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نویسنده : محمد حسینعلی زاده

ــرای  ــه ب ــل توج ــی قاب ــزار تحقیقات ــک اب ــدود1 ی ــزای مح ــز اج آنالی
ــن  ــت. ای ــی اس ــات بیولوژیک ــی در تحقیق ــل بیومکانیک تجزیه وتحلی
تجزیه وتحلیــل  و  پیچیــده  ســاختارهای  مدلســازی  بــرای  روش 
ــز  ــوژی۲، از آنالی ــت. در ایمپلنتول ــا اس ــی آن ه ــات مکانیک خصوصی
ــرای بررســی الگوهــای تنــش در اجــزای مختلــف  اجــزای محــدود ب
ــده  ــتفاده ش ــت اس ــراف ایمپلن ــتخوان اط ــن اس ــت و همچنی ایمپلن
اســت. همچنیــن بــرای مطالعــه خصوصیــات بیومکانیکــی ایمپلنت هــا 
و همچنیــن بــرای پیش بینــی موفقیــت ایمپلنت هــا در شــرایط 
بالینــی مفیــد اســت. بــرای درک بیومکانیــک شکســتگی می تــوان از 
آنالیــز اجــزای محــدود بارهــای ضربــه ای شبیه ســازی شــده اســتفاده 
ــا مطالعــات انجــام شــده  کــرد. آنالیــز اجــزای محــدود در مقایســه ب
ــل  ــا قاب ــی دارد. آزمایش ه ــای مختلف ــی، مزای ــای واقع روی مدل ه
تکــرار هســتند، هیچگونــه مالحظــات اخالقــی وجــود نــدارد و ممکــن 
ــد.  ــر یاب ــالح و تغیی ــاز، اص ــاس نی ــه براس ــای مطالع ــت طرح ه اس
ــز وجــود دارد.  ــزای محــدود نی ــز اج ــای خاصــی از آنالی محدودیت ه
ــه ای اســت کــه در آن شــرایط  ایــن یــک مطالعــه آزمایشــگاهی رایان
ــن،  ــود؛ بنابرای ــرار نش ــل تک ــور کام ــه ط ــت ب ــن اس ــی ممک بالین
ــی  ــی بالین ــا ارزیاب ــد ب ــز اجــزای محــدود بای ــات بیشــتر آنالی تحقیق

ــل شــود. تکمی

معرفی

ــی و  ــزاری غیرتهاجم ــوان اب ــه عن ــون ب ــدود، اکن ــزای مح ــز اج آنالی
ــر  ــی ب ــای مکانیک ــر نیروه ــک و تأثی ــه بیومکانی ــرای مطالع ــی ب عال
سیســتم های بیولوژیکــی بــه طــور گســترده ای پذیرفتــه شــده اســت. 
ــان  ــه صــورت ســه بعدی و بی ــزار امــکان تجســم ســاختارها ب ــن اب ای
خصوصیــات مــواد شــکل دهنده و بیــان صــورت آناتومیــک ســاختار ها 
ــدازه و  ــکان، ان ــاد م ــکان ایج ــن ام ــد ]1[. همچنی ــم می کن را فراه
ــن  ــد. همچنی ــم می کن ــده را فراه ــال ش ــروی اعم ــک نی ــت ی جه
ــه  ــد. ب ــن کن ــری را تعیی ــل اندازه گی ــش قاب ــاط تن ــن اســت نق ممک
ــل  ــورد تجزیه وتحلی ــواد م ــات فیزیکــی م ــر خصوصی ــالوه، چــون ب ع

ــت ]۲ ، 3[.  ــرار اس ــل تک ــی قاب ــه راحت ــذارد، ب ــر نمی گ تأثی
روش اجــزای محــدود3 اساســاً یــک روش عــددی بــرای تجزیه وتحلیل 
تنش هــا و تغییــر شــکل در ســاختارهای هــر هندســه مشــخص اســت. 
نــوع، چیدمــان و تعــداد کل عناصــر در دقــت نتایــج تأثیــر می گــذارد. 
ــه  ــزای محــدود و ب ــدل اج ــک م ــی ســاخت ی ــور کل ــه ط مراحــل ب
دنبــال آن تعییــن مشــخصات و خــواص مــواد مناســب، بارگذاری هــا و 

شــرایط  تــا  اســت  مــرزی  شــرایط  و  اولیــه  شــرایط 
.]4[ شــود  انجــام  دقیــق  طــور  بــه  نظــر  مــورد  شبیه ســازی 

پیــش از ایــن، هنگامــی کــه آنالیــز اجــزای محــدود در دندانپزشــکی 
ــی در  ــاده و مختلف ــای س ــت، فرض ه ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس م
ــه  ــواد ارائ ــات م ــا و خصوصی ــار، مرزه ــه، ب ــازی هندس ــورد مدلس م
ــی  ــج تحلیل ــر نتای ــم ب ــور حت ــه ط ــی ب ــن فرضیات می شــد ]5[. چنی
تأثیــر می گــذارد. در بــدن انســان، تغییــرات فــردی بــا توجــه 
ــر  ــه تأثی ــود دارد ک ــتخوان وج ــکل اس ــت و ش ــت، کمی ــه کیفی ب
ــد  ــا فرآین ــت و ی ــرایط ایمپلن ــناخت ش ــی و ش ــی در پیش بین مهم
تصویربــرداری  سیســتم های  پیشــرفت  بــا  اخیــراً  دارد.  درمــان 
ــاص  ــای خ ــتخراج داده ه ــکان اس ــر ۴CT و 5MRI، ام ــال نظی دیجیت
ــز  ــدل آنالی ــک م ــه ی ــتخوان ب ــه اس ــوط ب ــواص مرب ــه و خ هندس
 MRI و   CT  .]7 ، اســت ]6  امکان پذیــر شــده  اجــزای محــدود 
ــطح  ــت در س ــاختار ایمپلن ــتخوان و س ــه بعدی از اس ــورت س ــه ص ب
محــدود  اجــزای  آنالیــز  ضمنــا  می کننــد.  میکرو تصویربــرداری 
مبتنــی بــر داده هــای بیولوژیکــی بــرای بیمــاران خــاص هــم وجــود 
ــت. ــاوت اس ــراد متف ــتخوان در اف ــک اس ــرایط بیولوژی ــرا ش دارد؛ زی

بنابرایــن، می تــوان مدل هــای آناتومیکــی بســیار دقیقــی ایجــاد 
ــه می دهنــد. ــل اعتمــادی را ارائ ــج قاب ــه خــود نتای ــه نوب کــرد کــه ب
ــای  ــه ای از داده ه ــدود، مجموع ــزای مح ــز اج ــازی آنالی ــرای مدلس ب
تصویــر CT بیمــار بــرای ســاخت هندســه مــدل آنالیــز اجــزای محدود

آنالیز اجزای محدود

 ۲
۱ FEA
۲ Implantology
۳ FEM
۴ Computed tomography
۵ Magnetic resonance imaging



 متشــکل از دو اســتخوان کورتیــکال1 و اســفنجی۲، جمــع آوری شــده 
اســت.

در اکثــر مدل هــا رفتــار ایزوتروپیــک یــا همســانگرد3 را در نظــر 
می گیرنــد؛ زیــرا در  نظــر  گرفتــن ســاختار ناهمســانگرد کل اســتخوان 
بــا روش هــای فعلــی امکان پذیــر نیســت ]8[. بــار مکانیکــی در صــورت 
ــت  ــود. اگرچــه فعالی ــتخوان وارد می ش ــت یــا اس ــه ایمپلن ــزوم ب ل
ــی  ــرایط بالین ــورت در ش ــه و ص ــی جمجم ــکل و آناتوم ــی ش عضالن
ــال  ــد، در ح ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــوزال4 را تح ــار را  اکل ــی ب واقع
حاضــر شبیه ســازی همــه نیروهــای عضالنــی بــه مــدل آنالیــز اجــزای 
ــورب  ــا م ــار عمــودی ی ــن، معمــوالً از ب محــدود دشــوار اســت؛ بنابرای
ــزای  ــز اج ــار ورودی در آنالی ــوان ب ــه عن ــت ب ــا ایمپلن ــدان ی روی دن

محــدود اســتفاده می شــود ]9 ، 10[.
آنالیزاجزایمحدوددرایمپلنتها

ــای  ــرای بررســی الگوه ــز اجــزای محــدود ب ــوژی، از آنالی در ایمپلنتول
تنــش مکانیکــی در اجــزای مختلــف ایمپلنــت و همچنیــن اســتخوان 
اطــراف ایمپلنــت اســتفاده شــده اســت. چندیــن مطالعــه آنالیــز اجــزای 
ــراف  ــتخوان اط ــش در اس ــوی تن ــه الگ ــد ک ــرض می کن ــدود ف مح
ایمپلنــت تحــت تأثیــر تعــداد ایمپلنت هــا در اســتخوان، محیــط 
ایمپلنــت و فضــای اشــغال شــده در اســتخوان، طــول، تعــداد رزوه هــای 
ــف  ــزای مختل ــاده تشــکیل دهنده اج ــواص م ــت، خ ــود در ایمپلن موج
ایمپلنــت و همچنیــن ویژگی هــای اســتخوان اطــراف آن اســت ]11 ، 

