور کتابخانه

 numpyو  opencvهای  بنابراین برای نصب کتابخانه ؛ببریم

 کافیست کدهای زیر را وارد کنیم:

python-pip install opencv 

pip install numpy  

ها سیستم شما به طور پس از واردکردن این دستور

ها را در فضای نهخودکار کار دانلود و نصب این کتابخا

 کند.شروع می سیستم شما پایتون

در پایتون شما  opencvبرای اطمینان از اینکه کتابخانه 

 های زیر استفاده کنید:از دستور ،نصب شده باشد

python 

import cv2>>> 

>>>print(cv2.__version__) 

 

 از تابع )(برای خواندن یک تصویر از روی سیستم 

cv.imread ع آدرس عکس را به این تاب .گیریمبهره می

-گیرد و ماتریس تصویر به ما تحویل میعنوان ورودی می

دهد. حال اگر در نوشتن آدرس یا نام عکس عکس خطایی 

 گرداند.یک ماتریس خالی را به ما می ،داشته باشیم

س برای خواندن یک عک  cv.imread همانطور که از تابع )(

برای  cv.imwriteاز تابع )(  ،گیریماز روی سیستم بهره می

کنیم. این سازی یک عکس در سیستم استفاده میذخیره

نام تصویر ذخیره ورودی اول  ؛به دو ورودی نیاز دارد تابع

ت و ورودی نظر ما برای ذخیره عکس اسشده و آدرس مورد

خواهیم آن را به صورت عکس دوم ماتریسی است که می

 خیره کنیم.ذ

# Reading new image 

img = 

cv2.imread('cameraman.tif') 

 

# Creating a figure with (1000, 

1000) size 

plt.figure(figsize=(10, 10)) 

# Showing image with axis off 

plt.imshow(img); 

plt.axis(False) 

# Showing the result 

plt.show() 

# writing image 

# 

cv2.imwrite('cameraman_2.tif', 

img) 

 

 

 

 سازی یک تصویرنمایش و ذخیره
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 ترکیب و تفریق دو تصویر

، سیار بزرگ هستندجایی که تصاویر یک ماتریس باز آن

 متناظر دو ،هاکردن درایهجمع دو تصویر به معنای جمع

توانیم از عملگر با یکدیگر است؛ بدین منظور هم میعکس 

بهره بگیریم و هم اینکه از تابع  numpyدر کتابخانه  +

cv2.add  در کتابخانهopen cv کردن دو تصویر برای جمع

روش یک تفاوت عمده دارند و  البته این دو .استفاده کنیم

آن این است که اگر بخواهیم دو ماتریس را با عملگر + جمع 

فراتر  255بیتی تعداد شدت ما از  8اگر در یک عکس  ،کنیم

 256د به دست آمده را بر مانده تقسیم عدبرنامه باقی ،رفت

اما در تابع  .دهدیکسل نسبت میآن پ کند و بهحساب می

فراتر  255اگر شدت پیکسل ما از  open cvدر کتابخانه 

 دهیم.را به آن پیکسل نسبت می 255دازه ان ،رفت

دار دو تصویر نیز توان از جمع وزنع دو  تصویر میبرای جم

ب آلفا را در شدت روشنایی بدین منظور ضری .استفاده کرد

یب  بتا را در شدت روشنایی های  عکس اول و ضرپیکسل

ع کنیم، و با گاما جمکند های تصویر دوم ضرب  میپیکسل

تواند سهم متفاوتی در جمع دو در این صورت هر تصویر می

 یر داشته باشد.تصو

در  .استفاده کرد -توان از عملکرد برای تفریق دو تصویر می

آمده منفی شد، دستاین صورت اگر عدد شدت پیکسل به

اما  .کنیمجمع می 256آمده  را با دستروشنایی به شدت

استفاده  opencvدر کتابخانه  cv2.subtractاگر از تابع 

در صورتی که شدت پیکسل ما منفی شد، شدت  ،کنیم

 .دهیمنایی صفر را به آن پیکسل نسبت میروش

 

# Reading new images 

img1 = cv2.imread('house.tif') 

img2 = 

cv2.imread('livingroom.tif') 

# Add images with numpy 

opertaion 

img_npadd = img1 + img2 

#@markdown ### Enter your 

arbitrary value of alpha , beat 

and gamma 

alpha =   0.3 #@param 

{type:"number"} 

beta =  0.7 #@param 

{type:"number"} 

gamma =   0 #@param 

{type:"number"} 

# Add imgages with open cv 

operation 

img_cv2add = cv2.add(img1,img2) 

# Weighted adding 

img_addweighted = 

cv2.addWeighted(img1,alpha,img2

,beta,gamma) 

# Showing the results 

plt.figure(figsize=(20, 10)) 

plt.subplot(231),plt.imshow(img

1),plt.title('First image', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(233),plt.imshow(img

2),plt.title('Second image', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(234),plt.imshow(img

_npadd),plt.title('add with np 

operation',fontsize=24),plt.axi

s(False) 

plt.subplot(235),plt.imshow(img

_cv2add),plt.title('add with 

cv2 

operation',fontsize=24),plt.axi

s(False) 

plt.subplot(236),plt.imshow(img

_addweighted),plt.title('img_ad

dweighted', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.show() 
 

 

 

 

 آشنایی با پردازش اولیه
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plt.subplot(236),plt.imshow(img_a

ddweighted),plt.title('img_addwei

ghted', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.show() 

 

 

 

 

# Reading new images 

img1 = cv2.imread('house.tif') 

img2 = 

cv2.imread('livingroom.tif') 

# Subtract images with numpy 

opertaion 

img_npsubtract = img1 - img2 

# Subtract imgages with open cv 

operation 

img_cv2subtract = 

cv2.subtract(img1,img2) 

# Showing the results 

plt.figure(figsize=(20, 10)) 

plt.subplot(221),plt.imshow(img

1),plt.title('First image', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(222),plt.imshow(img

2),plt.title('Second image', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(223),plt.imshow(img

_npsubtract),plt.title('Subtrac

t with np 

operation',fontsize=24),plt.axi

s(False) 

plt.subplot(224),plt.imshow(img

_cv2subtract),plt.title('Subtra

ct with cv2 

operation',fontsize=24),plt.axi

s(False) 

plt.show() 
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 تغییر وضوح تصویر 

تعداد  ،اگر بخواهیم ابعاد یک تصویر را بزرگ و کوچک کنیم

کند؛ بنابراین برای های آن تصویر تغییر پیدا میپیکسل

اثر های جدیدی که در دادن یک مقدار به پیکسلنسبت

یابی استفاده اند، باید از درونتغییر ابعاد تصویر ایجاد شده

را در  cv2.resizeتابع آماده  open cvکنیم. برای این کار 

گیرد و تصویر دهد. این تابع سه ورودی میاختیار ما قرار می

ترتیب  ها بهگرداند. ورودیرا بر مییافته تغییر مقیاس

شده و نوع ازه تصویر خواستهتصویر اصلی، اند :عبارتند از

 یابی.درون

ها یابی تکرار پیکسلدرون کردن یک عکسبرای کوچک

(cv2.INTER_AREAو برای بزرگ ) کردن ابعاد یک عکس

( و cv2.INTER_LINEAR) های دو خطییابیدرون

های ( به روشcv2.INTER_CUBICیابی دو مکعبی )درون

 شود.دیگر ترجیح داده می

 

# Reading new image 

img = 

cv2.imread('cameraman.tif') 

# Scale percent 

#@markdown ### Enter your 

arbitrary value of scale 

percent 

scale_percent =     20#@param 

{type:"number"} 

# Original size of image 

height=img.shape[0] 

width=img.shape[1] 

width_resized = int(width * 

scale_percent / 100) 

height_resized = int( height* 

scale_percent / 100) 

# Dimension of resized image 

dim = 

(height_resized,width_resized) 

# resize image 

img_resized = cv2.resize(img, 

dim, interpolation = 

cv2.INTER_AREA)  

# Show result 

plt.figure(figsize=(20, 10)) 

plt.subplot(121),plt.imshow(img

),plt.title('Original', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(122),plt.imshow(img

_resized),plt.title(f'Resized 

image with $resolution 

({int(scale_percent*height/100)

} , 

{int(scale_percent*width/100)})

$', fontsize=24) 

plt.show() 
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 نتقال و چرخش تصویرا

که راستای ماتریس هایی هستند تبدیل Affineهای تبدیل

یعنی تمام نقاطی که روی یک خط  ؛کننداصلی را حفظ می

 .پس از تبدیل نیز هنوز روی یک خط هستند ،گیرندقرار می

از  .کندها را حفظ میهای میان دو نقطهههمچنین فاصل

ترین این تبدیل ها انتقال، چرخش و برش جمله مهم

ها را در تصویر زیر مشاهده ترین این تبدیلهستند. مهم

 کنید.می

 

ها بر روی تصویر برای اعمال این ماتریس opencvکتابخانه 

کند که تصویر اصلی، استفاده می  cv2.warpaffineاز تابع 

دیل، ابعاد تصویر موردنظر را به عنوان ورودی ماتریس تب

ر را به عنوان خروجی به کاربر نظدگیرد و تصویر مورمی

تصویر از ماتریس زیر  طور مثال برای انتقال یکه ب دهد.می

تصویر را  ty=100و   tx=50شود که به ازای استفاده می

پیکسل به پایین منتقل  100پ و به سمت چ پیکسل 50

 کند.می

اینکه  ؛برای چرخش یک تصویر به دو مولفه اصلی نیاز داریم

چرخش چه  چرخد و زاویهای میتصویر ما حول چه نقطه

 ماتریس تبدیل چرخش باید از مقداری است. برای ساختن

 ماتریس تبدیل روبرو استفاده کرد

                                                                      

تابع  open cvصورت آماده ه برای ساختن این ماتریس بکه 

cv2.getRotationMatrix2D این تابع  .کندرا پیشنهاد می

مقیاس  با گرفتن نقطه مرکزی چرخش، زاویه چرخش و

 گرداند.تصویر، ماتریس تبدیل موردنظر را به ما برمی
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# Reading new image 

img = cv2.imread('pirate.tif') 

#@markdown ### Enter your 

arbitrary vertical and 

horizontal translate coefficent 

t_x =   50 #@param 

{type:"number"} 

t_y =  100 #@param 

{type:"number"} 

#Creat warpaffine matrix 

M = np.float32([[1,0,t_x], 

                [0,1,t_y]]) 

#translate image 

height=img.shape[0] 

width=img.shape[1] 

img_translated = 

cv2.warpAffine(img,M,(width,hei

ght)) 

#show result 

plt.figure(figsize=(20, 10)) 

plt.subplot(121),plt.imshow(img

),plt.title('Input', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(122),plt.imshow(img

_translated),plt.title(f'Transl

ated image with $t_x = {t_x}  

t_y = {t_y}$', fontsize=24) 

plt.axis(False) 

plt.show() 

 

 

 

 

# Reading new image 

img = 

cv2.imread('jetplane.tif') 

#@markdown ### Enter your 

arbitrary value of center , 

angle and scale of roatation 

x_center =   0#@param 

{type:"number"} 

y_center =    0#@param 

{type:"number"} 

angle =   45#@param 

{type:"number"} 

scale =   1 #@param 

{type:"number"} 

 

# Creat warpaffine matrix for 

rotation 

M = 

cv2.getRotationMatrix2D((x_cent

er,y_center),angle,scale) 

# Rotate image 

height=img.shape[0] 

width=img.shape[1] 

img_roatated = 

cv2.warpAffine(img,M,(width,hei

ght)) 

#show result 

plt.figure(figsize=(20, 10)) 

plt.subplot(121),plt.imshow(img

),plt.title('Input', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(122),plt.imshow(img

_roatated),plt.title(f'Rotated 

imagewith $angle = {angle}  

(x,y) = {x_center,y_center}$', 

fontsize=24) 

plt.axis(False) 

plt.show() 
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شدگی ( در تبدیل افاین مربوط به کج1, 0( و )0, 1جایگاه )

د یتوانعمودی و افقی است. با این تبدیل هندسی شما می

برای مثال تصویر یک  ؛عکس را در یک یا دو جهت بکشید

شده که دقیقاً از باالی برگه تصویربرداری نشده، کاغذ نوشته

خواهید تصویر را شده و شما می بلکه با کمی زاویه گرفته

افزارهای اسکن روی گوشی صاف کنید. این تبدیل در نرم

شود تا خروجی نهایی شما صاف کار گرفته میه بسیار ب

های دیگر مثل تغییر وضوح(. باشد )البته با ترکیب عملیات

سازی این تبدیل ابتدا باید ضریب کشیدگی را برای پیاده

ین بگذارید و سپس به تصویر اعمال داخل ماتریس تبدیل افا

 د.یکن

 

# Reading new image 

img = 

cv2.imread('mandril_gray.tif') 

 

#@markdown ### Enter your 

arbitrary vertical and 

horizontal shear coefficient 

s_v =  -0.1 #@param 

{type:"number"} 

s_h =  0.5 #@param 

{type:"number"} 

 

# defining the Geometric 

transformation matrix, s_h 

should be in (1, 0) index 

M = np.array([[1, s_h, 0], 

            [s_v, 1, 0], 

            [0, 0, 1]], 

dtype=float) 

 

# Applying the Matrix to image 

# img.shape[0:2] gives the rows 

and columns for output image 

dst = cv2.warpPerspective(img, 

M, img.shape[0:2]) 

# Showing the results 

plt.figure(figsize=(20, 10)) 

plt.subplot(121),plt.imshow(img

),plt.title('Input', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(122),plt.imshow(dst

),plt.title(f'Output $s_v = 

{s_v} s_h = {s_h}$', 

fontsize=24) 

plt.axis(False) 

plt.show() 

 شدگی عمودی و افقیکج 

یده شده؛ کش 0,5کنید، تصویر از لحاظ افقی، به میزان همانطور که مشاهده می

ی ردیف آخر به پیکسل وسط ردیف آخر نگاشت شده و باقیِ یعنی پیکسل اولیه

در جهت  -0,1ها همان خط را دنبال کردند. و همچنین تصویر به میزان پیکسل

طول تصویر به  0,1کشیده شده، یعنی پیکسل آخر ردیف اول به میزان عمودی 

ها همان خط را باال نگاشت شده و دیگر در تصویر مشخص نیست و باقی پیکسل

 .دنبال کردند
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  کمل گیری) نگاتیو(م.

ما بعضی مواقع ممکن است طیف مکمل تصویر به ش

های سیاه یا اگر بخش اطالعات بیشتری از تصویر بدهد

جزئیات تصویر را بهتر ببینید. ، تصویر به سفید تبدیل بشود

کنید. بدین منظور در این مواقع شما تصویر را مکمل می

کافی است مقدار شدت هر پیکسل را از بیشترین مقدار 

بیتی  8ممکن هر پیکسل کم کنید. در این مثال به دلیل 

 کسر شد. 255بودن تصویر، از 

 

 

نرمی و تیزی مفاهیمی هستند که با حس بینایی بسیار قابل 

ها ویر نرم، روند تغییر شدت روشناییدرک هستند. در تصا

در تصاویر تیز به سرعت. به پذیرد و به کندی صورت می

کردن سرعت یا آن طور که گفتیم، کم -م کردن منظور نر

توان شدت هر پیکسل را با می -تغییر شدت روشنایی 

ها های اطرافش جایگزین کرد که از سیگنالمیانگین شدت

دانیم که یک فیلتر ها و پردازش سیگنال میو سیستم

ها را داد همسایهگذر است. بدین منظور ابتدا تعپایین

زم حاشیه به تصویر کنیم، سپس به میزان المشخص می

های ها و لبهگیری گوشهزیرا که میانگین ؛کنیماضافه می

های اضافه دارد که معمواًل با آیینه تصویر نیاز به پیکسل

ها یا دور زدن و دایروی در نظر گرفتن تصویر کردن پیکسل

شدن از به محض خارجکه  Packman)مثل دورنوردی بازی 

شود( حاشیه را یصفحه، از طرف دیگر تصویر ظاهر م لبه

سپس میانگین را برای هر نقطه محاسبه  کنند.ایجاد می

 1کنند. در این کد نیز تمامی عناصر ماتریس را عدد می

کنیم تا دهی میها مقدارقسیم بر تعداد کل پیکسلت

توسط خود  سازییانگین گرفته بشود. فرآیند حاشیهم

 شود.ماژول پیاده می

 

img = 

cv2.imread('walkbridge.tif') 

#@markdown ### Enter your 

arbitrary N 

N =  11 #@param 

{type:"integer"} 

 

# Creating the kernel for 

averaging 

kernel = np.ones((N, N), 

float)/N**2 

# filtering 

dst = cv2.filter2D(img, -1, 

# Reading new image 

img = 

cv2.imread('peppers_color.tif') 

img = cv2.cvtColor(img, 

cv2.COLOR_BGR2RGB) 

img_n = 255 - img 

# Showing the results 

plt.figure(figsize=(20, 10)) 

plt.subplot(121),plt.imshow(img

),plt.title('Input', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(122),plt.imshow(img

_n),plt.title('Output', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.show() 

 نرم کردن با میانگین گیری
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kernel) 

# Showing the results 

plt.figure(figsize=(20, 10)) 

plt.subplot(121),plt.imshow(img

),plt.title('Original', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(122),plt.imshow(dst

),plt.title(f'Averaging N={N}', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.show() 

 

 

کردن با افزودن اختالف بین تصویر اصلی و نرم فرآیند تیز

امّا یکی از  شده به تصویر اصلی نیز قابل انجام است،

است. این  1الپالسینبردن از فیلتر های رایج، بهرهروش

زیرا شدت  ؛ادل مشتق دوم در فضای پیوسته استفیلتر مع

کند. های همسایه کم میپیکسل مرکزی را از شدت پیکسل

از چپ و  y، تصویر باال و پایین و در جهت xیعنی در جهت 

 ،دخیل هستند 1راست. چون دو پیکسل اطراف با ضریب 

گوید در چه ست. این فیلتر به شما میاپس مشتق دوم 

ز های قله و دره دارید که خود یادآور مفهومی اپیکسل

را تشدید های یک تصویر ها و درهمشتق دوم است. وقتی قله

تری خواهیم داشت. در این برنامه، وقت تصویر تیزکنیم، آن

ابتدا یک تصویر نرم شد، سپس با فیلتر الپالسین، یک 

                                                           
1 Laplacian 

ها کجا هستند. اگر دهد درّهماسک ایجاد شد که نشان می

به دو نکته  ها،ها و نه قلهان سوال شده که چرا درّهتبرای

 -2شوند مقادیر منفی به صفر نگاشت می -1توجه کنید: 

مرکز ماتریس الپالسین، عددی منفی است. پس وقتی که 

قله داشته باشیم، مقدار الپالسین منفی شده و صفر حساب 

کردن رّه، مقداری مثبت دارد. با اضافهشود ولی برای دمی

 شود.یزتر میشوند و تصویر تها تقویت میاین ماسک، دره

img = cv2.imread('lake.tif') 

# Smoothing 

kernel = np.ones((5, 5), 

float)/5**2 

img = cv2.filter2D(img, -1, 

kernel) 

 

# calculating Laplacian mask 

mask = cv2.Laplacian(img, 

cv2.CV_8U) 

 

#@markdown ### Enter your 

arbitrary weight 

w =   -5#@param {type:"number"} 

 

# Adding to image with varying 

weight 

dst = cv2.addWeighted(img, 1, 

mask, w, 0) 

 

# Showing the results 

plt.figure(figsize=(21, 7)) 

plt.subplot(131),plt.imshow(img

),plt.title('Original', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(132),plt.imshow(mas

k*6) 

plt.title('Laplacian mask 

 کردن با پاالیش الپالسینتیز 
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(scaled for visibility)', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.subplot(133),plt.imshow(dst

),plt.title('Sharpened', 

fontsize=24),plt.axis(False) 

plt.show() 

 

 

 

انجام داد و توان با تصاویر آوری میهای حیرتپردازش

امروزه تقریباً هیچ صنعتی نیست که به نوعی درگیر پردازش 

های )سیستم تصویر نباشد. از تطبیق چهره و اثر انگشت

بیومتریک( یا تشخیص بیماری از تصویربرداری پزشکی یا 

 حتی در صنعت برای کنترل کیفیت و نظارت در خط تولید

رای کنترل در سیستم حقوقی و نیروی انتظامی ب گرفته تا

سرعت، ثبت پالک و خواندن آن؛ کاربردهای این حوزه 

تواند بسیار راحت شمار است! شروع پردازش تصویر میبی

نویسی شما مهم باشد، امّا بسیار باشد و فقط مهارت برنامه

تواند بسیار پیچیده، سخت و در مرز علم وسیع است و می

ر این زمینه های معتبری دباشد؛ همانطور که روزانه مقاله

ها نیز از یادگیری ماشینی رسد که بسیاری از آنبه چاپ می

ی اصلی برند یا حتی هستهو یادگیری عمیق بهره می

 دهد.شان را تشکیل میسیستم پردازشی

 

 

 اینتوانید به برای ویرایش و اجرای کدهای این مطلب می

مراجعه کنید. برای اجرا و ویرایش کد به هیچ  لینک

افزار و نصبی احتیاج ندارید و فقط به یک حساب سخت

قرار  Google Colabگوگل احتیاج دارید. این کد روی بستر 

)با قابلیت ارتقا در ازای پرداخت(  دارد که یک ابزار رایگان

ی های پایتون در حوزهبرنامهبسیار مناسب برای اجرای 

 علوم داده است.
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 حسین قاسم دامغانی 

 امیرحسین قناد 

 لوبیگبا تشکر از مهندس بهراد تقی 

مه نویسی منبع باز، رایگان، پویا، سطح پایتون یک زبان برنا

نویس ، برنامه1گراست. گویدو ون راسمباال، تفسیرشده و شی

نویسی پایتون است. در بیستم هلندی، سازنده زبان برنامه

 pythonنخستین توزیع عمومی پایتون با نام  1991فوریه 

به صورت منبع باز منتشر شد و با اقبال عمومی  0,9,0

 همراه به متعددی های[. تا بحال نسخه1] مواجه گردید

نسخه  در حال حاضر و است شده منتشر مختلف هایقابلیت

 از پایتون. باشدمی شدهآخرین نسخه رسمی منتشر 3,9

 به تشویق باعث که کندمی پشتیبانی هاپکیج و هاماژول

 مفسر. شودمی کد از مجدد استفاده و برنامه بودن ماژوالر

 گونه هیچ بدون استاندارد، گسترده هایکتابخانه و پایتون

 دسترس در اصلی هایعامل سیستم همه برای ایهزینه

  [.2] زاد توسعه و توزیع یابندآ صورته ب توانندمی و هستند

)نام اختصاری  MATLAB، اولین 1970در اواخر دهه 

"Matrix Laboratory"بلکه یک  ،نویسی نبود( زبان برنامه

-تعاملی ماتریس بود. زبان برنامهی ماشین حساب ساده

ظاهر شد؛ هنگامی که متلب به یک  1984نویسی در سال 

افزودن شدن توابع  محصول تجاری تبدیل شده بود و با

کاربر، جعبه ابزار و گرافیک به طور قابل توجهی پیشرفت 

افزار اختصاصی و منبع بسته [. متلب یک نرم3] پیدا کرد

است. یک زبان با کارایی باال برای محاسبات فنی که عنصر 

 ابزارهای شامل زبان، این. استی آن آرایه اصلی داده

-از برنامه نویسی شی و بوده داخلی زدایی اشکال و ویرایش

 قدرتمندی داخلی روال دارای متلب. کندگرا پشتیبانی می

. کندمی پذیر امکان را متنوعی بسیار محاسبات که است

 برخوردار آسان استفاده با گرافیکی دستورات از همچنین

                                                           

1 Guido van Rossum 

2 Visualization 

بالفاصله در دسترس کاربر نتایج را  2سازیبصری که است

ها هایی که به آنبسته رد خاص کاربردهایی. دهدقرار می

 بیش امروزه. اندآوری شدهجمع ،شودگفته می3 جعبه ابزار

های وجود دارد و قابلیت MATLAB برای ابزار جعبه 60 از

 ؛دهندهای فنی و تخصصی ارائه میای را در زمینهگسترده

مانند جعبه ابزارهایی برای پردازش سیگنال، محاسبه 

سازی، پردازش سازی، بهینه، تئوری کنترل، شبیهنمادین

 [.4] …تصویر و

در دانشکده مهندسی پزشکی و به خصوص گرایش 

بیوالکتریک، توجه اغلب اساتید به متلب بوده و اغلب تکالیف 

شود. پایتون در های درسی در این محیط انجام میو پروژه

یادگیری  های علوم داده،های اخیر مخصوصا در زمینهسال

توجه زیادی را جلب و طرفداران  4ماشین و یادگیری عمیق

 خاص خود را جذب نموده است.

 

نویسی، معماری و ساختار خودش را دارد. هر زبان برنامه

شود تمایل به سمت در کنار اختالف سالیق که باعث می

ها در هر زبان باعث معماری خاصی برود، برخی مشخصه

 بود.برتری و مزیت خواهند 

 های ساختاری پایتون بر متلب: مزیت

 تر و خواناتر از کد متلب استردهکد پایتون، فش .1

[5.] 

a.  بر خالف متلب که برای پایان دادن به

استفاده  endی بلوک کد از گزاره

کند، پایتون بر اساس فرورفتگی می

کند؛ به همین بلوک کدها را مشخص می

دلیل بلوک کد زیرین یک پله جلوتر 

 شود.خواهد بود و به راحتی دیده می

b. سازیپایتون برای نمایه (indexing از )

تُد و برای فراخوانی تابع و مِ»[« چنگک 

3 Toolbox 

4 Deep Learning 

 مقایسه متلب و پایتون در بیوالکتریک

 

 مقایسه ی ساختار زبانی
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در حالی  ،کنداستفاده می»(« از کمانک 

که متلب برای هر دو از پرانتز استفاده 

کند و تفاوت قائل شدن بین این دو می

 تر خواهد بود.در متلب سخت

c. ر پایتون باعث کمتر شدن خوانایی بیشت

تر خواهد زدایی سریعاشکال و اشکال

 شد.

مانند  -نویسی های برنامهبر خالف اکثر زبان .2

سازی ی نمایهکه از عدد صفر برای پایه -پایتون 

کنند، متلب از عدد یک استفاده استفاده می

ها را از یک شروع های آرایهکند و نمایهمی

تر کنندهکاربر گیج کند که آن را برای فهممی

 [.5] کندیم

تر از متلب تر و آسانمنعطف گرایی در پایتونشئ .3

 [.5] است

ی عملگر برشی )دریافت مقادیر با )اکثراً( دنباله .4

ای از اعداد( در پایتون، کران باال را باز و حسابی

گیرد، در حالی که کران پایین را بسته در نظر می

هستند، این خاصیت در متلب هر دو کران بسته 

شود تا تعداد عناصر خروجی، پایتون باعث می

حاصل اختالف کران باال و پایین )تقسیم بر گام( 

باشد، اما در متلب یک آرایه بیشتر خواهیم داشت 

فرض تعداد عناصر و برای همین به شکل پیش

های طبیعی خود را ندارد. برای خروجی شمارنده

عنصر خواهید  4001عنصر،  4000جای ه مثال ب

 داشت که در اغلب موارد، مورد پسند نیست.

توان چندین کد را در یک خط در پایتون می .5

ها را متلب ندارد، ی آن قابلیتنوشت که همه

ای که از یک تابع دریافت برای مثال خروجی

کنید را برش بزنید، اّما در متلب باید ابتدا می

ی خروجی را دریافت کنید و سپس در خط بعد

دهد برش بزنید. هم سرعت توسعه را کاهش می

 کند.و هم حجم بیشتری اشغال می

تر و برای تبدیل دادگان در پایتون بسیار راحت .6

تبدیل دو به دو یک تابع جداگانه ندارد اما در 

 ایی پایهمتلب برای تبدیل تقریباً هر دو نوع داده

 .[25[]24] یک تابع مجزا باید استفاده کنید

 

متلب بر اساس محاسبات ماتریسی ایجاد شده و  .1

گونه محاسبات، راحتی بیشتری دارد. برای این

برای مثال در پایتون برای ضرب یک بردار 

ستونی در یک بردار سطری، باید بُعد بردار 

زیرا که  ؛طری را از یک به دو افزایش بدهیدس

 nx1 کل ماتریسمتلب بردار سطری را به ش

بیند اما در پایتون فقط به شکل بردار تعریف می

ی یک بعدی با شده باشد، آن را فقط یک آرایه

n که اما بردار ستونی برای این ،بیندستون می

چند ردیف داشته باشد، باید دو بعدی تعریف 

 شود.

متلب برای کاربرد مهندسین نوشته شده و برای  .2

خود، بسیاری از توابع همین در توابع استاندارد 

های محاسباتی سازیمورد نیاز را دارد و بهینه

ها اعمال کرده است؛ در حالی که پایتون روی آن

 .است برای کاربرد عمومی نوشته شده

 

توانند وابسته به شرایط یا سلیقه ها نیز میبرخی از تفاوت

 کنیم:ها اشاره میباشند، امّا به برخی از آن

ویرگول نگذارید، انتهای خط نقطهدر متلب، اگر  ●

شود خروجی چاپ شود. این هم باعث می

ها مزیت باشد و هم تواند برای پرینت خروجیمی

برای جلوگیری از خروجی که باید در انتهای 

عیب باشد.  ،ویرگول گذاشتها نقطهی خطهمه

ها عالوه بر شلوغ در ضمن چاپ کردن خروجی

دن برنامه نیز کردن محیط تفسیر، باعث کند ش

 شود.می

خارج شدن از تابع در متلب، با رسیدن به انتهای  ●

در حالی که در هر مکان  ،شودکد تابع انجام می

توان می returnی تابع در پایتون، با گزاره

خارج شد. از طرفی خروجی تابع در متلب در 

 ت های ساختاری متلب بر پایتونمزی



 

 پشتپژوهشی -نشریه علمی  36  

صورت تابع مشخص است، امّا از طرفی در پایتون، 

ها و موقعیت خروجی انعطاف بیشتری در نوع

اتمام تابع وجود دارد. همچنین توابع در متلب 

باید در انتهای فایل باشند، اما در پایتون صرفاً 

اش تعریف شده باشد، این باید قبل از فراخوانی

ای باشد امّا به نظر تواند تا حدی سلیقهنیز می

زدایی بهتر است که توابع اول آید در اشکالمی

 ند.فایل نوشته شو

پایتون که منقضی  2ی توابعی در متلب )و نسخه ●

شده( موجود هستند که از پرانتز استفاده 

ای هستند. این باعث کاهش کنند و کلیدواژهنمی

شود امّا از طرفی این توابع چون خوانایی کد می

شوند، خروجی ندارند و وارد توابع دیگر نمی

 .تر باشدتواند تا حدی برای استفاده راحتمی

های یکسان در پایتون و سرعت اجرای برنامه ●

ای بر متلب متفاوت است و لزومًا یک زبان برتری

هایی و با استفاده از دیگری ندارد، امّا در حوزه

ابزارهایی یک زبان )معموالً پایتون( از دیگری 

 سرعت بیشتری دارد.

 

زیرا  ؛تر استآسانپایتون برای یادگیری  ●

 سینتکس آن شبیه به زبان عادی انسان است

[5.] 

ای شاید بارزترین تفاوت متلب و پایتون در هزینه ●

گذارند. برای است که روی دست کاربر می

استفاده از متلب و همچنین استفاده از 

های زیادی باید متحمل ابزارهای آن هزینهجعبه

بوده و استفاده  شد ولی پایتون، رایگان و منبع باز

ای به دنبال های متنوع آن، هزینهاز کتابخانه

ول کرک کردن نرم البته مشکالت ح ندارد.

مانند متلب را نیز نباید فراموش  افزارهای پولی

 کرد.

افزاری نسبتا سنگین بوده و برای اجرای متلب نرم ●

یی نیاز دارد ولی نسبتا باال RAMروان نیاز به 

هایی با حتی در سیستم تر وحجمپایتون کم

 شود.را میمشخصات پایین هم روان اج

مستندات راهنمایی متلب برای مهندسان و  ●

 دانشمندان نوشته شده، نه دانشمندان کامپیوتر.

ی آن را ابزارهای طراحی شده در متلب، استفاده ●

 کند.تر از کدنویسی میراحت

های بهتری در برخی ابعاد سازیمتلب بهینه ●

پایتون ارائه داده است، مانند حل نسبت به 

 معادالت دیفرانسیل.

و شما در  های پایتون بیشتر بوده IDEتنوع  ●

فضاهای مختلف قادر به کدنویسی خواهید بود، 

در مقابل کدهای متلب تنها در نرم افزار متلب 

 قابل اجرا هستند. البته نرم افزار رایگان اکتاو

(octaveتقریبا با متلب ساز ) ولی به پای گار است

 محیط رسد. همچنین پایتون درخود متلب نمی

google colab  در دسترس است به صورت آنالین

 آید.که مزیت به حساب می

های زیادی از پایتون در سطح اینترنت، نمونه کد ●

زیرا  ؛نسبت به متلب وجود دارد Githubمخصوصا 

دهندگان پایتون، به علت رایگان کاربران و توسعه

 منبع باز بودن آن، بیشتر از متلب هستند. بودن و

کتابخانه ها و جعبه ابزارهای گوناگونی برای کاربردهای 

اند. در ادامه مختلف در پایتون و متلب توسعه پیدا کرده

 تعدادی از ابزارهای رایج و کاربردشان، آورده شده است:

 

  

  NumPy 

NumPy  مخففNumerical 

Python هایترین ابزاراساسی، یکی از 

محاسبات علمی و عددی  برای پایتون

ها و است. این کتابخانه کار با آرایه

 ترراحت را بعدی چند و بزرگ هایماتریس

 مختلف هایعملیات توانیدمی. است کرده

 و هاآرایه روی را منطقی و ریاضی

 هر در[. 6،7]کنید  سازیپیاده هاماتریس

 باشد، آن پردازش و داده از سخن که جایی

 مقایسه کاربردی در ایران و جهان 

 پایتون
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اولین ابزاری خواهد بود  NumPy قطعا

 که به آن نیاز پیدا خواهید کرد.