.]1۲
ــی تنــش مکانیکــی  ــرای ارزیاب ــز اجــزای محــدود   ب ــات آنالی در مطالع
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــای مختلف ــت، معیاره ــراف ایمپلن ــتخوان اط در اس
می شــود شــامل تنــش فــون میــزس5، تنــش حداکثــری، حداقــل تنــش 
اصلــی و حداکثــر تنــش برشــی اســت. تنــش فــون میــزس بیشــترین و 
معمول تریــن مــورد اســتفاده تنــش بــرای ارزیابــی عملکــرد و یــا حتــی 
شکســت مــواد مختلــف اســت. حداکثــر تنــش اصلــی، بــرای مشــاهده 
تنــش کششــی مناســب اســت و حداقــل تنــش،  عمدتــا در مــورد تنــش 
فشــاری اســت. اســتفاده از تنــش اصلــی نیــز بــرای چنیــن مطالعاتــی 
ــم  ــت شــکل پذیری و ه ــم خاصی ــرا اســتخوان ه ــه می شــود؛ زی توصی
شــکنندگی دارد ]13[. تنــش مکانیکــی نقــش برجســته ای در حفــظ 
ــی  ــی پیش بین ــای حیوان ــتخوان دارد و در مدل ه ــازی اس استخوان س
میشــود کــه اضافــه بــار اکلــوزال یــک عامــل خطرنــاک بــرای از دســت 

دادن اســتخوان اطــراف ایمپلنــت باشــد ]14 ، 15[.
ــکاران ]16[  ــو6 و هم ــز اجــزای محــدود، دمنک ــه آنالی ــک مطالع  در ی
ــادی در  ــر زی ــت، تاثی ــدازه ایمپلن ــر در ان ــه تغیی ــد ک ــنهاد کردن پیش
ظرفیــت تحمــل بــار آن دارد. نتایــج طوالنی مــدت ایمپلنت هــای  
ــن  ــه از بی ــد ک ــان می ده ــن نش ــک پایی ــت ف ــت ایمپلن ــت حمای تح
رفتــن استخوان ســازی بــدون عالئــم عفونــت بیشــتر از اطــراف 
ایمپلنــت بــوده اســت ]17[. ایــن تحقیقــات نقــش شــرایط بیومکانیکی 
را بیــن ایمپلنــت و اســتخوان بــرای موفقیــت طوالنی مــدت در کاشــت 

ایمپلنت هــا برجســته می کنــد.
ــاج  ــر ت ــت می کننــد کــه نســبت باالت  روش هــای اجــزای محــدود ثاب
دنــدان بــه خــود ایمپلنــت احتمــال خرابــی را افزایــش می دهــد. یــک 
ــر نشــان داد کــه بارگــذاری مــورب باعــث ایجــاد تنــش  مطالعــه اخی
ــاع  ــه نســبت ارتف ــی ک ــا هنگام ــت می شــود، عمدت ــه ایمپلن بیشــتر ب

موفقیــت در مدلســازی آنالیــز اجــزای محــدود بــه دقــت در شبیه ســازی 
هندســه و ســاختار ایمپلنــت، خــواص مــواد ســازنده ایمپلنــت و اســتخوان 
فــک، شــرایط بارگــذاری و همچنیــن ســطح در تمــاس بیــن ایمپلنــت و 
ــگام  ــده در هن ــه ش ــای ارائ ــتگی دارد. پیش فرض ه ــک بس ــتخوان ف اس
ــدم  ــه ع ــه طــور قطــع منجــر ب ــزار ب ــای نرم اف مدلســازی و محدودیت ه
ــات  ــی خصوصی ــرای بررس ــدود ب ــزای مح ــز اج ــود. آنالی ــت می ش دق
بیومکانیکــی ایمپلنت هــا و همچنیــن بــرای پیش بینــی موفقیــت در 
ــداری ایمپلنت هــا در شــرایط بالینــی اســتفاده شــده اســت. مشــکل  پای
ــای  ــه نیروه ــخ آن ب ــده و پاس ــتخوانی زن ــت اس ــازی باف ــی شبیه س اصل
ــرداری ــای تصویرب ــا اســتفاده از تکنیک ه ــز ب مکانیکــی اعمــال شــده نی

پیشرفته تا حدی برطرف می شود.
ــش در  ــای تن ــورد الگوه ــی در م ــای خوب ــدود ایده ه ــزای مح ــز اج آنالی
ایمپلنــت و مهم تــر از آن در اســتخوان اطــراف ایمپلنــت ارائــه می دهــد. 
ــود در  ــه بهب ــر ب ــش منج ــع تن ــای توزی ــورد الگوه ــش در م ــن دان ای
طراحــی ایمپلنت هــا و روش هــای جایگــذاری آن -هــا خواهــد شــد ]۲0[.
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۴ Occlusal
۵ Von Mises
۶ Demenko
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ــن  ــه بی ــرم اســت ک ــدی بســیار ن ــت پیون ــک باف ــال1 ی ــاط پریودنت رب
ریشــه دنــدان و اســتخوان آلوئــوالر۲ واقــع شــده اســت ]۲1[. عملکــرد 
اصلــی آن، پشــتیبانی از دنــدان اســت و از نظــر تغییــر شــکل، 
مهم تریــن جــز پریودنشــیوم3 اســت. مطالعــات مربــوط بــه بیومکانیــک 
دنــدان تحــت بارهــای وارده هنــگام فرآینــد جویــدن و بارهــای آســیبزا 
ــود  ــدود، می ش ــزای مح ــز اج ــدل آنالی ــال در م ــاط پریودنت ــامل رب ش
کــه بــه دلیــل تأثیــر آن بــر تحــرک دنــدان و همچنیــن تنــش و توزیــع 
ــال را  ــاط پریودنت ــات رب ــن مطالع ــر پریودنشــیوم اســت. همــه ای آن ب
ــک  ــامل ی ــه ش ــد ک ــر گرفته ان ــه بعدی در نظ ــمی س ــوان جس ــه عن ب
ــدان و اســتخوان  ــازک اســت کــه  بیــن دن جســم کوچــک و نســبتاً ن
آلوئــوالر اســت ]۲۲ ، ۲3[. گنجانــدن ربــاط پریودنتــال بــه عنــوان یــک 
ــر  ــی اگ ــود، حت ــدل می ش ــی م ــه پیچیدگ ــر ب ــه بعدی منج ــدل س م
ربــاط پریودنتــال در مطالعــات، اهمیــت چندانــی نداشــته باشــد. بــا این 
حــال، نادیــده گرفتــن ربــاط، مدل هــا را بیــش از حــد ســاده کــرده و 
منجــر بــه توزیــع فشــار و تنــش نادرســت روی پریودنشــیوم همــراه بــا 

ــود ]۲4 ، ۲5[.  ــدان می ش ــای دن ــرکات نابه ج ح
ــوان  ــه عن ــال را ب ــاط پریودنت ــکاران ]۲6[ رب ــا4 و هم ــی، تون ــه تازگ ب
ــازی  ــول شبیه س ــتخوان آلوئ ــدان و اس ــن دن ــی بی ــدل تماس ــک م ی
کرده انــد. پیشــنهاد شــد کــه ایــن مــدل باعــث صرفه جویــی در وقــت 
ــت را افزایــش  ــردازش قبــل و بعــد از آن می شــود، دق ــروی کار پ و نی

ــد. ــز می افزای ــش نی ــع تن ــدن توزی ــال ش ــه نرم ــد و ب می ده
نقشآنالیزاجزایمحدوددرآسیبوشکست

ــزای  ــز اج ــوان از آنالی ــی، می ت ــازی های بیولوژیک ــا شبیه س ــراه ب هم
محــدود بــرای بــرآورد پاســخ های بیومکانیکــی مناطــق تعریــف شــده 
ــرای درک  ــرد. ب ــتفاده ک ــاص اس ــرایط خ ــه ش ــا ب ــا و اندام ه بافت ه
ــای  ــدود باره ــزای مح ــز اج ــوان از آنالی ــتگی می ت ــک شکس بیومکانی
ضربــه ای شبیه ســازی شــده اســتفاده کــرد. بــرای بررســی بیومکانیــک 
ــول  ــل قب ــی  قاب ــه از نظــر عمل ــی ک ــه ای، داشــتن مدل ــای  ضرب باره
باشــد و همچنیــن نتایــج معتبــر و موثقــی را بــه همــراه داشــته باشــد، 
ــا  ــد، ام ــتفاده می ش ــد اس ــته،  جس ــت. در گذش ــز اس ــش برانگی چال
در زمــان حاضــر مالحظــات اخالقــی چنیــن مطالعاتــی را مجــاز 
ــرگ جســد  ــرگ و ســن م ــس از م ــرات پ ــالوه، تغیی ــه ع ــد. ب نمی ده

ــدارد.  ــه ای مطابقــت ن ــار ضرب ــده ناشــی از ب ــی ســانحه دی  بیمــار معمول
بیشــتر مطالعــات حــدس می زننــد کــه میانگیــن ســنی بیمــاران ســوانح  

فــک و صــورت ۲0-30 ســال باشــد ]۲7 ، ۲8[.
بــا توجــه بــه ایــن واقعیت هــا، آنالیــز اجــزای محــدود مدل هــای معتبــری 
ــکاران  ــرل5 و هم ــد. هی ــد می کن ــی تولی ــل بیومکانیک ــرای تجزیه وتحلی ب
ایــن روش شکســتگی ناســو اربیتوارتموئید6 را  از  ]۲9[، بــا اســتفاده 
ــای  ــی از تنش ه ــدود الگوی ــان مح ــل الم ــد. تجزیه وتحلی ــه کردن مطالع
ــا  ــه ب ــان داد ک ــتخوان را نش ــرد اس ــار عملک ــر از معی ــزس فرات ون می
ــت دارد.  ــود، مطابق ــی مشــاهده می ش ــر بالین ــه از نظ شکســتگی هایی ک
نتیجه گیــری ایــن شــد کــه می تــوان از مدل هــای اجــزای محــدود 
ــی در  ــه اطالعات ــان و ارائ ــه انس ــیب های جمجم ــازی آس ــرای شبیه س ب

ــرد. ــتفاده ک ــتگی اس ــف شکس ــواع مختل ــی7 ان ــورد بیماری زای م
ــی  ــف زندگ ــه مختل ــن انســان در ســه مرحل ــک پایی ــع تنــش در ف توزی
توســط بوجــار8 و همــکاران ]30[ توســط روش اجــزای محــدود تخمیــن 
زده شــد. نویســندگان، باالتریــن ســطح تنــش را در قســمت گردنــی فــک 
ــاله مشــاهده  ــار 67 س ــک بیم ــدان ی ــن بی دن ــک پایی ــک ف ــن در ی پایی
کردنــد کــه بــه ســفتی اســتخوان نســبت داده شــد. توزیــع تنش ناشــی از 
بارهــای ضربــه ای وارد شــده بــر ســمفیز9 و پاراســمفیز10 و فــک پاییــن در 
ــا اســتفاده از روش اجــزای محــدود  فــک پاییــن بی دنــدان ســالمندان، ب
در مطالعــه دیگــری مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت ]31[. ایــن نتایــج 
ــه ناحیــه )نواحــی ســمفیز، پاراســمفیز و  نشــان داد کــه ســطح تنــش ب
ــل  ــه و تحلی ــوع تجزی ــن ن ــتگی دارد. ای ــار بس ــدت ب ــن( و ش ــک پایی ف
ــای  ــود تکنیک ه ــرای بهب ــد ب ــیار مفی ــزاری بس ــد اب ــن می توان همچنی

جراحــی و تولیــد مــواد زیســتی جدیــد باشــد.
نتیجهگیری

روش اجــزای محــدود در مقایســه بــا مطالعــات انجــام شــده روی 
مدل هــای واقعــی، مزایــای مختلفــی دارد. آزمایش هــا قابــل تکــرار 
ــت  ــن اس ــدارد و ممک ــود ن ــی وج ــات اخالق ــه مالحظ ــتند، هیچ گون هس
طرح هــای مطالعــه براســاس نیــاز، اصــالح و تغییــر یابــد. محدودیت هــای 
خاصــی نیــز بــرای روش اجــزای محــدود وجــود دارد. ایــن یــک مطالعــه 
ــه ای اســت کــه در آن شــرایط بالینــی ممکــن اســت  آزمایشــگاهی رایان
ــت  ــوالً تح ــش معم ــل تن ــود. تجزیه وتحلی ــرار نش ــل تک ــور کام ــه ط ب
ــه  ــواد ب ــی م ــواص مکانیک ــود و خ ــام می ش ــتاتیک انج ــذاری اس بارگ
ــه در  ــوند، اگرچ ــم می ش ــی تنظی ــی خط ــانگرد و کشش ــورت همس ص
واقعیــت چنیــن نیســت؛ بنابرایــن، نتایــج ممکــن اســت فقــط بــه لحــاظ 
کیفــی تأییــد شــوند. زودوســکی11 و همــکاران ]3۲[ روش اجــزای 
ــن  ــه ای ــد ک ــد و دریافتن ــی مقایســه کردن ــای واقع ــا مدل ه محــدود را ب
مــدل بــا اندازه گیــری فشارســنج مطابقــت دارد. بــا در نظــر داشــتن ایــن 
ــا  ــد ب ــاره روش اجــزای محــدود بای محدودیت هــا، تحقیقــات بیشــتر درب

ــل شــود. ــی تکمی ــی بالین ارزیاب

منابع

برای دیدن منابع کلیک کنید.
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۱ Periodontal Ligament
۲ Alveolar
۳ Periodontium
۴ Tuna
۵ Huempfner-Hierl
۶ Naso Orbito Ethmoid
۷ Pathogenesis
۸ Bujtár
۹ Symphyseal
۱۰Parasymphyseal

https://drive.google.com/file/d/1stfP0PPayW9lFNSKbOHZ6rLRpEZo1GuG/view?usp=sharing


سیستم پنوماتیک
نویسنده: 
نیما مسلمی

سیســتم پنوماتیــک1، سیســتمی اســت کــه بــرای انتقــال انــرژی بــه روش ســیال تحــت فشــار طراحــی شــده کــه مزیــت ایــن روش افزایــش نیــرو 
و همچنیــن قابلیــت تغییــر جهــت ســریع بــدون صدمــه رســیدن بــه سیســتم اســت. نیوماتیــک بــرای حالت هایــی کــه نیرو هــای نســبتا پاییــن و 
ســرعت حرکتــی بــاال مــورد نیــاز باشــد، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. سیســتم های پنوماتیــک از هــوای فشــرده یــا گازهــای بی اثــر اســتفاده 

می  کننــد کــه در ســیلندرها محــدود شــده و نیــرو را بــه پیســتون منتقــل می کننــد.

ــد،  ــر ش ــه ذک ــک ک ــتم نیوماتی ــای سیس ــری بخش ه ــب قرارگی ترتی
مشــابه شــکل بــاال اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا هــوا وارد کمپرســور 
ــر شــده وارد  ــوای فیلت ــت شــده و ه می شــود، ســپس وارد واحــد مراقب
شــیر پنوماتیــک شــده و تغییــرات الزم در جریــان، فشــار یــا جهــت آن 
ــه  ــورد نظــر ک ــد م ــر شــده و فرآین ــت وارد عملگ ــد و در نهای رخ می ده

ــود ]1[. ــام می ش ــده، انج ــی ش ــرای آن طراح ــک ب ــتم پنوماتی سیس
ــور  ــه ط ــک ب ــرده، از پنوماتی ــوای فش ــی ه ــی و پاکیزگ ــل ایمن ــه دلی ب
معمــول در دســتگاه های پزشــکی اســتفاده می شــود. کاربــرد آن از 
ــزرگ  ــا تأمیــن تجهیــزات ب ــزار کوچــک و ســاده ت حرکــت دادن یــک اب
ــر  ــاق اکث ــال، ات ــرای مث ــود؛ ب ــامل می ش ــل را ش ــاق عم ــده ات و پیچی
ــکان،  ــر روز، پزش ــت. ه ــرده اس ــوای فش ــال ه ــه اتص ــز ب ــاران مجه بیم
پرســتاران و تکنســین ها، تجهیــزات حیاتــی را بــه ایــن اتصــاالت متصــل 
ــیژن و  ــن اکس ــه تأمی ــا ب ــک در آن محیط ه ــزای پنوماتی ــد. اج می کنن
ــرت جارویــک،  ــا قلــب مصنوعــی مشــهور راب داروهــا کمــک می کننــد ی
ــه  ــه ب ــدی ک ــک 375 پون ــو الکترو  پنوماتی ــک درای ــه ی ــل ب ــب متص قل

ــید. ــتر بخش ــی بیش ــی کالرک 11۲ روز زنگ ــکی، بارن ــگام پزش پیش

ــتمهای ــکیلدهندهسیس ــیتش ــایاصل بخشه
پنوماتیــکعبــارتاســتاز:

1.تولیدهوایفشرده
ــای  ــا در حالت ه ــود ام ــام می ش ــور انج ــط کمپرس ــن کار توس ای
خــاص ممکــن اســت هــوای فشــرده بــا روش دیگــری تولیــد شــود 
ــوارد  ــن م ــی از ای ــزن، یک ــط مخ ــرده توس ــوای فش ــال ه ــه انتق ک

اســت.
ــه  ــف ب ــور موظ ــه کمپرس ــرد ک ــان ک ــوان بی ــی می ت ــور کل ــه ط ب
ــط  ــوا توس ــم ه ــن تراک ــت. ای ــوا( اس ــیال )ه ــردن س ــم ک متراک
ســیلندر و پیســتون در کمپرســور اتفــاق می افتــد. فشــار خروجــی 
در کمپرســور های معمولــی بیــن 7 تــا 8 بــار۲ اســت کــه در بعضــی 
ــد  ــای خــاص مانن ــز می رســد و در نمونه ه ــار نی ــه 10 ب ــا ب نمونه ه

ــار اســت. کمپرســور اســکرو فشــار خروجــی 1۲ ب
2.واحدمراقبت

بــه بیانــی ســاده میتــوان واحــد مراقبــت را بــه ایــن ترتیــب تعریــف 
نمــود کــه ایــن واحــد مســئولیت مراقبــت از هــوای فشــرده را دارد. 
ایــن واحــد دارای ســه بخــش اساســی فیلتــر، روغــن زن و رگوالتــور 

 . ست ا
3.شیرپنوماتیک

ــت،  ــرل جه ــور کنت ــه منظ ــک ب ــتم های پنوماتی ــیر ها در سیس ش
ــوان  ــه عن ــود. ب ــتفاده می ش ــان اس ــرل جری ــار و کنت ــرل فش کنت
ــی  ــار خروج ــرل فش ــه کنت ــف ب ــار موظ ــرل فش ــیر کنت ــال ش مث

ــت. ــتم اس ــط سیس ــده توس ــته ش ــار خواس ــا فش ــق ب مطاب
4.عملگرپنوماتیک

)ســیلندر  پنوماتیــک  جــک  شــامل  پنوماتیــک  عملگر هــای 
پنوماتیــک(، ســیلندر چرخشــی پنوماتیــک، گریپــر )چنــگک( 
پنوماتیــک و جک هــای بــدون شــفت یــا رادلــس3 و غیــره می باشــد. 
ــرای انتخــاب جــک  ــه ذکــر اســت کــه اساســی ترین نکتــه ب الزم ب
ــورس و قطــر پیســتون می باشــد. ــک طــول ک ــا ســیلندر پنوماتی ی
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۱ Pneumatic
۲ bar
۳ Rodless cylinder



دریچه هــای  پلیمــوث۲،  پنومادییــن1،  ماننــد  تأمین کنندگانــی 
پنوماتیــک مینیاتــوری، اتصــاالت و کنترلر هــا را بــرای طیف گســترده ای 
ــن  ــد. اجــزای اســتاندارد ای ــد می کنن از ســخت افزارهای پزشــکی تولی
شــرکت ها معمــوالً اولیــن و بهتریــن انتخــاب تولیدکننــدگان در 
ــا  ــن مزای ــت. ای ــکی اس ــتگاه های پزش ــاژ دس ــی و مونت ــگام طراح هن
ــل ســریع و قیمت گــذاری مناســب  شــامل دسترســی گســترده، تحوی
ــامل  ــتاندارد ش ــنهادات اس ــیعی از پیش ــف وس ــت. طی ــادی اس و اقتص

ــر اســت: مــوارد زی
ــورت  ــات پ ــدازه و تنظیم ــواع ان ــت در ان ــرل جه ــوپاپ های کنت • س

ــاوت متف
ــوا و  ــار ه ــق فش ــرل دقی ــرای کنت ــوری ب ــای مینیات • تنظیم کننده ه

ــرای کاربردهــای فضــای محــدود  مناســب ب
ــه  ــده ب ــای خورن ــر محیط ه ــاالت در براب ــیرآالت و اتص ــت ش • مقاوم

دلیــل جنــس اســتیل ضدزنــگ
ــیژن از  ــاک اکس ــک پ ــاالت پنوماتی ــا و اتص ــودن دریچه ه ــاری ب • ع

ــا ــایر آالینده ه ــی و س ــن، چرب ــق، روغ ذرات معل
ــی  ــای مصنوع ــک ســاخت عضله ه ــتفاده از پنوماتی ــوارد اس ــی از م یک
اســت کــه بســیار در حــوزه بیومکانیــک و توانبخشــی مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت.
ــی  ــای مصنوع ــک ســاخت عضله ه ــتفاده از پنوماتی ــوارد اس ــی از م یک
اســت کــه بســیار در حــوزه بیومکانیــک و توانبخشــی مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت.

ــک  ــه ی ــک المــان انقباضــی ب ــوان ی ــه عن ــن ب ــی مــک کیب ــه هوای عضل
بریــس ارتوپــدی مجهــز شــده )بریــس فعــال( کــه امــکان حرکــت کنترل 
شــده اندام هــای فلــج را فراهــم می کنــد کــه بیمــاران را قــادر می ســازد 
کارهــای ســاده را انجــام دهنــد. در ایــن زمــان بــود کــه اصطــالح »عضلــه 

مصنوعــی« ابــداع شــد.
بــه دلیــل ســادگی طراحــی و متریــال ســبک وزن، پام هــا اغلــب نســبت 
ــه  ــادر ب ــا ق ــد. پام ه ــان می دهن ــود نش ــی از خ ــت باالی ــه وزن، مقاوم ب
ــا فشــار هــوای نســبتاً کــم  ــد نیــروی کششــی ب تولیــد حداکثــر 40 پون
هســتند. عــالوه بــر خصوصیــات نیرویــی قابــل توجــه، پام هــا می تواننــد 
ــه  ــابه عضل ــی ۲5٪، مش ــی خط ــد جابجای ــا درص ــاال و ب ــرعت ب ــا س ب

بیولوژیکــی فعــال شــوند.
ــای  ــاق و ویژگی ه ــام، انطب ــاوری پ ــای فن ــن ویژگی ه ــی از جذاب تری یک
میرایــی در مقایســه بــا عضلــه واقعــی اســت. مشــابه پیوندهــای عضالنــی 
ــتیک  ــواص االس ــد خ ــام می توانن ــای پ ــی، محرک ه ــی بیولوژیک و تاندون
ــری از  ــرای جلوگی ــام ب ــی محــرک پ ــاق ذات ــد. انطب از خــود نشــان دهن
ــرژی جنبشــی  ــرای ان ــر میرایــی طبیعــی ب ــه بیمــار، اث صدمــه بیشــتر ب
ایجــاد شــده هنــگام راه رفتــن بــا اســکلت بیرونــی از جملــه مزایــای آن 

اســت ]۲[.
ــت  ــت در طبیع ــوع حرک ــه ن ــول س ــور معم ــه ط ــی ب ــالت بیولوژیک عض
ــرک  ــن مح ــوان قدیمی تری ــه عن ــی ب ــاژک پیچش ــد: ت ــه می دهن را ارائ
)3500 میلیــون ســال پیــش( کــه برخــی از باکتری هــا را قــادر می ســازد 
تــا خــود را در محیــط مایــع حرکــت دهنــد، عضــالت انقباضــی پــا کــه 
بــه کانگوروهــا کمــک می کنــد تــا بپرنــد و خــم شــدن دم کــه بــه شــنا 
کــردن ماهــی کمــک می کنــد. انقبــاض کششــی )خطــی( متداول تریــن 
ــرکات  ــه ح ــت ک ــوان اس ــان و حی ــی انس ــه بیولوژیک ــت در عضل حرک
ــد.  ــر می کن ــردن امکان پذی ــد ک ــرش و بلن ــی را در پ ــده و چابک پیچی
عضــالت خطــی اســکلتی پســتانداران اغلــب خصوصیــات بســیار منحصــر 
ــات  ــن خصوصی ــدول 1(. ای ــد )ج ــان می دهن ــود نش ــردی از خ ــه ف ب
ــی مصنوعــی ســاخته  تاکنــون توســط هیــچ یــک از فناوری هــای عضالن

شــده توســط انســان تقلیــد نشــده اســت.
عضلــه معمــوالً بــا گاز تحــت فشــار کار می کنــد و سیســتم بــه کمپرســور 
و همچنیــن یــک مخــزن ذخیــره گاز احتیــاج دارد. از هــوای تحــت فشــار 
ــر شــکل آســتین  ــاً تغیی ــی و متعاقب ــش حجــم کیســه داخل ــرای افزای ب
بافتــه شــده عضلــه مــک کیبــن اســتفاده می شــود. مفهــوم اساســی کار 
ــه شــده  ــه آســتین بافت ــن اســت ک ــن، ای ــی مــک کیب عضــالت مصنوع
افزایــش حجمــی کیســه داخلــی را بــه یــک انقبــاض طولــی تبدیــل کنــد 
کــه توانایــی تولیــد نیروهــای انقباضــی را داشــته باشــد )شــکل ۲( کــه 
بســیار بیشــتر از یــک سیســتم معــادل هیدرولیــک یــا پنوماتیــک اســت.