  Scipy 

SciPy  مخففScientific Python ،

 که است عددی هایروال از ایکتابخانه

 حل و مدلسازی برای اساسی هایبلوک

 این. کندمی فراهم را علمی مسائل

-بهینه برای هاییالگوریتم شامل کتابخانه

، معادالت جبری، یابیدرون سازی،

معادالت دیفرانسیل و بسیاری از مسائل 

 NumPyبرمبنای  SciPyدیگر است. 

در نتیجه امکان کار با  ؛ساخته شده است

خود مبنای  SciPy. دارد وجود نیز هاآرایه

 جمله از باالتر، سطح علمی هایکتابخانه

scikit-learn  وscikit-image [. 8] است 

Pandas 

Pandas  یک ابزار محبوب برای تجزیه و

که  NumPy برخالف. است هاتحلیل داده

های یک و دو بعدی)یا ابعاد باالتر( با آرایه

 قالب در هاداده Pandasسروکار دارد، در 

Series  وData Frames شوندبررسی می .

 اقداماتی داده، تحلیل تجزیه بر عالوه

، آماده 1دستکاری بارگذاری، همچون

 در نیز هاداده سازیسازی و مدل

Pandas [.9]شودانجام می  

   Scikit-learn 

 یادگیری هایاین کتابخانه برای کاربرد

. است شده ایجاد کاویداده و ماشین

 یادگیری مختلف هایالگوریتم توانمی

، درخت 2خطی رگرسیون مانند را ماشین

( با Means-k)چون 4بندی ، خوشه3تصمیم

                                                           
1 Manipulation 

 
2 Linear regression 

 
3 Decision tree 

سازی کرد. استفاده از این کتابخانه پیاده

همچنین ابزارهای مختلفی برای برازش 

ها، انتخاب و مدل، پیش پردازش داده

ارزیابی مدل و بسیاری از ابزارهای دیگر 

   [.10]کندفراهم می

  Matplotlib 

سازی داده ای کارآمد برای بصریکتابخانه

از این  ها در پایتون است. با استفاده

کتابخانه خواهید توانست انواع مختلفی از 

 .نمایید رسم را اشکال و هاچارت ها،نمودار

-داده هضم که است این سازیبصری فایده

 ترآسان کاربر برای را پیچیده و بزرگ های

 .کندمی

OpenCV 

OpenCV افزار بینایی یک کتابخانه نرم

و یادگیری ماشین منبع باز است.  5ماشین

این کتابخانه به منظور ایجاد زیرساخت 

های بینایی ماشین و مشترک برای برنامه

تسریع در استفاده از ادراک ماشین در 

محصوالت تجاری ساخته شده است. این 

الگوریتم  2500کتابخانه دارای بیش از 

ای بهینه شده است که شامل مجموعه

های بینایی ماشین و جامع از الگوریتم

یادگیری ماشین کالسیک و پیشرفته 

 برای توانندمی هااست. این الگوریتم

-طبقه اشیا، شناسایی ها،چهره شناسایی

 ردیابی ها،فیلم در انسان اعمال بندی

 حال در اشیای ردیابی دوربین، حرکات

 اشیا بعدی سه هایمدل استخراج حرکت،

 استفاده دیگر کاربردهای از بسیاری و

بخانه فقط مختص به پایتون کتا این. شوند

 
4 Clustering 

 
5 Computer Vision 
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و جاوا هم توزیع  ++Cنیست و در متلب، 

 [.11شده است]

TensorFlow,Keras & Pytorch 

TensorFlow  یک پلتفرم منبع باز، جامع

پذیر از ابزارها و و اکوسیستمی انعطاف

ها برای یادگیری ماشین است که کتابخانه

ترین پیشرفته دهدبه محققان اجازه می

 و داده انجام ماشین یادگیری در را هاکار

 هایبرنامه راحتی به دهندگانتوسعه

 و ایجاد را ماشین یادگیری به مجهز

 APIیک  Keras[.  12]دهند  گسترش
 Pythonیادگیری عمیق است که در 1

نوشته شده و در باالی پلتفرم 

TensorFlow اساس بر) شوداجرا می 

TensorFlow )[. 13] ساخته شده است

Pytorch  ،هم مانند دو نمونه قبلی

چارچوبی برای یادگیری ماشین و 

 یادگیری عمیق است.

 

 

  Simulink 

سیمولینک یک محصول الحاقی برای 

متلب، محیط گرافیکی تعاملی برای 

سازی و تجزیه و تحلیل سازی، شبیهمدل

 ساخت امکان سیمولینک. است هاسیستم

ی مجازی را با های اولیهمونهن سریع

 ساخت برای. کندحداقل تالش فراهم می

 پیش از هایبلوک از توانیدمی هامدل

 برنامه این. نمایید استفاده شده تعریف

 هایسیستم از خطی، هایسیستم بر عالوه

 ماهیت. کندمی پشتیبانی نیز غیرخطی

 کردن امتحان به را شما سیمولینک تعاملی

 پارامترهای توانیدمی کند،میویق تش

                                                           
1 Application Programming Interface 

 

 که ببینید بالفاصله و داده تغییر را دخیل

. افتدمی شده طراحی مدل برای اتفاقی چه

 یکپارچه همدیگر با سیمولینک و متلب

 وجود دو این بین داده تبادل قابلیت و بوده

  [.14]دارد 

  Signal Processing Toolbox 

 جعبه ابزار پردازش سیگنال، توابع و

هایی را برای تجزیه و تحلیل، پیش برنامه

 از را هاپردازش و استخراج ویژگی

 فراهم شده بردارینمونه هایسیگنال

 برای ابزارهایی شامل ابزار جعبه. کندمی

-نمونه فیلتر، تحلیل و تجزیه طراحی،

و برآورد طیف 2 هموارسازی مجدد، برداری

 Signalقدرت است. با استفاده از برنامه 

Analyzer توانید چندین سیگنال را می

ی زمان یا فرکانس بدون همزمان در حوزه

نوشتن کد، پیش پردازش و تجزیه و 

های طوالنی را تحلیل کنید. سیگنال

کاوش کنید و مناطق مورد عالقه را 

 Filterاستخراج کنید. با استفاده از برنامه 

Designer را  دیجیتال فیلترهای توانیدمی

های مختلف ها و پاسخاب الگوریتمبا انتخ

طراحی و تحلیل کنید. هر دو برنامه کد 

 [.15]کنند متلب را تولید می

Image Processing Toolbox

    

جعبه ابزار پردازش تصویر، مجموعه توابع 

هایی را برای پردازش، تجزیه و و برنامه

. کندسازی تصویر فراهم میتحلیل و بصری

 بندیتقسیم توانیدمیجعبه ابزار  این با

، بهبود تصویر، کاهش نویز، تبدیل 3تصویر

هندسی، ثبت تصویر و پردازش تصویر سه 

  [.16] بعدی را انجام دهید

2 Smoothing 

 
3 Image segmentation 

 متلب
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DSP System ToolBox  

ها، ، الگوریتمDSP1جعبه ابزار سیستم 

هایی را برای طراحی، ها و محدودهبرنامه

 هایسازی و تجزیه و تحلیل سیستمشبیه

 سیمولینک و متلب در سیگنال پردازش

 هایسیستم توانیدمی شما. کندمی فراهم

را برای ارتباطات، رادار،  DSPبالدرنگ 

صوتی، تجهیزات پزشکی، اینترنت اشیا و 

ها مدل کنید. با استفاده از این سایر برنامه

 FIRجعبه ابزار می توانید فیلترهای 
2،IIR3 را طراحی و تحلیل 4، و تطبیقی

 [.17] کنید

EEGLAB 

 EEGLAB  یک جعبه ابزار تعاملی متلب

است و با فراهم کردن رابط گرافیکی 

دهد (  به کاربر اجازه میGUIتعاملی )

های مغزی را یا سایر داده EEGهای داده

، 5های مستقلبا استفاده از تحلیل مولفه

پردازش کند. ...  تحلیل زمان/فرکانس و

بران با تجربه این جعبه ابزار برای کار

نویسی جهت متلب، یک محیط برنامه

ذخیره، دسترسی، اندازه گیری و نمایش 

-ارائه می 6رویدادبهوابسته EEGداده های 

 [.18] دهد

ECG-kit  

ویژگی اصلی این جعبه ابزار امکان استفاده 

از چندین الگوریتم معروف برای پردازش 

ECG  است. این جعبه ابزار همچنین دارای

هایی برای بازرسی، تصحیح و اسکریپت

ها است و گزارش نتایج از این الگوریتم

دارای رابطی برای ضبط است که امکان 

                                                           
1 Digital Signal Processing 

2 Finite Impulse Response 

3 Infinite Impulse Response 

4 Adaptive 

را فراهم  ECG مختلف هایپردازش قالب

 [.19]کندمی

 

Control System Toolbox 

های کنترلی، جعبه ابزار سیستم

 تحلیل، برای هاییها و ابزارالگوریتم

 کنترلی هایسیستم تنظیم و طراحی

 توانیدمی شما و کندمی فراهم خطی

 تابع مدل یک صورت به را خود سیستم

صفر  –قطب  – بهره حالت، فضای تبدیل،

یا پاسخ فرکانسی مشخص کنید. ابزارهای 

تعاملی و توابع خط فرمان، از جمله پاسخ 

به شما اجازه  Bodeپله و رسم نمودار 

زمانی و مشاهده رفتار سیستم در محدوده 

فرکانسی را می دهد. می توانید پارامترهای 

های تنظیم ساز را با استفاده از روشجبران

، Bode، شکل دهی PID خودکار کنترلگر

های ها و سایر روشروش مکان ریشه

تعاملی و خودکار، تنظیم کنید. همچنین 

های خود را بر مبنای توانید طراحیمی

 زمان صعود، فراجهش، زمان نشست،

حدهای فاز و بهره و پارامترهای دیگر 

 [20] اعتبارسنجی کنید

Deep Learning Toolbox 

جعبه ابزار یادگیری عمیق، چارچوبی برای 

های عصبی سازی شبکهطراحی و پیاده

 آموزش هایمدل ها،عمیق را با الگوریتم

کند. با استفاده می فراهم هابرنامه و دیده

-می Deep Network Designerاز برنامه 

ها را به صورت گرافیکی توانید شبکه

طراحی، تحلیل و آموزش دهید. برنامه 

5 Independent component analysis (ICA) 

6 event-related potential (ERP) 
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Experiment Manager به شما کمک می-

کند چندین آزمایش یادگیری عمیق را 

کنترل کنید، پارامترهای آموزش را ردیابی 

توانید و نتایج را تجزیه و تحلیل کنید. می

ی پیشرفت آموزش را به صورت گرافیک

ها را با توانید مدلرصد کنید. همچنین می

TensorFlow  وPyTorch  از طریق قالب

ONNX ها را از مبادله کنید و یا مدل

TensorFlow-Keras  وCaffe  وارد این

 .[21]د محیط کنی

Statistics and Machine 

Learning Toolbox 

جعبه ابزار آمار و یادگیری ماشین، توابع و 

برای توصیف، تحلیل و مدل  هایی رابرنامه

-کردن دیتا فراهم آورده است. کاربران می

توانند از نمودارها و ابزارهای توصیف 

سازی تحلیل آماری آن به منظور شفاف

توان به ها استفاده کنند. همچنین میداده

های احتمالی های مختلف توزیعانواع داده

های رگرسیون و برازش نمود. الگوریتم

موجود در این جعبه ابزار به 1 بندیطبقه

های داده و همچنین شما اجازه کشف الگو

کننده را بینیهای پیشساختن مدل

های آماری و دهد. بسیاری از الگوریتممی

یادگیری ماشین در این جعبه ابزار 

 [.22] گردآوری شده است

 

برای حل معمای چند در این بخش ابتدا روش بازگشتی 

آوریم که دستورات شرط ای نمونه میوزیر را به عنوان برنامه

در مواقعی که  ،ی دو زبان را به خوبی نشان بدهدو حلقه

دهنده بخواهد الگوریتمی را از پایه بنویسد یا بخشی توسعه

از کد را ویرایش کند، دستورات شرط و حلقه بیشترین 

 :کاربرد را برایش خواهد داشت

 

                                                           
1 Classification 

 متلب

clc; clear; 

N = 12; 

chess = ones(1,N); 

state = []; 

i = 1; 

while true 

    if i == 1 

        i = i+1; 

        continue 

    end 

    flag = false; 

    for j = 1:i-1 

        if (chess(j) == chess(i)) | 

(abs(chess(j) - chess(i)) == i-j) 

            flag = true; 

            break 

        end 

    end 

    if flag == 0 

        i = i+1; 

        if i-1 == N 

            state = [state; chess]; 

            i = i-1; 

        else 

            continue 

        end 

    end 

    chess(i)= chess(i)+1; 

    if chess(i) == N+1 

        while chess(i) == N+1 

            flag = 0; 

            for j=i:N 

 

 زبانی چند برنامهمقایسه ی بین



 

 پشتپژوهشی -نشریه علمی  41  

                chess(j) = 1; 

            end 

            i = i-1; 

            if i == 0 

                flag = 1; 

                break 

            end 

            chess(i)= chess(i)+1; 

        end 

        if flag ~= 1 

            continue 

        end 

    else 

        continue 

    end 

    break 

end 

disp(state-1) 

disp(length(state)) 

 

 پایتون

N = 12 

chess = [0 for i in range(N)] 

state = [] 

i = 0 

while True: 

    if i == 0: 

        i += 1 

        continue 

    for j in range(i): 

        if chess[j] == chess[i] or 

abs(chess[j] - chess[i]) == i-j: 

            break 

    else: 

        i += 1 

        if i == N: 

            

state.append(chess.copy()) 

            i -= 1 

        else: 

            continue 

    chess[i] += 1 

    if chess[i] == N: 

        while chess[i] == N: 

            for j in range(i, N): 

                chess[j] = 0 

            i -= 1 

            if i == -1: 

                break 

            chess[i] += 1 

        else: 

            continue 

    else: 

        continue 

    break 

print(state, len(state)) 

کد این برنامه در این دو زبان بسیار شبیه هم هستند. به 

 توان اشاره کرد:چند تفاوت اما می

ی شرطی خودکار با اینکه در متلب پس از گزاره ●

شود، اما فرورفتگی به جلو ایجاد مییک 

کند یا نتواند فرورفتگی را ایجاد نده میدهتوسعه

های متفاوت ایجاد کند، اما در حتی فرورفتگی

پایتون باید فرورفتگی به درستی و تا جای ممکن 

با جهش افقی ایجاد شود، این مساله باعث خواناتر 

 .است شدن کد پایتون شده

تر است و استفاده تون غنیی پایهای حلقهگزاره ●

را برای اجرا کد هنگامی که حلقه دچار  elseاز 

شکست نشده را فراهم کرده ولی در متلب باید 

 یک متغیر اضافی برایش تعریف کرد.
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در حین نوشتن این برنامه با وجود تسلط به  ●

شروع  1متلب، کار کردن با ساختار اندیسی که از 

ته بازه نیز به  ای کهی حسابیشود و دنبالهمی

باعث کاهش سرعت  ،شودشمار آورده می

 زدایی شد.اشکال

افزار میانگین زمان اجرای دو برنامه در سخت ●

ثانیه. متلب:  13,5 یکسان برای هفت بار: پایتون:

 ثانیه. 12,3

کنیم که از ابزار آماده ای را بررسی میدر ادامه برنامه

انسیل و نمایش ی دیفرمعادلهاستفاده کنیم: حل عددی 

 نتیجه:

 متلب

tspan = [0 5]; 

y0 = 0; 

options = odeset('RelTol',1E-3); 

[t,y] = ode45(@(t,y) 2*t, tspan, y0, 

options); 

plot(t,y,'-o') 

 پایتون

import matplotlib.pyplot as plt 

from scipy.integrate import 

solve_ivp 

tspan = [0, 5] 

y0 = [0] 

sol = solve_ivp(lambda t, y: 2*t, 

tspan, y0, max_step=5/41, rtol=1E-3) 

plt.plot(sol.t, sol.y[0], '-o') 

plt.show() 

شود اما یکی از با اینکه ساختار بسیار مشابهی دیده می

شود: زمان های متلب در اجرای این مثال دیده میبرتری

از متلب  ،دیفرانسیلی ی پایتون در حل معادلهاجرای برنامه

بیشتر است. میانگین زمان اجرای دو  یبه شکل چشمگیر

 201افزار یکسان برای هفت بار: پایتون برنامه در سخت

میلی ثانیه. )این موضوع را در بخش  79ثانیه، متلب میلی

بعدی خواهید دید که برای حل معادالت دیفرانسیل، متلب 

 دهند.(را به پایتون ترجیح می

کردن تصویر مشابه مطلب  ی تیزهایت یک برنامهدر ن

همین شماره « آموزش مقدماتی پردازش تصویر با پایتون»

 کنیم:شده را مقایسه می اما ساده

 متلب

clc; clear; 

img = imread('lake.tif'); 

img = img(:, :, 1); 

laplacianKernel = [0,-1,0;-1,4,-

1;0,-1,0]; 

mask = uint8(max(0, 

imfilter(double(img), 

laplacianKernel))); 

dst = imadd(double(mask)*-5, 

double(img), 'uint8'); 

imshow(dst, [0, 255]); 

 پایتون

import cv2 

import matplotlib.pyplot as plt 

img = cv2.imread('lake.tif') 

mask = cv2.Laplacian(img, cv2.CV_8U) 

w = -5 

dst = cv2.addWeighted(img, 1, mask, 

w, 0) 

plt.figure() 

plt.imshow(dst, vmin=0, 

vmax=255),plt.axis(False) 

plt.show() 

افزار یکسان برای میانگین زمان اجرای دو برنامه در سخت

ثانیه. میلی 16,6ده بار)به استثنای نمایش نتایج(: متلب: 

 ثانیه.میلی 2,49پایتون: 
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سرعت بیشتر پایتون قابل مشاهده است. برای در این مثال 

کاربردهای شبکه عصبی و یادگیری ماشینی نیز همین 

شود. البته که بخاطر ساختار پایتون لزوماً نتیجه حاصل می

و فراخوانی  cی این کتابخانه در ++نیست، بلکه بخاطر توسعه

پایتون آن در پایتون است، اما در نهایت کد به راحتی با 

نوشته شده و حتی تغییرات کمتری برای دستیابی به نتیجه 

الزم بود. برای مثال نیاز به اعمال تابع یکسوساز )یا همان 

ReLU  معروف در یادگیری ماشینی( بر ماسک الپالسین

 doubleنبود یا در اضافه کردن اگر تصاویر تبدیل به 

اطالعات  uint8شدند، یا بخاطر خاصیت همنهشتی نمی

شدند و یا بخاطر عدم تطابق دو نوع داده، مع میغلط ج

 قابل جمع نبودند!

شماری وجود دارد که کد زیادی برای اجرا هایی بیبرنامه

های کوچکی الزم داشته باشد و این سه مثال صرفًا مثال

 برای آشنایی و مقایسه بودند.

 

 

 

اینکه به طور دقیق وارد پرسشنامه شویم، پیرامون قبل از 

این موضوع نظر یکی از اساتید جوان دانشکده را که پایتون 

جویا  ،را برای دانشجویان یکی از دروس خود اجباری کردند

 شدیم:

 دکتر حامد آذرنوش 

استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، 

واقعیت مجازی، بینایی زمینه:  دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

 رایانه، کنترل

نویسی تمارین ، زبان برنامه98سال پاییز ایشان از نیم

درسشان، پردازش تصویر، را از متلب به پایتون تغییر دادند. 

پیشنهاد ایشان برای دانشجویان بیوالکتریک پایتون است؛ 

ی ایشان متلب در حال منزوی شدن است زیرا که به عقیده

کارها بسیار بهتر است. همچنین ر برای پایتونو بازار کا

خواهند از پایتون و ابزار بینایی شان میمعموالً از دانشجویان

 استفاده کنند. OpenCVماشینی محبوب آن، 

ی اساتید و حتی دانشجویان موفق ی بقیهامّا عقیده

تحصیالت تکمیلی این حوزه چیست؟ برای یافتن پاسخ، 

د شد و توانستیم نظر تعداد خوبی از ی زیر ایجانامهپرسش

 اهل علم را جویا شویم:

 نامه:پرسش

ی تحقیقاتِی شما، به چه میزان از پایتون و متلب در زمینه -1

 کنید؟استفاده می

ی شما در هر زبان ها و ابزارهای مورد استفادهکتابخانه -2

 چیست؟ )در صورت وجود(

ی تان و استفادهبرگزیدهی بیشتر شما از زبان علت استفاده -3

 کمتر از زبان دیگر چیست؟

پیشنهاد شما برای دانشجوی بیوالکتریک در انتخاب بین  -4

 متلب و پایتون چیست؟

 دکتر علی فالح 

دانشیار، مدیر گروه بیوالکتریک،  دانشکده مهندسی پزشکی، 

زمینه: مدلسازی، دست سایبرنتیک،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

 های بیولوژیکیکنترل سیستم

 100، متلب: 0پایتون:  -1

سیمولینک، تعداد ابزارها زیاد است مانند کنترل و کتابخانه های  -2

دیگر نظیر پردازش تصویر و شبکه عصبی که بسته به پروژه استفاده 

 شود.می

 ایم.پایتون سروکار نداشتهزیرا توانایی متلب بسیار باالست و با  -3

شود و مشکالت بیوالکتریک را حل متلب، زیرا بیشتر استفاده می -4

 کند.می

سوال فراتر: اگر پایتون تمام قابلیت های متلب را بتواند ارائه کند، در 

تر، رفع عیب عین حال سرعت کدنویسی بیشتر، ساختار زبانی مناسب

ی را بودن از پشتیبانی و جامعهبهتر، سبکی برنامه، رایگان بودن، دا

جهانی بزرگتر را بتواند ارائه کند، آیا پایتون را نیز در کنار متلب و حتی 

 نظرپرسی از استادان و دانشجویان 

 نحصیالت تکمیلی
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پاسخ: بله بسیار خوب  کنید؟در مواقعی به جای جایگزین پیشنهاد می

 است.

 دکتر سجاد جعفری 

استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه 

های آشوبی، دینامیک زمینه: سیستم صنعتی امیرکبیر،

 سازیغیرخطی، بهینه

 100، متلب: 0پایتون:  -1

2- - 

ایم، کار کرده پایتون بلد نبودیم و خودم و دانشجوهایم فقط با متلب -3

رسد این روال باید تغییر نظر میه ؛ امّا باست نیازش هم خیلی نبوده

چیزی است که  متلب اولینایم. کند و آرام آرام تغییر را نیز شروع کرده

گیرند، محیطش آموزشی است و از لحاظ دانشجویان یاد می

ته کاربردوستانه بودن خیلی خوب است ولی عملکرد آن ضعیف است )الب

سازی را نیز سعی کرده ایم انجام دهیم و بهتر شده است(. علت بهینه

 ست.استفاده نکردن از پایتون، عدم اطالع و ایستایی خودمان بوده ا

های روز دنیا را پایتون. اگر این زبان ،تقریبًا بدون تردید و مکث -4

شود که هیچ جا لنگ نمانند. ما در دانشجویان یاد بگیرند، باعث می

مان یک سری خأل داریم. آن چیزی در واقعیت دنیا های آموزشیبرنامه

نویسی در دنیا رسد که هست، این است که دروس برنامهبه نظر می

ی! دانشجویان فنی و مهندس هایی رشتهبسیار پررنگ است؛ در همه

های گیرند و زبانرو به شکل ضعیفی یاد می Cدر دانشگاه ما عموماً 

های گیرند. در دانشکده بچهجدیدی مثل پایتون رو عموما یاد نمی

های جدید مسلط ایم، داریم و خواهیم داشت که روی زبانای داشتهقوی

های خأل رو با کالسها این نآتوانند به کمک هستند. دانشجویان می

 آموزشی در تابستان یا غیره پر بکنند.

 پژوهدکتر محمدعلی احمدی 

استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه 

زمینه: توانبخشی، کنترل حرکتی در انسان،  صنعتی امیرکبیر،

 تجهیزات پزشکی، رباتیک

 90، متلب: 10پایتون:  -1

                                                           
1 SimMechanic 

شبکه عصبی، کنترل، شناسایی سیستم، سیم پردازش سیگنال،  -2

 .1مکانیک

های ما و لزوم استفاده از پایتون راحتی استفاده از متلب در پروژه -3

 های عمیق.ها مانند شبکهدر برخی پروژه

استفاده از متلب به دلیل در اختیار داشتن جعبه ابزارهای بسیار  -4

. استفاده از پایتون در جامع و قابل استفاده در تحقیقات یک اجبار است

تر است و یادگیری هوش مصنوعی و شبکه های عمیق بسیار گسترده

 آن در محیط کار نیز بسیار خواهد بود.

 دکتر فرناز قاسمی 

استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه 

 ، علوم اعصابICAزمینه: پردازش سیگنال،  ،صنعتی امیرکبیر

های مغزی تحقیقاتی من چون تمرکز روی پردازش سیگنالدر تیم  -1

از متلب استفاده  %100ی تفسیرهای علوم شناختی است، به طور و ارائه

کاوی باشد پایتون شود. اما در همین حوزه در صورتی که دیدگاه دادهمی

های نهایی مانند یادگیری عمیق ابزار برای یک سری از پردازش

 تری خواهد بود.مناسب

2- EEGLAB، ICALAB، Psychotoolbox ،COGENT 

رسی صرفًا تمرکز بیشتر روی تفسیرهای علوم شناختی و دوری از بر -3

 کاوی.با دیدگاه داده

های عصبی، با توجه به پیشرفت وسیع یادگیری عمیق و شبکه -4

تا  پیشنهاد من این است که دانشجو به هر دو زبان تسلط داشته باشد

 باشد. تری فعالیت داشتههای گستردهدر آینده بتواند در حوزه

 کتر مهرداد ساویزد 

استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه 

های بیوالکتریکی و زمینه: پدیده ،میرکبیرصنعتی ا

 بیوالکترومغناطیس

 95، متلب: 5پایتون:  -1

2- -  

 کدهایی که قبال در متلب نوشته شده و مبنای کار بود -3
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افزار خارجی پیشنهاد اصلی استفاده از زبانی است که وابسته به نرم -4

یک محیط  Octaveنباشد. البته متلب هم یک زبان به شمار می رود و 

رایگان برای کدهای آن است.  اما معتاد شدن به جعبه ابزارهای متلب 

 رود. برای استقالل تولیدات علمی کشور یک تهدید به شمار می

 دکتر وحیدرضا نفیسی 

دانشیار، مدیر گروه مهندسی پزشکی، گروه پژوهشی مهندسی 

های پزشکی، پژوهشکده برق و فناوری اطالعات، سازمان پژوهش

های زمینه: ابزار دقیق، پردازش سیگنال ،علمی و صنعتی ایران

 حیاتی

 .100، متلب: 0پایتون:  -1

 معموال پردازش سیگنال و تصویر و آمار. -2

 عدم یادگیری پایتون. -3

 چون با پایتون چندان آشنا نیستم. ؛توانم اظهار نظری بکنمنمی -4

 مهندس جالل خوهک  

بیوالکتریک دانشگاه صنعتی کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 زمینه: مدلسازی بیولوژیکی امیرکبیر،

 50، متلب: 50پایتون:  -1

در پایتون، کار من در حوزه تحلیل های آماری و زنجیره مارکوف و -2

 بندی و...سازی و خوشهبهینه

 در متلب صرفا و فقط حل معادالت دیفرانسیل سیستم های غیر خطی

ای قبل با متلب کار اگرچه تمام ساله پایتون اپن سورس است و -3

)اساتید خارجی از دانشگاه های  م اما به توصیه دوستان و استادانماکرده

برکلی، کالیفرنیای جنوبی و یو بی سی( از پایتون بیشتر استفاده خواهم 

 کرد.

نهایتا پایتون اما بهتر است با متلب هم آشنایی مقدماتی داشته  -4

 باشد.

 خانیشفیعمهندس مجتبی   

کارشناسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوالکتریک دانشگاه صنعتی 

 MRIزمینه: بازسازی تصاویر  امیرکبیر،

 )البته امکان استفاده از پایتون نیز بود( 100، متلب: 0پایتون:  -1

2- - 

 ی بیشتر در متلب.سادگی فضای متلب، تجربه -3

یاد بگیرند، اّما در پروژه بسته به  Cهر دو را همراه با فهم خوب از  -4

ها استفاده کنند. برای مثال در یادگیری عمیق از هر دو زبان نیاز از آن

زیرا که در  ؛تر استتوان استفاده کرد، اّما پایتون بهتر و توانمندمی

این حوزه،  تری دارد و پژوهشگرانهای بزرگ پایتون عملکرد سریعداده

افزار مهندسی کامپیوتر هستند که با متلب کار بسیاری از گرایش نرم

تر است و ، متلب سادهMRIکنند. امّا مثالً برای پردازش سیگنال یا نمی

 .است بیشتر روی آن کار شده

 طمه زارعمهندس فا  

کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد بیوالکتریک دانشگاه 

 های صوتی حیاتیزمینه: پردازش سیگنال صنعتی امیرکبیر.

کنم ولی کسانی درصد از متلب در تحقیقاتم استفاده می 100خودم  -1

 کنند. در این حوزه هستند که از هر دو زبان استفاده می

 ,audio toolbox, dsp system toolboxابزارهای زیر در متلب: جعبه -2

signal processing toolbox 

و  fpgaو سایر زبان های مربوط به  c زبان به متلب بیشتر شباهت • -3

 سرعت •سازی آزمایشگاهی( )برای پیاده avrمیکروکنترلرهای 

  بیشتر محاسبات

شبیه  •متلب  help بودن مفید • مختلف انواع به ها داده رسم قابلیت •

 سازی بسیاری از مقاالت این حوزه در متلب

نویسی مختلفی یاد بگیرند توانند زبان های برنامهتا جایی که می -4

های ولی با متلب شروع کنند. متلب تولباکس های زیادی در حوزه

تر است. همچنین مطرح در بیوالکتریک دارد و درک کدهای آن ساده

help نیاز غنی آن بیشتر مواقع دانشجویان را از سایر منابع آموزشی بی

 کند.می



 

 پشتپژوهشی -نشریه علمی  46  

 مهندس سارا خلیلی  

کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد بیوالکتریک دانشگاه 

 های عصبیزمینه: بینایی ماشین، شبکه صنعتی امیرکبیر،

 35، متلب 65پایتون:  -1

 OpenCV, scikit-learnهای پایتون: کتابخانه -2

 های مشابه فراوانهای کاربردی در پایتون و مثالوجود کتابخانه -3

مثل  ؛نظرم برای کارهایی که در زمینه سیگنال و سیستم هستند به -4

های دیجیتال، یادگیری طراحی سیستم خطی و یا پردازش سیگنال

متلب بسیار ضروری است. از طرفی یادگیری پایتون برای دانشجویانی 

 ی یادگیری ماشین دارند، بسیار بهتر است.که عالقه به کار در زمینه

 مهندس فائزه تقوی  

کارشناسی بیوالکتریک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشجوی 

زمینه: یادگیری  ،بیوالکتریک ارشد دانشگاه صنعتی شریف

 ماشینی و یادگیری عمیق

 .20متلب  80پایتون  -1

 ,tensorflow, numpy, scipy, OpenCV...های پایتون: کتابخانه -2

matplotlib, gym,  

و هم  استباز تر و متنهای گستردهکتابخانهزبان پایتون هم دارای -3

یادگیری زبان برنامه نویسیش برای کاربر راحت تر. در کل خیلی 

 محیطش کاربرپسندتر است.

ار پایتون پیشنهاد نست ولی متلب هم در کاپیشنهاد من پایتون  -4

-کنم. به خصوص برای برخی کارهای پردازش سیگنال و تصویر میمی

 شتر بهره برد.توان از متلب بی

 زادهمهندس نوید حسن  

کارشناسی بیوالکتریک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محقق در 

زمینه: یادگیری  آزمایشگاه مهندسی پزشکی دانشگاه تهران،

 های حیاتیعمیق، یادگیری ماشینی، پردازش سیگنال

 20، متلب: 80پایتون:  -1

و در  pytorch, numpy, OpenCV, scikit-learn, kerasدر پایتون  -2

 Curve fitting, ODEمتلب 

تر هست، با کد کم کارای بزرگ انجام پایتون خیلی سرراست -3

های زیادی دارد )مخصوصًا شبکه عصبی و یادگیری شود. کتابخانهمی

های زیادی و پشتیبانی خوبی تر هست و مثالماشینی( و از متلب کامل

 است.در دسترسی همه  stackoverflowدر 

بستگی به حیطه کاری دارد، امّا برای شروع حتمًا پایتون را اولویت  -4

سازی ایده آید و پیادهقرار دهند، زیرا که امروزه جزو سواد به حساب می

تر هست. اگر سرعت اجرای برنامه مطرح باشد در پایتون از متلب ساده

اّما پایتون استفاده کنند،  c)که معموالً سرعت کدزنی مطرح هست( از ++

 بسیار خواناتر است.