شکل 1 ماهیچه مصنوعی پنوماتیکی یا پام1

ــدان  ــط فیزیک ــام توس ــا پ ــک ی ــی پنوماتی ــه مصنوع ــرک عضل مح
ــه 1950  ــل ده ــن در اوای ــک کیب ــوزف الوس م ــر ج ــی، دکت اتم
ســاخته شــد. از دکتــر مــک کیبــن خواســته شــد یــک محــرک نــرم 
ــرش کارن 13  ــه دخت ــک ب ــرای کم ــه ب ــد ک ــراع کن ــک اخت و رباتی
ــه  ــن مــدت، هــزاران کــودک و بزرگســال ب ــه کار رود. در ای ســاله ب
ــج شــدند. کارن  ــه 1900  فل ــال در ده ــج اطف ــری فل ــل همه گی دلی
یکــی از قربانیــان ناخوشــایند ویــروس پولیــو )نوعــی بیمــاری حــاد 
ویروســی اســت کــه دســتگاه گــوارش و در بعضــی مواقــع دســتگاه 
ــه  ــردن ب ــه وی را از گ ــود ک ــد( ب ــر می کن ــزی را درگی ــی مرک عصب

ــاد پاییــن فلــج کــرد. ــا حــدی ب ــت اســتراحت )b( ت ــت )a( حال ــار ثاب ــام تحــت ب شــکل ۲. عملکــرد پ

 6

4

۱Pneumadyne
۲ Plymouth
۳ PAM (Pneumatic Artificial      
Muscles)
4 Joseph Laws McKibben



جدول1،1. خواص مهندسی عضله بیولوژیکی

جدول1،1. خواص مهندسی عضله بیولوژیکی

شکل 3. خصوصیات هندسی غالف بافته شده )آستین( عضله مک کیبن

مشخصاتمکانیکیعضلهمککیبن

بــه گفتــه تنــدو و همــکاران، عضلــه مصنوعــی ایــده آل مــک کیبــن 
را می تــوان بــه عنــوان یــک شــبکه مســطح از پانتوگراف هــای 
یکســان متصــل در نظــر گرفــت. همانطــور کــه در شــکل 3 نشــان 
داده شــده اســت، m ســتون و n ردیــف کــه آن هــا یــک مســتطیل 
ــه اولیــه  ــد و زاوی ــا طــول اولیــه l0 و عــرض L0 را پوشــش داده ان ب
هــر پانتوگــراف ابتدایــی α0 اســت. واضــح اســت کــه وقتــی شــبکه 
 α بــه α0 در جهــت طــول کوچــک می شــود، زاویــه اولیــه از
ــتطیل  ــکل مس ــه ش ــبکه آن را ب ــه ش ــود و در نتیج ــل می ش منتق
ــه L افزایــش  حفــظ می کنــد. در همــان زمــان عــرض نیــز از L0 ب
ــبکه  ــرض ش ــا ف ــد و ب ــش می یاب ــه l کاه ــول از l0 ب ــد و ط می یاب
 ۲πr = L و r0 نــرم پانتوگــراف بــه شــکل اســتوانه و بــا شــعاع اولیــه
ــرض  ــا ف ــر را ب ــه زی ــوان معادل ــن می ت ــد؛ بنابرای ــت می آی به دس

ــه داد: ــع هــر پانتوگــراف در حیــن عمــل، ارائ ــدن ضل ــت مان ثاب

برای تابع انقباض هم داریم:

ــع انقباضــی  ــه تاب ــی ب ــروی عضالن ــی نی ــه عموم ــتفاده از معادل ــا اس و ب
ــوان نتیجــه گرفــت کــه نیــروی کششــی تولیــد  پیشــنهادی فــوق، می ت
شــده توســط پــام ایــده آل )Fidealcyl( بــه کرنــش انقبــاض ).l./l-l( و 

ــه )P = فشــار داخلــی( بســتگی دارد: ب

ــه  در نتیجــه هنگامــی کــه کرنــش انقبــاض برابــر صفــر باشــد، عضلــه ب
ــد: ــد می کن ــرو را تولی ــر نی ــول حداکث ــور معم ط

ــه  ــی از زاوی ــده تابع ــاد ش ــروی ایج ــوق، نی ــاده ف ــه س ــاس معادل ــر اس ب
اولیــه آســتین بافتــه شــد، فشــار داخلــی و شــعاع عضلــه اســت. شــکل 
ــی را  ــار داخل ــه و فش ــه اولی ــه زاوی ــده ب ــد ش ــروی تولی ــتگی نی 4 وابس
ــا  ــه ت ــه اولی ــش زاوی ــا افزای ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــان می ده نش
زاویــه بحرانــی کــه 54.44 درجــه اســت، نیــروی تولیــد شــده بــه طــور 
قابــل توجهــی کاهــش می یابــد و ســپس عضلــه نیروهــای منفــی تولیــد 
ــر  ــاط تعبی ــوان انبس ــه عن ــاض ب ــای انقب ــه ج ــد ب ــه می توان ــد ک می کن
شــود. مشــخص شــد کــه عضلــه بــا افزایــش میــزان فشــار داخلــی بــرای 
همــان زاویــه و شــعاع اولیــه نیروهــای بیشــتری ایجــاد می کنــد. تفــاوت 

بیــن خطــوط قرمــز و ســیاه در زوایــای اولیــه پایینتــر، بیشــتر اســت.
ــه  ــق معادل ــه طب ــید ک ــته باش ــه داش ــه توج ــت ک ــم اس ــن مه همچنی
)Fidealcyl( هنگامــی کــه نیــروی تولید کننــده صفــر باشــد، عضلــه 

باالتریــن کرنــش انقباضــی را ایجــاد می کنــد:
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شــکل 4. رابطــه بیــن حداکثــر نیــروی ایجــاد شــده )در کرنــش صفــر( و زاویــه اولیــه 
گــره بافــت بــرای PAM هــا بــا شــعاع شــروع 1 میلــی متــر و تحــت فشــار تــا 0/40 

یــا 0،55 بــار.

شکل 5. رابطه بین کرنش انقباض و زاویه اولیه گره.

ــه  ــه زاوی ــط ب ــه فق ــیدگی عضل ــزان کش ــه می ــد ک ــان می ده ــن نش ای

اولیــه آســتین بســتگی دارد و مســتقل از فشــار داخلــی اســت. شــکل 
5 وابســتگی کرنــش انقباضــی را بــه زاویــه اولیــه آســتین بافتــه شــده، 
ــه و  ــه اولی ــش زاوی ــا افزای ــاض ب ــش انقب ــدار کرن ــد. مق ــان می ده نش
رســیدن بــه کرنــش انقباضــی صفــر در زاویــه بحرانــی )54.44 درجــه( 
ــر از زاویــه  ــه طــور چشــمگیری باالت ــد. رفتــار عضلــه ب کاهــش می یاب
ــد؛  ــاد می کن ــاطی ایج ــای انبس ــد و کرنش ه ــر می کن ــی تغیی بحران
ــن  ــوند. ای ــاهده می ش ــز مش ــی نی ــار نیروی ــه در رفت ــی ک پدیده های
ــاطی  ــش انبس ــه کش ــاز ب ــورت نی ــه در ص ــد ک ــت می کن ــار ثاب رفت
یــا انقباضــی، عضــالت مصنوعــی مــک کیبــن را می تــوان بــرای 

ــرد. ــم ک ــای خــاص تنظی کاربرده

ایــن عضلــه مصنوعــی خــاص، معایبــی ماننــد نیــاز بــه یــک کمپرســور 
هــوای مکانیکــی جــدا کــه یــک سیســتم پــر ســر و صــدا، یک سیســتم 
ســنگین بــرای حمــل توســط انســان یــا ربات هــا و مصــرف بــرق زیــاد 
دارد. بــرای غلبــه بــر معایــب ذکــر  شــده چندیــن تــالش اخیــراً بــرای 
جایگزینــی هــوا بــا آب یــا مــواد حســاس بــه شــیمی صــورت گرفتــه 

اســت تــا سیســتم کــم حجــم و کــم ســر و صدایــی ارائــه شــود ]3[.

ــگاه ــدهدردانش ــرش ــطمنتش ــایمرتب پایاننامهه
ــر: ــیامیرکبی صنعت

1. طراحــی، ســاخت و تحلیــل یــک مفصــل زانــوی پروتــزی تولیدکننــده 
قــدرت توســط ماهیچــه مصنوعــی، دبیــری، یعقــوب، نجاریــان، ســیامک، 

اســالمی، محمدرضــا، 1389
ــی،  ــو، پیرضیائ ــات فیزیوتراپــی مفصــل زان ــرم رب ۲. طراحــی و ســاخت ن

ــژاد، محمــد، 1398 ــد، زارعــی ن ــاری راد، حام امیرحســین، غف
ــی،  ــرم خاک ــه از ک ــاری الهام گرفت ــرم حف ــات ن 3. طراحــی و ســاخت رب
ــد،  ــژاد، محم ــی ن ــیدمهدی، زارع ــی، س ــین ، رضاع ــی، محمدحس رضائ

1399
منابع

]1[ https://www.famcocorp.com/
]۲[ N. Saga. J. Nagase and T. Saikawa. Pneumatic artificial muscles 
based on biomechanical characteristics of human muscles. ۲006
]3[ Sangian Danial. New types of McKibben artificial muscles. 
۲016
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نویسنده: 
زهرا ربیعی فرد

عروق کرونری

عروقکرونر
را  خون رســانی  و  اکسیژن رســانی  وظیفــه  قلــب  کرونــر1  عــروق 
ــل  ــا، عم ــن رگ ه ــواره ای ــالک در دی ــاد پ ــا ایج ــد. ب ــب دارن ــه قل ب
ــام دیگــر بیمــاری عــروق  ــا مشــکل مواجــه می شــود. ن خون رســانی ب
ــان  ــرای ج ــدی ب ــری ج ــد و خط ــکلزور۲ می باش ــب ، آترواس ــر قل کرون
انســان ها محســوب می شــود. بیمــاری عــروق کرونــر3 مهم تریــن 
ــت  ــایع ترین عل ــت. ش ــرفته اس ــورهای پیش ــر در کش ــت مرگ ومی عل
ــه  ــرایین اســت ک ــب ش ــا تصل ــر آترواســکلروز ی ــروق کرون ــاری ع بیم
بــه دلیــل وجــود پــالک در دیــواره شــریان و در نتیجــه تنگــی لومــن 
ایجــاد می شــود. پالک هــا بــه ویــژه بــا لختــه  شــدن خــون در 
ــد. ایــن  ــه خطــر می اندازن ــوده و جریــان خــون در قلــب را ب ارتبــاط ب
ــی  ــه طــور ناگهان ــر ب ــی رخ می دهــد کــه پالک هــای کرون ــاق زمان اتف
ــه  ــب ب ــه قل ــان نشــود، عضل ــع درم ــه موق ــه ب ــر لخت ــوند. اگ ــاره ش پ
ــه ایســکمی  ــل می شــود و منجــر ب ــرات ایســکمیک4 مخت ــل تغیی دلی
ــروق  ــاری ع ــع بیم ــه موق ــخیص ب ــن، تش ــود؛ بنابرای ــوکارد می ش می
ــدی بســیار  ــوارض بع ــر و ع ــرای کاهــش مرگ ومی ــژه ب ــه وی ــر ب کرون
ــه شــکل گیری و پیشــرفت  مهــم اســت. زمــان ایجــاد شــدن پــالک ب
تصلــب شــرایین و بازســازی عــروق بســتگی دارد. همچنیــن اگــر تنــش 
ــا  ــوده ای از پالک ه ــکل گیری ت ــث ش ــا باع ــواره  رگ ه ــی در دی برش
ــرداری  ــا تصویرب ــند، ب ــی باش ــادی التهاب ــای ایج ــر پالک ه ــود. اگ ش
آناتومیکــی قابــل تشــخیص نیســتند. از آن جایــی کــه تولیــد این گونــه 
ــوان  ــواره رگ وابســته اســت، می ت ــم دی ــش برشــی ک ــا تن ــا ب پالک ه
از ایــن طریــق ویژگی هــای بــه وجــود آمــده را بررســی کــرد. فاکتــور 
ــی در  ــش مهم ــر نق ــریان کرون ــواره )WSS(5 در ش ــی دی ــش برش تن
 WSS ،شــکل گیری اولیــه بیمــاری عــروق کرونــر دارد. عــالوه  بــر ایــن
در دیــواره رگ محلــی می توانــد زمینــه ای بــرای توســعه تصلــب 
ــن  ــد؛ بنابرای ــک را نشــان ده ــف آناتومی ــای مختل شــرایین در بخش ه

ــازد. ــادر می س ــر را ق ــاری کرون ــی بیم پیش بین
ــان  ــدن انس ــون را در ب ــان خ ــرات جری ــواره و تغیی ــار دی WSS، فش
نمی تــوان مســتقیماً روی رگ هــای خونــی اندازه گیــری کــرد، در 
حالــی کــه محاســبات دینامیکــی نظیــر دینامیــک ســیاالت محاســباتی 
)CFD(6 می توانــد روش هــای جایگزیــن بــرای تشــخیص بیمــاری عروق 
ــای  ــق ویژگی ه ــد و دقی ــکان محاســبات کارآم ــر باشــد. CFD ام کرون
ــب  ــتم قل ــی را در سیس ــی و غیرطبیع ــرایط طبیع ــی ش همودینامیک
ــاً در  ــا واقع ــه پالک ه ــل از اینک ــی قب ــد، حت ــم می کن ــروق فراه و ع
دیــواره شــریان تشــکیل شــوند یــا بتواننــد رگ هــا را مســدود کننــد؛ 
ــه موقــع بیمــاری عــروق  ــا حــد امــکان تشــخیص ب بنابرایــن، CFD ت

ــود  ــتند، بهب ــوردار هس ــی برخ ــان بالین ــر  درم ــروق کرون ــاری ع بیم
می بخشــد. بــرای مطالعــه اثــر همودینامیکــی پــالک بخشــی را از 
شــریان مــورد مطالعــه قــرار می دهیــم کــه در اینجــا پالک هــای 
ــی  ــر نزول ــریان های کرون ــپ و ش ــی چ ــاقه اصل ــده در س شبیه سازی ش

ــت. ــده اس ــه ش ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــپ م ــی چ قدام
بــرای انجــام محاســبات در ابتــدا بایــد بیمــار مشــکوک بــه بیمــاری عروق 
ــکی  ــب پزش ــکی در قال ــر پزش ــد و تصاوی ــام ده ــی انج ــر آنژیوگراف کرون
ذخیــره شــده و ســپس پــردازش و تحلیــل شــود کــه ایــن تصویــر بیشــتر 
ــر ســمت چــپ و شــاخه های آن تمرکــز دارد. )شــکل  روی شــریان کرون

)1
ــی  ــن قدام ــی ســمت چــپ و پایی ــاقه اصل ــر در س ــریان کرون ــواره ش دی
ــرای  ــی ب ــای متداول ــه محل ه ــتند ک ــریان هس ــاخه هایی از ش ــپ ش چ
ــازی  ــرای مدلس ــه ب ــت ک ــر اس ــن بهت ــتند؛ بنابرای ــالک هس ــکیل پ تش
ــی  ــاقه اصل ــدل س ــت. شــکل ۲ م ــر گرف ــاخه ها را در نظ ــن ش ــالک ای پ
ــت  ــی از موقعی ــای مختلف ــه نم ــت ک ــده اس ــیم ش ــپ ترس ــمت چ س

ــد.  ــان می ده ــپ را نش ــمت چ ــر س ــریان کرون ــا در ش پالک ه
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۶ Computational fluid dynamics



ــاد  ــرای ایج ــدل ب ــر دو م ــازی های CFD از ه ــام شبیه س ــرای انج ب
ــر  ــت و ه ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــش ضلعی و چهاروجه ــای ش مش ه
ــرای  دو مــدل مــش در قالــب هــر دو مــدل مــش در قالــب 1GTM  ب

ــدند. ــره ش ــبه CFD ذخی محاس
ــورت نشــان می دهــد  ــان دار را در آئ ــان ضرب در شــکل 3 ســرعت جرب
کــه بــا اســتفاده از ســری فوریــه در متلــب بازســازی شــده اســت. ایــن 
ســری فوریــه بــا اســتفاده از برنامه نویســی Ansys CFX بــرای تعریــف 
شــرایط مرز و ســرعت اســتفاده شــد. ســرعت تپشــی به عنوان شــرایط 
مــرز ورودی در ســاقه اصلــی ســمت چــپ و یــک گرادیــان فشــار صفــر 
ــازوی چــپ اعمــال شــد.  در مرزهــای خروجــی قدامــی چــپ و دور ب
جریــان خــون بــه صــورت الیــه ای فــرض شــده و در دیواره هــا شــرایط 
ــه شــد.  ــب در نظــر گرفت ــالک یــک جســم صل لغــزش وجــود دارد. پ
ــق  ــل تطبی ــات نیوتنــی و غیرقاب ــک مایع ــرض می شــد کــه خــون ی ف
ــی و  ــای نیوتن ــن مدل ه ــه WSS بی ــن، مقایس ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
غیرنیوتنــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. یــک مــدل خــون غیرنیوتنــی 
ــت  ــده اس ــازی ش ــه، شبیه س ــوان تعمیم یافت ــون ت ــتفاده از قان ــا اس ب