 مهندس بهراد تقی بیگ لو  

کارشناسی مهندسی پزشکی و مهندسی برق، دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر، کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک، 

های حیاتی، زمینه: پردازش سیگنال دانشگاه صنعتی شریف.

 های پزشکیتحلیل داده

 پایتون()در حال مهاجرت به  60،, 40 -1

 EEGLAB, ICALAB, ERPLAB, WaveAnalyser, Filterمتلب:  -2

Design, BrainStorm, Simulink :پایتون ،Pandas, Tensorflow, 

Keras, Pytorch, Caffe, OpenCV, MNI, WFDB 

های زیادتر در دسترسی آزاد و رایگان بودن پایتون، وجود مثال -3

GitHubزشی آنالین مثل افزاری پردا، وجود منابع سختGoogle Colab 

ی ی آنالیز داده، یادگیری ماشینی و داده، پژوهش در زمینهkaggleو 

 (.Big Dataکالن)

ای را خوب بداند، تعویض زبان نویسیاگر کسی زبان برنامه -4

شود. بهترین کار به نظر من این است که نویسی برایش آسان میبرنامه

کم بروند نویسی کمکی بگذارند و کمبرنامهمتلب را به عنوان یک زبان 

سازی دارد. اول سراغ پایتون؛ روی پایتون تمام توابع متلب قابلیت پیاده

پایتون را به خوبی یاد بگیرند و بعد متلب؛ با هم به سادگی جفت 

 شوند.می

 مهندس مجید قاسمی  

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری بیوالکتریک 

 MRIزمینه:  صنعتی امیرکبیر،دانشگاه 

فرق  .کرد ودشکرد با پایتون هم می شودتقریبا هر کاری با متلب می-1

و توابع است که متلب در سطح باال خوب توسعه پیدا کرده  است این

 .شودتر در آن پیدا میسطح باالی مهندسی راحت
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متلب متن باز نیست و شما به جزئیات خیلی از توابع و نحوه  -2

ایتون که همه بر خالف پ ،سازی شون دسترسی نداریپیاده

 هایش متن باز است.کتابخانه

قتی بنابراین برای و ؛پایتون، رایگان هست ولی متلب رایگان نیست-3

ه تلب بکه از نتایج کدنویسی انتفاعی برده شود طبیعتا م دکه قرار باش

 .دخوردرد نمی

افزار ضروری است. دو نرمبه نظرم برای دانشجوی بیوالکتریک هر -4

هایش توانیم از متلب و قابلیتچون ما برای توسعه سریع کدها می

از  نیماتوبرای انتشار مقاالت یا ساخت محصوالت می استفاده کنیم و

 پایتون بهره ببریم.

 مهندس احسان عربکوهی 

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر، 

زمینه:  ،مهندسی پزشکی دانشگاه تهران 1کاندیدای دکتری

 های حیاتیپردازش سیگنال

 100، متلب: 0پایتون:  -1

 ل، ...ابزار پردازش سیگناجعبه -2

  عدم تسلط بر روی پایتون. -3

 .انتخاب پایتون -4

 بندی و نگاه به آیندهجمع 

ی این دو هیچ زبانی بر دیگری برتری کامل ندارد و برای مقایسه

ای که توان صادر کرد. نکتهنهایت یک حکم کلی نمیهم در 

ها برداشت کرد این است که نسل جوان نامهتوان از پرسشمی

ی آکادمیک، دید خوبی به پایتون دارند و حتی آن را جامعه

بینند. ابزارهای منحصر متلب و تمرکز ضروری می

 دهندگان و پژوهشگران بر روی متلب همچنان این زبان راتوسعه

، موضوعی که پایتون است در مباحثی بسیار حیاتی نگه داشته

ی سال به سال در حال پیشی گرفتن از متلب است. اگر زمینه

شما پردازش سیگنال یا کنترل باشد، یادگیری و تسلط شما بر 

متلب بسیار حیاتی است. با وجود مزایای ساختاری و کاربردی 

                                                           
ای که تمام دروس را گذرانده و فقط به معنی دانشجوی دکتری 1

 شان باقی مانده است. با دانشجویی که تمایل داردرساله دکتری

 تا در مقطع دکتری تحصیل کند، اشتباه نشود.

ه ابزار خاصی احتیاج هایی کتوان آن را در زمینهپایتون، می

ی بین جایی که در مقایسهاولویت قرار داد. همچنین از آن ،ندارند

نویسی ، پایتون زبان بهتری برای آموزش برنامهCمتلب، پایتون و 

توان پیشنهاد کرد که در ابتدا [، می23] است تشخیص داده شده

 scipyی به یادگیری ساختار و ابزارهای درونی پایتون و مجموعه

ی ی متلب و با توجه به زمینهپرداخت، سپس با آشنایی اولیه

کاری، هر ابزاری در زبان مورد نیاز را در جایگاه خود بیشتر یاد 

گرفت و در موارد عمومی ترجیح را بر پایتون گذاشت. همچنین 

ی آموزشی که جزو برنامه Cنباید از یاد برد که یادگیری زبان 

تری از علوم کامپیوتر پشت ید عمیقدانشگاه هم هست، به شما د

 سازی کد بسیار مفید است.دهد و برای بهینهکد به شما می
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https://dataset-academy.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-scikit-learn-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://dataset-academy.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-scikit-learn-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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https://github.com/tensorflow/tensorflow
https://keras.io/about
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https://www.mathworks.com/products/dsp-system.html
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https://sccn.ucsd.edu/eeglab/index.php
https://marianux.github.io/ecg-kit
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 نسیم محسنی 

 مجتبی نوروزی 

 روژینا عالمه نژاد 

های در زمینه ، استفاده از نانوتکنولوژی)نانو دارو(1 پزشکی نانو

در پزشکی است که منجر به تولید طیف وسیعی از محصوالت 

، زمینه داروهای درمانی، عوامل تصویربرداری، تشخیصی

نانو دارو  تشخیص آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی شده است. 

ها آید و افراد از رشتهای به حساب میرشتهاز جمله موارد چند

شناسی زیک، شیمی، مهندسی، زیستمانند فی و علوم مختلفی

-کنند. به طور فزایندهو علوم پزشکی در این زمینه فعالیت می

های نوآورانه رائه راه حلیک فناوری کلیدی در اای به عنوان 

 50بیش از  های پزشکی شناخته شده است.برای حل چالش

محصول نانو دارو برای استفاده در مصارف بالینی مورد تأیید 

در  2ر آزمایشات بالینیمحصول، د 60اند و بیش از گرفته قرار

 .حال بررسی هستند

به طور و هستند  هااز زیر مجموعه نانو دارو  NP(3(نانو ذرات 

د که حداقل یک بعد آن شومی گفتهای یا ذره هر ماده ،کلی

های مرسوم نانومتر باشد. نسبت به دارو 100 تا 1 در محدوده

                                                           
1 nanomedicine 

2 clinical trials 

اللیت و پایداری مزایای بسیار زیادی دارند که شامل بهبود ح

یزان تجزیه و دفع بیولوژیکی دارو، ، کاهش مداروهای شیمیایی

روها و تسهیل آزادسازی توزیع زیستی و خاصیت دابهبود 

 های هدف است. کنترل شده دارو در بافت

به عنوان یکی از جدیدترین  در چند سال اخیر، ترانوستیک

درمان و  ،انو مطرح شده است که عمل شناساییها در ننگرش

؛ به این صورت پذیردیابی پس از درمان همزمان صورت میرد

شود و در رده میطریق هدایت با تصویر پیش بمان را از که در

هدف نانوداروهای  درمان را ارزیابی کنیم. نهایت نتیجه

 و فارماکودینامیک ،بهبود فارماکوکینتیکنانوترانوستیک 

امکان تحویل  های درمانی براییستی هریک از روشزیع زتو

ه مقدار مناسب و ب در زمان مناسب، دارو به مکان مناسب

 است.

 

 

ستیک باید امکان سنجش وخصوصیات فیزیکی یک عامل تران

هنگام تحویل تحت  بیولوژیکی ساده را فراهم کند، در حالی که

این عامل همچنین باید از  شرایط فیزیولوژیکی ثابت بماند.

3 Nanoparticles 

          Theranosticهای نانو دارو
ها در درمان هدفمند علم کاربرد نانوسیستم

 هابیماریو تصویربرداری همزمان در 

 نانو داروهای تراسوتیک

ه کار بردن دف ترکیب فرآیند تشخیصی و درمانی، با بهای ترانوستیک با هونانودار

 برداریرشناسی مولکولی و تصویابزارهایی مانند علم نانو، شیمی، دارو، زیست
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  بیشتر و پایداریو در عین حال  نفوذ کند بیولوژیکی موانع

توان ها میترانوستیکاز ی را دارا باشد. عوارض جانبی کمتر

 برای اهداف زیر استفاده کرد:

 هانی مکان محور به بافت ها و ارگاندارورسا 

 رسانش داروهای نامحلول در آب بهبود 

  تحویل دو یا چند دارو برای درمان ترکیبی 

  های روش وتحویل دارو با ترکیب عوامل درمانی

 برداریتصویر

ها NPصل به تهای انتقال ژن و داروهای مسیستمبرای مثال 

های عصبی با استفاده از توانند برای درمان بیماریمی

( برای MNPیله ذرات مغناطیسی )داروهای متصل شده به وس

به دلیل وجود سطح  د وید باشنخونی مغزی مفغلبه بر سد 

نقش اساسی در تحویل دارو دارند. درمان هدفمند  آب دوست

های مونتاژ شده با دارو در آزمایشات MNPسرطان به وسیله 

کلینیکی انجام شده که پس از تزریق داخل وریدی، با اعمال 

مناسب دارو به محل مورد نظر هدایت میدان مغناطیسی 

توانند از مواد غیرآلی تشکیل شده این نانوذرات می خواهد شد.

باشند که شامل نانوذرات ساخته شده از طال، نقره، سیلیس یا 

نانوذرات مغناطیسی هستند که به عنوان عوامل تصویربرداری 

ها، کنند. برای نقش درمانی آناین نوع نانوداروها عمل می

-کنند و از مدلشان محبوس میداروهای مختلفی را در داخل

، نانوذرات 2ها، میسل1هاهای رهایشی مختلفی مثل لیپوزوم

-استفاده می  4و دندریمرها 3پلیمری، نانوذرات لیپیدی جامد

ها را به آن شود؛ یا از قسمت خارجی لیگاندها یا آنتی بادی

تفاده برای کاربرد ترین پلیمر مورد اسموفقکنند. می5متصل 

به دلیل پایداری،  که است HPMA ، پلیمرترانوستیک

                                                           
1 Liposomes 

2 Micelles 

3 solid lipid nanoparticles 

4 dendrimers 

 تنیدرونسازگاری برای کاربردهای سمی بودن و زیسترغی

 است.مناسب 

در نانوداروهای ترانوستیک غیرآلی، با تحریک الکترونی 

تصاویر ایجاد شده است؛ در  کنتراست ها،های آزاد آنالکترون

نهایت هدف آن است که به عنوان ماده حاجب در ابزارهای 

مورد  MRIو  CT ،PETتشخیصی معمول مانند اشعه ایکس، 

استفاده قرار گیرد. برای مثال از نانوذرات اکسید آهن، به دلیل 

ای است که دارا هستند، برای طبیعت فوق مغناطیسی

-PLGA پلیمرهایشود. میاستفاده  MRIتصویربرداری 

PEG,PGLA,PLA-TPGS  /در گروه نانوذرات پلیمری

به راحتی به مونومر  و را دارند مغناطیسی بیشترین استفاده

شوند و )الکتیک اسید و گلیکولیک اسید( هیدرولیز می خود

  شوند.با متابولیسم از بدن دفع می

اثر  (  با هدف بررسیNCT01895829آزمایش بالینی فاز اول )

به عنوان ماده حاجب برای تصویربرداری از  6فروموکسیتول

  سرطان سر و گردن در حال انجام است.

، یونگ و همکاران، نانوذرات ترانوستیک مهندسی اخیراً

خاصیت  2O2Hاند که با استفاده از مولکولی شده را تولید کرده

ها ایجاد کرده و در هنگام تقویت فتوآکوستیک را در آن

-از خود نشان دهند که می 7ل، خواص ضدترومبوتیکیسیگنا

در ادامه  تواند برای درمان عروق ترومبوز شده مفید عمل کند.

کارگیری عامل به ساختار این نانوذرات و چگونگی به

پردازیم و چند مورد از انواع این ها میترانوستیک در آن

 :کنیمها را بررسی میحامل

 

5 conjugate 

6 ferumoxytol 

7 antithrombotic 
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که اند تشکیل شدهجامد آبگریز  نانوذرات لیپیدی از هسته

لیپید از است و  و عامل ایجادکننده کنتراست حاوی دارو

شوند که در پذیر مثل تریگلیسریدها تهیه میتخریبزیست

 ها هموژنیزهجامد هستند. روش متداول تهیه آن دمای اتاق،

د به دلیل اندازه ذرات سرد و گرم است. نانوذرات لیپیدی جام

احتی به داخل خون راه پیدا کوچک و سطح لیپید دوست، به ر

نانومتر، از  100کنند و با داشتن سایز ذرات کوچک تر از می

کند و برای اهداف اندوتلیال سد خونی مغزی عبور می پوشش

بازدهی باالی بارگذاری  هستند.دارورسانی به مغز مناسب 

ی دارو در ماتریس لیپیدی حامل دارد و دارو، نشان از پایدار

 .شودترل شده تا چند هفته میباعث رهایش کن

 

 با دندریمرها نانوداروهای سنتزی شامل پلیمرهای کروی

 های زیادشاخهو  )آمونیا یا اتیل دی آمین( آمینی هسته

 10بین ای اندازههستند که  متصل شده به عامل ترانوستیک

-و یک ساختار سه بعدی می کنندرا ایجاد مینانومتر  100تا 

بت، باعث تخریب غشا و داشتن بار سطحی مث گاهی باسازند. 

قبل از بعضا موجب رهایش سریع دارو  و شوندمسمومیت می

شوند. با کنترل درجه رسیدن به هدف مورد نظر می

وزن مولکولی و توان دندریمرها را در سایز، پلیمریزاسیون، می

دید دندریمرها جنسل  در ترکیب شیمیایی متفاوتی تهیه کرد.

 است. آبگریزی افزایش یافته و پایداری دارو در آن بیشتر شده

 

نانومتر یا  400های دوالیه کوچک در سایز وزیکول ،هالیپوزوم

کنند و از متر هستند که مایعات را محصور میک

شوند. فیلیک و کلسترول ساخته میی آمفیفسفولیپیدها

منفی برای این با بار الکتریکی یا  هایی خنثیمعموال لیپوزوم

بازدهی کم  شامل هالیپوزوممشکالت رود. منظور به کار می

ر ساخت و د batch to batch variationبرای بارگذاری دارو، 

رات . عوامل تشخیصی مانند نانوذباشدمی هاپایداری کم آن

ها به دام توانند داخل لیپوزوماکسید آهن و نانوذرات طال می

لیپید  دوالیه ی هم در هسته یا در پوستهبیفتند و عوامل درمان

-های پیشرفته به منظور هدفدوست ذخیره شوند. لیپوزوم

شوند. برای وگه میژگذاری، با نشانگرهای زیستی کان

های لیپوزومسریع دارو در گردش خون،  جلوگیری از حذف

-پایداری مناسب و نیمه عمر طوالنی، PEGنهفته با پوشش 

 تری در خون دارند.

 

هسته آبگریز  وجود دارند.نانومتر  100ها ابعاد کمتر از مایسل

های انتخاب ایمن دیگری برای روش ،و پوسته آبدوست

. باشدمیغیرگوارشی )مثال تزریقی( برای مواد نامحلول در آب 

توانند داخل هسته ، میترانوستیکعوامل تشخیصی و درمانی 

از  وآبگریز بیرونی، بارگذاری شوند  ها و الیهآبدوست مایسل

راه تزریق داخل وریدی فرستاده شوند. گاهی دارورسانی با 

مایسلی،  داروهای زودتر رهاشده از نانودارویشکل مایسل با م

. با داشتن قطر کمتر از شوندقبل رسیدن به هدف، روبرو می

اندوتلیال روده الیه  نانومتر، از دفع در سیستم کلیوی و 50

ر تومورهای ای دو نفوذپذیری بهبودیافته شوندمیمحافظت 

 Genexol-PMهای موثر برای سرطان، جامد دارند. از مایسل

 -با استفاده از پلی اتیلن گلیکول  paclitaxelاست که داروی 

-مایسل شود.الکتید( در آن بارگذاری می D,Lپلی ) -بلوک

 مغناطیسی، جذب سلولی خواص حرارتی، TPGS های 

برداری را نسبت به داروی آزمایشگاهی، سمیت سلولی و تصویر

 بهبود می دهد. 127Pluronic Fو  Resovistمتداول 

ها، مرگ سلولی بعد ت نشان داده که با استفاده از آنآزمایشا

 ایپرترمیا بسیار کمتر است.از استفاده از ه

 

هستند (CNT) های کربنی یک بعدی ها نانولولهیک نوع از آن

عامل تشخیصی درمانی  سطع مقطع بزرگ، قابلیت ذخیرهکه 

ها را برای کاربرد ، آنو قابلیت پرداخت سطح مناسب

 نانوذرات لیپیدی جامد

 دندریمرها 

 هامایسل

 هالیپوزوم

 نانومواد کربنی
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-که روی لوله کانژوگه می مناسب ساخته است رانوستیکت

-ای دارند و بسته به تعداد الیهها ساختار استوانهCNT شوند.

دیواره دیواره و چندهای تکولهنانولهای گرافن به دو دسته 

ال به روش تخلیه، لیزری و ها معموCNTشوند. تقسیم می

 ..شوندتجزیه بخارات شیمیایی تهیه می

 

 

های مورد های طال، یکی دیگر از زمینهنانوذرات بر پایه هسته

تا  1,5 است که با هسته ترانوستیکهای بررسی در سیستم

های وگهژری، فضای قابل توجهی برای دارو و کاننانومت 10

آوری کند. نانوذرات طال معموال با عمللیگاندی ایجاد می

شوند و در دارورسانی میایی هیدروژن تتراکلرات تهیه میشی

وگه شوند ژگذاری شده کانتوانند با دارو و لیگاند هدفنوین می

شناسند. بارگذاری که گیرنده هدف را به عنوان مقصد می

یوند کواالنسی )مثل پهم با پیوند غیر ترانوستیک

نسی )مثل وگه کردن کواالژتیک( و هم با کانالکترواستا

ها، شامل خواص شود. ویژگی ذاتی آنداروهای آلی( انجام می

تشخیصی، سایز قابل تنظیم، تک پراکندگی، سمیت کم، 

، قابلیت 1نسبت سطح به حجم باال، سطح جاذب پالسمون

، خواص پراکندگی Au-Sها با پیوند چسبیدن به بیومولکول

 ساخت است. اخیرا ترکیب شیمی درمانی با نور و راحتی در

با درمان را  MDR2های نانوذرات طال امکان درمان تومور

 است. فراهم کردهگذاری شده نورگرمایی هدف

 

 

 

 

                                                           
1 Plasmon 

2 Multidrug resistance 

 

آید این است که مشکل با تمام این تفاسیر سوالی که پیش می

-سازی این نوع داروها میکجاست و چه چیزی مانع تجاری

پیشرفت قابل توجه تکنولوژیکی در این راستا، رغم شود؟ علی

تشخیص و درمان  نانوترانوستاتیک که به الگویی جدید برای

در ابتدای راه  هنوز ،شودها تبدیل میبیماری در کلینیک

 های پیش رو در این راه، تعامل ترین چالشاست. یکی از اصلی

 ها با محیط بیولوژیک بدن است. احتمالاین نانودارو

تواند ها میویی یا ناسازگاری زیستی نانودارومسمومیت دار

جاد اختالالتی مانند واکنش ایمنی، التهاب یا بیماری باعث ای

لوژیکی هنگامی که نانوذرات وارد سیستم بیوشود؛ برای مثال 

کنند که منجر به ها ارتباط برقرار میشوند، با پروتئینمی

از پروتئین  ن جذبد. اینشودر سطح آن می "3تاج"تشکیل 

3 Corona 

 نانو ذرات طال

Aدارو و پلیمر . کانژوگه Bانوذره پلیمری. ن C.  جامدنانوذره لیپیدی 

D  .دندریمرE  .لیپوزوم  F .مایسلG  .نانوذره طالH  .نینانولوله ی کرب 
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، پراکندگی بر روی سطح نانوذرات؛ اندازه، ثبات

. دهدها را تغییر میتوزیع بیولوژیکی آنو فارماکوکینتیک 

دهد که آلرژی یهای منتشر شده نشان معالوه بر این، گزارش

یک واکنش ایمنی نامطلوب  و سازی استشبه مربوط به فعال

مشکل دیگر  ایجاد شده است.حاد ناشی از بسیاری از نانوذرات 

، است "نوع درمان برای همه ی افرادیک "استفاده از رویکرد 

ها ترانوستیک یبرا گرفتن اییدتشود فرآیند که باعث می

که دلیل آن متفاوت بودن فرآیند درمان از یک  سخت شود

دهند عالوه بر آن شواهد نشان می بیمار به بیمار دیگر است.

، لزوما ابزار لکرد درمانی خوبی دارندایی که عمهنانودارو

طالعاتی مبنی بر دریافت تشخیصی مناسبی نخواهند بود. م

ر و به تصویر کشیدن آن به وسیله ماده ها توسط تومونانودارو

EGFR-anti با طال روی  1دهیانجام شده است و عمل پوشش

نانومتر دریافت تومور  20 . در ذرات با اندازهاست آن انجام شده

نانومتر بیشترین  50 برقرار شده و در ذرات با اندازهخوبی  به

فوق نشان داد را شاهد بودیم. مطالعه  CTکنتراست تصاویر 

استفاده ، رات داخل تومورکه پراکندگی وابسته به سایز نانوذ

با وجود ترانوستیک محدود کرده است.  از آن را به عنوان ماده

وهای ترانوستیک بسیار تمام این مشکالت استفاده از نانودار

ها همچون نویدبخش بوده و برای درمان بسیاری از بیماری

ها در پاسخ به درمانتوانند امیدوارکننده باشند؛ سرطان می

و از  ندو درجه تأثیر دارو را افزایش ده نظارت داشته و ایمنی

د و درنهایت منجر نهای نابجای بیماران جلوگیری کندرمان

های درمان در تمام نظام زیادی از هزینهبه کاهش بخش 
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 دزفولیاندالرام  

موادی با کاربردهای به ماده، ، بیوماده یا زیست1بیومتریال 

با منشأ طبیعی یا  های مختلف زیست پزشکیدر زمینه متنوع

شود که به منظور درمان، التیام یا مصنوعی گفته می

و در مدت زمان  دنروجایگزینی بافت موجودات زنده به کار می

مشخصی جهت بهبود یک بخش یا کل سیستم با هدف تسریع 

ها و یا عملکردی از بدن انسان مورد ها، اندامدر ترمیم بافت

ای در تعامل با استفاده قرار گرفته و یا به عنوان ماده

به کار های بیولوژیکی در جهت یک هدف پزشکی سیستم

ای قرار ورد توجه ویژههای اخیر م. این مواد در سالروندمی

. به شودها انجام میگرفتند و همچنان مطالعاتی بر روی آن

سال است که مطرح شده  50عنوان یک علم، بیومتریال حدود 

. علم پتانسیل استفاده در کابردهای مختلفی را دارد و

شناسی، بیومتریال شامل مباحثی از علوم پزشکی، زیست

 این دسته از مواد .شودد میشیمی، مهندسی بافت و علم موا

 های انتقال دارو،سیستم به عنوان داربست، یک راه حل ممکن

را های بیولوژیکی و... و جایگزین های کشت سلولیسیستم

دهند. در بین مواد زیستی نوعی برای مهندسی بافت ارائه می

 وجود دارد.   2از پلیمرهای سه بعدی به نام هیدروژل

 

 

                                                           
1 Biomaterial 

 

کِ سه بعدی های پلیمری ویسکواالستیها شبکههیدروژل

متورم با خصوصیات فیزیکی مشابه با بافت طبیعی هستند که 

از یک دسته پلیمرهای مصنوعی یا طبیعی ساخته شده و 

توانند مقدار قابل توجهی آب را جذب و حفظ کنند. این می

االنسی شبکه توسط پلیمرهای پیوند عرضی با پیوندهای کوو

توان اند و مییا فعل و انفعاالت غیر کوواالنسی شکل گرفته

ها را متناسب با کاربرد نهایی طراحی نمود. ساختار آن

ها به دلیل پیوندهای سه بعدی هیدروژل ایساختارهای شبکه

ای معموالً های زنجیرهشیمیایی یا فیزیکی و یا درهم تنیدگی

در  وجود تنوع گسترده ها به دلیلشوند. هیدروژلحل نمی

های سیستمها، های پاسخ، در حسگرها و محرکمحرک

 های، داربست، حسگرهای زیستیکنترل داروی کنترل شده

های مصنوعی، باندهای ترمیم زخم، مهندسی بافت، اندام

، لنزهای تماسی و میکروسیاالت غشاهای فیزیولوژیکی

 شوند.استفاده می

 

 زیست های حساس به محیطهیدروژل

دلیل توانایی پاسخگویی به تغییرات ها به این هیدروژل

توانند ، میوالً با نمایش دادن تغییرات حجمیمحیطی ، معم

های سنتی ای از کاربردها را ارائه بدهند. محرکطیف گسترده

پاسخ هیدروژل را ایجاد  ، دما و قدرت یونی pHمانند  

جمله گلوکز،  نشانگرهای زیستی از ا وهکنند. آنالیتمی

های هیدروژل را استخراج نیز پاسخ DNAها و پروتئین

 کنند.می

2 Hydrogel 

ها در پزشکی لکاربرد هیدروژ

 ترمیمی

 

 چیست؟هیدروژل 
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ها با های حساس به تغییرات محیطی و محرکتغییرات حجمی هیدروژل

  منشاهای مختلف

ها را با آن توانها وجود دارد که میهیدروژلانواع مختلفی از 

شود، طبیعی می ها استفادهآن وادی که برای سنتزتوجه به م

های سنتز طبقه بندی یا مصنوعی بودن هیدروژل و روش

های مختلف و ها دارای ویژگینمود. به طور کلی هیدروژل

توان خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر به فردی هستند. می

نظر ژل  مورد با توجه به کاربرداین مواد را دستکاری نمود تا 

گیرد. همچنین این مواد بفاده قرار تری مورد استمناسب

 قابلیت انعطاف پذیری باالیی دارند. 

های سه ها در تشکیل شبکهتوانایی منحصر به فرد هیدروژل

ها را ها و سلولها امکان انتشار مولکولبعدی متورم به آن

ها با بافت نرم طبیعی نیز شباهت آن دهد، با این وجودمی

 است.  قرار گرفته ر مورد توجهبرای کاربردهای پزشکی بسیا

  های طبیعیهیدروژل

 فیبروئین ابریشم، شامل کالژن،ها این نوع از هیدروژل

های مشتق و هیدروژل ان، آلژیناتهیالورونیک اسید، کیتوس

های های سلول زدایی شده است. از ویژگیشده از بافت

، تجزیه زیست سازگاریتوان به منحصر به فرد این مواد می

، امکان جا دادن هیدروژل به ژل سمیت سلولی کم بیولوژیکی،

ها به محیط فیزیولوژیکی اشاره کرد. با تزریقی و شباهت آن

دارند، به نیز هایی های طبیعی محدودیتاین حال، هیدروژل

ها خواص مکانیکی قوی ندارند و به دلیل تغییر عنوان مثال آن

ل کنترل نیستند. به ای به دسته دیگر به راحتی قاباز دسته

های طبیعی اغلب با ترکیبات مصنوعی همین دالیل، هیدروژل

کنند و هنوز میترکیب شده و پلیمرهای ترکیبی را ایجاده 

 گیرند.هم به طور گسترده مورد آزمایش قرار می

های مصنوعی )مانند پلی اتیلن ، هیدروژلاز طرف دیگر

ر کلی از ( به طو PVAو پلی وینیل الکل PEG گلیکول

های مکانیکی بهتری برخوردار هستند و ساختار و ویژگی

های سینتیک تخریب آنها قابل کنترل است. اشکال هیدروژل

 فعال بیولوژیکی است. بنابراین، هایمصنوعی عدم وجود گروه

های طبیعی و مصنوعی به دلیل خواص ترکیب هیدروژل

های طبیعیهیدروژل  
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پزشکی  ، در کاربردهایهیدروژل منحصر به فرد در هر نوع

 .بسیار مورد توجه است

 

 های مصنوعیهیدروژل

 

 

ازعلم نوین پزشکی  ایشاخه بازساختییا  پزشکی ترمیمی

دیده یا از  است که هدف آن ترمیم و احیا بافت یا اندام آسیب

نوع رویکرد و روش درمانی باشد که باتوجه به دست رفته می

 .گرددبه انواع گوناگونی شاخه بندی می

 

هایی است به دنبال جایگزینی بافت یا اندام ترمیمیپزشکی 

اند، که در اثر بیماری، ضربه یا مشکالت مادرزادی آسیب دیده

فعلی که  در مقابل استراتژی بالینیدرواقع پزشکی ترمیمی 

. کندش آفرینی مینق درمان عالئم استدر درجه اول 

                                                           
1 Langer and Vacanti 

شود مهندسی که برای تحقق این نتایج استفاده می ابزارهایی

های پزشکی و اندام های های سلولی و دستگاه، درمانبافت

 مصنوعی است.

کاربردهای ویژه ها دارای حوزه پزشکی ترمیمی، هیدروژلدر 

 بودند کسانی اولین جمله از 1واکانتی النگر و و مفیدی هستند.

 برای را بافت مهندسی در استفاده مورد اساسی هایروش که

 از استفاده هایروش همچنین و دیده آسیب هایبافت ترمیم

 امروز، به تا. دادند توضیح هاروش این در را پلیمری هایژل

 ایجاد برای داربست عنوان به احیا داروهای در هاهیدروژل

 مورفوژنیک، به هدایت و سلولی ساختاری، سازمان یکپارچگی

 برای دارو، انبارهای زیستی، هایچسب و بافتی موانع عنوان

 تشویق را ترمیم طبیعی روند که زیستی فعال عوامل ارائه

، مورد استفاده دهندمی تحویل و کپسوله را هاسلول و کنندمی

 اند. قرار گرفته

 فرد، به منحصر بیولوژیکی سازگاری دلیل به هاهیدروژل

 و ترکیبات از وسیعی طیف و سنتز پذیر انعطاف هایروش

 از بسیاری برای نظر مورد ماده، مطلوب فیزیکی خصوصیات

 عنوان به توانندمی هاآن است. ترمیمی پزشکی در کاربردها

 برای را ساختاری یکپارچگی که کنند عمل هاییداربست

 هابافت در را پروتئین و دارو د،نکنمی فراهم بافتی هایسازه

 بافت بین سد یا چسب عنوان به و ندنکمی کنترل هاکشت و

 . کنندمی عمل مواد سطح و

 پزشکی ترمیمی یا بازساختی چیست؟

های مختلف پزشکی ترمیمیحوزه  
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 :  1ها به عنوان مواد داربستهیدروژل

 خواص توانمی زیرا ؛هستند جذابی داربستی وادم هاهیدروژل

. کرد تنظیم طبیعی هایبافت از تقلید برای را هاآن مکانیکی

 و ایفله ساختار ایجاد برای هاهیدروژل از داربست، عنوان به

 هاسلول خواه شود؛می استفاده بافتی ساختار یک به مکانیکی

 هنگامی. باشند معلق یا چسبیده بعدی سه ژل چارچوب در

 سوسپانسیون به سبتن ژل به مستقیماً سلولی چسبندگی که

 در پپتیدی مختلف هایدامنه ترکیب باشد، ارجح داربست در

 طرز به را سلول اتصال به تمایل تواندمی هیدروژل ساختار

 .دهدب افزایش چشمگیری

 سلولی، پیوست سازی واسطه برای موفق ویژه استراتژی یک

,RGD ( Arginine چسبندگی پپتید توالی گنجاندن

Aspartate, Glycine ) است شده ثابت که هاییسلول. است 

 فیبروبالست، شامل دشونمی متصل RGD به مطلوبی طرز به

 ،(SMC) صاف عضالنی هایسلول ،(ECS) دوتلیالنا هایسلول

 در تواندمی که ها،هیدروژل در RGD. ستا هااستئوبالست

 سلولی، افزایش شود، ترکیب ژل از ایعمده قسمت در یا سطح

 نشان را بافت بازسازی هایبرنامه در سازماندهی و رشد تکثیر،

 . است داده

 توزیع و سلولی تکثیر حفظ ،بافتی داربست اساسی تعهد

 در. است سازه انتظار مورد عمر طول در مطلوب سلولی

. است کامل تخریب زمان تا داربست عمر موارد، از بسیاری

 پزشکی در هاهیدروژل برای اساسی بررسی یک بنابراین

 هایبافت و داربست بین عملکردی وابستگی انتقال ،ترمیمی

 بهبود روند و داربست بیولوژیکی تجزیه طی در یافته ظهور

 هایداربست از استفاده با زیادی هایموفقیت اگرچه. است

 است، آمده دست به بافت جایگزینیو  بازسازی برای هیدروژل

 توانایی تا باشند تجزیه قابل کلی طور به باید هاژل این اما

                                                           
1 Hydrogels as Scaffold Material 
2 Hydrogels as Barriers 

 حداکثر به تکثیر جایگزین هایبافت پرورش در هاداربست

 . برسد

 : 2موانع عنوان ها بههیدروژل

 درمانی، پاسخ بهبود برایدهد هنگامی که آسیب بافتی رخ می

 مجدد تنگی ازجهت جلوگیری  مانع عنوان به هاهیدروژل از

استفاده  عمل از بعد چسبندگی تشکیل از ناشی 3ترومبوز یا

 و استخوان شدن ضخیم کاهش باشود، در واقع این ماده می

 . کندمی جلوگیری مجدد تنگی از ترومبوز،

 کاهش را اندام شدن ضخیم است قادر هیدروژلنازک  الیه

 فاکتورهای ها،پالکت تماس از جلوگیری برای مانعی زیرا دهدب

 تماس. است عروق دیواره با پالسما هایپروتئین و انعقادی

 صاف، عضله هایسلول تکثیر باعث هارگ دیواره با عوامل این

 به منجر که شودمی ماتریکس سنتز رویدادهای و مهاجرت

 از جلوگیری برای هیدروژل موانع از. شودمی مجدد تنگی

برای  .است شده استفاده نیز عمل از بعد چسبندگی تشکیل

 -گلیکول اتیلن) پلی اکریالت دی هایهیدروژلمثال 

 در فله فتوپلیمریزاسیون از استفاده با  4(اسید اسیدالکتیک

 برای هیدروژل موانع این. آمد وجود به صفاقی داخل سطوح

3 Restenosis or Thrombosis 
4 Poly (ethylene glycol-co-lactic) diacrylate 

تهای هیدروژلی در مهندسی بافداربست  
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 سطح در فیبروبالست اتصال و فیبرین رسوب از جلوگیری

 . کنندمی عمل بافت

 :1دارو تحویل قابلیت دارای هایهیدروژل

سازگاری و آب دوست با توجه به خاصیت زیست هاهیدروژل

 استفاده موضعی دارویی انبارهای عنوان به اغلب بودن

 کنترل را دارو شایره میزان توانمیها به کمک آن و شوندمی

 هوشمند طور به بیومولکولی هایمحرک با تعامالت باکرد و 

 یا هاپروتئین مانند ماکرومولکولی، داروهای. دنشومی تحریک

 هاهیدروژل با ذاتاً هستند، دوست آب که 2الیگونوکلئوتیدها

 و عرضی پیوند تراکم تورم، هجدر کنترل با. هستند سازگار

 مورد برنامه با مطابق را انتقال سینتیک توانمی تخریب، میزان

 این، بر عالوه. کرد مهندسی دارو رهاسازی برای نظر

 به دارو تحویل برای مخصوصاً شده فتوپلیمر هایهیدروژل

 تشکیل محل در وقتی زیرا هستند جذاب موضعی صورت

 داشته مطابقت و بچسبند هدف بافت به توانند می شوندمی

 برای است ممکن هاهیدروژل در دارو تحویل هایجنبه. باشند

 عوامل رساندن برای هاهیدروژل سد نقش با همزمان عملکرد

 تشکیل از جلوگیری حال عین در و محلی صورت به درمانی

 .شود استفاده عمل از بعد چسبندگی

 کندمی ایجاد را زیادی انتظارات ترمیمی پزشکی امروز، به تا

 دلیل، همین به. شودنمی برآورده فعلی هایفناوری با که

 که کافی ساختارهای به دستیابی برای جدید هایفناوری

                                                           
1 Hydrogels with Drug Delivery Capabilities 

 تقلید کامالً  را انسان بدن در موجود پیچیده محیط بتوانند

 مورد مواد نوع. هستند پیشرفت حال در سرعت به کنند،

 را عالی نتایج به دستیابی که است مهمی انتخاب استفاده

 گزینه طبیعی هایهیدروژل زمینه، این در. کندمی تعیین

 نوآورانه، مواد از گروه این در. دهندمی ارائه را معتبری

 ممکن شده زدایی سلول بافت از شده مشتق هایهیدروژل

 دلیل این به باشند، داشته همراه به را تریبیش مزایای است

 به قادر که هستند "هوشمند زیستی مواد" نمایانگر هاآن که

 مربوطه عملکردهای و محیط ریز محیط با سازگاری و تعامل

 تهیه مکانیکی، خواص به مربوط هایجنبه از بسیاری .هستند

 تا یابد بهبود باید هم هنوز زیستی مواد این سازی استاندارد و

 .کرد تقویت بالینی استفاده در را محصوالت این بتوان
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2  Proteins or Oligonucleotides 
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 زهرا ترابیریحانه 

نشدنی همچون زخم بستر و زخم پای مزمن درمانهای زخم

میلیون آمریکایی را درگیر  6,5دیابتی و ... ساالنه بیشتر از 

برای ی را تنها بیلیون دالر 25 یبودجه کند و تقریبامی

این آمار با دهد. به خودش اختصاص میهای ساده درمان

ی های امروزدرمان افزایش دیابت و چاقی رو به افزایش است.

-ستفاده از آنتیعمومی و با تمرکز بر دبریدمان و ا، پرهزینه

رآیی و محدودیت برای درک بهتر کا. باشدبیوتیک می

-ها، مهم است که اثرات و کیفیت زخمپوشتکنولوژی زخم

 برای توسعه این .محل زخم کنترل و بررسی شود پوش در

های هوشمندی پوشباید زخم 21محصوالت زخم در قرن 

و اکسیژن  pHهایی همچون سنسور شود که بتواند طراحی

همچون  1داشته باشد، سیستم دارورسانی یا سلول رسانی

های بنیادی و اکسیژن داشته بیوتیک، فاکتور رشد، سلولآنتی

به عنوان مثال بتواند  ؛هوش الکتریکی داشته باشد باشد،

سری تنظیمات الزم  گیری کند یا یکهای خاص را اندازهپاسخ

  را برای درمان فعال کند.

توان به های پیشین طراحی شده میهای سیستماز محدودیت

ی سمیت که ، استفاده از مواد دارانداشتن انعطاف مکانیکی

نماید، استفاده میتنی بیدرونی محصول را برای استفاده

های زیاد ساخت و نیاز به تجهیزات بزرگ برای طراحی هزینه

 و ساخت اشاره کرد.

ز عوامل رسانی اهای مزمن اکسیژنهای بهبود زخمدر میان راه

کمبود اکسیژن و هایپوکسی  .باشدبسیار مهم برای درمان می

یط زایی و ترمیم بافت اثرگذار است و در شرادر زخم روی رگ

امروزه از چند روش برای  شود.حادتر سبب ایسکمی زخم می

کدام دارای شود که هر نی به بافت استفاده میرسااکسیژن

                                                           
1 Drug-delivery / cell-delivery 

های سالم مجاور هایی همچون آسیب زدن به بافتمحدودیت

رسانی در یژنهای باال و ناتوانی در انتخاب اکسزخم، هزینه

پوش م توسعه یک زخماولین قد محل دقیق زخم هستند.

رسانی کاره است که هم بتواند به اکسیژنهوشمند و چند

کنترل کند و مورد  را رسانیبپردازد و هم میزان اکسیژن

 ،کاغذ یهزینه، بر پایهپوش کماین زخم .سنجش قرار دهد

 .پذیر استسازگار و انعطافزیست

 

 

 
 

. در ور کامل آمده استبه ط 1طراحی این سیستم در شکل 

ی شده بر روی زخم پوش طراحنمای کلی زخم ( a-1)شکل 

تصویر زخم از نمای  ( b-1). در شکل شودبستر مشاهده می

پوش قرار گرفته بر شود و ناحیه زخم و زخمکناری دیده می

پوش دارای چهار ناحیه زخم ؛نشان داده شده است ،روی زخم

به اکسیژن و حساس  )کاتالیزگر، الیه ماتریس کالژنی، ماده

-م عمل زخمزبه مکانی(  c-1)در شکل ت. ها( اسمیکروکانال

پوش ماده اصلی به کار رفته در زخمست. شده ا پوش پرداخته

باشد، هیدروژن رسانی هیدروژن پراکسید میبرای اکسیژن

( به MnO2)کاتالیزگر منگنز دی اکسید  پراکسید به وسیله

-اکسیژن وارد محیط زخم می .شودآب و اکسیژن تجزیه می

یزان برای کنترل م .شودها جاری میشود و آب در میکروکانال

فلئورسنت  ه  بافت آسیب دیده از یک مادهی برساناکسیژن

شود که در ( استفاده میRu(dpp)3Cl2حساس به اکسیژن )

ن دریافت اکسیژن، این شکل نشان داده شده است و به میزا

 .دهدنشان می ماده خواص نوری از خود

 

 

 

 

 

رسانی برای نسل بعدی اکسیژن

 های هوشمند پوشزخم

 پوشطراحی زخم
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به این  ؛شودچاپ سه بعدی تولید می پوش به وسیلهاین زخم

فلئورسنت و هیدروژن پراکسید به  ادهشکل که کاتالیزگر، م

 parchment paperشکل جوهر زیستی درآمده و بر روی 
پوش سازگاری این زخمبرای افزایش زیست .شودپرینت می1

-یک ماتریس کالژنی در اولین الیه تماس با پوست قرار می

  .گیرد

های طراحی شده برای پوش تا به حال در تستاین زخم

رسانی عملکرد اکسیژنسنجش خواص مکانیکی و میزان 

تنی تنی و درونی داشته و همچنین در آزمایش برونمناسب

نتایج مطلوبی داشته  ،شده استها آزمایش که بر روی موش

  .است

 

 

 
Ochoa, M., et al. (2020). "Integrated sensing and delivery of oxygen 

for next-generation smart wound dressings." Microsystems & 

Nanoengineering 6(1): 1-16. 

                                                           
  نوعی کاغذ روغنی زیست سازگار 1

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای کلی طراحی زخم پوش

 منبع 

https://www.nature.com/articles/s41378-020-0141-7
https://www.nature.com/articles/s41378-020-0141-7
https://www.nature.com/articles/s41378-020-0141-7
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 برناهما   

از علوم است که به مهندسی،  یاشاخه تیپزشکی بازساخ

 انسان هایاندام و هابافت ها،سلول بازسازی و ترمیم

عنوان جزء اصلی پزشکی مهندسی بافت به .پردازدیم

، از علوم سلولی، علوم مواد و مهندسی درجهت یبازساخت

ها و توانند جایگزین بافتزیستی که می یهاتوسعه فراورده

گیرد. مهندسی بافت توانایی های بدن شوند بهره میاندام

های طبیعی را در خارج از بدن دارد. ساخت عضو یا بافت

 یک روی هاسلول کشتمرحله مهندسی بافت،  نیتریاصل

 فراهم هاسلول رشد برای محیطی که است مناسب داربست

 . نماید

 ترشح را خود کنندهحمایت محیط توانندمی بدن در هاسلول

ام ن 1سلولی خارج ماتریکس کنندهحمایت محیط این. کنند

تنها یک محیط نگهدارنده و دارد. ماتریکس خارج سلولی نه

شود، بلکه ایستگاهی از کننده برای سلول محسوب میحمایت

ها های عالمت دهنده است که از طریق این مولکولمولکول

را برای تنظیم عملکرد خود دریافت  ییهاغامیها پسلول

های جدید با استفاده از مهندسی کنند. برای تولید بافتمی

ها بافت، الزم است که به درک صحیحی از نحوه پاسخ سلول

ها با محیط های عالمت دهنده، نحوه تعامل سلولبه مولکول

های ا و اندامهها به بافتسلول یکننده و خودسازماندهحمایت

 .افتی کامل دست

مهندسی بافت از سه عنصر اصلی یعنی سلول، محیط 

های عالمت دهنده یا کننده یا داربست و مولکولحمایت

تشکیل شده است و  2القاکنندة رشد مانند فاکتورهای رشد

معموالً از ساخت یک داربست مناسب برای رشد و تکثیر سلول 

های القاکننده رشد یا با مولکولها همراه شود. سلولآغاز می

                                                           
1 extracellular matrix(ECM) 
2  growth factors; GF 
3 cell-based tissue engineering 

 .شوندها کشت داده میها در این داربستبدون همراهی آن

از سه نوع داربست  ، 3در مهندسی بافتِ مبتنی بر سلول

ها استفاده نمود. این سه نوع توان برای کشت سلولمی

 اند از: داربست عبارت

 ( مانند کالژن ماتریکس های مشتق از منابع طبیعی

 ژینات(یا آل

 4های طبیعی سلول زدایی شدهداربست  

  ماتریکس های سنتزی مانند پلیمرهای سازگار با

 بدن

های بافتی که از ، سلولداربست سلول زدایی شدهدر روش 

شود و طریق جراحی از بدن جدا شده است کامالً خارج می

های جدید، برای رشد سلول ماندهیداربست کالژنی باق

گیرد. این فرایند برای مهندسی بافت مورداستفاده قرار می

کاررفته است. مزیت روش استفاده از قلب، کبد، ریه و کلیه به

عنوان داربست کشت سلولی این است که های انسانی بهبافت

شوند. زده نمیپس از کاشت، توسط دستگاه ایمنی بدن پس

چک، پیوندهای پوستی، غضروف و حتی کو یهامثانه، رگ

. اما این اندشدهوندزدهینای کامل با این روش به بیماران پ

 .است برنهیروش هنوز در مرحله آزمایشگاهی و بسیار هز

هایی که برای توان بر اساس نوع سلولمهندسی بافت را می

رایج بر  یهایکرد. استراتژ یبندمیتقس رودیکشت به کار م

های های اتولوگ است که در آن سلولمبنای کاربرد سلول

شود. بدن بیمار جداسازی و کشت داده می دهیدبیاندام آس

 یدگیدبیاین روش در مورد بیمارانی که در مراحل نهایی آس

. از سوی دیگر بیوپسی بافت کندیبافت هستند موفق عمل نم

و پیوند داده  افتهیرشهای سالمی که گستاندازه کافی سلولبه

های اخذ شده از بیمار شوند ندارد. در برخی موارد نیز، سلول

4 acellular scaffolds 

 

 های بنیادی در مهندسی بافت نقش سلول
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به بافت یا اندام موردنظر تبدیل شوند )ماند  توانندینم

 های پانکراس(. سلول

منبع سلولی دیگر برای مهندسی بافت استفاده از روش کلون 

 سازیگ یا شبیهنسازی است. در روش کلونییا شبیه 1کردن

شود و ابتدا هستة یک سلول زایشی مثل تخمک برداشته می

سلول »محتویات هستة سلول غیر زایشی که اصطالحاً 

شود، به داخل گفته می« 2سوماتیک»یا « بدنی»یا « پیکری

شود. حاصل این تعویضِ هسته ایجاد سلول تخمک وارد می

تواند تبدیل به یک یک زیگوت یا سلول تخم است که می

تواند می شدهیامل شود. این نوع سلول تخم بازسازموجود ک

از طریق تقسیم سلولی به یک بالستوسیست تبدیل شده و 

کند و تبدیل به جنین  ینیگزپس از آن در دیواره رحم النه

شود. اگر انسانی از این طریق به وجود آید دقیقاً شبیه به 

 .های سوماتیک بوده استانسانی خواهد بود که صاحب سلول

های کلیوی، از این روش در درمان مراحل نهایی بیماری

مثل آلزایمر و پارکینسون و دیابت تخریب عصبی  بیمارهای

استفاده شده است. به طور خالصه در کلونینگ درمانی، 

به داخل سلول زایشی بدون  یشیزا ریمحتویات هستة سلول غ

. این سلول ابدییهسته )تخمک هسته زدایی شده( انتقال م

یابد تا به یک سلول تخم پس از شوک الکتریکی رشد می

)گامت( تبدیل شود. سلول گامت تا مرحله رویان )توده سلولی 

تازه ایجاد شده تخم که هنوز به رحم وصل نشده است( کشت 

شود. در مرحله امبریو اگر توده سلولی به رحم انتقال داده می

ده تبدیل داده شود به جنینی کاماًل مشابه با سلول دهن

( و اگر به رحم انتقال نیابد و یدمثلیشود )کلون کردن تولمی

تواند برای درمان های بنیادی آن خارج شود، میفقط سلول

یا مهندسی بافت مورداستفاده قرار گیرد )کلون  هایماریب

 زیادی اخالقی یهابحثاما روش کلون کردن  .کردن درمانی(

                                                           
1 cloning 

2 somatic cell 

های در چنین مواردی از سلول .است معطوف داشته خود به را

 شود. عنوان منبع سلولی استفاده میبنیادی به

 

 

 انسان بدن در افتهین زیتما هایسلول ،بنیادی هایسلول

 هایسلول به شدنتبدیلو توانایی تجدید خود  هستند که

 د.دارن را ویژه کارکرد باتمایزیافته 

 
 های بنیادیهای سلولتوانایی .1شکل

 

 یهاسلول زیهای بنیادی بر اساس توانایی تکثیر و تماسلول

 :شوندمیی زیر تقسیم هادستهبه  بنیادی

 تخم سلول از که یاهیاول سلول 8: 3های همه توانسلول (1

 به تمایز توانایی که هستند توان همه شوند،می تقسیم

 و جفت سازنده هایسلول و انسانی هایسلول تمام

 تحقیقاتی کارهای در کمتر هاسلول این. دارند را بندناف

 .شوندمی استفاده

 تمام ساخت توانایی پرتوان هایسلول: 4های پرتوانسلول (2

 این. دارند را (و جفتبندناف  جز)به انسانی هایسلول

 نسبت و دارند نهایتی بی تجدیدی خود قدرت هاسلول

 نرخ با( توان همه جز به) بنیادی هایسلول بقیه به

 مراحل در را هاسلول این. کنندمی پیدا رشد یترعیسر

 در درونی سلولی توده. یافت توانمی جنین رشد اولیه

 عنوانبه آن از که چیزی. هستند توان همه بالستوسیست

 هایسلول همان شودمی یاد جنینی بنیادی هایسلول

 .است توان همه

3 Totipotent stem cell 

4 Pluripotent stem cell 

 سلول های بنیادی 
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 توان چند بنیادی هایسلول: 1توان چند هایسلول (3

 به توانندینم و دارند را سلول نوع چند به تمایز توانایی

 که هاسلول نوع این. یابند تمایز بدن هایسلول تمام

 این. اندشده توزیع بدن در هستند بالغ بنیادی هایسلول

 بیماری یا و سن افزایش با بنیادی هایسلول از نوع

 کمترتعدادشان  همچنین و رشانیتکث و تمایز توانایی

 در که توان چند بنیادی هایسلول از مثالی. شودمی

 شود،می استفاده آنها از مختلف تحقیقاتی کارهای

 هایسلول. هستند 2مزانشیمی بنیادی هایسلول

 و بندناف چربی، بافت استخوان، مغز بافت در مزانشیمی

 توانایی مزانشیمی هایسلول. دارد وجود دندان ریشه

 پوست ،غضروف کبد، استخوان، مانند هاییبافت به تمایز

 .دارند را...  و

 سلول نوع یک به تمایز توانایی هاسلول این: 3هاتک توان (4

-پیش هایسلول عنوان تحت آنها از. دارند اختصاصی

 توانایی هم هنوز هاسلول نوع این. شودمی یاد نیز 4ساز

 هایبافت در هاسلول این. کردند حفظ را تجدیدی خود

 توانایی که هاییبافت در اما شوندمی یافت بالغ انسان

 مانند دارند یترفعال حضور دارند را خود سریع تجدید

 .است بافت تعادل شرایط حفظکارشان  و روده و پوست

 
 زیهای بنیادی بر اساس توانایی تکثیر و تماسلول. 2شکل

                                                           
1 Multipotent stem cell 

2 Mesenchymal 

3 Unipotent stem cell 

4 Proginator 

 بندیدسته نوع 3 به منشأشان اساس بر بنیادی هایسلول

 هایسلول ،جنینی بنیادی هایسلول شامل که شوندمی

 هرکدامکه  بالغ افراد از یبنیاد هایسلول و بندناف از یبنیاد

 .باشندیم نیز رگروهیز دارای هاگروه از

 

 

بهتر آن بهتر است ابتدا به مراحل تکوین جنین  درک برای

 :بپردازیم

 تخم. شودمی تشکیل تخم سلول تخمک، و اسپرم لقاح از بعد

در لوله رحمی  این حین در و کندمی شدن تقسیم به شروع

شدن سلول تخم باعث تبدیل ،کند. این تقسیماتحرکت می

 16ها به وقتی تعداد سلول. شودو ... می 16،  8،  4، 2به 

شود و در روز چهارم می گفته 5سلولی موروال تودةبرسد به آن 

سلول  کمکمموروال  مرحلةو بعد از  رسدیماین توده به رحم 

تقسیم  7و یک توده سلول بیرونی 6به یک تودة سلولی درونی

شود. الیه می گفته 8شوند که به این مرحله بالتوسیستمی

سلولی درونی تمام بدن انسان  ةیالبیرونی جنین و بندناف و 

در روز ششم بالتووسیست در دیواره رحم سپس . سازدرا می

 شود.شود و بقیه مراحل رشد تکمیل میجایگزین می

 . مراحل تکوین جنین3شکل

 

5 Morula 

6 inner cell mass   

7 outer cell mass   

8 blastocyst 

 های بنیادی جنین سلول

 



 

 پشتپژوهشی -نشریه علمی  63 

در هفته سوم حاملگی، تودة سلولی داخلی بالتوسیست به 

، ل اکتودرمهای زایا شامالیه. شودهای زایا تبدیل میالیه

اندام خاصی  هاهیالهرکدام از این  که هستند و اندودرم مزودرم

هایی امالیه است اند نیتریدرون. الیه اندودرم که سازندیمرا 

میانی(  الیه) مزودرم ،سازدمانند دستگاه گوارش و ریه را می

الیه ) سازد و اکتودرمعضالنی و کلیوی را می، های قلبیسلول

 سازد.وستی را میهای عصبی و پخارجی( سلول

 
 بالتوسیست. تودة سلولی داخلی 4شکل

های بنیادی بر اساس بندی سلولکه در دسته طورهمانپس 

 به تمایز تواناییهای همه توان سلول ،توانایی تمایز گفته شد

 را بندناف و جفت سازنده هایسلول و انسانی هایسلول تمام

یافت  1قسمتی 8ها تنها در توده اولیه دارند که همه توان

. شودتودة بالتوسیست استخراج میها از شود و پر توانمی

 شود.ها هم در انسان بالغ یافت میها و تک توانچند توان

                                                           
1 zygote 

 

 

 

 

 باشدمی گردش حال در بنیادی هایسلول حاوی بندناف خون

 خون سلولی محتوای از ظاهراً بندناف خون سلولی محتوای و

 این. باشدمی متفاوت کامالً استخوان مغز و بالغ افراد محیطی

 جنینی غیر بنیادی هایسلول منابع نیترمهم از یکی خون

 هایسلول و سازخون بنیادی هایسلول دارای و باشدمی

 سازخون بنیادی هایسلول. باشدمی مزانشیمی بنیادی

 هایسلول و قرمز هایگلبول تولید موجب تواندمی بندناف

 و آنمی لوسمی، درمان در هانیا شود ایمنی سیستم

 و گیرندمی قرار مورداستفاده یمنیخودا هایبیماری

 با یآسانبه از طریق بندناف، ،مزانشیمی بنیادی هایسلول

 مغز از هاآن یجداساز به نسبت یرتهاجمیغ روش و کم هزینه

 مزانشیمی بنیادی هایسلول نتیجه شوند. درمی جدا استخوان

 در درمانی استفاده جهت مناسب بندناف خون از مشتق

 به نسبت هاسلول این. باشندیم مختلف هایبیماری

 کهنیا یکی. دارند مزایایی بالغ و جنینی بنیادی هایسلول

 همچنین و ندارد خاصی اخالقی مشکالت اینها از استفاده

 کنندمی تحریک کمتر را هالنفوسیت و بوده ایمنوژنیک کمتر

 پیوند از بعد عفونت و است کمتر اینها پیوند رد احتمال و

 زیادی توجهاتدر نتیجه باشد؛ می کمتر دیگر منابع به نسبت

 آینده برای آنها ذخیره و بندناف خون بنیادی هایسلول روی

 .باشدمی

 

 

استفاده در مهندسی بافت  های بنیادی بالغ برایسلول

 ،سازهای بنیادی خونسلول ،های بنیادی مزانشیمیسلول

های سلول، های بنیادی چربیسلول، بنیادی عصبی هایسلول

 هایسلول ،گوارش دستگاه بنیادی هایسلول ،بنیادی پوست

ی قابل راحتبهدر تعداد زیادی  هستند که کبد بنیادی

 های بنیادی از افراد بالغسلول

 های بنیادی بندنافسلول

 

 تودة بالتوسیست . روند استفاده از5شکل
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ی هاافتب می باشند زیرا از خطریبو اصوالً  بودهدستیابی 

 شوند.بزرگساالن برداشت می

 

ترین بردهای بنیادی مزانشیمی در حال حاضر پرکارسلول

توانند به طور بالقوه برای درمان منبع سلولی هستند که می

ی هاشیآزمااستفاده قرار گیرند و  های انسانی موردبیماری

های در حال انجام است. سلول ها زیادی توسط آنبالینی 

بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان انسان و همچنین خون 

 توانی چندهای سلولاین سلول ها  شوند.بندناف استخراج می

 تاندون، ،عضله ،استخوان ،غضروف به تمایز توانایی که هستند

 ندرتبه که دارد وجود مدارکی اخیراً  .دارند را و چربی لیگامان

 توانی پر هایسلول کشت، درمزانشیمی  هایسلول بین در

 آندودرمی بافت به بلکه مزودرمی بافت به تنهانه که دارد وجود

های بنیادی اخیراً سلول .کنند پیدا تمایز توانندمی نیز

های بنیادی مزانشیمیِ ی مشابه سلولهایژگیومزانشیمی با 

 ،بافتی از جمله استخوان ترابکوالرمغزِ استخوان از سایر منابع 

ی هادندان ،پوست ،عضله اسکلتی ،غشای سینوویال ،پریوستوم

اند. اگرچه جمعیت شیری و رباط پریودنتال جدا شده

اما  ،های بنیادی مشتق شده از این منابع ارزشمند استسلول

مشکالت معمول شامل تعداد کمی سلول برداشت شده و 

میزان  نیهمچن و شت شده استمقدار محدود بافت بردا

های بنیادی مزانشیمی از چنین منابع شباهت بین سلول

  است. موردبحثظاهراً متنوعی هنوز هم 
 

، جریان خون داخل مغز استخوان های بنیادی درن سلولای

نیز به این  کبد،در جنین)  .وجود دارند بندناف عروقی و خون

اساساً به وسیله مغز استخوان تولد پس از  و  کار اشتغال دارد

 ( .شودساخته می

 یسازبدن تا دوران بلوغ خون یهااصوالً تمام مغز استخوان

به  یسالگستیکنند اما مغز استخوان دراز بعد از سن بمی

را انجام  یسازبافت چربی تبدیل شده و دیگر عمل خون

ها، نظیر مهره ییهافقط مغز استخوان پسنیدهد. ازانمی

دهند. را انجام می یسازها عمل خونجناغ سینه، دنده

شود قدرت سازندگی مغز استخوان که سن زیاد می جیتدربه

مختصری  کم خونی یابد و در سنین پیرینیز کاهش می

های گردد. مغز استخوان در واقع جزء دستگاهنمایان می

  .شودساز بدن محسوب میخون

 میلوئیدی رده خونی هایسلول تمام به بنیادی هایسلول این 

-، ائوزینوفیلهالی، بازوفهالی، ماکروفاژها، نوتروفهاتیمونوس)

ها و های دندریتیک، مگاکاریوسیتهای قرمز، سلولها، گلبول

 هایلنفوسیت ،T هایلنفوسیت) لنفوئیدی رده و (هاپالکت

B ابندییم تمایز( های کشنده طبیعیو سلول. 

 

 سازهای بنیادی خونسلول .6 شکل

 

 

 جدا ایقهوه چربی هایچربی و از سلول بافت از هاسلول این

 مفصل، استخوان، به تمایز قابل آزمایشگاه در و گردندیم

 که شدیم تصور. قبالً باشندیم عصب حتی و عضله، چربی

 در. ندارد وجود بالغ افراد در ایقهوه چربی بنیادی هایسلول

 نظر از که ایقهوه چربی هایسلول زیادی تعداد کودکان

 علت همین به دارد وجود هستند، فعال بسیار متابولیکی

 وزناضافه دچار غذا زیادی مقادیر خوردن با کودکان

 در سفید چربی زیادی مقادیر معموالً افراد بالغ. شوندنمی

 ایجاد چربی، ذخیره و تجمع محل که دارد وجود بدنشان

 افزایش با. شودمی عروقی قلبی هایبیماری تاً ینها و وزناضافه

 چربی هایسلول و یابدمی افزایش سفید چربی مقدار سن

 های بنیادی مزانشیمیسلول

 سازهای بنیادی خونسلول

 های بنیادی چربیسلول

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%81
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%85+%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%85+%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C
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 دیابت به ابتال خطر افزایش با دو این که شوندمی کم ایقهوه

 ایقهوه چربی مقدار اگر. است همراه خون زیاد کلسترول و

 دارای هاسلول این زیرا شودمی کاسته فرد وزن از یابد افزایش

 فرد در دیابت به ابتال خطر نتیجه در. هستندوساز سوخت

. شودمی کاسته او خون کلسترول مقدار از و یابدمی کاهش

 در را ایقهوه چربی بنیادی هایسلول توانستند دانشمندان

 هاآن سینه قفسه عمق از ساله 86 تا 28 بالغ یهاانسان

 محیط در کرده استخراج را بنیادی هایسلول. کنند استخراج

 یهامدل به را هاآن رشد از بعد و دادند کشت آزمایشگاه

 مقدار بر مثبتی ریتأث پیوند این نتیجه زدند که وندیپحیوانی 

 داشت.ها مدل این خون قند

 
 brown fat stem cells . 7شکل

 
 

 ،شودتجدید می سرعتبهپوست بافتی است که  که جاازآن

ی شناسستیزتوان اپیدرم بافت جذابی است که در آن می

 اپیدرم های بنیادیسلول های بنیادی را مطالعه کرد.سلول

پوست که از نوع تک توان هستند، شامل فیبروبالست، 

های بنیادی مالنوسیت و کراتینوسیت هستند. سلول

کالژن است  یهارشتهفیبروبالست که عمل اصلی آن ساختن 

که ساختار اصلی ظاهر و قوام و کشسانی پوست را تشکیل 

های کراتینوسیت که در اپیدرم واقع هستند و سلول دهندیم

کنند. ترمیم زخم، مهاجرت، تکثیر تمایز پیدا می در پدیده

های مالنوسیت که حاوی مالنین هستند. مالنین سلول

های مالنوسیت است که میزان تراکم آن در سلول یادانهرنگ

 .مختلف طبیعی پوست است یهارنگباعث ایجاد 

فیبروبالست و کراتینوسیت و مالنوسیت در  زمانهمکاربرد 

با موفقیت  کهیدرصورتسوختگی است که درمان بیماران 

انجام شود، نتایج سودمندی برای بیماران در پی خواهد داشت. 