کــه بــه صــورت زیــر تعریــف شــده اســت:

که در آن مقادیر به صورت زیر تعریف می شود:

در ایــن محاســبات هنــگام انجــام آزمایــش تنش-کرنــش؛ نــرخ کرنــش 
بــه صــورت زیــر می باشــد:

معــادالت مــد نظــر توســط نرم افــزار مناســب حــل می شــود. شبیه ســازی 
CFD بایــد تکرارشــونده باشــد و در ایــن محاســبات 80 بــار تکــرار 
ــدل  ــر م ــان در ه ــرار زم ــاً 8000 تک ــا تقریب ــل CFD ب ــود. راه ح می ش
عــروق ســمت چــپ کرونــر کامــاًل همگــرا شــد. زمــان محاســبه بــرای هــر 
مــدل عــروق ســمت چــپ کرونــر تقریبــاً ۲ ســاعت بــود. ســرعت جریــان، 
مقاطــع الگوی ســرعت و شــیب فشــار بــا اســتفاده از Ansys CFD نســخه 
1۲ محاســبه و تجســم شــد. شــکل 4 نشــان دهنده منطقــه مــورد نظــر 
ــری  ــای اندازه گی ــت و موقعیت ه ــپ اس ــمت چ ــر س ــعاب کرون در انش
ــات  ــد. صفح ــان می ده ــدون آن نش ــالک و ب ــا پ ــا را ب ــع مدل ه مقط
ــای  ــای A – E، بخش ه ــدند: بخش ه ــیم ش ــروه تقس ــه 3 گ ــی ب مقطع
ــا  ــروه تقریب ــر گ ــع در ه ــن مقاط ــه بی ــای K – O. فاصل F – J و بخش ه
0.5 میلی متــر بــود. پارامتــر مــورد اســتفاده بــرای توصیــف تأثیــر پــالک 
ــدازه شــیب  ــوان ان ــه عن ــان همودینامیــک ب ــر جری ــر ب در انشــعاب کرون
فشــار محلــی محاســبه شــد کــه بــه صــورت زیــر تعریــف شــده اســت:

کــه در ان P فشــار و u v w مختصــات جایگزیــن x y z در جهــت جریــان 
ــی  ــتق زمان ــن مش ــا درنظرگرفت ــی ب ــت. ۲PSG  محل ــون اس ــرعت خ س
فشــار محلــی محاســبه می شــود. محاســبات نشــان می دهــد کــه مقــدار 

ــر نوســان داشــت. ــا درصــد پالک هــا در لومــن کرون PSG در رابطــه ب

شکل ۲
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نتایج
ــن  ــل CFD انجــام شــد. در ای ــا تجزیهوتحلی ــالک در طــی سیســتول و دیاســتول ب ــون پ ــالک و ب ــا پ ــر چــپ ب ــدل شــریان کرون ــت م در نهای
محاســبات حداکثــر ســرعت سیســتولیک و فشــار در زمــان 0.4 ثانیــه و در اواســط مرحلــه دیاســتولیک در زمــان 0.7 ثانیــه در طــول چرخه هــای 

ــر چــپ را نشــان می دهــد. ــود. ایــن تجزیهوتحلیل هــا یــک رابطــه قــوی بیــن تغییــر همودینامیــک و پــالک در شــریان کرون قلــب رســیده ب
ــی  ــون در مکان های ــردش خ ــد. شــکل 5 نشــان دهنده گ ــش می یاب ــی افزای ــل توجه ــور قاب ــه ط ــا ب ــل حضــور پالکه ــه دلی ــان ب ــرعت جری 1.س
ــه شــکل 6  ــد ک ــش می یاب ــالک وجــود دارد، افزای ــه پ ــی ک ــز در مکان های ــدار PSG نی ــه طــور مشــابه مق ــالک وجــود دارد، می باشــد. ب ــه پ ک
نشــان دهنده ایــن موضــوع می باشــد. مقــدار PSG اندازه گیــری  شــده در پیــک سیســتول و دیاســتول در هنــگام حضــور پــالک از بــازه 459.۲9 
و 800  کیلوگــرم بــر متــر مربــع مجــذور ثانیــه بــه بــازه 345.71 و 6۲9.64 کیلوگــرم بــر متــر مربــع مجــذور ثانیــه می رســد کــه در مقابــل هنــگام 
عــدم وجــود پــالک ایــن مقــدار 61.79–118.57 کیلوگــرم بــر متــر مربــع مجــذور ثانیــه بــه 5–61.79  کیلوگــرم بــر متــر مربــع مجــذور ثانیــه 

می رســد کــه بــه طــور کلــی در هنــگام وجــود پــالک ایــن مقــدار بیشــتر می باشــد.

ــان در بخش هــای A و B مشــاهده شــد  ۲. ســرعت جریان هــای مختلــف در بخش هــای A-E در شــکل 7 نشــان داده شــده اســت. الگــوی جری
ــا ایــن حــال، ســرعت جریــان در بخش هــای C-E کــه  در محــل پالک هــا در طــول پیــک  ــر ثانیــه بــود(. ب )ســرعت از 0 تــا 17.43 میلیمتــر ب
سیســتولیک افزایــش می یابــد )ســرعت از ۲3.96 تــا 30.50 میلی متــر در مترمربــع اســت(. همچنیــن ایــن الگــوی جریــان در حضــور پالک هــا 

ــود. ــروع می ش ــازه ۲8.3۲-30.50 ش ــای A-E از ب در بخش ه
شــکل 8 اثــر همودینامیــک پالکهــا را بــا نمــای برشــی بخش هــای F-J را نشــان می دهــد. در ایــن بخش هــا نیــز بیشــترین ســرعت 
ــدوده ی  17.43- ــدار آن در مح ــه و مق ــش یافت ــرعت، کاه ــدار س ــای I و J مق ــرار دارد. در بخش ه ــازه ۲8.3۲-50. 30 ق ــده در ب اندازه گیری ش

۲3.96 میلی متــر بــر ثانیــه می باشــد.
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ــازه ی 17.43- ــدار آن در ب ــه و مق ــش یافت ــرش افزای ــن ب ــا، در ای ــایر بخش ه ــه س ــبت ب ــرعت نس ــالک س ــود پ ــت وج ــه عل ــکل 9 ب در ش
۲6.14  میلی متــر بــر ثانیــه مــی باشــد و در ســایر بخش هــا چــون پــالک وجــود نــدارد، ســرعت، کاهــش یافتــه و بیــن 0-۲1.79 میلی متــر بــر 

ــت. ــده اس ــری ش ــه اندازه گی ثانی
3. بــرای تجزیه وتحلیــل  WSS مــدل نیوتنــی و غیرنیوتنــی در حضــور پــالک در نظــر گرفتــه شــده اســت. مقادیــر کانتــور از 0 پاســکال تــا 3.50 
ــر WSS در  ــا 1.75 متغیــر می شــود. مقادی ــا 1 و در مــدل غیرنیوتنــی از 0.5 ت پاســکال متغیــر اســت کــه در مــدل نیوتنــی شــکل 10 از 0.5 ت
موقعیــت پالک هــا در مراحــل میدیاســتولیک مقایســه شــد، از 1.50 پاســکال تــا 3.50 پاســکال بــا مــدل غیرنیوتنــی و از 1.50 پاســکال تــا 3.۲5 

پاســکال بــا مــدل نیوتونــی.