های مالنوسیت در صورت موفقیت در از طرفی کاربرد سلول

 .خواهد بود مؤثر)ویتیلیگو(  سیوپلکدرمان بیماران مبتال به 

 

 

 یهابافتهای سلول از القایی پرتوان بنیادی هایسلول

 کشت آزمایشگاهی شرایط در و شده مختلفِ بدن جدا

 رونویسی عوامل از ترکیبی معرض در هاسپس سلول. شوندمی

 فرایند این که برسند پرتوان حالت به تا گیرندمی قرار

 ریزیبرنامه کهیهنگام. شودمی نامیده "مجدد ریزیبرنامه"

 قدرت از مشخصی نشانگرهای هاسلول و رسید پایان به مجدد

 بنیادی هایرا سلول حاصل هایسلول ،کردند بیان را پرتوانی

 مشابه طور به ، ها iPSC. ( می نامندiPSC) القایی پرتوان

 از یک هر هایسلول به توانندمی ،های بنیادی جنینیسلول

 .شوند تفکیک اکتودرم و مزودرم ،آندودرم: ای جوانه الیه سه

بدون  iPS هاانسان به سلول بدن هایریزی مجدد سلولبرنامه

نیاز به جنین یا تخم بارور شده، مشکالت اخالقی و تکنیکی 

 .کندمیهای بنیادی جنینی را حل موجود در استفاده از سلول

 القایی پرتوان بنیادی های. سلول8شکل

 

 

 یهاسلولبا منابع  سلول های عصبی سلولی درموردمطالعات 

از مشتق شده سلول های عصبی و ( NSCs) یعصب یادیبن

 یهاو سلول یو انسان یوانیح ینیجن یادیبن یهاسلول

 سلول بنیادی پوست

 های بنیادی پرتوان القایی سلول

 های بنیادی عصبیسلول
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 یعصب یادیبن یهاسلول .گیردصورت می القایی یادیبن

(NSCs )سلول جادیکرده و باعث ا دیتوانند خود را تجد یم-

ها  NSC  شوند. CNS دستگاه عصبی مرکزی یاصل های

و  ینورون بی، تخریعیطب یمطالعه رشد عصب یرا برا یابزار

 یبرا یمنابع ینیاز نظر بال وکنند  یفراهم م یعصب یهایماریب

درمورد  .هستند ماریو ب دهید بیآس CNSدر  یسلول میترم

 بازسازی یک که است این بر اعتقادعصبی  یادیبن یهاسلول

 عصبی سیستم از محدودی نواحی بعضی در مداومی عصبی

 ،افتدمی اتفاق بطنی زیر ناحیه شامل بالغ پستانداران مرکزی

بلکه محدود به  ،دهدیند در تمام نواحی مغز رخ نمیااین فر

از مغز  تحت بطنی هیاول، ناح هیخاص است: ناح هیدو ناح

کند و طرفی را مفروش می یهاست که بطن( اSVZ) قدامی

 پوکامپیه( DG)دار شکنج دندانه یادوم، تحت دانه هیناح

از  یدر مغز پستانداران گروه کیاست. در هر دو محل نوروژن

 یهاتوانند به انواع سلولوجود دارند که می یادیبن یهاسلول

 عصبی بنیادی هایسلول بنابراین ؛عصبی مجزا تبدیل شوند

 هایسلول مداوم طور به و اندشده شناخته ناحیه دو این در

  .کنندمی تولید جدید عصبی

 و بنیادی هایسلول انواع از عصبی هایلوسل تمایز و تولید. 9شکل

 عصبی سیستم دهکننتخریب هایبیماری در در هاآن کاربرد
-می تولید نورون فقط بدن داخلی عصبی بنیادی هایسلول

 آزمایشگاهی شرایط در هاسلول همین که حالی در، کنند

-می تولید نیز الیگودندروسیت و آستروسیت نورون، بر عالوه

 طرف از دنش رد و هاآن منابع کمبودد. اما متاسفانه کنن

 کرده محدود را هاآن توسعه که است موانعی از ایمنی ستمیس

 .است

 هیپوکامپ داردندانه شکنج در زایی. نورون10شکل

 .بطنی تحت ناحیه در زایی.  نورون11شکل

 دار در مغز. محل شکنج دندانه12شکل

 

 

 با دیابت درمان در توانمی بنیادی هایسلول از نهایت در

 ضایعات درمان، انسولین تولید بنیادی هایسلول پیوند

 درمان ،هادندان رشد ،استخوانی هایبافت ترمیم نخاعی،

 پوستی، ضایعات و هاسوختگی ترمیم قلبی، هایبیماری

 با آرتروز درمان بنیادی، هایسلول با نابینایی درمان

. کرد استفاده دارویی یهاتست و مزانشیمی بنیادی هایسلول

 های بنیادیهای سلولکاربرد
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 و اختصاصی مسیرهای توانها میآن از استفاده با همچنین

 ضروری هابافت از بسیاری نمو و رشد برای که تمایز مراحل

با بررسی  ،ی داروییهاتستدر بحث  .کرد مطالعه را هستند

، های هر فردخته شده از سلولی ساهابافتاثر داروها بر روی 

دهی درمانی داروهای توان در مورد اثربخشی و بهرهمی

ناسب با مختلف بر روی افراد مجزا مطالعه نمود و داروهای مت

 اینآناتومی و نقشه ژنتیکی او را با مقدار مناسب تعیین نمود. 

، بسیار مؤثر 2تواند در درمان شخصیمی 1دارویی غربالگری نوع

که بر اساس  دهدیرا در اختیار پزشکان قرار ماین باشد. امکان 

ریزی فیزیولوژی خاص هر بیمار درمان شخصی بیمار را برنامه

به  3جدیدی به نام فارماکوژنومیکسعلم همچنین  کنند و

سازد با بررسی نقشه وجود آمده است که محققین را قادر می

ژنتیکی انسان، داروهای مناسب برای درمان او را تعیین کنند. 

تواند کمترین عوارض جانبی را برای بیمار این داروها می

دهی درمانی منجر شود. برای توسعه داشته و به باالترین بهره

شخصی بر اساس تعیین دقیق نقشه ژنتیکی،  یهااندرم

که قادرند  chip-a-on-lab توسعه نانو ابزارهای دقیقی مانند

ه خون یا بیولوژیک را در حجم بسیار کمی از نمون یهاتست

و یا نانوبیوسنسورها که قادرند توالی  بافت انسان انجام دهند

 .ندبسیار موثری هست یهارا تعیین کنند، اهرم DNA دقیق

 
 اصلی

1. Bianco, P. and P. G. Robey (2001). "Stem cells in tissue 

engineering." Nature 414(6859): 118-121. 
  

2. Obokata, H. and C. A. Vacanti (2014). Stem Cells in 
Tissue Engineering. Principles of Tissue Engineering, 

Elsevier: 595-608. 

 
3. Council, N. R. (2002). Stem cells and the future of 

regenerative medicine, National Academies Press. 

4. Li, S., et al. (2011). Stem cell and tissue engineering, 
World Scientific. 

5. Bianco, P. and P. G. Robey (2001). "Stem cells in tissue 

engineering." Nature 414(6859): 118-121. 

                                                           
1 drug screening 

2 personalized medicine 

6. Asgharzadeh, M. and E. Pourhaji (2014). "Stem cells 

and their applications." Laboratory & Diagnosis 6(23): 

39-47. 

 

 فرعی
 

7. Verfaillie CM. Hematopoietic stem cells for 

tranplantation. Nat Immunol 2002; 3(4): 314-7. 

8.  Prockop DJ. Marrow Stromal Cells as stem cells for 
nonhematopoietic tissues. Science 1997; 276(5309): 71-

4. 

9. Zuk PA, Zhu M, Ashjian P, De Ugrate DA, Huagng JI, 
Mizuno H, et al. Human adipose tissue is a source of 

multipotent stem cells. Mol Biol Cell 2002; 13(12): 

4279-95. 
10. Rogers I, Casper RF. Umbilical cord blood stem cells. 

Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004; 18(6): 893-

908. 
11. Le Blanc K, Tammik L, Sund berg B, Haynesworth SE, 

Ringden o. Mesen chimal stem cells inhibit and 

stimulate mixed lymphocyte cultures and mitogenic 
responses independently of the major histocompatibility 

Complex. Scand J Immunol 2003; 57(1): 11-20. 

12. Gang EJ, Jeong JA, Hong SH, Hwang SH, Kim SW, 
Yang IH, et al. Skeletal myogenic differentiation of 

mesenchymal stem cells isolated from human umbilical 

cord blood. Stem Cells 2004; 22(4): 617-24. 
13.  Park DH, Lee JH, Borlongan CV, Sanberg PR, Chung 

YG, Cho TH. Transplantation of umbilical cord blood 

stem cells for treating spinal cord injury. Stem Cell Rev 
2011; 7(1): 181-94. 

14.  Divya MS, Roshin GE, Divya TS, Rasheed VA, 

Santhoshkumar TR, Elizabeth KE, et al. Umbilical cord 
blood-derived mesenchymal stem cells consist of a 

unique population of progenitors co-expressing 

mesenchymal stem cell and neuronal markers capable 
of instantaneous neuronal differetiation. Stem Cell Res 

Ther 2012; 3(6): 57. 

15. Yx J, Vodyanik MA, Smuga-Otto K, Antosieewicz-
Bourget J, Frane JL,Tian S, et al. Induced pluripotent 

stem cell lines  derived from human somatic cells. 

Science 2007; 318(5858): 1917-20. 
16. Zhouw, Freed CR. Adenoviral gene delivery can 

reprogram human fibroblasts to induced pluripotent 

stem cells. Stem Cells 2009; 27(11): 2667-74. 
17. Alvarez-Buylla A, Lim DA. For the long run: 

maintaining germinal niches in the adult brain. Neuron 
2004; 41:683-6. 

18.  Khaksar Z, Negah SS, Sadeghi SM. Effects of a self-

assembling peptide nanofiber containing laminin motif 
on survival and proliferation of embryonic rat neural 

stem cells. Neurosci J Shefaye Khatam 2016; 4:55-64. 

19.  Gage FH. Mammalian neural stem cells. Science 2000; 
287:1433-8.

3 pharmacogenomics 

 منابع 



 

 پشتپژوهشی -نشریه علمی  68 

 

 

 
 

 

 

 مهدی روبراهان 

 

توان به عنوان روشی تعریف کرد که از یک درمانی را میسلول

 های زنده بدستمحصول بیولوژیکی با اثر درمانی که از سلول

کند. در ادامه مطالبی را به طور ویژه آمده باشد، استفاده می

-سلولتوسط  MS1درباره درمان بیماری تصلب چندگانه یا 

های های اخیر پیشرفتدر سالشده است.  های بنیادی آورده

های بنیادی برای پیوند سلول ای در زمینهکنندهامیدوار

های دیده، صدمات و بیماریهای آسیببافت3و درمان  2بهبود

صورت گرفته است. این امر به ویژه در مورد انواع مختلف 

، بخصوص برای مواردی که با سیستم 4اختالالت خودایمنی

لب از تحلیل رفتن که آسیب اغجایی و  عصبی مرتبط هستند

در این حوزه مطالعاتی کند.شود، صدق میها ظاهر میسلول

-های بنیادی انجام شده است: سلولبرای انواع مختلف سلول

های بنیادی مزانشیمی (، سلولHSCsساز )بنیادی خون های

(MSCs)، سلول( های بنیادی عصبیNSCs)های ، سلول

های بنیادی جنینی ( و سلولiPSCsبنیادی القایی پرتوان )

(hESCs.) 

یک استراتژی بحث برانگیز و در عین حال  hESCپیوند 

خودایمنی های قدرتمند برای بهبود بیماران مبتال به بیماری

ساز عصبی های پیشتوانند به سلولمی hESCهای است. رده

ها تبدیل شوند  ها و اُلیگودندروسیت ها، آستروسیت و نورون

                                                           
1 Multiple Sclerosis 

2 treatment 

3 cure 

غیر قابل  که پتانسیل خود را در بهبود چندین اختالل عصبی

، پارکینسون و موارد MS ، فلج مغزی، درمان مانند آسیب نخاع

های مختلف عصبی، بیماری از میان دهد.دیگر نشان می

ترین مواردی است که در آن یکی از پیچیده MSبیماری 

خص است و عدم مکانیسم اساسی پاتولوژیک همچنان نامش

های امیدوارکننده برای این کفایت تعداد زیادی از درمان

آل برای استفاده در بیماری، آن را تبدیل به یک هدف ایده

 کند.پزشکی ترمیمی می

 

 

 

 

یک بیماری التهابی مزمن است که در سیستم  MSبیماری 

گذارد و اصطالحا یک بیماری ( تاثیر میCNSعصبی مرکزی )

شود که سیستم ایمنی شخص، به خودایمنی محسوب می

-باعث از بین رفتن غالفکنند و های خودی حمله میسلول

هایی شود. بخشهای الیگودندروسیت میهای میلین و سلول

های میلینی که دچار اند و غالفکه مورد حمله قرار گرفته

ها باعث بروز گویند. این آسیباند را پالک میآسیب شده

بی  ها عبارتند از:ترین آنشوند که رایجعالئم بسیاری می

افسردگی، سرگیجه، از دست دادن  حسی، خستگی و کوفتگی،

حافظه، اختالالت بینایی، اختالالت جنسی، اسپاسم و 

 اختالالت حرکتی.

های گیرد بازسازی غالفمکانیزم طبیعی که بدن پیش می

تواند از است ولی این فرایند ترمیمی اغلب نمی 5میلین

4 autoimmune disorders 

5 remyelination 

. تاثیر بیماری 1شکل  MS لینهای میبر روی سیستم عصبی مرکزی و از بین رفتن غالف   

های بنیادی با نگاهی ویژه ستفاده از سلولا

های بنیادی جنینی برای درمان به سلول

  (MSتصلب چندگانه )
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پیشروی بیماری به فازهای پیشرفته، جلوگیری کند. تاکنون 

ارائه نشده و اکثر کارهایی که برای  MSعی برای درمان قط

بهبود حال بیماران انجام گرفته برای تسکین عالئم بیماری و 

استفاده  یا کاهش تراکم حمالت آن از نظر زمانی بوده است.

سیستم ایمنی و  کنندهو یا تعدیل  کنندهسرکوبداروهای از 

هایی برای بازسازی سیستم ایمنی یکی از از دارو هیا استفاد

های درمانی دیگری باشد. راههای پیش گرفته شده میراه

پردازد و سعی در کاهش وجود دارند که به عالئم بیماری می

برای بهبود عملکرد  مثل درمان های دارویی ها دارداثرات آن

درمانی  هایو غیره. از دیگر روش دردهای نوروپاتیک ، مثانه

شناختی -و معالجات مختلف فیزیکی توان به توانبخشیمی

های مانند گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و تجویز ورزش

  هوازی، اشاره کرد.

با وجود اینکه استفاده از این داروها در جلوگیری از دفعات 

های از دست آسیب آکسونحمالت موثرند ولی قادر به جبران 

و معلولیت غیرقابل  رفته، جلوگیری از پیشرفت بیماری

ها فقط در کند کردن پیشرفت بازگشت نیستند. این راه

همراه نیستند و عوارض  بیماری تاثیر دارند و با حفاظت عصبی

دن دوره درمان، تهدید آفرین ها با به طول انجامیجانبی آن

انی با عوارض جانبی بزرگی در های درماین روش. د شدخواه

CNS اند و ریسک عفونت را نیز بدلیل و قلب و عروق همراه

سرکوب سیستم ایمنی به همراه دارند. بعالوه با توجه به نیاز 

های زیادی هم به تکرار پروتکل درمانی هزینه هااین روش

سوالی که برای محققین پیش آمد شود.  حال متوجه بیمار می

 ،های بنیادیبا استفاده از سلول توانچگونه می این بود که

اهیم آن را گامی برای درمان بیماری برداشت تا اینکه بخو

 بهبود و تسکین ببخشیم؟

های سلولی، شامل نوعی سرکوب ایمنی مکانیزم کلی درمان

استاندارد سیستم ایمنی، باشند اما برخالف داروهای می

طوری طراحی شده است تا سیستم ایمنی را با جایگزینی 

 . اندازی کند های بنیادی، مجددا راهسلول

 

های بنیادی تعریف محققان سه راه برای درمان توسط سلول

 کنند:می

 های بنیادی برای جایگزین کردن استفاده از سلول

 CNSهای میلین ساز در الیگودندروسیت 

  جایگزین کردن سیستم ایمنی جدید بجای ناقص 

  زا با های بینادی دروناستفاده از اجتماع سلول

موبوالیز کردن به همراه یا بدون تکثیر 

گیری از خصوصیات جبرانی و آزمایشگاهی، با بهره

 هاحفاظتی عصبی آن

های بنیادی، ها توسط سلولبه طور کلی برای اغلب درمان

، شروع با دوز باالیی از MSدرمان  اولین رویکرد برای

های بنیادی های ایمنی است که با کاشت سلولکنندهسرکوب

های شود. اساس این موضوع، کمک به حذف سلولدنبال می

. دارودرمانی و توانبخشی2شکل   

های بنیادی برای درمان. استفاده از سلول3شکل   
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اندازی سیستم ایمنی باشد که مجوز راهمی T & B  1خودفعال

کند. اما در کنار اینکه منابع انواع مقاوم جدید را صادر می

ها های بنیادی متفاوت است، در مکانیزم اثربخشی آنسلول

 هایی وجود دارد.نیز تفاوت

 

ها مورد استفاده در تحقیقاتی که انجام شده طوری این سلول

خودفعال را با  T & B هایاند که ابتدا سلولقرار گرفته

درمانی حذف کنند و سپس سیستم ایمنی مقاومی را شیمی

 کنند.ها راه اندازی میبا آن

 

از جمله  ؛دارندتاثیرات تنظیمی بر روی سیستم ایمنی 

 ، مهار عملکردB&T هایهای سرکوب تکثیر سلولمکانیزم

های ، تاثیر بر بلوغ و عملکرد سلول2طبیعی های کشندهسلول

 .دندریتیک

 

های اولیگودندروسیت مشغول ها با تمایز به سلولاین سلول

شوند و همچنین با پشتیبانی های میلین میبازسازی غالف

 .کنندسیستم ایمنی به بهبود کمک می ای و تنظیمیتغذیه

 

 

های مولد الیگودندروسیت تبدیل ها به سلولاین سلول

ت از ها به حالشوند که در جلوگیری از برگشت آکسونمی

ها کمک میکند و همچنین مطالعاتی انجام دست دادن میلین

ها به محل آسیب دهد این سلولشده است که نشان می

 )منظور مهاجرت سلولی است(. کنند)پالک( حرکت می

                                                           
1 autoreactive 

2 natural killer cells 

 سلولهایی باقی ماندهای که تمایز نیافتند 3

عمل دهنده تسکینتا این زمان به عنوان ها درمانیسلول

هایی که و منجر به درمان نشدند. با تمام پتانسیل میکنند

دادند. پتانسیل هایی را از خود نشان میدارند، هر کدام نقص

 های مزانشیمی از منابع بالغ، مانع تواناییو تنوع پایین سلول

از  MSCsشود. چندین مورد ایمنی با پیوند ها میدرمانی آن

ت بدخیمی و فعال پیشرفجمله سمیت ناشی از تزریق، عفونت 

وجود دارند. مشکلی که حل نشده است بحث  شدن بیماری

با  NSCsاست.  MSهای آسیب در به محل MSCsمهاجرت 

نیاز به ریزمحیط برای تمایز به الیگودندروسیت  محدودیت

ها و رد شدن از طرف همچنین کمبود منابع آن اند.مواجه

ا را محدود کرده آنه توسعه سیستم ایمنی از موانعی است که

ها از نظر تعداد و با مشکالتی همچون قوام آن HSCsاست. 

اند، بدست آمده هایی که از مغز استخوانپتانسیل سلول

اند. عوارض جانبی اولیه استفاده از این روش، تب و همراه

یز با ریسک تشکیل تومور ن iPSCsویروسی است.  عفونت

ژن خاصی را برای رد آنتی همچنین مطالعاتی پاسخ. 3اندهمراه

کننده اوتولوگ، گزارش کردن توسط سیستم ایمنی دریافت

 اند.داده

 

 

ها را نسبت به فواید کلینیکی آن hESCsخواص قابل توجه 

 مکانیزم hESCs های سلولی دیگر نشان داده است.سایر درمان

فراهم میکند. با  4همراه با محافظت عصبیسرکوب ایمنی را 

ها و ارزیابی هیستولوژیکی دریافتند که آزمایش بر روی موش

hESCs کنند ولی های آسیب مهاجرت میکاشته شده به محل

ها تاکنون مشخص نشده است. به طور مکانیزم فعالیت آن

های عصبی تعریف شده، به رده hESCsخاص، توانایی تمایز 

ها یک ویژگی ها، و الیگودندروسیتآستروسیتها، نورون

4 Neuroprotective 

 

 های بنیادی مزانشیمی درمان توسط سلول

 های بنیادی عصبیدرمان توسط سلول

های بنیادی القایی درمان توسط سلول

 پر توان

های بنیادی جنینی درمان توسط سلول

 انسانی 

 های بنیادی خونساز درمان توسط سلول
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اساسی است که برای درمان اختالالت عصبی بکار برده 

های بنیادی اند که سلولشود. درمطالعاتی مشاهده کردهمی

های بنیادی موضع آسیب، ترکیب کاشته شده با سلول

 رسانند.شوند و فرایند ترمیم را با هم به انجام میمی

های با نجات دادن سلول صبی کاشت سلولپاسخ محافظتی ع

در معرض آپاپتوز استنباط شده است. این کار به واسطه ترشح 

گردد که به هایی انجام میو تنظیم به سمت افزایش تروفین

کاهش آپاپتوز در بافت آسیب دیده و به بهبود عصبی کمک 

کند. همچنین اثرات تنظیمی سیستم ایمنی و ترشح می

ضد التهابی در کاهش التهاب نقش مهمی را  هایسایتوکین

ها این های قابل توجه آنکنند. یکی دیگر از مشخصهایفا می

ها ها، این امکان را  برای آناست که اندازه بسیار کوچک سلول

عبور کنند و خود  سازد تا بتوانند از سد خونی مغزفراهم می

 را به محل آسیب برسانند.

نه تنها یک درمان ایمن ، موثر و کارآمد  hESC درمان توسط

برای بیماری ام اس است، بلکه یک درمان مقرون به صرفه با 

آنجا که بازسازی مجدد  است. ازنتایج بهتری در بهبودی 

ها یک فرآیند برگشت ناپذیر است، در مقایسه با میلین

های درمانی معمول که در آن درمان باید برای بقیه عمر روش

امه داشته باشد، تعداد دفعات حمالت کامالً کم یا بیمار اد

به طور  hESC ای ، درمان توسطناچیز است. به طور مقایسه

ای است و بیمار با استفاده کلی یک برنامه درمانی یک مرحله

 یکبار از درمان از حمله مجدد بیماری خالص می شود.

های بنیادی جنینی بکار روشی که برای بدست آوردن سلول

باشد که در همان ابتدای مراحل برده شده است بدین شرح می

تشکیل بالستوسیت، یعنی مرحله دوم تقسیم سلولی 

بالستوسیت، زمانی که لقاح انجام شده و تقسیم اولیه سلولی 

ها شروع به ای است که سلولنیز صورت گرفته باشد، مرحله

واص کنند و نسبتا در فاز گذار است و هیچ گونه ختمایز می

ها برای کاشت ایمن ژنیکی پیدا نکرده است بنابراین سلولآنتی

کنند و سعی در تمایز دادن را بایوپسی می باشند. سلولمی

کنند که با نشانگرهایی مثل های عصبی میآن به سمت رده

قابل رهگیری برای مشاهده پیشرفت واکنش  (NeuN) نیون

های درمانی وتکلباشد. در مراحل ابتدایی درمان طبق پرمی

دهند تا اینکه ای انجام میدوزهایی را با تزریقات درون عضله

ایمنی مطمئن شوند و سپس تزریقات  از بابت پاسخ سیستم

در مهاجرت به نقاط  hESCsوریدی و بخاطر توانایی درمان 

پذیرد. بعد از دیده فرایند درمان انجام میالتهابی و آسیب

گذشت زمان)تقریبا دو ماه(، با بررسی عالئم بیماری ) 

های های عملکردی، و تواناییخستگی، اسپاسم، مهارت

مغز برای مشاهده اثرگذاری این روش  MRIشناختی( و تصویر 

 .شوددرمانی، اقدام می

باشد و نی در مراحل اولیه توسعه و پیشرفت میدرماسلول

های درمانی و استاندارد هنوز به صورت رایج شامل پروتکل

های بنیادی جنینی باشد. با این وجود درمان توسط سلولنمی

انسان با خواص منحصر به فردی که دارند نتایج 

نسبت  MSای را در درمان اختالالت عصبی مثل وارکنندهامید

 به نظر میرسداند و های دیگر از خود نشان دادهدرمانیسلول به

عمر را به جای بهبود بخشیدن درمان الکه این ناتوانی مادام

  کند.
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 روژینا عالمه نژاد 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1391امید دادرس ورودی سال 

بیومتریال که همزمان در مهندسی پزشکی گرایش  رشته

از پاییز  اند.ای تحصیل کردهدانشکده پلیمر به صورت دو رشته

اند و در یل در دانشگاه هیوستون مشغول شدهبه تحص 2017

 کنند.دکتری را سپری میحال حاضر سال سوم دوره 

 

 

گزاریم از اینکه دعوت نشریه ما را قبول خیلی سپاس

تان توضیح دهید کردید. یک مقدار درباره زمینه کاری

 و اینکه در حال حاضر به چه فعالیتی مشغول هستید؟

دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی  من

تحقیقاتی ما روی پزشکی دانشگاه هیوستون هستم. گروه 

ها زیر نظر دکتر محمدرضا عبیدیان متمرکز است بیومتریال

 تکنیک بودند.که ایشان از دانشجویان سابق دانشگاه پلی

زمینه کاری ما مربوط به پلیمرهای رسانا است که برخالف 

سایر پلیمرهای معمول، دارای خواص رسانایی الکتریکی 

شود؛ در ها کار میآنهای مختلفی روی هستند که در زمینه

مهندسی پزشکی در حوزه مهندسی بافت عصب و رهایش دارو 

گیرد. تمرکز تیم ما در در بافت عصبی مورد استفاده قرار می

هایی های رهایش دارو و داربستزمینه ی ساختن سیستم

تواند مورد استفاده قرار است که در مهندسی بافت عصب می

 بگیرد.

تحصیل خود در  و تجربه از رشته مهندسی پزشکی

ای بودن بیر بگویید. با توجه به بین رشتهدانشگاه امیرک

ها به صورت تیم انجام رشته ما و اینکه غالب فعالیت

توان به عنوان هایی را میشود، از نظر شما چه ویژگیمی

 نقاط قوت یک مهندس پزشک در نظر گرفت؟

آن نام برد.  توان برایاز نظر من سه نکته وجود دارد که می

ها اول اینکه مفاهیم بنیادی و اساسی مهندسی را بداند و بر آن

تواند معادالت دیفرانسیل تا انتقال جرم و مسلط باشد، می

حرارت و ریاضیات مهندسی را در بر بگیرد که به عنوان یک 

ها ها را یاد بگیریم و به آنمهندس در دوره کارشناسی باید آن

نکته دوم این است که بدانیم با یک تسلط داشته باشیم. 

محیط  بیولوژیک سر و کار داریم؛ پس باید بر مفاهیم اساسی 

بیولوژی هم تسلط کافی داشته باشیم. و نکته سوم که 

مخصوصا در رشته ما که به نسبت جدید است، اهمیت دارد 

این است که اصطالحات تخصصی رشته و گرایش خودمان را 

های بیولوژیکی یا مفاهیمی ی، آزمونسازگارمثل مبانی زیست

 ؟های امیرکبیر االن کجا هستندبچه

 گفت و گو با آقای امید دادرس
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شویم، آشنا باشیم. از ها مواجه میکه در خواندن مقاالت با آن

تکنیک های پلیاین نکته خیالم راحت است؛ چون برای ما بچه

و مخصوصا مهندسی پزشکی، در دروس تخصصی که در 

کنیم، این قضیه کامل پوشش داده شده بود مان پاس میرشته

 م که در حال حاضر هم به همین شکل است.و مطمئن هست

به نقل قول از یکی از اساتید، الزم نیست در پایان مهندسی 

ها را حتما با تمام جزئیات بلد بود و به خاطر سپرد؛ همه درس

بلکه اینکه تنها هر درس اصلی در پایانِ ترم چه نکات اصلی و 

ها ماندهد، اهمیت دارد و سعی کنیم همهمی را به ما یاد می

-را به خاطر بسپاریم که پایه دانش ما را درباره آن رشته می

توانیم سازد. در صورتی که رویکرد اصلی را داشته باشیم، می

های مربوطه مراجعه کنیم و مساله را حل کنیم. بعدا به کتاب

به قول دکتر صولتی،  از شما به عنوان مهندس پزشک انتظار 

رود که الفبای رشته خود را بلد باشید و در مقابل سوال می

در چند جمله بدون تپق بتوانیم  "؟مهندسی پزشکی چیست"

 راجع به آن صحبت کنیم.

ما در دوره کارشناسی چند دوست نزدیک بودیم که در حال 

ای از دنیا حاضر،  متاسفانه یا خوشبختانه، هر کدام در گوشه

ال فعالیت هستیم. یکی در زمینه های مختلفی در حدر زمینه

کند، دوست دیگر در نانوداروها در درمان سرطان فعالیت می

کند، دیگری در زمینه مهندسی بافت استخوان کار می

مهندسی بافت قلب فعالیت دارد. من شخصا در حال حاضر در 

هایی از دوران کنم و درسمهندسی بافت عصب فعالیت می

کردم که ممکن است به ر نمیکارشناسی که هیچ وقت تصو

ها، درس کننده بودند. یکی از ایندرد ما بخورند، بسیار کمک

مدارهای الکتریکی است که دانشجویان بیومتریال اغلب 

کنند ولی ما چون در حال حاضر روی چندان به آن توجه نمی

کنیم، یکی از مواردی که باید آن را پلیمرهای رسانا کار می

ها است. یکی از ، خواص الکتریکی آنیابی کنیممشخصه

گیری امپدانس سیستمی خواص الکتریکی مهم هم، اندازه

کنیم. واقعا امپدانس جزو آخرین مواردی است که درست می

 کردم قرار است به کمک من بیاید! بود که فکر می

کنیم، دستگاه برای مثال در پروژه دیگری که روی آن کار می

ار است چاپ سه بعدی انجام دهد و لیزری را داریم که قر

اصول این دستگاه را در درسی به نام مبانی پرتودهی در 

کارشناسی گذراندیم که قسمتی از آن مربوط به لیزرها و طرز 

 140ها این بود که ها بود. در کل منظور از این صحبتکار آن

کنیم که هدف از آن این واحد در دوران کارشناسی پاس می

حد امکان به ما آشنایی و آمادگی برای ورود به است که تا 

یک رشته یا زمینه تحقیقاتی تخصصی در مقاطع باالتر را 

-کسی زمینه تخصصی خود را در آینده نمیبدهد؛ چون هیچ

های رنگارنگ همین داند و دلیل پاس کردن تمام این درس

 است.

های مهندسی ی که شما اطالع دارید کدام زمینهتا جای

گذاری هآینده روشنی پیشرو دارند و سرمایپزشکی 

ها انجام شده است و در کل نگاه شما به زیادی روی آن

 آینده به چه صورت است.

-به نظر من هر کدام از سه گرایش مهندسی پزشکی زیر شاخه

ای دارند و در کل مهندسی پزشکی دانشی است های گسترده

گذاری مایهکه آینده بسیار روشنی دارد و خیلی روی آن سر

ها  شود و دلیل اصلی آن این است که هدف، درمان بیماریمی

شود گفت روی ها است، ولی میو بهبود سطح سالمت انسان

-ها بیشتر تمرکز شده و زیرشاخهجنبه تحقیقاتی بیومتریال

های بیشتری دارد ولی در کل آینده روشنی دارد و قرار نیست 

 به یک گرایش آن را منحصر کنیم.

از دید زمینه کاری خودم که در واقع تولید یا به اصطالح 

Fabrication  پلیمرها است، دو زمینه از این شاخه وجود دارد

شود؛ یکی چاپگرهای سه که بیشتر روی آن کار انجام می

های مهندسی بعدی زیستی هست که برای تولید داربست

ی هاگیرند. بسیاری از گروهبافت مورد استفاده قرار می

های مصنوعی در ابعاد خیلی بزرگ تحقیقاتی روی تولید بافت

هایی در ابعاد میکرو یا تا ابعاد بسیار کوچک برای ساخت سازه

-کنند. مورد دیگر که خیلی روی آن سرمایهنانو فعالیت می

است.   Nanofludicsو   Microfludicsگذاری شده زمینه 
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ایط فیزیولوژیک کنند که نماینده شرهایی را طراحی میچیپ

-می  Organ on chipداخل بدن هستند که اصطالحا به آن 

-توان برای آزمایش داروها به جای مدلها میگویند و از آن

ای های انسانی یا حیوانی استفاده کرد. زمینه بسیار گسترده

ها بسیار استفاده دارد و برای مثال در درمان سرطان از آن

 شود.می

 تحقیقاتی فراتر ویید که از جنبههایی بگبرای ما از طرح

سازی یا طی رفتند و در حال حاضر در مرحله تجاری

 کردن این پروسه هستند.

های تحقیقاتی بسیار گسترده است و همانطور که گفتم زمینه

ای در صورتی که خوب باشد و روی آن کار شود، هر ایده

های نیسازی دارد. بسیاری از موسسان کمپاپتانسیل تجاری

بنیان، افراد آکادمیکی هستند که دوران دکتری یا دانش

پسادکتری خودشان را گذراندند و ایده خود را به پروژه تبدیل 

کردند و آن را گسترش دادند و توانستند که شرکت خود را 

تاسیس کنند. با توجه به مطالبی که من دنبال کردم بیشتر 

گرهای سه بعدی بنیانی که در زمینه چاپهای دانششرکت

کنند، معموال از یک تز دکتری گرفته شده است و فعالیت می

-سازی خودشان را طی کردهبعد از پتنت شدن، فرآیند تجاری

 اند.

ید و ای به دانشجوها داربندی چه توصیهبه عنوان جمع

 دانید؟یک رزومه خوب می در نهایت چه چیزی را الزمه

در حال تحصیل هستند.  بستگی دارد به اینکه در چه مقطعی

در یک رزومه فاکتورهای مختلفی دخیل هستند و خوب یا بد 

کند. من با توجه بودن آن را مجموعه این فاکتورها تعیین می

، رزومه خوب برای دانشجوی کارشناسی را به شرایط خودم

نام دانشگاه ما در دنیا برحسب تجربه شناخته شده  گویم.می

گاه معتبر در ایران مشغول به است و اینکه در یک دانش

آید. معدل شما تحصیل باشید، یک نقطه قوت به حساب می

در این مقطع بسیار اهمیت دارد. از دانشجوی کارشناسی 

تواند کمک کسی انتظار مقاله ندارد ولی داشتن آن خیلی می

کنند ها تالش میکند ولی الزامی نیست. خیلی از مواقع بچه

کنند، رزومه خوب شما بسیار مهم یولی پاسخی دریافت نم

است ولی پیگیری و تالش مداوم شما است که در نهایت 

بخش خواهد بود. ما هم در مراحلی ناامید شدیم ولی نتیجه

 این ناامیدی نباید باعث دست از تالش کشیدن ما شود.

خیلی ممنون از دعوتتان؛ کار شما به بسیاری از دانشجویان 

دهد. امیدوارم این اطالعات ا ایده میهکند و به آنکمک می

 برای دوستان مفید باشد.
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 زهرا ترابیریحانه 

پرینت سه بعدی یا ساخت افزایشی به فرآیند تولید قطعات 

 ساختفرآیند  .شوداز فایل دیجیتالی آن گفته میسه بعدی 

ی متوالی از مواد اولیه هاهافزایشی یک شی با قرار دادن الی

در  .یابداین روند تا تکمیل قطعه ادامه میشود و ایجاد می

دهد تا برای افزایشی به شما این امکان را می نتیجه ساخت

تر و با استفاده از مات پرینتر سه بعدی اشکال پیچیدهارائه خد

های تولید نسبت به روشتر و زمان ساخت کمتر مواد کم

 فایل یک ایجاد با بعدی 3 پرینت فرایند .نیدسنتی ایجاد ک

 مانند کامپیوتری طراحی افزارهاینرم توسط الیدیجیت

AutoCAD، solidworks  قطعه یک بعدی سه اسکن یا …و 

 به را شده ایجاد فایل طراحی، تکمیل از پس. شودمی آغاز

 به اسالیسر افزارهاینرم برای بودن خوانا قابلیت منظور

 توسط باید STL فایل آن از پس. کنندمی تبدیل STL فرمت

 بعدی دو هایالیه هزاران یا و صدها به اسالیسر افزارهاینرم

رها برای اسالیس کردن افزاخی از این نرمبر. شود تقسیم

 …  و  r3Slic ,mankati cura :عبارتند از

 

 

 

 

 

 

 

های دو بعدی بر روی تشکیل این الیهرینتر سه بعدی با یک پ

های کند. تمامی فایلیکدیگر قطعه سه بعدی را تولید می

 3طراحی شده بدون در نظر گرفتن نوع تکنولوژی پرینت 

بعدی تقسیم شوند.  های دوبعدی باید قبل از پرینت به الیه

ها توسط کاربر و براساس نوع تکنولوژی ضخامت این الیه

بندی پروژه تعیین بعدی، مواد مورد استفاده و زمان پرینت سه

شود. ضخامت الیه کمتر به زمان بیشتری برای پرینت نیاز می

 شود.تر میح بیرونی قطعه یکنواختداشته اما سط

بعدی نیاز به ساختارهایی جهت  3اکثر فرآیندهای پرینت 

پشتیبانی قطعه دارند. این ساختارها که با تراکم کمتری 

باشند، به عنوان ت شده و قابل کندن یا حل شدن مینپری

ها الیه هایی که زیر آناربست برای جلوگیری از ریزش الیهد

 پس پشتیبانی هایسازهشوند. ساخته می ،دیگری قرار نگرفته

 شوند.ام ساخت مدل حذف میاتم از

 

 

 

 

 

چاپ سه بعدی به دلیل توانایی در تولید اشکال پیچیده و 

های مختلف مهندسی کاربرد فراوانی در حوزهدارای  پرتخلخل

 .باشدپزشکی می

 

 

ی و چه نوین، های مهندسی بافت، چه به صورت سنتتکنیک

های طبیعی های مشابه بافتهایی با ویژگیتالش دارند تا بافت

 چاپ سه بعدی زیستی 

 

 چاپ سه بعدیی روشن با اآینده

https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
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رح های مطیکی از زمینه 1سازیبسازند؛ از این رو زیست شبیه

مهندسان بافت در جهت  هایمهندسی بافت است. تالشدر 

های بدن، سبب های بافتاد ساختارهایی با تقلید از ویژگیایج

چاپ زیستی سلول ها و اندام »عنوان  توسعه روشی نوین تحت

مک رایانه و چاپگر سه شده است. در این روش، به ک« ها

یق های سلولی و همچنین بستر رشد، در مکان دقبعدی، توده

های متوالی روی هم و از پیش طراحی شده به صورت الیه

های سلولی در طی آل، تودهشوند. در شرایط ایدهقرار داده می

ه و ساختار سلولی سه بعدی فرایند اتصال بافتی به هم پیوست

سازند. فناوری چاپ زیستی نیازمند طراحی ای را میپیوسته

وهر زیستی و و مشارکت سه بخش اصلی )چاپگر زیستی، ج

 .باشدکاغذ زیستی( می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های قلبی از سه دلیل اصلی مرگ و میر ها و نارسایییماریب

یلیون انسان بالغ در م 9,2در سراسر جهان هستند و حدود 

 .باشندعروقی می-های قلبیبیماریجهان مبتال به 

افراد و همچنین زندگی  های غذایی و شیوهامروزه اصالح رژیم

گونه بیماران های استاندارد رسیدگی به اینپیوند عضو از روش

                                                           
1 Biomimicry  

بهبود است ولی به دلیل اینکه بافت قلب توانایی تکثیر و 

خودش را به طور کامل ندارد، بیمار حتی ممکن است به 

  .های دیگر قلبی نیز دچار شودعارضه

های نوین پیشنهاد شده در این حوزه طراحی و یکی از روش

مهندسی پچی است که بتواند بر روی محل آسیب دیده قلب 

 .دیده بپردازدو به بهبودی و بازسازی بافت آسیبقرار گیرد 

 طراحی پچ 

های ین پچ با استفاده از مهندسی بافت، سلولدر طراحی ا

محل  چ هنگامی که درکنند و پبنیادی را در پچ پرینت می

شوند و به محل آسیب ها آزاد میسلول، گیردآسیب قرار می

نمایند و تمایز به سلول قلبی و تکثیر میروند و شروع به می

 .قلب را ترمیم کنند یدیدهتوانند بافت آسیبپس از مدتی می

 : پروژه چهار محور اصلی وجود دارد در این

 بیومتریال 

 ها و مهندسی بافت سلول 

  روش پرینت کردن 

 های آزمایشگاهی تست 

-زیستبیومتریال استفاده شده برای بستر پچ باید عالوه بر 

بافت  پذیر نیز باشد تا پس از بهبودتخریبسازگار بودن، زیست

 .ای برای بافت قلب ایجاد نکندقلب تخریب شود و اثر جانبی

 ،ز پلیمرهای طبیعی )مانند فیبرین، آلژیناتتوان امی

کیتوسان، کالژن و...( و پلیمرهای سنتزی )مانند پلی الکتیک 

 .اسید و...( استفاده کرد ، پلی گالیکولیکاسید

در بحث مهندسی بافت، سه محور اصلی سلول، ماتریس خارج 

برای تهیه . سلولی و فاکتورهای رشد مطرح هستند

ساخت پچ قلبی با استفاده از چاپ سه 

 بعدی



 

 پشتپژوهشی -نشریه علمی  77 

توانند انواع های بنیادی که میجوهرزیستی حامل سلول

های بنیادی های پرتوان القایی، سلولمانند سلولمختلفی 

ها از هیدروژل ،... باشندهای جنینی ومزانشیمی، سلول

 ها پلیمرهایی هستند که به وسیلههیدروژل؛ کننداستفاده می

-ها را کراسو فیزیکی که آنهای شیمیایی رسری فاکتو یک

ب و شوند و توانایی جذنامیم به هم متصل میلینکر می

وان توانند به عنها میهیدروژل. هداری آب را در خود دارندنگ

 ها عمل کنند و همچنینماتریس خارج سلولی برای سلول

 . قابلیت پرینت شدن را نیز دارند

وع است که روش های چاپ سه بعدی برای این پروژه به سه ن

 :شوددر شکل مشاهده می
 

 

 

 

 

 

 

 

، انیکیهایی برای سنجش خواص مکر نهایت تستو د

یکی و شیمیایی مانند االستیسیته مناسب، سنجش الکتر

 .گیردمیزان تخریب، میزان انتشار موج الکتریکی و... انجام می

ی تنتنی و برونهای درونهای دیگر، تستاز جمله تست

-سازگاری، عدم سمیتهستند که برای سنجش میزان زیست

گیرد و در زایی انجام میزایی، عدم سرطانزایی و حساسیت

 .باید در بدن انسان آزمایش شود نهایت محصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقدمه ای بر فناوری چاپ زیستی به عنوان روشی نوین در مهندسی بافت /  .1

 مجله ی لیپید و دیابت ایران 
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 سه روش اصلی چاپ زیستی برای تولید بافت های قلبی عروقی.  :3 شکل

a)  پنوماتیک، جوهر زیستی چاپگرهای زیستی مبتنی بر اکستروژن از سر چاپی ، یک یا چند نازل استفاده می کنند ، با استفاده از نیروهای مکانیکی یا

 را فشرده می کنند.

b) ،از نیروهای گرمایی یا پیزوالکتریک برای تخلیه قطرات زیستی استفاده می کند. چاپ زیستی مبتنی بر قطره 

c)  می کنند.چاپگرهای زیستی مبتنی بر لیزر،از لیزر پالسی پرانرژی برای بیرون انداختن قطرات جوهر زیستی بر روی بستر دریافت کننده استفاده 
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 نسیم محسنی 

 مجتبی نوروزی 

 روژینا عالمه نژاد 

، AM1 ایشیساخت افز گیربا توجه به پیشرفت چشم امروزه

ی تولید به آن اختصاص داده شده است چرخهبخش مهمی از 

های بهداشتی نیز فرصتهای در زمینه پزشکی و مراقبتو 

ودنی به دلیل قابلیت زیادی را به وجود آورده است. ساخت افز

-ده و دقیق و امکان چاپ مواد زیستهای پیچیتولید هندسه

های پزشکی برای ، فناوری کلیدی برای ساخت دستگاهسازگار

 رود.داخل و خارج بدن به شمار میبردهای رکا

ی برای کاربردهای پزشکی به طور ایشاستفاده از ساخت افز

 معمول شامل سه مرحله است: 

 اسکن سه بعدی از آناتومی بیمار 

  بندی اسکن پزشکی تقسیم 

 ی جزئیات از طریق نرم افزار تهیهCAD 2برای تهیه 

3یک فایل 
STL 

 CT
4، MRI 5، Ultrasound  وPET 6 هایی هستند تکنولوژی

ی قهکه تصویر سه بعدی برای داشتن دید کامل و دقیق از منط

پزشکی و پیش از ساخت وسایل  دهندمورد نظر بدن بیمار می

های به بر اساس داده شوند.به روش سه بعدی استفاده می

های هر بیمار خاص، امکان ساخت دستگاهدست آمده از 

گویی به نیازهای شخصی سخمنحصر به فرد را که برای پا

آوردن آناتومی سه شود. با بدستاند، فراهم میتنظیم شده

                                                           
1 Additive manufacturing 
2 Computer-aided design 
3 Standard Template Library 
4 Computed tomography 
5 Magnetic resonance imaging 

ایجاد  CADافزار ی نرمبه وسیله STLبعدی بیمار، یک فایل 

-سازی و سایر مراحل انجام میو سپس طراحی، بهینه شده

در این پروژه، رویکرد ساخت برای دستیابی به استنت  شود.

-های سفارشی و سپس ریختهقالبدر FDM 7نای، با تکنیک 

سازگار در قالب، برای گری سیلیکون به عنوان ماده زیست

که قرار گرفته است. با توجه به این ها مورد مطالعهاستنت

است، از یک  FDMپرداخت سطح بزرگترین اشکال روش 

اصالح سطح شیمیایی به منظور کاهش زبری اجزای چاپ 

زایش قابلیت پرداخت که باعث افشده است شده استفاده 

توانند یک ها میشود. این استنتاستنت نهایی می 8سطح

درمان قطعی برای بیماران مبتال به تنگی مجرای نای در 

مواردی که نیاز به جراحی نیست، باشد و یا به عنوان عامل 

 .عمل کندهای بدخیم تسکین موقت در بیماری

 FDMپرینتر 

آل قرارگیری و برداشتن ایدهترین ویژگی برای یک استنت مهم

 ردسازی، مقاومت و پایداری در منطقه موآسان، امکان شخصی

 به های آناتومیک منجرنظر و هزینه کم آن است. استنت

 شوند.های وارد بر بافت نای میافزایش پایداری در برابر تنش

6 Positron emission tomography 
7 fused deposition modeling 
8 Surface finishing 

 

طراحی و ساخت استنت نای شخصی 

 سازی شده با روش ساخت افزایشی
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ی مورد استفاده در این پروژه، یک االستومر سیلیکونی ماده

است که  SIBILIONE RTV 4439 A&Bدو بخشی به نام 

شود ساخته می 1اتاق با واکنش پلیمر شدن افزایشیدر دمای 

خاصی بسته به با نسبت  وو از ترکیب دو مایع با گرانروی کم 

با ترکیب دو بخش مایع، سیلیکون  شود.کاربرد آن ساخته می

ود و داخل شریخته می ABS2برای پلیمریزاسیون داخل قالب 

 مراحل ساخت نهایی در نمودار شود.قالب، جامد و آماده می

 کنید: به صورت خالصه مشاهده می زیر

 شودمشخص می CTهر فرد، به کمک تکنیک خاص  آناتومی

سه بعدی به فرمت  و ابر نقاط به دست آمده برای ساخت مدل

آید که این فرمت به در می STLاستاندارد چاپ افزایشی یا 

ش سه بعدی، مورد های ساخت و ویرایافزارراحتی با نرم

                                                           
1 Polyaddition 
2 Acrylonitrile butadiene styrene 

 Autodesk Meshmixerگیرد. در این پروژه از استفاده قرار می

ها شخصی هر فرد استفاده شده و قالب هایبرای ساخت قالب

شوند. اگرچه ساخته می FDMو با تکنولوژی  ABSی از ماده

دهد اما روش خت قطعات پیچیده را میاین روش امکان سا

ا تحت تاثیر قرار داده ساخت الیه به الیه به شدت این روند ر

آورد. برای هایی برای پرداخت سطح به وجود میو محدودیت

برای محصول  3توان از یک فاز پس پردازشحل این مشکل می

تواند فیزیکی یا شیمیایی میکه  شده استفاده کرد ساخته

 .باشد

 

های بیرونی لف آورده شده که تنها از نظر لبهشکل هندسی مخت سه

 .اندبهتر به محل مورد نظر طراحی شده تفاوت دارند و برای چسبندگی

ها یکی از آنبر روی ، اشاره شده شکل استنت سهبرای ساخت 

های رویی و روی بخش جامد انجام شد. قالب 4بولیعملیات 

شوند تا تفاوت بولی بین زیری، بر اساس هندسه ساخته می

تر از قالب زیری اتومی نای باشد. قالب رویی، کوچکقالب و آن

طراحی شده تا در آن قرار بگیرد و چفت شود. برای اینکه 

آناتومی استنت توخالی بسازیم، الزم است که با توجه با 

ای طراحی کنیم. برای پایداری هسته در فرد، هسته شخصی

  یی به آن افزوده شود. داخل قالب اصلی، باید اعضا

 
 ی داخلیهسته

 
 قالب رویی و زیری

3 post processing 
4 Boolean Operations 

 مواد و روش ها

 

 طراحی قالب

 

 تصویر نای قبل و بعد از قرار دادن استنت
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شود تا فایل رای همه اشکال دیگر نیز انجام میب این فرایندها

STL  .برای استفاده در چاپ سه بعدی به دست آید  

 

ها، با آن هایها و هستهنهایی تمامی قالب STLبا داشتن 

چاپ سه بعدی صورت  Stratasys BST 1200esاستفاده از 

و دمای  میلی متر 0,254 کون با ضخامت الیهییلگیرد. سمی

در محفظه با دمای کنترل شده  ی سانتی گراددرجه 300نازل 

 شود.انجام میی سانتی گراد درجه 75

 

، به منظور بهبود کیفیت FDMبعد از چاپ سه بعدی به روش 

پس های های فیزیکی نیازشود. در روشسطح انجام می اصالح

-می 13 شود و باعث زبریپردازش به طور کامل برطرف نمی

های شیمیایی نتایج بهتری دارند. به ؛ درحالی که روششود

به کار  ABSخصوص دی متیل کتون یا استون، برای اصالح 

 تغییر در ترکیب شیمیاییرود که زبری سطح را بدون می

وری محصول در محلول آب کند که از طریق غوطهاصالح می

-می و استون و یا با استفاده از بخار سرد یا داغ استون انجام

تر اما اصالح سطح شود که دمای بیشتر، سرعت واکنش را بیش

از . بهترین روش اصالح، استفاده کندتر میرا غیریکنواخت

رای ریختن ب ABSهای بخارات سرد استون است تا قالب

ماده شوند. در این پروژه، سطح آها، سیلیکون به داخل آن

مورد نظر در مجاورت حاملی دارای حمام استون، به مدت دو 

خالص، با سطح  %100ساعت به منظور واکنش بخار استون 

ABS که در نهایت اصالح سطح یکنواخت  قرار گرفته است

گیرند تا سپس در مجاورت هوای آزاد قرار می. انجام شود

استون روی آن تبخیر شود. سطوح مختلف با زوایای مختلف 

اخت سطح پرد ،دهندرد بررسی قرار گرفتند که نشان میمو

 کاهش دهد.  %98تا را    Raتواندمی

 

 

 

 

برای رسیدن به االستیسیته و قوام نهایی، پلیمریزاسیون بدون 

ز تشکیل گیری اگرما انجام شده و فرآیند گاز زدایی برای جلو

 23ی ذکر شده، دمای شود. برای مادهحباب هوا انجام می

دقیقه برای پلیمریزاسیون  20و مدت  ی سانتی گراددرجه

شود. در این کافی است که سرعت آن با افزایش دما بیشتر می

-ختص آناتومی هر فرد ساخته شدههای دقیق و مپروژه، قالب

سازگار، برای ستترکیب دو بخش مایع، سیلیکون زیاند. با 

به  در آنجاشود و ریخته می ABSپلیمریزاسیون داخل قالب 

توان استنت نای شود و با باز شدن قالب، میجامد تبدیل می

 فرد را خارج کرد. یسازی شدهشخصی

 

 

 

 

 های بدون اصالح )پایین()باال( و استنت اصالح شده هایاستنت

 

 

 اصالح سطح شیمیایی 

 منبع 

 ساختن قالب

سه استنت با شکل  یبرا یساخته شده با چاپ سه بعد هایقالب

مختلف که تفاوت در اصالح سطح را قبل و بعد اصالح با بخار  یهندس

 .دهدینشان م بیاستون به ترت

Colpani, A., et al. (2020). "Design and Fabrication of 

Customized Tracheal Stents by Additive Manufacturing." 

Procedia Manufacturing 47: 1029-1035 
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 نیما مسلمی 

شرایط  ،افزایشی ه چاپ سه بعدی در زیرمجموعه ساختامروز

قیمت ساخت جسم سه بعدی را بسیار ساده گرانسخت و 

ند اکرده است تا آنجا که دانشمندان و موسسات پژوهشی برآن

تا از این فناوری در ساخت اجسام سه بعدی گوناگون با مواد 

برند. چاپ مواد بو خواص و همینطور کاربری متفاوت بهره 

-جدیدترین چالش)پلی متیل سیلوکسان( یکی از  سیلیکونی

جا ه بعدی است که ارزش این موضوع آنهای جهان چاپ س

به فرد  شود که خواص این مواد بسیار منحصرمشخص می

یداری حرارتی باال، ها به دلیل پااست. به طور کلی سیلیکون

، خاصیت آبگریزی، خواص نیمه رسانایی و سازگاریزیست

بسیار مورد ی خاصیت مکانیکی متفاوت از دیگر موادهای چاپ

. این مواد در صنایع خودروسازی، پزشکی، توجه قرار گرفته اند

-الکترونیک، بهداشتی، ربات نرم و غیره مورد استفاده قرار می

اطراف ما اغلب به  یکونیلیس یهاو نمونه . اجسام[1] گیرند

 نهیشوند که معموال وقت و هزیساخته م یریگصورت قالب

اخت سو  شودیمواد صرف م نیا یریگقالب یبرا یاریبس

کم توجیه اقتصادی برای روش  هایی به تعداد و وزننمونه

 یهااسیروش در مق نیعالوه بر آن اگیری نیست و قالب

رو روبممکن ریغی با سرانجامی و گاه ادیکوچک با زحمت ز

چاپ  یو روش پردازش برا کیتکن نی، چندراًیاخ. است

 یتوگرافیولیاست. استر افتهیمواد نرم توسعه  ریو سا کونیلیس

(SLA)نور  تالیجی، چاپ پردازش د(DLP) ،پودری  زریل چاپ

رسوب ذوب شده  یساز، مدلمری، جت فتوپل(SLS) یانتخاب

(FDM) میمستق افشان و جوهر (DIW) یچاپ سه بعد یبرا 

با  یسه بعد یهاچاپگر[. 9] مواد نرم استفاده شده است

 ریز چاپ ندیفرآ ،متر یلیم دهم اسیدر مق ییهاداشتن نازل

پخت و چاپ  یهانهیزمان و هز نطوریو هم سازندیرا ممکن م

 .دهندیکاهش م یریگرا به طور چشم یریگقالب و قالب

 یبه سادگ یچاپ سه بعد یو همه کاره برا دیماده مف نیچن

 FDM، چاپ استاندارد از این رو .ردیگینم مورد استفاده قرار

به  کونیلیتوان انتظار داشت که سینم رایز ؛ستین ریپذامکان

پس از ذوب شدن و سپس خنک شدن  علت گرانروی نامناسب

 یبزرگ یهاشرکتبه همین دلیل . داشته باشد یقیفرم دق

 کونیلیکه بتواند به مانند س دکردن یشروع به ساخت مواد

را  کونیلیگاه نتوانستند سچیمواد ه نیدر واقع ا اماعمل کند 

به طراحی بنابراین پاسخ به این چالش نیاز  ؛کنند یسازهیشب

به صورت  سیلیکونها برای تزریق دوباره و جدیدی از نازل

شروع  کونیلیس عیها با فرم ماروشاکثر الیه به الیه دارد. 

وه بر ترکیب شدن با یک سفت شدن عالکه قبل از  شوندیم

ه ود را بگرانروی مناسب خ ،کننده با نسبتی معینماده سفت

قرار  (UV) نور ماورا بنفش دست آورد و سپس در معرض

، روش چاپ مناسب کیتوسعه  یبرا  .کند رسوب گیرد تامی

از نظر خواص  دیرا با کونیلیس ونیزاسیمریپل زمیمکان

 [.9] درک کرد یکیو مکان یکیرئولوژ

 

 

، یبزرگ چاپ سه بعد یهاو شرکت انیدانشگاه ژهیو طور به

همچنین  و اندهها و تنوع مواد را کاوش کردکیانواع تکن

منجر به چاپگرها و خدمات  ی،نوآور یبرا ندهیفزا یتقاضا

چاپ  2015تا این که اولین بار در سال  شده است یمتعدد

ها و شرکتدر ادامه به مواد سیلیکونی معرفی شد که 

 یفناوریک  پردازیم.میهای پیشرو در این زمینه آزمایشگاه

ها  کونیلیبا س یچاپ سه بعد برند ،ACEOکه توسط  دیجد

 جادی، امکان اشد جادیا WACKER یآلمان ییایمیاز غول ش

 یحرارت راتییبدون تغ یکونیلیاز مواد س را یسه بعد یایاش

 ی، چاپگر سه بعدWACKERطبق گفته  فراهم کرده است.

چاپگر  کیمانند  قاً یدق یکونیلیس یعملکردها یها براآن

به سرعت از نازل  زیقطرات ر کیبه  کیجوهر افشان است. 

 کی و شود جادیا زیر یشوند تا خطیبه قسمت چاپ خارج م

 لیدهد تا شکل دلخواه را تشکیرا م قیمختصات دق وتریکامپ

 ردیگیدر معرض نور ماورا بنفش قرار م ناحیه نیدهد. سپس ا

 )جوش خورده( یزهبالفاصله ولکان کونیلیشود سیکه باعث م

 های پیشینکار

 بعدی مواد سیلیکونیچاپ سه
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و تا  شودیجسم تکرار م یریگروند تا زمان شکل نیا شود.

برنگردد، ادامه خود  عیجامد به حالت ما کونیلیکه س یهنگام

درست مانند قطعات  - یینها نمونه نیبنابرا می یابد.

در برابر حرارت  -شوند یم دیتول یکه به طور سنت یکونیلیس

 [.2] هستندمقاوم هم 

ACEO 

و اداره  تیبا مالک ،شرکتی که در باال نیز از آن نام بردیم

Wacker Chemie نهیاست که در زم نیآنال سیسرو کی 

مختلف  عیصنا یبرا یکونیلیو قطعات س هیاول یهانمونه دیتول

 شکلی است. ها همآن چاپ ندیفرآ ینام فناور که تخصص دارد

افزار شود با استفاده از نرمیچاپ م یکه به صورت سه بعد

Aceo’s Studio یاجرا به چاپگرها یشده و برا جادیا 

Imagine به نام روش کیشود. با استفاده از یها منتقل مآن 

drop-on-demandُچاپگر به  قیاز طر کونیلیس یهاکسل، و

، مواد با هیشوند. به دنبال هر الیمنتقل م ینریز صفحه

 نیشوند. ایم )سفت( فعال و جامد UVاز منبع نور  تفادهاس

شود تا هندسه مورد نظر یتکرار م هیهر ال یسپس برا ندیفرآ

در طرح به طور موقت  یبرآمدگ ایشکاف  هرگونه حاصل شود.

، شود تا پس از کامل شدن قطعهیپر م یبانیماده پشت کیبا 

، قسمت شود. به دنبال حذف ساختار ساپورتدر آب حل 

تحت  گرادیدرجه سانت 200 یساعت در دما 4به مدت  یینها

 Aceo .ردیگیتحت خال قرار م )کامل شدن( درمان

 یخواص یدهد که دارایرا ارائه م یکونیلیس یاالستومرها

هستند )که معموالً در  عیما کونیلیس یهاکیمشابه الست

 یکونیلیماده س نیا نیبنابرا شود(؛یاستفاده م قیقالب تزر

و کشش  یحرارت یداری، پایبرگشت یریپذبا انعطاف یواقع

 [.3] باال است اریبس

 

 

RepRap German 

 یچاپ سه بعد یتوسعه فناور ی، بر روخیواقع در مونشرکتی 

شرکت  یها با همکارتمرکز دارد. آن یدیتول یهابرنامه یبرا

 یافزودن عاتیرا ساختند که به آن ما یکی، تکن”داو ”  ییایمیش

 ها اجرا شده است.آن L320 یسه بعد نتریو توسط پر ندیگو

 یی، جااست FDM، مشابه (LAM ای) عیما یمواد افزودن دیتول

، به شودیم جادیکه ا یکه مواد براساس سطح مقطع بخش

شوند. پس از ارسال طرح به یاکسترود م یصورت انتخاب

از ماده چسبناک  یاهی، الیصورت خودکار به چاپگر سه بعد

 وژن، المپ هالشود. سپسیچاپ خارج م صفحه یاز نازل رو

 عیاتصال متقابل عناصر ما یسازفعال یساخته شده برا یداخل

 جادیروند تا زمان ا نیکند. ایم جادی، گرما ایدر سطح مولکول

 کیقادر به چاپ با الست L320 شود.یقسمت مورد نظر تکرار م

اورتان  یپل نیهمچن RepRap، اما است عیما کونیلیس

 دهد.یمختلف ارائه م یبرنامه ها یازهایرفع ن برای سفارشی
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 LOCTITE®با برند  adhesives Henkel Adhesivesشرکت 

هر چند که  ،است را توسعه داده کونیلیس یچاپ سه بعد زین

چاپگر  کیها . آنقرار دارند نیرز یبعد سهچاپ  هیها بر پاآن

 ،اندکرده یاندازرا راه نیخط از مواد رز کیو  DLP یبعدسه

 ره یبر رو توانیرا م گریو مواد د کونیلیکه س یمعن نیبه ا

. هنکل مورد استفاده قرار داد نیبر رز یمبتن یبعد سهچاپگر 

 .کندیکار م ،خود یبعدچاپ سه یبر توسعه مواد برا HPبا  زین

 
EnvisionTec 

 فیکه ط استسه بعدی  در جهان چاپ یانام گسترده

 یدهد. تمرکز اصلیو مواد را ارائه م زاتیاز تجه یاگسترده

 یمبتن یهاو دستگاه DLPتاپ دسکهای چاپگر یها بر روآن

 یسر کی یدارا نیها همچن، اما آناست دیبر تول

-یم دیتول یها قطعاتهستند. آن  3D-Bioplotterیچاپگرها

از جمله قطعات ساخته شده ؛ سازگار هستندستیکنند که ز

 .کونیلیس از

 

3D-Bioplotters یمشابه چاپگرها یبه روش Aceo’s 

Imagine قیها مواد را از طر، آنبه طور خاص شود.یچاپ م 

کنند تا قطعه کامل شود. با یپخش م هیبه ال هیسوزن ال کی

که با اشعه  Aceo یکونیلیس ی، برخالف االستومرهاحال نیا

 Siliconeبه کمک EnvisionTec ،شوندیماورا بنفش فعال م

TG  کونیلیس شود.یم سفتقلع  با TG یکونیلیژل س کی 

 یتواند برایکند که میشرکت ادعا م نیاست. ا یدرجه پزشک

-مپلنتیکوچک گرفته تا ا یمختلف از قطعات فن یکاربردها

 .ردینرم مورد استفاده قرار گ یها

Carbon3D 

 دیفرم تولپلت کیمتحده با هدف ارائه  االتیمستقر در ا

سازد قطعات یکارها که کاربران را قادر موبه کسب تالیجید

ها در چاپ کنند. سهم آن دیو تول یکارآمد طراح یرا به روش

 نیو رز Digital Light Synthesis یفناور قیاز طر کونیلیس

 است. Sil 30 یاختصاص

SpectroPlast از  ی، بخشETH Zurich ،از خدمات  گرید یکی

را  ییاستفاده نها یکونیلیاست که قطعات س یچاپ سه بعد

در مورد  یاگرچه اطالعات کم SpectroPlast دهد.یارائه م

 کونیلی، اما به چاپ سده استدا ارائه خود یروند چاپ سه بعد

 [.3است ] کینزد DLPو  SLA یمانند چاپگرها

است که توسط  یبستر نوآور کی IMAGIN3Dچاپ  یفناور

Dow را در  دکنندگانیطراحان و تول یشده تا آزاد جادیا

توسعه  یهااه شدن چرخهکمک به کوت و شتریب یطراح

 کیالست عملکرد مجزا فراهم کند. یایمحصول و ارائه مزا

 SILASTIC L (LSR) یقابل چاپ سه بعد عیما کونیلیس

و  یطراح یایرا با مزا کونیلیس کیعملکرد الست یایمزا

کند. یم بی( ترکLAM) عیما یمواد افزودن دیپردازش تول

LAM کیمانند الست عیاست که استفاده از مواد ما یکیتکن 

 هیرا ال عیما LAMکند. چاپگر یم ریپذرا امکان عیما کونیلیس

در اثر قرار  عیکند. مایاکسترود م صفحه چاپ یبر رو هیبه ال

 [.4] شودیگرفتن در معرض گرما جوشانده م

Picsima 

موجود را  یکونیلیاست که مواد س زیآمتیموفق یفناور کی

 یکند )به جایچاپ م یها را به صورت سه بعدو آن ردیگیم

از  امتیازشرکت با درخواست  نی، ا2016در سال  (.گیریقالب

Innovate UK کهاستفاده کرد  یفناور نیادامه توسعه ا یبرا 

مرحله بود که شرکت  نیشد. در ااعطا  هاآنبه  2017در اکتبر 

از  Picsimaتوسعه  یگرفت زمان و منابع خود را برا میتصم

 یچاپ سه بعد یورافن متمرکز کند. یسازیتجار قیطر

 یبرا یپالتر سه بعد کیبا استفاده از  Picsima کونیلیس

شده  رمولدیغ عیما کونیلیس کیبه داخل  زوریکاتال کی قیتزر
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جامد  کونیلی، ساستفاده شود زوریکاتال کند. هر جا کهیکار م

 اجی)ساپورت( احت یتیماده حما چیها به هشود. روش آنیم

 شوند.یم یبانیپشت عیحمام ما وسطقطعات ت رایز ؛ندارد

روش کارکرد این پرینتر به اینگونه است که یک حوضچه که 

-، محیط اصلی کار پرینتر میاز روغن سیلیکون پر شده است

شود که عالوه بر روغن نمونه در آن ساخته میباشد و 

ای برای اتصال عرضی ( مادهCross Linkerسیلیکونی حاوی )

ازل چاپگر که به صورت یک و ماده قوام دهنده نیز هست. ن

لیست مورد نظر است که ادر خود حاوی کات ،باشدسرنگ می

شاری از سوزن سرنگ وارد حوضچه به کمک یک سیستم ف

ین حین نمونه شروع به شود که در همیق میشود و تزرمی

دقیقه  30در پایان چاپ نمونه نیاز دارد تا  کند.سفت شدن می

 Sub Surface Catalysationدر حوضچه بماند. به این فرآیند 

 [.5] گویندمی

 

M-Lab 3D Printer 

 یدارا (AMیا  Additive Manufacturing)ایشی افز ساخت

 یهااز چالش یاریبس کهاست  هاکاربرداز  یاگسترده فیط

، یانسان یمانند خطا یریگمعمول قالب یهااز روش یناش

کند. یرا برطرف م یدست یو دستکار یارحلهمساخت چند

 اکستروژن زمیمکان کیو  یسفارش یچاپگر سه بعد کی هاآن

نشان  هاآن. دادندارائه  رمن یهاروبات یچاپ سه بعد تیبا قابل

نرم را  یهاروبات یامکان چاپ سه بعد شانکه روش دادند

 ایداشته باشند  یتوانند عملکرد بهتریکند که میفراهم م

در حالیکه در  ،قالب را مطابقت دهند یهاعملکرد مشابه

 یشتریب نانیاطم تیاز قابل مقایسه با استفاده از همان مواد

 برخوردار هستند.

Deltatower GmbH 

 است. یصنعت تیفیبا ک یسه بعد یچاپگرهاکننده دیتول

با توجه به  یسه بعد ی، چاپگرهااستاندارد یهابر مدل عالوه

کار مداوم  یبرا چاپگرها شوند.یم دیتول خاص نیزمشخصات 

 ینگهدار الزامات اند و فقط به حداقلشده یها طراحسال یبرا

 را یقبل از هر کار چاپ ونیبراسی، کالقیدق یطراح دارند. ازین

 د.نکنیم یرضروریغ نیز

 

 

 

 

 MT ،  Deltatowerو   Delta Tower Fluid STبا استفاده از 

 یحرکت دلتا براسیستم با  الیس یدو چاپگر سه بعد یدارا

دو جز  ای کی LSR یهاکونیلیس یدارا ایاش ساخت افزایشی

تواند مواد یم نیهمچن Fluid MTدر کارنامه خود است. 

( را FDM) ومد فیالمنت مریو پل الیرشته س کی، ساپورت

 عیتسر یرا برا IR ای UVنور  ،چاپ ندیچاپ کند و در طول فرا

، از مواد کونیلیعالوه بر س اعمال کند. یدر اتصال عرض

استفاده کرد.  یچاپ سه بعد یتوان برایم زین یگرید یریخم

 ستمی، سکی، سرامیاپوکس نی، رزاورتان ی، پلکیمانند. سرام

 عیما ی. چاپگرهاگریو موارد د یی، مواد غذایوتکنولوژیب قیتعل

و  یپزشک یهاتوانند در بخشیم Deltatowerاز سه بعدی 

 .مورد استفاده قرار گیرند یصنعت یاربردهاک یبرا نیهمچن

 



 

 پژوهشی تپش-نشریه علمی  85 

Delta Tower Fluid ST 

با  یدوز حجم ستمیس کیبا  عیما الیس یچاپگر سه بعد کی

-کم یهاو چسب عاتیما یمواد افزودن ساخت یدقت باال برا

، PU، نی، رزLSR، کونیلیدو جز مانند س ای کی، چگال

به  دتوانیم نیهمچن آن اکستروژن است که رهی، و غکیسرام

مواد کنترل شده را بدون  یکه پارگ ردیگ انجام گردعقبصورت 

 اکستروژن ممکن زانیم نیکند. کمتریم ریپذامکان دنیپاش

 [.6] است تریکرولیم 0208/0 در این دستگاه

FAM 

 کی نیاست و ا Fluid Additive Manufacturingمخفف 

و  RTV کونیلیاست که مخصوص س یچاپ سه بعد یفناور

 هاآنشده است.  ی( طراحLSR) عیما کونیلیس کیالست

 یاریبس که نددهیرا ارائه م یمتعدد یکونیلیس یهاانتخاب

 سازگاریزیستهستند و  ISO10993 نامهیگواه یها دارااز آن

چاپ سه  یفناور نیاول نیهمچن FAM. دارند یوبخ اریبس

. این شرکت نام فناوری خود را است یتجار یکونیلیس یبعد

 [.7بر روی خود گذاشته است ]

اکسترودر  نیاول یاندازاز زمان راه  Discov3ry 2.0کانسپت

متولد  بود،ی بازخورد مشتر قیاز طر که Discov3ry یریخم

به منظور امکان اکستروژن  Discov3ry 2.0شد. اکسترودر 

 همزمان دو ماده مختلف با اختالط کامل مواد درست قبل از

 مناسب Discov3ry 2.0 شده است. یاکستروژن طراح انجام

به مخلوط  ازین ندیشروع فرآ یاست که برا ییهاپروژه یبرا

 یاپوکس ای کونیلیس کیتواند یم نیدارند. ا مادهکردن دو جز 

 کیاتصال دهنده به  ای یماده افزودن کی ای باشد یدو بخش

در  یعال یابزار Discov3ry 2.0 اضافه شود. یسیماده ماتر

 نهیرا در زم یدیجد یهاییصنعت است که توانا ایدانشگاه 

 ای، نانو علوم و توسعه مواد نهیو توسعه در زم قیو تحق دیتول

 [.8] کندمیفضا فراهم ، خودرو و هواکیالکترون، یوتکنولوژیب

 

 مروری بر مقاالت

لیراوی و همکاران از جمله کسانی بودند که در زمینه چاپ 

 شانهدفسه بعدی بر خواص مکانیکی سیلیکون کار کردند و 

که امکان ساختن  بود ساخت افزایشی یاستراتژ کی جادیا

-یفراهم م شتریب ییرا با کارا کیاالست ارینرم بس یساختارها

 اتیخصوص میتنظ یبرا کونیلیس رقیق کننده، از . ابتداردک

 . سپسکردندنرم استفاده  کونیلیاالستومر س یکیمکان

باعث  کونیلیبه س رقیق کننده حجم %20که افزودن  ندافتیدر

 یچاپ سه بعد یکونیلیس ینمونه ها ییکشش نها بهتر شدن

تمام مواد نرم  نیدر ب زانیم نیشود که باالترمی %1260تا 

 نی. با ابوداست که قبال گزارش شده  یبعدچاپ شده سه 

-یحاصل نم کرنش نی، اسیکلی یآزمون کشش کی، در حال

 بود. %600 دست آمدهه کرنش ب، حداکثر در عوض اما شود

( جوهر یو گرانرو ی)مانند تنش برش یکیرئولوژ اتیخصوص

 یبرا دیو پس از اکستروژن با نیدر ح یکونیلیاالستومر س

پس از  عیبهبود سر ینازل و برا کی قیروان از طر انیجر

چاپ سه  اختار، سصورت نیا ریاکستروژن مناسب باشد. در غ

خراب شود.  ایشکل داده  رییتغ یتواند به راحتیم یبعد

 کیسکواالستیو رفتار و فیضع یمولکول نیب یروهاین

 ؛کنندیم جادیچاپ مشکل ا یندهایفرآ یاالستومرها برا

مناسب وجود دارد که  کیتکن کی جادیبه ا ازی، هنوز ننیبنابرا

 ایاز حد  شی، بدهیچیپ یچاپ تمام ساختارها یتواند براب

از  یک. یردینرم مورد استفاده قرار گ یبا االستومرها یتوخال

و  یبانیماده پشت نیب یقو یداشتن چسبندگ ،یعناصر اصل

 یکیبخشد. یچاپ را بهبود م تیفیک نیاست. ا کونیلیس

است که  یبانیحذف کامل ساختار پشت ،یاز عناصر اصل گرید

دشوار  دیها نباکانال ای قیعم یهابه خصوص در داخل حفره

 نی، در افوق یهاگرفتن تمام جنبهباشد. با در نظر  ریگو وقت

)به  سه بعدیچاپ شده  دراتیکربوه شهیمقاله استفاده از ش

در  رسوب شوندهساختار  کیمثال قند( به عنوان  عنوان

 یانرم ارائه شده است. شکر ماده اریاز مواد بس ساخت افزایشی

در آب  یتواند به راحتیدر دسترس است که م و نهیکم هز

مطالعه از  نیا در .باشد ریپذبیتخرستیحل شود و ز
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استفاده شده است.  Ecoflex 0010، نیبا پالت یکونیلیس

 ی( براRTVاتاق ) یدما در کننده زهیولکان کونیلینوع س نیا

و ارتز  یمصنوع یهاارگانانواع کاربردها از جمله ساخت 

 شده لیتشک یمحلول دو بخش کیماده از  نیمناسب است. ا

، به دستگاه اکسترودر قیکه قبل از تزر Bو  A، قطعات است

 [.10] شوندیمخلوط م 1:1در نسبت حجم 

از  یبیترک ستمیس کی احسان تویسرکانی و فرزاد لیراوی

 هاآن . روشکردند یمعرف پرتاب و اکستروژن مواد یندهایفرآ

را  یوتنینریچسبناک غ کونیلیچاپ س ییتوانا با وجود اینکه

اکستروژن  یهابا روش سهیسرعت ساخت را در مقا اما ،ندارد

که دستاورد بزرگی دهدیم شیبرابر افزا 20تا  10 نیمنظم ب

 نهیکشف دامنه به یبرا یآمار یسازنهیبه یهاروش است.

با هدف به حداکثر رساندن وضوح و بهبود  یورود یپارامترها

 [.9] استفاده شده استدر این کار  یچاپ سه بعد تیفیک

 عیپرتاب سر دیچاپ جدای الهام داوودی و همکاران در مقاله

 تهیسکوزیرسانا با و ی( از جوهرهاMJبا سرعت باال )را مواد 

 اتصال  تیبا قابل یکونیلیس کیالست کیباال بر اساس مخلوط 

 

 .ند( نشان دادMCFشده ) ابیکربن آس افیو ال UVمتقابل 

 تیو هدا UVدرمان  تی، قابلچاپ تیقابل یبرا MCF یمحتوا

درصد  30 یشده است. سنسورها )با محتوا نهیبه یکیالکتر

جمع شدن باال و  تیو قابل یریپذ( انعطافMCF یوزن

 یهاشیدر برابر آزما را ییمقاومت باال تیحساس نیهمچن

 [.11دادند ]نشان  دیخمش شد

 

 کونیلیچاپ س یجامع برا یراهنما کیلو یو ژو و همکاران 

بهبود  ی، برا. به طور خاصندکرد شنهادیقابل کشش پ اریبس

به عنوان  سیلینانو ساز ، کونیلیس یچاپ االستومرها تیقابل

کشش  ییبردن توانا نیبدون از ب یاصالح کننده رئولوژ کی

، کنترل موثر سرعت و دقت چاپ یبرا هاآن .ستفاده کردندا

 نی. با استفاده از اکردند دییساخته و تأ یمدل نظر کی

مختلف  یکیبا خواص مکان یکونیلیس ی، االستومرهایتژاسترا

 تینهای، زمان بدقت توانند با حفظیتوانند چاپ شوند و میم

( را تحقق هیمتر بر ثان یلیم 25 بیشتر از) عیو چاپ سر

تواند یکه م یاالعادهفوق یکشش کونیلی، سنجایبخشند. در ا

 یتارهاو ساخ بار چاپ شد نیاول یشود برا دهکشی %2000تا 

در کارهای بعدی، باال چاپ کرد.  تیفیتوان با کیرا م دهیچیپ

داده ای با توانایی تشخیص حرکت بینی مصنوعی، دستکش 

انگشتان و ماهیچه مصنوعی با توانایی بلند کردن اجسام به 

 [.12] صورت مستقیم چاپ شد
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 کونیلیس میچاپ مستقای از اونکوسکی و همکاران در مقاله

موقت صورت گزارش شده است.  یساخت پروتزها یبرا

امکان چاپ ر چاپ افزاسخت نهیدر زم ریاخ یهاشرفتیپ

فراهم کرده است.  نازل 4با  را یکونیلیس یاهمزمان چند ماده

 یهابا درجه ییپروتز شنوا کی، یفناور نیبا استفاده از ا

 یزیآم، رنگیبندپرداخت، آبکه با  چاپ شد یمختلف سخت

توانایی اتصال به بافت های مجاور را دارد و با ، شکل رییو تغ

 نیا در پایان .ی به نظر می آیدحاشیه جلو نازک، بسیار طبیع

 [.13] در نظر گرفته شد یقطع یدرمان نهیگز کی

دهد یاست که نشان م ایمطالعه نیاول مطالعه اریک لوئیس

 یفناور کیبا استفاده از  کونیلیس یسه بعد میچاپ مستق

 یکاف ونیزاسیمریبر اکستروژن گرم شده و مخلوط و پل یمبتن

، برخالف آنچه است ریپذامکان یدو بخش Ecoflex نیاز رز

موجود از  دیجد ستمیسهمکاران و  یراویادعا شده توسط ل

 یبرا Ecoflex کونیلیس یهانیرز یو گرانرو ریپخت متغ نرخ

مقاله به  نیکند. ایاستفاده م یکونیلیس یهاسازه نیچاپ ا

 یپارامترها ریشده است. بخش اول تأث میسه قسمت تقس

 ی[ و دماNTنازل ] ی[ ، دماND)قطر نازل ] یچاپ سه بعد

قطعات  یکیمکان اتی( بر دقت ابعاد و خصوص[BT]بستر 

 تیکند. بخش دوم قابلیم یرا بررس یچاپ سه بعد یکونیلیس

را  یچاپ سه بعد یکونیلیس یهانمونه یو خراب نانیاطم

 یکنواختیتحت  ASTM D57514 یمطابق با استانداردها

متر در  یلیم 1000و  720، 360، 120، 12)نرخ کرنش 

 ،و قسمت سوم کلیس 1000 یفشار یری( و بارگقهیدق

را با روش استخراج  یچاپ سه بعد کونیلیس یسازگارستیز

زمان مختلف  یبرا ISO 10993-1215مطابق با استاندارد 

در کار [. 14] کندیروز( مطالعه م 30و  20، 10استخراج )

چاپ  تیبا قابل یچاپگر سه بعد کیمراحل ساخت هولتزمن 

االستومر  که یک قابل اکسترود شرح داده شده است عیبا ما

( به صورت سه RTVاتاق ) یدمادر  شونده زهیولکان یکونیلیس

چاپ شده به  یهانمونه یچاپ شده است. تراکم نسب یبعد

افزار مشخص شده در نرم شوندهتراکم پر  از یعنوان تابع

ه به هندسه نمونه و وابست یخط ریغشده و رابطه  نییتع

 فیچاپ شده با ط یشیآزما یها. نمونهه استمشخص شد

هندسه پر شده تحت کشش تک  نیو چند راز تراکم پ یعیوس

 [.15آزمایش شده اند ] تنش فشاریو  یمحور

1. Rapra Review Reports-silicone elastomers-P. Jerschow-

Volume 12, Number 5, 2001 

2. https://www.beamler.com/is-3d-printing-with-silicone-
possible/ 

3. https://all3dp.com/2/silicone-3d-printer-all-you-need-

to-know/ 
4. https://www.dow.com/en-us/market/mkt-consumer-

goods-appliances/sub-consumer-3d-printing.html 

5. https://www.picsima.com/ 
6. https://deltatower.ch/en/home-2/ 

7. https://www.sandraw.co/homepageeng 

8. https://www.structur3d.io/discov3ry-2-complete/ 
9. Farzad Liravi, Ehsan Toyserkani, A hybrid additive 

manufacturing method for the fabrication of silicone bio-

structures: 3D printing optimization and surface 
characterization, 0264-1275, 2017 

10. Armita Hamidi, Yonas Tadesse, 3D printing of very soft 

elastomer and sacrificial carbohydrate glass/ elastomer 
structures for robotic applications, 0264-1275, 2019 

11. Elham Davoodi, Haniyeh Fayazfara, Farzad Liravia, 

Elahe Jabaria,d, Ehsan Toyserkania,, Drop-on-demand 
high-speed 3D printing of flexible milled carbon 

fiber/silicone composite sensors, 2214-8604, 2019 

12. Lu-yu Zhou, Qing Gao, Jian-zhong Fu, Qian-yong Chen, 
Jia-pei Zhu Yuan Sun, and Yong He, Multimaterial 3D 

Printing of Highly Stretchable Silicone Elastomers, 2019 

13. Alexey Unkovskiy, DMD,a Eugen Wahl, DT,b Fabian 
Huettig, DMD PhD,c Constanze Keutel, MD, DMD,d 

and Sebastian Spintzyk, MSce, Multimaterial 3D 

printing of a definitive silicone auricular prosthesis: An 
improved technique, 2020 

14. Eric Luis, Houwen Matthew Pan, Swee Leong Sing, Anil 
Kumar Bastola, Guo Dong Goh, Silicone 3D Printing: 

Process Optimization, Product Biocompatibility, and 

Reliability of Silicone Meniscus Implants, 2019 
15. Noah James Holzman, 3D Printing and Mechanical 

Performance of Silicone Elastomers, 2019
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 زهرا ترابیریحانه

 

 

، نیاز به کرونا در جهان در چندین ماه اخیربا شروع پاندمی 

التور ونتی .ور در مراکز درمانی افزایش یافته استونتیالت

رسانی به بیماران مبتال به ماشینی است که برای اکسیژن

 شود.استفاده می ،دارای عالئمی مانند تنگی نفس 19کووید 

نویسی لیل طراحی منحصر به فرد و برنامهها به دونتیالتور

، روند تولید سختی دارند و مهندسان پزشک نقش خاص

سازگاری آن  بزرگی در تولید این دستگاه تنفسی و تضمین

 [.1]دارند 

 

 

 که کردند طراحی را کیتی امیرکبیر صنعتی دانشگاه محققان

 .دهد تشخیص را کرونا ویروس دقیقه 55 عرض در تواندمی

 سالمت" بنیان انشد شرکت مدیر زاده اسماعیل عباس امیر

 توانستیم روزیشبانه هایپژوهش با » گفت: "دایان بهشت یار

 که کنیم طراحی را pcr time-real روش به مولکولی کیتی

 را ویروس ویروس، میزان کمترین با و زمان کمترین در بتواند

 ساخت اینکه بیان با وی « د.کن شناسایی بیمار مخاط در

 است، LAMP روش به شرکت، این در مولکولی هایکیت

 غیر هایآزمایشگاه در توانندمی افراد همه» کرد: نشان خاطر

 انجام ایم،کرده طراحی که کیتی با را تست ینا نیز تخصصی

 پس و ریخته کیت داخل در را خود بزاق فرد که زیرا ؛دهند

 مثبت به توانمی رنگ تغییر با ساعت 1 مدت به دهیگرما از

 [.2] ببرد پی فرد در COVID-19 بودن منفی و

روند تشخیص را در کشور سرعت تواند این کیت نه تنها می

تواند ارزآوری بسیار زیادی را برای کشور ، بلکه میبخشد

های طراحی شده در این دقت کیتداشته باشد و همچنین 

 های وارداتی استبرابر بیشتر از کیت 10تا  2,5شرکت بین 

[2.] 

 
 

-توسط کادر درمان استفاده مییکی از تجهیزاتی که امروزه 

گیری های جلوتواند یکی از راهشیلد صورت است که می ،شود

 .باشد 19از ابتال به کووید 

 Johnsمهندسی پزشکی دانشگاه  یکی از دانشجویان رشته

Hopkinsده از روش ، اقدام به ساخت شیلد صورت با استفا

شدن ریلها قابلیت استاین شیلد ؛استبعدی کردهچاپ سه

 [.3]باره استفاده شوند  توانند چنددارند و می

 

مانند  ییهاکرونا نقش برخی از تخصص نهایت پاندمی در

کردند که در بخش سالمت به ما کمک می مهندسی پزشکی

امروزه مهندسی پزشکی  شدند را پررنگ نمود وو دیده نمی

 [.4]های جهان است ترین مهندسییکی از مهم

 

 
 

1 https://www.innovationnewsnetwork.com/the-role-of-

biomedical-engineering-during-the-covid-19-pandemic-

2/5923/ 
2 https://aut.ac.ir/ 

3 https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/new
s-releases/covid-19-story-tip-biomedical-engineers-

lead-efforts-to-make-pp 

4 https://www.bcu.ac.uk/health-sciences/about-us/school-
blog/biomedical-engineers-the-hidden-heroes-of-the-

covid-19-crisis 

 
 

 

 

 

                           نقش مهندسی پزشکی 

  COVID 19ر در براب

 ونتیالتور

 

 کیت تشخیصی

 

 شیلد صورت

 

 منابع

 

https://www.innovationnewsnetwork.com/the-role-of-biomedical-engineering-during-the-covid-19-pandemic-2/5923/
https://www.innovationnewsnetwork.com/the-role-of-biomedical-engineering-during-the-covid-19-pandemic-2/5923/
https://www.innovationnewsnetwork.com/the-role-of-biomedical-engineering-during-the-covid-19-pandemic-2/5923/
https://aut.ac.ir/
https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/covid-19-story-tip-biomedical-engineers-lead-efforts-to-make-pp
https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/covid-19-story-tip-biomedical-engineers-lead-efforts-to-make-pp
https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/covid-19-story-tip-biomedical-engineers-lead-efforts-to-make-pp
https://www.bcu.ac.uk/health-sciences/about-us/school-blog/biomedical-engineers-the-hidden-heroes-of-the-covid-19-crisis
https://www.bcu.ac.uk/health-sciences/about-us/school-blog/biomedical-engineers-the-hidden-heroes-of-the-covid-19-crisis
https://www.bcu.ac.uk/health-sciences/about-us/school-blog/biomedical-engineers-the-hidden-heroes-of-the-covid-19-crisis


 

 پژوهشی تپش-نشریه علمی  89 

 

 

 

 محمد حسینعلی زاده

های مراقبت باید COVID-19گیری بیماری با توجه به همه

برای بیماران حاد وسایل پزشکی فوری سازماندهی شود تا 

نیاز پزشکی ارزان و قابل ساخت به وفور فراهم گردد. در مورد 

چنین شرایطی، دستگاه ونتیالتور که از مهم ترین وسایل مورد 

باید قابل تولید  ،است 19 نیاز بیماران مبتال به بیماری کووید

، به دلیل و استقرار باشد. حتی در شرایط زندگی عادی

در  ر کشورهایهای ریوی مربوط به آلودگی هوا که دبیماری

افزایش ، نیاز به ونتیالتورها حال توسعه در حال افزایش است

هایی هستند که به . ونتیالتورهای مکانیکی دستگاهیافته است

ها کنند. آنحاد تنفسی کمک می هایبیماریبیماران مبتال به 

ها را کربن در ریه امکان تبادل مصنوعی اکسیژن و دی اکسید

ین مقاله توصیف ساخت سریع از اکنند. هدف یفراهم م

هزینه برای تهویه بیماران در مخلوط کم ونتیالتور دستگاه

هوای اکسیژنه از طریق لوله تراشه و برای شدیدترین افت قند 

که همچنین به عنوان  است 19 خون مرحله بیماری کووید

  (severe acute respiratory syndrome)سندرم تنفسی حاد

انتظار  COVID-19شود. در بیماری می شناخته  (SARS)یا

مبتال  سندروم حاد تنفسی به بیماران از ٪5رود تقریبًا می

 شوند.

های ونتیالتور اضطراری و قابل های زیادی از دستگاهطرح

-طبقهدسته به دو در کل  هاحمل در بازار وجود دارد که آن

 شوند:میبندی

پنوماتیک به هوای تحت پنوماتیک و الکتریکی. ونتیالتورهای 

فشار خارجی نیاز دارند که ممکن است در موارد اضطراری به 

 الکتریکیهای تهویه در حالیکهحتی در دسترس نباشد. را

ه دلیل طراحی و اما بدر هر جایی کار کنند. توانند مدرن می

، معموالً هزینه بیشتری نسبت به عملکرد پیچیده آن

 پنوماتیک دارند.

 شده برای تهویه مداوم وجود دارد:یهسه حالت توص

Pressure Regulated Volume Control (PVRC)  
Pressure Controlled Ventilation (PCV) 

Volume Controlled Ventilation (VCV) 

VCV استفاده  این مقالهه است که در ترین حالت تهویابتدایی

را   (tidal)، کاربر یک حجم دم و بازدم VCVشود. در می

 کند.های فشار را کنترل میکند و محدودیتتنظیم می

حجم توصیه شده برای بیمارانی که سندروم حاد تنفسی 

م وزن بدن طی یک چرخه میلی لیتر در کیلوگر 6 یال 4 ،دارند

 240تواند به کیلوگرمی می 60 فردکه برای یک  تنفسی است

وزن میلی لیتر برسد. این برای گروه سنی نوجوان با  360 یال

، حد در کار حاضر ،بنابراین ؛کمتر بدن حتی کمتر خواهد بود

شود و میلی لیتر نگه داشته می 100 پایین حجم جزر و مد

 میلی لیتر تنظیم شده است. tidal 600حداکثر حجم 

ی برای کنترل جریان، کنترل یک طراحی مکانیک از در اینجا

ها با استفاده از یک مدل مبتنی بر و سایر کنترل رخ تنفسن

زیرا پیچیدگی در ؛ شده است استفاده سنسور الکترونیکی

تواند می ،طراحی و مشکالتی که در تهیه قطعات وجود دارد

 . باشدزان و قابل ساخت ساخت یک دستگاه ار ی برایمانع

های ها برای دستگاهالزم به ذکر است که بسیاری از طرح

برای استفاده در این  ونتیالتور نمونه سریع که در حال حاضر

-بر اساس استفاده از آمبو بگ ،شوندیه میگیر تهبیماری همه

، با Artificial Manual Breathing Unit (AMBU)ها

کار است. با توجه به بررسی اولیه، سازی خودمکانیزم فشرده

اما با توجه به ، رسد این یک گزینه مناسب باشدبه نظر می

اینکه کنترل دقیق حجم خروجی ونتیالتور برای تهویه یک 

 ، طراحی آمبو بگ مشکالتی را ایجادنیاز اساسی است بیمار

، استفاده از مخزن استاندارد هوا )به صورت از این رو ؛کندمی

. همچنین آموزش کاربر نهایی را بهبود بخشدتواند استوانه( می

طراحی و ساخت ونتیالتور 

اورژانسی برای بیماران مبتال 
COVID 19  
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برای  که ارتقا دهدده و انطباق را استفاقابلیت  می تواند

 باشد.می  حائذ اهمیتاستفاده در موارد اضطراری بسیار

( tidalو حجم جاری ) 2:1برای حفظ نسبت زمان دم به بازدم 

شش لینک(  بر اساس ) ایسیستم شش میله، از یک متغیر

را فاده شده است. این مکانیزم است Crank-Rocker مکانیزم

، شکنسنگهای ماشینهایی مانند ماشینتوان در می

، مکانیزم بندی، مکانیزم بسته شدن دربهای بستهماشین

ترین هدف یشه جلو و غیره مشاهده کرد. اصلیپاک کردن ش

ایی است که به هساخت این شش لینک با نسبت، این مقاله

-یک سیلندر مونتاژهای تنفسی بینجامد و حفظ حجم

 .اگم برای به دست آوردن خروجی مطلوبدیافر

 

این طرح در دسترس بودن اکسیژن رسانی به درجه پزشکی 

استاندارد موجود در   فشار معادل فشارهای در را( 100٪)

 کند.رض میف (Psi 50) های ویژه بیمارستانقبتواحد مرا

 مکانیزم در این طرح وجود دارد:  سه

  ،کندکنترل میکه میزان تنفس را مکانیزمی  -1

( و نسبت دم به tidal) های حرکتی که حجم جاریلینک -2

 کند ورا کنترل میبازدم 

دیافراگم که مخلوط هوای اکسیژنه را تامین -واحد سیلندر -3

 .کندمی

 

یک موتور الکتریکی ساده  توسطاصلی ونتیالتور  مکانیزم

(. و یا یک استپ موتور شود )موتور ساده دی سیتامین می

دور در دقیقه بچرخد. یک  30 یال 10تواند در موتور می

 گیریم.چرخش موتور را برابر یک چرخه تنفس در نظر می

یک ویژگی  این در طراحی، زمان دم و بازدم متفاوت است و

حیاتی سیستم تنفس است. برای دستیابی به زمان متفاوت 

استفاده شده  برای دم و بازدم از یک طرح مبتنی بر موتور

 .است

قطعات  یکی از اهداف طرح به حداقل رساندن استفاده از

ی ، در اینجا از کنترل الکترونیکبنابراین ؛الکترونیکی است

ای یک موتور دنده سرعت استفاده نشده است. در عوض، از

DC گشتاور کافی و دور در دقیقه با دامنه ولتاژ کاری گسترده ،

 30سازد تا ما را قادر می طرح شود. اینستفاده میپایه باال ا

توجه به مطالب  دور در دقیقه حداکثر را بدست آوریم که با

مزیت مکانیکی قابل توجه  بیان شده مطلوب سیستم است.

ها  از طریق چرخ دنده ،گشتاور حاصل افزایشاین استراتژی و 

رغم تغییرات فشار توسط اپراتور همچنین علی. شودمنتقل می

 شود.ثبات باالیی در روند حرکت موتور دیده می

 

اهداف اولیه ونتیالتور در مرحله حاد تنفسی شامل دستیابی 

   و  PaCO2<80 mmHg های تنفسی با فشاربه تبادل گاز

55 mmHg<PaO2<80 mmHg  است. منطق استفاده از تهویه

برای  .مکانیکی، دستیابی به تبادل گازهای تنفسی است

اطمینان از اینکه در طول فرآیند کمترین آسیب به ریه وارد 

خواهد شد، نیاز به سیستمی داریم که حجم گازها را با دقت 

، برای دستیابی به از این رو. بسیار باالیی اندازه گیری کند

در یک دستگاه مکانیکی، یک  کنترل مداوم حجم تنفسی

کار گرفته شده است. )لینک( به  ایمکانیزم اتصال شش میله

ی شده است ، سعراری، برای یک ونتیالتور اضطعالوه بر این

که می توانند به سهولت ماشین  ی استفاده می شوداز مواد که

، فقط طبق این الگو. یابد مونتاژ کاهش کاری شوند تا زمان

های بسیار مهم تهویه الزم برای مدیریت مرحله حاد ویژگی

COVID-19  است و از بسیاری از ویژگی های گنجانیده شده

دیگر دستگاه تهویه که برای موارد حاد ضرورتی ندارد، صرف 

 .نظر شده است

 

 طراحی ونتیالتور

Driving mechanism 

Kinematic Linkage  
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  1:5تا  1:1، برای نسبت متغیر دم به بازدم از رنج به طور کلی

-ای از بیماریهای تهویه برای درمان طیف گستردهدر دستگاه

. به شودترجیح داده می COVID-19های تنفسی از جمله 

 دم به بازدم 4به  1نسبت  COPD، در مورد آسم / عنوان مثال

برای  2به  1، نسبت زمان حاضر مورد نیاز است. در طراحی

یعنی بازدم دو  ؛نظر گرفته شده است نسبت دم به بازدم در

برد. همچنین، دستگاه تنفس باید برابر بیشتر از دم زمان می

میلی  600میلی لیتر و  100( بین tidal)بتواند حجم جاری 

( را در هر تنفس را )با توجه به وزن بیمار لیتر هوای اکسیژنه

 تحویل دهد.

تخاب برای بهترین ان میل لنگرسد یک مکانیزم به نظر می

، اگر دستگاه لذکر باشد. با این حالامشخصات فوقدستیابی به 

ی از شرایط تنفسی را برآورده تنفس مجبور باشد طیف وسیع

قادر به ایجاد نسبت زمانی برابر  مکانیزم میل لنگ لغزنده، کند

نیست. با توجه به نیازهای طراحی ونتیالتور با  3:1یا کمتر از 

 مکانیزم، بیمارییش از یک امکان گسترش آن برای درمان ب

ه استفاده از شش لینک در اینجا در نظر گرفته شده است. ب

، ویژگی اصلی دستگاه ونتیالتور مورد استفاده برای عالوه

COVID-19  با حجم  دم به بازدم 2به  1داشتن نسبت زمان

وار متغیر است که تحقق آن با استفاده از مکانیزم میل لنگ دش

 ، یک سیستم دینامیکیتاست. برای دستیابی به مشخصا

، همانطور که در شکل ارائه شده است )لینکی( ایشش میله

نشان داده شده است. این سیستم در سه مرحله زیر ساخته  1

 شده است:

ا استفاده از یک روش ب که  (ABCD)ارتباط چهار میله -1

 طراحی شده است.  گرافیکی

 ای سپس به یک محورچهار میله محور ثابت سیستم -2

ای که تمام طول پیوندها شود به گونهیل میمتحرک تبد

 ثابت بماند.

سپس به طور  ، (DFG)لغزنده   مکانیزم Dمحور ثابت  -3

، به طوری که نصب شده است CEمناسب بر روی لینک 

 را فراهم کند. tidalتواند حجم مطلوب حرکت پیستون می

 ها رالینک  (Degree of Freedom DOF)های آزادیدرجه

 بدست آورد: kutzbachتوان با معادله می
DOF = 3(L-1) – 2J - H 

تعداد  Jها، تعداد لینک L، درجه آزادی است DOFکه درآن  

درجه آزادی  2تعداد اتصاالت  Hدرجه آزادی و  1اتصاالت 

  = 6L =   ،J، 1نشان داده شده در شکل  است. در سیستم

  =DOF 2 مکانیزمدرجه آزادی این  بنابراین،   = 1H ، و6

دهد که باید دو ورودی )یکی نشان می موضوع خواهد بود. این

( به سیستم   ”E“و دیگری از نقطه  ”A“ از موتور در نقطه

وجود داشته باشد تا اتصال به صورت منحصر به فرد جمع 

ا است که قدرت موتور ر . طراحی فعلی شامل یک لغزندهشود

 دهد.افزایش می

ب زمان در سرعت حسرا بر 6لینک موقعیت  الف-2شکل 

 را دست آمده استه سازی بکه با شبیهرا دور بر دقیقه  100

سازی و انبساط بدیهی است که زمان فشرده دهد.نشان می

 2:1سازی و انبساط دیافراگم تولید هوا( در نسبت )فشرده

حرکت  توان با افزایش طولرا می (tidalاست. حجم جاری )

 .(ب-2شکل )افزایش داد 

 1شکل 
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به  1شایان ذکر است که با کنترل دور موتور می توان نسبت 

 دم نسبت به بازدم را نیز بدست آورد.  2

 

دیافراگم  متصل سیستم شش لینکی است. -یک واحد سیلندر

برای تجسم بهتر، در برخی از دستگاه های ونتیالتور 

ماده ای شفاف ساخته شده است بیمارستانی، این سیلندر از 

تا کاربر بتواند حرکت دیافراگم را به لحظه به لحظه مشاهده 

به قطر  آکرلیک، سیلندر از یک ورق در نمونه اولیه حاضر کند.

میلی متر ساخته شده است که در دو انتهای آن  دارای  170

           ها با استفاده از مکانیزماست. فلنج (Flange)دو فلنج 

(Ring and Clamp)  دیافراگم کمک میبه فیکس کردن-

ای انتخاب شده است که بتواند در کنند. قطر سیلندر به گونه

 طول حرکت پیستون دیافراگم دوام کافی را داشته باشد.

-باید گزینه ، دستگاه ونتیالتورفوق الذکرعالوه بر سه مکانیزم 

داشته باشد. دستگاه تنفس نیاز هم کننده فشار را های محدود

-15به کنترل دقیق فشار شامل تنظیم فشار قطع تنفسی )

سانتی متر آب(  5متغیر ) دمسانتی متر آب( و فشار باز 40

دارد. یک راه ساده برای دستیابی به این هدف استفاده از شیر 

سرعت تواند به آب است که میتنظیم شده بر اساس مانومتری 

بعاد در تنظیمات آزمایشگاه توسعه یابد. این امر باعث افزایش ا

-تواند استفاده از دریچههای دیگر میشود. راه حلسیستم می

هایی که ضریب سختی کنند )فنرهایی باشد که با فنر کار می

ها متناسب با شرایط سیستم است(. با این حال، در حالت آن

 گیر باشد. تدوم، کالیبراسیون ممکن است وق

در  ، زنگ هشدار برای سیستم الزم استبه دالیل ایمنی

( دستگاه در 2، )شودقطع می ( فشار تنفسی1) که: مواردی

 Continuous Mandatory Ventilationحالت تهویه اجباری 

(CMV) ( همچنین ونتیالتور باید منبعی 3شود. )خاموش می

مانند یک باتری که  ؛برای پشتیبانی برق دستگاه داشته باشد

 دقیقه بعد از قطعی آن را پشتیبانی کند. 20حداقل 

، زمان تقریبی مونتاژ و ون در نظر گرفتن زمان تهیه قطعاتبد

 هفته خواهد بود. 4تا  2آزمایش ونتیالتور از 

شان داده شده است. ن 3شماتیک کل سیستم تهویه در شکل 

های مهم با توضیحات آن نشان داده شده برخی از دریچه

الف  4است. نمونه اولیه متشکل از لینک ها و سیلندر )شکل 

کریلیک ساخته شده است. دیافراگم آ، ب( با استفاده از مواد 

در تنظیمات آزمایشگاهی از الستیک سیلیکون ساخته شده 

متصل  هاجفلن است و  با استفاده از پیچ و مهره در سیلندر به

همانطور که  ،شد های انتقال ارزیابیشود. موقعیت لینکمی

ب نشان داده شده است و نسبت زمان   -5الف و -5 در شکل

(Time Ratio) تواند به صورت زیر محاسبه شود:می 

𝑇𝑅 =
360° − 235°

235°
=
125°

235°
= 0.53 

 2شکل 

 3شکل  1شکل 
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گیری شد. سنج اندازهاز زاویهای با استفاده های زاویهجابجایی

دم به بازدم طراحی  2به  1 نسبت ها برایلینک، با این حال

ردید مشاهده گ 03/0اند. اختالف در نسبت زمان حدود شده

 باشد.ها میکه مربوط به خطای ساخت لینک

در ساخت دستگاه ونتیالتور اضطراری موانع متعددی وجود 

 برخی از موانع مهم عبارتند از:  دارد.

( آموزش متخصصان پزشکی و پرسنل پرستاری برای 1)

دهنده ستگاه تنفس. عملکرد و فاکتور شکلاستفاده از د

رفته استاندارد متفاوت ونتیالتور اضطراری با ونتیالتورهای پیش

ها، ، در صورت استقرار اضطراری ونتیالتورراینبناب ؛خواهد بود

 ( روشی که قبل از2باشد. ) ناکافی است کنزمان آموزش مم

، مدت با ونتیالتور الزم استخارج شدن بیمار از درمان طوالنی

های پیشرفته ت. این به حالتدر مدل فعلی گنجانده نشده اس

بیمار  خارج کردن ، هنگام ازاز این رو ؛نیاز داردمنحصر به فرد 

 شوید.مدت، با مشکل روبرو میاز تهویه طوالنی

 

 

 (tidal) یک ونتیالتور به سرعت قابل ساخت با حجم جاری

پیشنهاد  تنفسی 2 به 1نسبت  اپراتور درکنترل شده توسط 

 ای )لینکی(شش میلهشده است. این طراحی با یک سیستم 

توان حاصل شده است. در حین حرکت مدور شفت موتور می

ای ساخته شده هنمونه اولی .های تنفسی را تنظیم نمودحجم

-است که سادگی و قابلیت اطمینان رویکرد استفاده از تهویه

(. الف و ب 6دهد )شکل نشان می های مکانیکی اضطراری را

-. پیش، این طراحی بسیار مقرون به صرفه استعالوه بر این

بینی شده است که این فناوری امکان دسترسی به تهویه ساده 

ا فراهم می کند که قادر به تهیه دستگاه در مراکز درمانی ر

های تهویه پیشرفته در حاالت اضطراری نیستند. اختالف 

در نسبت زمان در نمونه اولیه مشاهده شده است. الزم  03/0

اده دائمی در نظر به ذکر است که طراحی فعلی برای استف

، بلکه به عنوان یک اقدام اضطراری برای گرفته نشده است

غلبه بر کمبود حاد مورد انتظار ونتیالتورها در نتیجه شیوع 

Covid-19 در حال حاضر در سراسر جهان است. 

 4شکل 

 5شکل 

 گیرینتیجه

 الف - 6شکل 

 ب - 6 شکل
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 محمدعلی عسگری نژاد 

های فرعی در تصویربرداری پزشکی، یکی از انواع روش

 شوندیبا پ یونانی بیاز ترک یکلمه آندوسکوپآندوسکوپی است. 

endo و فعل  "درون" یبه معنskopein مشاهده " یبه معن

 شده تشکیل "، نظارتهدف، مشاهده با قصد کیمشاهده با  ،

در   1970دهه  لیابار در او نیاول یبرا یآندوسکوپ است.

شد. از آنجا که دامپزشکان از عالئم  یمعرف یدامپزشک

 1980، استفاده از آن در دهه اندآگاه شده یو درمان یصیتشخ

. افتیادامه  1990و تا دهه  افتهی شیافزا یریبه طرز چشمگ

آندوسکوپی، ابزاری برای مشاهده غیر تهاجمی و بدست آوردن 

[. به عبارت دیگر، 1] نمونه از بافت های مختلف بدن است

 کیداخل بدن با استفاده از  نهیمعا آندوسکوپی به منظور

، یبه طور کل باشد.می به نام آندوسکوپ ،ریپذدستگاه انعطاف

مقعد به  ایمانند دهان  یعیطب راه کی قیآندوسکوپ از طر

 نهیتواند شامل معایم یشود. اگرچه آندوسکوپیبدن وارد م

، یسکوپآندو یهاروش نیترباشد، اما متداول گرید یهاارگان

؛ بنابراین کندیم یابیروده را ارز یها، معده و بخشیمر

 نهیمعا یاست که برا یجراح ریروش غ کی یآندوسکوپ

 کیشود. با استفاده از یدستگاه گوارش فرد استفاده م

متصل  نینور و دورب کیبا  ریپذلوله انعطاف کی، آندوسکوپ

 یدستگاه گوارش شما را بر رو ریتواند تصاوی، پزشک مبه آن

 [.2] مشاهده کندبه صورت آنی  یرنگ ونیزیتلو توریمان کی

ی مورد تواند در دو بخش تشخیصی و درمانآندوسکوپی می

، درد دل یابیارز به منظورغالباً  پزشکاناستفاده قرار گیرد. 

، دستگاه گوارش یزیخونر، مشکل در بلع ای تی، گاسترزخم

رشد  ای پیپول، اسهال( ایمزمن  بوستیدر عادات روده ) رییتغ

 ،نیبر ا عالوه. کنندیم هیتوص را یآندوسکوپ ،در روده بزرگ

 یوپسیگرفتن ب یبرا یآندوسکوپپزشک شما ممکن است از 

و عمل  باشد یماری)برداشتن بافت( استفاده کند تا به دنبال ب

ممکن است از  نیهمچنتشخیص را صورت بخشد. 

وارش استفاده شود. درمان مشکل دستگاه گ یبرا یآندوسکوپ

فعال  یزی، آندوسکوپ ممکن است نه تنها خونربه عنوان مثال

 قیتوان از طریها را مبلکه دستگاه ،دهد صیرا از زخم تشخ

عبور داد. در  ،را متوقف کند یزیتواند خونریکه م یآندوسکوپ

دامنه خارج کرد تا  قیها را از طرپیولتوان پ ی، مروده بزرگ

 [.2] شود یریاز بروز سرطان روده بزرگ جلوگ

س ی، آندوسکوپدر حال حاضر ، حال نیخطر است. با ایب اریب

 سااوراخروش چند عارضااه بالقوه دارد که شااامل موارد  نیا

باشد و ... می یزیرخون، عفونت، روده( وارهیدر د یکردن )پارگ

[. با توجه به این مساائله به سااراغ روشاای به نام کپسااول 2]

آندوسااکوپی می رویم تا بتوان روش باال را بهبود بخشااید و 

صویربرداری را افزایش داد.  سکارایی این نوع ت ، 2000ال در 

 G. lddanبااه لطف تحقیقااات  Given Imagingکمپااانی 

سازد  سکوپی ب سول آندو ست یک نمونه اولیه از کپ [. 3]توان

تاییدیه سااازمان غذا و دارو  2001 سااالدر  سااپس این مدل

مدل  نیاول[. 4را به دست آورد ] (FDAایالت متحده آمریکا )

 یابزار برا نی، که اکنون به عنوان اولآندوساااکوپی کپساااول

 می شود،  روده کوچک در نظر گرفته  یهایناهنجار صیتشخ

PillCam SB صو 2007 لیدر آور که بود شد.  بیدر ژاپن ت

مبهم  یزیخونر PillCam SBنشااانه اسااتفاده از  نیتریاصاال

کپسول آندوسکوپی نوع  نیچند راًیخدستگاه گوارش است. ا

روده  یبرا Olympus CE، مانند شاااده اسااات جادیا دیجد

و  یمر یهایماریب یبررسااا یبرا PillCam ESO، کوچک

PillCam COLON ندهیکولون. در آ ینئوپالز صیتشخ یبرا 

مکیاانزد تظااار  ن بر CE (Capsule Endoscopy )رود ی، ا

 یک سیستم آندوسکوپی

 کپسول آندوسکوپی
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 یماااریب تیااریو مااد یابیااارز یهااااز جنبااه یاریاابسااا

Gastrointestinal Bleeding (GI Bleed) بگذارد مثبت ریتأث 

[5.] 

میلی متر و  24 × 11های آندوسکوپی معمولی اندازه کپسول

 [.4گرم است ] 3,4وزن آن 

 

 مزایای کپسول آندوسکوپی:

 امنیت باال 

 Patient Friendly 

 عدم نیاز به بیهوشی کامل بیمار  

 های دسااتگاهترین الیهامکان دسااترساای به عمیق 

های انتهایی روده کوچک که گوارش از جمله بخش

 [.4] عمال با آندوسکوپی مرسوم غیرممکن است.

شخیص بیماری سختی قابل ت های مربوط به روده کوچک به 

های بارز خاصااای ندارند و هساااتند؛ به دلیل اینکه نشاااانه

های آزمایشااگاهی از دقت و صااحت کمی در همچنین آنالیز

توجه به اینکه  باشند. باتشخیص این بیماری ها برخوردار می

ها را توانند این بیماریهای آندوسااکوپی به خوبی میتکنیک

شخیص  سی وجود دارد. آن هم ت سا شکل ا دهند، اما یک م

ندوساااکوپی. در مار در حین آ مل بی کا به بیهوشااای  یاز   ن

د جایگزین مناسبی تواناینجاست که کپسول آندوسکوپی می

زی به بیهوشی طور که در باال مطرح شد، نیاباشد. چون همان

 [.4] ندارد

ها در بحث کپسول آندوسکوپی، حفاظت از یکی از چالش

کپسول در بدن است. چون مسیرهایی که کپسول آندوسکوپی 

کند )مانند روده( عرض یا قطر یکسانی ندارند ها عبور میاز آن

کند. ه انقباض روده در طول آن حرکت میکپسول به واسط و

؛ بنابراین کپسول باید است Passiveدر واقع حرکت کپسول 

همچنین بتواند این فشارها را تحمل کند و خراب نشود. 

Passive  بودن حرکت کپسول آندوسکوپی در بدن باعث عدم

ی حرکت و زاویه دید دوربین آن امکان کنترل پزشک بر رو

 [.6][3شود ]می

های ها، بحث تداخل امواج و سیگنالیکی دیگر از چالش

ای است که های الکتریکیتوسط کپسول با دستگاهارسالی 

ممکن است در بدن وجود داشته باشد؛ مانند پیس میکر و 

بایست به دفیبریالتور کاشتنی )برای جلوگیری از تداخل می

دامنه و فرکانس توجه بسیاری نمود(. همچنین این موضوع از 

 آن چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان غذا و دارو ایالت

( پیشنهاد کرده است که افرادی که پیس میکر FDAمتحده )

ها و به طور کلی وسایل کاشتنی قلبی دارند، در رابطه با آن

نباید از کپسول آندوسکوپی استفاده کرد. در یکی از مقاالت 

تداخل چندین نوع پیس میکر و ، [7]منبع مطالب شماره 

( و in vivo)دفیبریالتور کاشتنی را در روش داخل بافت زنده 

با کپسول آندوسکوپی بررسی کرده و به  (in vitroآزمایشگاه )

این نتیجه رسیده است که در بسیاری از مواقع به دلیل این 

های قبلی است، تر از دستگاهکه توان کپسول خیلی پایین

گیرد و اگر هم تداخل صورت بگیرد، به تداخل صورت نمی

میکر و دفیبریالتور  ای نیست که روی عملکرد پیساندازه

های ایمپلنتی قلبی اثر بگذارد. کاشتنی و به طور کلی دستگاه

پس به طور کلی استفاده از کپسول در این موارد با توجه به 

 [.7] این مقاله ایمن می باشد.

های کپسول آندوسکوپی احتمال عدم یکی دیگر از محدودیت

سااتنده دفع آن اساات که در این شاارایط، با اسااتفاده از فر

و با  شااودرادیوییِ کپسااول، مکان دقیق آن را شااناسااایی می

. البته این کننداستفاده از جراحی کپسول را از بدن خارج می

فتد ولی با این حال باید مورد ابه ندرت اتفاق می موضاااوع

 توجه قرار بگیرد.

 

 

 نمونه ای از یک کپسول آندوسکوپی
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. جداره خارجی: جداره خارجی کپسول باید عایق 1

انتقال الکتریکی، کامال ضد آب و دارای استحکام باال 

باشد. جنس شیشه جلوی کپسول باید دافع مایعات باشد 

تا تصویربرداری در بهترین حالت ممکن صورت گیرد. 

همچنین سطح خارجی کپسول باید بسیار صیقلی و با 

ارگونومی مناسب برای آزادی حرکت در دستگاه گوارش 

 طراحی شود.

نده لنز: لنز اصلی دوربین توسط این قسمت . نگهدار2

 شود.سنسور تصویر قرار داده میثابت و در مقابل 

. لنز و سیستم اپتیک: برای انتقال صحیح نور به سنسور 3

تصویر نیاز به سیستم اپتیکی است که نور را متمرکز کند 

 تا تصویری شفاف به دست آید.

: با توجه به عدم وجود نور در داخل LED. منبع نور 4

دستگاه گوارش، ایجاد نور مصنوعی برای تصویربرداری در 

نور  LEDاین محیط ضروری است. با قرار دادن تعدادی 

سفید در کنار سنسور تصویر، امکان روشن کردن جداره 

 شود.گوارش برای تصویربرداری فراهم میدستگاه 

رداری در کپسول . سنسور تصویر: جزء اصلی تصویرب5

آندوسکوپی سنسور تصویر آن است. این سنسور پرتوهای 

کند که در نال الکتریکی تبدیل میدریافتی را به سیگ

-ها تصویر نهایی ساخته میسیگنال مراحل بعدی از این

شود. با توجه به ابعاد کوچک این سنسور، وضوح تصویر 

 نهایی نیز نسبتا پایین خواهد بود.

-ن انرژی این کپسول از طریق باتریع تامی. باتری: منب6

در ابعاد  شارژهای غیرقابلهای داخلی است. این باتری

اند و از باالترین تکنولوژی برای بسیار کوچک ساخته شده

 نگهداری حداکثر انرژی الکتریکی ممکن برخوردارند.

. تراشه پردازشگر: هر کپسول برای انجام امور پردازشی 7

ه این تراشه ترونیکی نیاز دارد. وظیفبه یک تراشه الک

ها از سنسور تصویر، اجرای برخی کنترل و دریافت داده

دریافتی از سنسور الگوریتم پردازش تصویر بر روی داده 

ها به فرستنده سازی داده ها( و ارسال داده)از جمله فشرده

رادیویی است. عالوه بر موارد یادشده، وظایفی مانند 

و مدیریت مصرف انرژی نیز بر عهده این کنترل منبع نور 

 تراشه است.

های تصویربرداری شده در . فرستنده رادیویی: داده8

دیویی به خارج از کپسول ارسال نهایت توسط فرستنده را

شوند. این فرستنده با ابعاد بسیار کوچک و به صورت می

 .[9] شودکم مصرف و با برد پایین طراحی می
 

 

 

 

 

 

 

عنوان  یک مدل به ،کنیدزیر مشاهده میطور که در شکل همان

قسمت تشکیل شده  6های آندوسکوپی که از آینده کپسول

قسمت آن خیلی مهم است و باعث ایجاد تمایز میان  2که 

که  Locomotionشود. قسمت های دیگر میاین مدل و مدل

کنترل کپسول را  activeشود پزشک به صورت باعث می

 اجزای تشکیل دهنده

 کپسول آندوسکوپی مختلف های مدل
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که  tissue manipulationداشته باشد و همچنین قسمت 

امکان دستکاری در بافت یا به عبارت دیگر درمان را به ما ارائه 

  [.3دهد ]می

 

رود. در حال حاضر این دستگاه فقط برای تشخیص به کار می

تغییرات خاصی از این دستگاه برای توان با استفاده از اما می

های مختلف بدن و همچنین درمان استفاده کنترل قسمت

توان از این وسیله به عنوان یک کپسول رهایش دارو کرد. می

هایی را با استفاده از سیستم رهایش دارو بهره برد و درمان

 صورت بخشید.

مند با توجه به مزایای این دستگاه و کارایی بسیاری که بهره

توان در آینده انتظاراتی بیشتر از این روش و دستگاه است می

 اندازها اشاره شده است:داشت که در بخش بعد به این چشم

 گیری اندازهpH 

 شناسایی عالیم سرطان 

 های همراه شدن و پوشیدن با پروبultrasound 

ها در آندوسکوپی معمولی استفاده که از این پروب

تواند نیاز به اتفاق بیفتد، میشود و اگر این می

 آندوسکوپی کلی )جنرال( را در بیماران از بین ببرد.

 .انتقال دارو 
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 زهرا ربیعی 

 طول در که هستند مصنوعی هایدستگاه یمپلنت هیپا

 را ران مفصل اساسی هایقسمت ران، مفصل تعویض جراحی

 مواد و شکل اندازه، نظر از لگن کاشت. دهندمی تشکیل

-می ساخته سازگارزیست مواد از هاایمپلنت. است متفاوت

نا  واکنش هیچ و شوندمی پذیرفته بدن توسط که شوند

 آلیاژهای از توانندمی هاایمپلنت. کنندنمی ایجاد مطلوبی

 استخوان به و شده ساخته یپالستیک یا یسرامیک فلزی،

 زنگ، ضد فوالد شامل استفاده مورد فلزات. شوند متصل

 استفاده مورد پلیمر که حالی در است، کبالت کروم و تیتانیوم

 ممکن ران مفصل ایمپلنت مختلف اجزای از. است اتیلن پلی

 اجزای. شود استفاده ران مفصل تعویض جراحی برای است

ران، سن،  مفصل به آسیب میزان به است ممکن شده استفاده

 که ارتوپدی جراح ترجیح و وزن، نیروهای وارده بر استخوان

های وارد نیرو .باشد داشته بستگی ،دهدمی انجام را روش این

های اثرگذار الزم وربر استخوان فمور به عنوان یکی از فاکت

  است بررسی شود:

 

ر مرجع و اصلی کا Koch16ولف و کالمن در بنیاد بیومکانیکی 

خود را تعیین بار و نیروهای وارد بر استخوان ران هنگام راه 

 در .منتشر شد 1917رفتن تعریف کردند و نتایج آن در سال 

 شده فرض ران سر روی پوندی 100 بار یک وی محاسبات

 فشاری نیروهای ایجاد باعث بار این که گرفت نتیجه وی. است

 ران کندیل دو هر و ران استخوان داخلی قسمت امتداد در

 وجود جانبی سمت در کششی نیروهای که حالی در شود،می

 . دارد

 طول در را ران مفصل در بارگذاری )شکل( بیومکانیکی مدل

  . کندمی توصیف رفتن راه طبیعی حالت یک ایستادن مرحله

( FR واکنش، نیروی) ران سر بر وارد نیروهای بردار مجموع

 چهار برابر وزن بدن می باشد.برابر با سه الی 

 

 

 کروی سر یا توپ. است سوکت و توپی مفصل ران مفصل

 شکل فنجانی سوکت یک درون( ران استخوان) ران استخوان

 ران مفصلایمپلنت  اجزای. کندمی حرکت لگن( استابولوم)

-می تکرار را سوکت و توپی مفصل طبیعی ساختار و شکل

 بستگی بدن اندازه به است ممکن شده استفاده اجزای. کنند

 ایمپلنت. باشد متفاوت دیگر بیمار به بیمار از و باشد داشته

 :دارد قسمت سه ران مفصل کامل

 ایمپلنت هیپ

 نیرو و گشتاورهای وارد بر فمور و هیپ

 اجزای کاشت مفصل ران

 یک ایستادن مرحله طول در ران مفصل در بارگذاری )شکل( بیومکانیکی مدل

 رفتن راه طبیعی حالت
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 طراحی ایمپلنت هیپ در نرم افزار سالیدورکز

 گیردمی قرار ران استخوان در ساقه: ساقه. 

 گیردمی را ران استخوان کروی سر جای توپ: توپ. 

 شودمی ران مفصل سوکت جایگزین جام: جام. 

 

 

 فعالیت سطح وزن، جنس، و سن، بیمار فعالیت سطح اساس بر

 ممکن زیر ران مفصل ایمپلنت انواع از یک هر ،کلی سالمت و

 :شود استفاده ران مفصل تعویض جراحی در است

 

 

 و فلزی توپ یک با توپ: اتیلن پلی روی فلز کاشت 

 یک دارای یا شودمی تعویض اتیلن پلی با سوکت

 .است اتیلن پلی پوشش

 گلوله یک با توپ: اتیلن پلی روی سرامیک کاشت 

 یا شودمی تعویض اتیلن پلی با سوکت و سرامیکی

 .است اتیلن پلی پوشش یک دارای

 با ران مفصل سوکت و توپ: فلز روی فلز کاشت 

 روی فلزی هایایمپلنت. شودمی جایگزین فلز پروتز

 اتیلن پلی روی فلز هایایمپلنت با مقایسه در فلز

 .دارند بیشتری دوام

 گلوله یک با توپ: سرامیک روی سرامیک کاشت 

 یک دارای سوکت و شودمی جایگزین سرامیکی

 فلزی هایایمپلنتاز هاآن. است سرامیکی پوشش

-ایمپلنت بین در و کنندمی استفاده کمتر فلز روی

 .هستند برخوردار باالتری دوام از ران مفصل های

 سرامیک گل یک با توپ: فلز روی سرامیک کاشت 

 فلزی پوشش یک دارای سوکت و شودمی جایگزین

 .است

 

  
-https://www.webmd.com/osteoarthritis/guide/osteoarthritis. 1

basics 

-materials-replacement-ellerator.com/blog/hiphttps://www.bioxc. 2

worst-to-best 
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 علی نوروزی 

 : یشخص EKGدستگاه  -1

چک کردن ضربان  یبرا یدستگاه ،یشخص وگرامیالکتروکارد

و مراکز  مارستانیبه جز ب گرید یهامکان ایقلب در خانه 

 ریکه از ضربان قلب غ یمارانیب یدستگاه برا نیاست. ا یدرمان

 است. دیمف اریبس ،برندیها رنج مینابهنجار گریو د یعاد

 قابل حمل: Gluten Testerدستگاه  -2

. ردیگیگلوتن داخل غذا را اندازه م زانی، مپرتابلدستگاه  نیا

کننده و ستت یهاکپسول لهیبه وس یریعمل اندازه گ

 یتاهایتا د ردیگیانجام م یاختصاص شنیکیاپل کی نیهمچن

 نیها به اشتراک گذارد. اکاربر هیو با بق یابیمد نظر را رد

 نیو همچن نبه گلوت کیژلرآاستفاده افراد  یدستگاه برا

 ساخته شده است. یگوارش مارانیب

 : میسیدستگاه فشار خون ب -3

 اریو سکته بس یقلب یهایماریاز ب یریجلوگ یدستگاه برا نیا

بند دستگاه وجود دارد؛ مچ نیاز ا یمختلف یهامهم است. مدل

با  یمارانیب یدستگاه برا نیاو ... .  LCDبند، صفحات و بازو

 خواهد بود.  دیمف اریفشار خون باال بس

 یکه برا دیمف یهااز ساخته گرید یکی اسکارف: ویبا -4

. هدف شودیکردن ذرات خطرساز داخل هوا استفاده ملتریف

 ه،یالرمانند، ذات یاز اختالالت تنفس یریشگیاسکارف، پ ویبا

 باشد. یآنفوالنزا و... م

 هدبند حسگر مغز:  -5

از  تیدستگاه به طور معمول امواج مغز را به منظور حما نیا

از فعل و انفعاالت  ییها دبکیو ف کندیم یابیرد شنیتیمد

الکترود جهت  7دستگاه از  نی. اگذاردیم اریمغز را در اخت

دستگاه  نی. اکندیاستفاده م EEG یهاگنالیفراهم کردن س

راهنما متصل  کیبه همراه  شنیکیاپل کیسبک که به 

 دارد. ییکارا برندیکه از اضطراب رنج م مارانیب یبرا شود،یم

 :میسیگلوکومتر هوشمند و ب -6

 شنیکیکه به اپل ستا یابتید مارانیب ژهیدستگاه و نیا کارکرد

تلفن همراه شما همواره در  جه،یو در نت شودیمتصل م لیموبا

دستگاه به  نی. اباشدیحال چک کردن سطح گلوکز خون م

آن را همه جا حمل کرد  توانیجمع و جور است که م یقدر

سرعت در  هتست ب جهیباعث شده تا نت زین لیو اتصال به موبا

 .ردیکاربر قرار بگ اریاخت
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 پاشالو فرشاد 

 که است جدید نسبتاو  ای جذابرشته پزشکی مهندسی

 با پزشکی مهندسین .دارد باالیی پیشرفت و رشد پتانسیل

 این دادن تاثیر با و مهندسی، و بیولوژی علم پزشکی، ادغام

 افزارهایکامپیوتری و نرم هایسیستم تجهیزات، در علوم

. کنندمی کمک انسان سالمت وضعیت بهبود به مختلف

 و رشد باالیی برای پتانسیل رشته این گفتیم که همانطور

 هایپیشرفت اخیر سال چند در که طوری به ؛دارد پیشرفت

 های قبلسال مثل هم امسالداشته است.  چشمگیری

 به که گرفته صورت رشته این در توجهی قابل هاینوآوری

  :پردازیممی هاآن از یکی معرفی

 حسگرهای مرکز مدیر و نانوتکنولوژی استاد 1جوزف وانگ

کتاب  از اقتباس با 3دیگو سن کالیفرنیا دانشگاه 2پوشیدن قابل

 شده طراحی« stillsuit»عنوان  با لباسی آن در که 4«تپه»

 دمای داشتن نگه به پایین توانمی کاربردهایش از که بود

 اتالف از جلوگیری باالی محیط، دمای برابر در لباس داخل

 داخل رطوبت حفظ و پوشیده را لباس که شخصی انرژی

 بر را آن رهبری و داده تشکیل را کرد، تیمی اشاره لباس

 و بسازند را لباس این بتوانند مشابه نهایت در تا گرفته عهده

  .کنند بازار راهی

نام  با که انشپروژهش در تیمش و وانگ جوزف هدف

«ATTACH»5 قابلیت  با سیستمی طراحی ،اندکرده شروع

 سرمایشی و گرمایشی صورت به اتوماتیک کارکرد و دما تغییر

 همچنین با و شخص بدن محیط، دمای دمای با متناسب

، استپوشیده را لباس که شخصی خود به درخواست توجه

                                                           
1 Joseph Wang 
2 Center of Wearable Sensors 
3 University of California San Diego 
4 Herbert, Frank, Dune, August 1, 1965 

 استفاده نیازمند مهندسی-زیست بزرگ اقدام اینباشد. می

 .است مختلف هایاز تکنولوژی همزمان

 در شخص بدن دمای داشتن نگه برای ATTACH سیستم

: کندعمل می اصلی سیستم دو پایه بر مطلوب وضعیت

 سیستم .Passive سیستم و Active سیستم

 هایزبانه و مخصوص پلیمرهای شامل  passiveایپارچه

 دهدمی را اجازه لباس این بافت به و است رطوبت به حساس

 منقبض دما کاهش هنگام و منبسط دما افزایش هنگام که

 دمای به توجه با دارد که را توانایی این سیستم شود. این

 ترینکوچک به تعریق، میزان و شخص بدن دمای محیط،

 دهد. نشان واکنش دمایی تغییرات

 حال در پژوهشی تیم این تر،وسیع دامنه با دما تغییرات برای

 ظرفیت تا هستندActive  ایپارچه سیستم توسعه و طراحی

 که طوریه ب دهند؛ افزایش را لباس سرمایشی و گرمایشی

 سیستم، برسد ظرفیت خود به passive سیستم اگر

شارژ  قابل هایباتری با که شودمی فعال ایترموالکتریکی

 از آن شارژ و کندکار می 6سوختی زیست هایسلول و مجدد

-می انجام ،پوشدمی را لباس که شخصی خود تعریق طریق

 شود.

 انجام برای خود موردنیاز مواد تا دارد قصد تحقیقاتی تیم این

 کند تا تولید بعدیسه پرینتر از استفاده با پروژه این

 ابراز وانگ آقای .برسد خود مقدار حداقل به هایشانهزینه

های هزینه میزان سیستم این که استکرده امیدواری

 پانزده تا را هاساختمان و هاشرکت گرمایشی و سرمایشی

  .است توجهی قابل میزان که دهدمی کاهش درصد

 

 
https://www.onlineengineeringprograms.com/feature

s/tech-2020-biomedical

5 Adaptive Textiles Technology with Active Cooling 

and Heating 
6 Biofuel cell 

 سرمایشی و گرمایشی مهندسی زیست لباس
 

 بعمن

https://www.onlineengineeringprograms.com/features/tech-2020-biomedical
https://www.onlineengineeringprograms.com/features/tech-2020-biomedical
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.پیشنهادهای شما عزیزان هستیمپذیرای انتقادات و 

 همچنین در صورت تمایل به همکاری، لطفا با ما در ارتباط باشید. 
 

 انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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