از نتایج به دست آمده گزاره های زیر حاصل می شود:
آنژیوگرافــی CT چنــد ســلولی و ســونوگرافی داخــل عروقــی بــه طــور گســترده ای بــرای تشــخیص و توصیــف پــالک در عــروق کرونــر اســتفاده 
ــه  ــا، ب ــن روش ه ــای ای ــده اســت، محدودیت ه ــه دســت آم ــرداری ب ــای تصویرب ــا روش ه ــه ب ــده ای ک ــج امیدوارکنن ــا وجــود نتای شــده اســت. ب
ــان  ــا جری ــا ب ــورد تداخــل پالک ه ــی در م ــچ اطالعات ــالک محــدود شــد و هی ــل وجــود پ ــه دلی ــر ب ــرات کرون ــر و شناســایی تغیی تجســم تصوی
ــا امــکان تجزیهوتحلیــل جریــان خــون کرونــر و عوامــل رئولوژیکــی بــر ایــن محدودیت هــا غلبــه  خــون در دســترس نیســت. در مقابــل، CFD ب
ــر. در  ــان در عــروق کرون ــرات جری ــر تغیی ــا ب ــر پالک ه ــان و تأثی ــور مهــم را بررســی کــرد: PSG و ســرعت جری ــن مطالعــه دو فاکت ــد. ای می کن
شــرایط بالینــی، از انــدازه PSG بــرای قضــاوت در مــورد خطــر شــدت پــالک اســتفاده شــده اســت. بیشــترین ســطح PSG ممکــن اســت مربــوط 
بــه پارگــی احتمالــی پــالک کرونــر باشــد. وجــود پــالک در شــریان کرونــر مســئول انســداد جریــان خــون در میــوکارد اســت؛ در نتیجــه ســرعت 
ــه توزیــع بیشــتر پــالک منجــر  ــر تغییــر همودینامیــک ممکــن اســت ب ــر ایــن، پالک هــای موثــر ب جریــان را تحتتأثیــر قــرار می دهــد. عــالوه  ب
ــان در حــال نوســان اســت کــه ایــن ناهنجــاری و  ــود کــه ســرعت جری ــا بررســی بخش هــای A-O نتیجــه ای کــه حاصــل شــد، ایــن ب شــود. ب
نوســان می توانــد باعــث تصلــب شــریان شــود و حضــور پالک هــا می توانــد باعــث افزایــش ســرعت شــود. البتــه نبایــد از ایــن نکتــه غافــل شــد 
کــه پیشــرفت پالک هــا در نقــاط بــا جریــان آرام ایجــاد شــده اســت؛ بنابرایــن از طریــق محاســبات می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در قســمت هایی 
ــن پالک هــا  ــی و درصــد حضــور ای ــان بیشــتر اســت، احتمــال حضــور پالک هــا در آن مناطــق بیشــتر اســت و تخمیــن چگال کــه ســرعت جری

میتوانــد موضــوع خوبــی بــرای تحقیقــات آینــده باشــد.
منابع

برای دیدن منابع کلیک کنید.
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https://drive.google.com/file/d/1tsP0orkXZ7fertpTlW2EQtewbCVln0T7/view?usp=sharing


بـــــاب2

بـــایـــو  متریال
داربست های استخوانی با تمرکز بر 	 

نانوالیاف الکتروریسی شده

چاپ زیستی در مهندسی بافت سیستم 	 
قلبی و عروقی

مروری بر دستگاه های میکروفلوئیدیک و 	 
کاربردهای آن در مهندسی پزشکی



نویسندگان: 
مجتبی نوروزی، نادیا شفائی، روژینا عالمه نژاد

داربست های استخوانی 	 
با تمرکز بر نانوالیاف 

الکتروریسی شده

ــتگی  ــوارد شکس ــا م ــر ب ــا نف ــان، میلیون ه ــعه جه ــال توس ــت در ح در جمعی
ــاز  ــه نی ــد ک ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــتخوان دس ــت اس ــص در باف ــدید و نق ش
بــه مداخلــه و جراحــی بــرای بازســازی بافــت دارنــد. بــه دلیــل پایین تــر بــودن 
ریســک خطــر پس زدگــی ایمپلنــت توســط سیســتم ایمنــی، اغلــب از پیوندهای 
ــازی  ــای بازس ــر برنامه ه ــن دیگ ــتخوان و همچنی ــازی اس ــرای بازس ــوگ ب اتول
اســتفاده می شــود. بافــت اتولــوگ معمــوالً از دنده هــای بیمــار، تــاج ایلیــاک یــا 
کالواریــوم گرفتــه می شــود. بــا ایــن حــال، مــواردی ماننــد دسترســی محــدود 
بــه آن هــا، درد مزمــن در محــل جمــع آوری بافــت، عفونــت و عــوارض احتمالــی 
ــای  ــتفاده از پیونده ــی اس ــای منف ــت از جنبه ه ــذاری ایمپلن ــل جایگ در مح
ــص  ــد نق ــوارد مانن ــن، برخــی م ــر ای ــالوه ب ــت محســوب می شــود. ع اتوماگرف
گســترده ی اســتخوانی، پوکــی اســتخوان و یــا شکســتگی اســتخوان در بیمــاران 
ــت اســتخوان را  ــد، بازســازی باف ــرار گرفتن ــی ق ــه تحــت رادیوتراپ ســرطانی ک
ــه اســتفاده از اســتراتژی های  ــرو می کنــد کــه ایــن امــر نیــاز ب ــا موانعــی روب ب

ــد. ــت را ایجــاب می کن ــد مهندســی باف ــدرن مانن م

ــت ــمباف ــتدرترمی ــیباف ــشمهندس نق
ــتخوان اس

اســتراتژی مــدرن بــرای بازســازی بافــت اســتخوان شــامل 
اســتفاده از محصــوالت مهندســی بافــت تولیــد شــده 
ــا ســلول های اســتئوپروژنیتور1  توســط داربســت همــراه ب
بیمــار در شــرایط آزمایشــگاهی یــا بــه اصطــالح پیونــد بــا 

ــده )شــکل 1( اســت. ــوگ زن ســاختار اســتخوان اتول
محصــوالت مهندســی بافــت، مــواد زیســتی حــاوی 
ــه  ــتند ک ــر دو هس ــا ه ــد و ی ــای رش ــا فاکتوره ــلول ی س
ایــن ســلول ها و فاکتورهــای رشــد بــه عنــوان جایگزینــی 
ــود  ــتقیما از خ ــه مس ــتخوانی ک ــای اس ــرای اتوگرافت ه ب
ــوند. در  ــتفاده می ش ــود، اس ــه می ش ــرد گرفت ــتخوان ف اس
واقــع در مهندســی بافــت اســتخوان از مــواد زیســتی قابــل 
ــلول های  ــت س ــرای کش ــت ب ــوان داربس ــه عن ــت ب کاش
ــه منظــور حفــظ  بنیــادی و ســلول های اســتئوپروژنیتور ب
عملکــرد، رشــد و ســازماندهی بافــت اســتخوان در طــول 

ــود ]1[  ــتفاده می ش ــازی اس ــد بازس فرآین
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شکل1. طرح ساده ارائه مفهوم اصلی استراتژی ابتکاری برای بازسازی بافت ]1[.

بافــت  مهندســی  محصــوالت  ایــن 
اســتخوان در درجــه اول بایــد ســاختار 
به هم پیوســته، تخلخل هایــی را در ســایز 
میکــرو و ســه بعدی فراهــم کننــد تــا 
ــلول های  ــز س ــر و تمای ــد، تکثی ــرای رش ب
اســتئوپروژنیتور مطلــوب باشــند. همچنیــن 
ــوب  ــازی خ ــان از استخوان س ــرای اطمین ب
ــاً  ــان، مهندســی بافــت عمدت در بــدن میزب
ــل  ــی متخلخ ــواد بیولوژیک ــاخت م ــر س ب
متمرکــز اســت کــه محیــط بســیار خوبــی 
خــارج  ماتریــس  ســاختار  بــا  )مشــابه 
ــد  ــرای رش ــتخوان( را ب ــت اس ــلولی باف س
ســلول های اســتئوپروژنیتور و همچنیــن 
ــم  ــد فراه ــی جدی ــای خون ــکیل رگ ه تش
رونــد  بهبــود  منظــور  بــه  می کنــد. 
ــواد  ــازی م ــی و خــواص استخوان س رگ زای
و در نتیجــه تســریع رونــد استخوان ســازی 
بعــد از کاشــت، محصــوالت مهندســی بافت 
معمــوالً ترکیبــی از ۲ یــا 3 جــزء هســتند: 
ــت و  ــلول های استئوپروژنیس ــت، س داربس
ســیتوکین یــا فاکتورهــای رشــد )شــکل ۲( 
ــن ســه جــزء باعــث  ــل ای کــه تاثیــر متقاب
بازســازی موفقیت آمیــز اســتخوان طبیعــی 

می شــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه فاکتورهــای 
رشــد در رگ زایــی، بلــوغ عروقــی و حفــظ 
هســتند.  موثــر  شــده  تثبیــت  عــروق 
ماتریــس خــارج ســلولی می توانــد بــه 
عنــوان منبعــی از فاکتورهــای رشــد عمــل 
ــلول ها و  ــن س ــا بی ــل پوی ــا تعام ــد و ب کن
فاکتورهــای رشــد نقــش خــود را ایفــا 
ــز  ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای ــد. البت می کن
ــه  ــل ب ــاد تخلخ ــه ایج ــت ک ــه داش توج
منظــور بهبــود ارتباطــات ســلولی و انتقــال 
مناســب مــواد همــواره تاثیــر نامطلوبــی بــر 
خــواص مکانیکــی داربســت دارد کــه ایــن 
یــک مشــکل بــزرگ بــه خصــوص در حــوزه 
بــار  حامــل  اســتخوانی  ایمپلنت هــای 
ــه مداخــالت  اســت. اینجاســت کــه نیــاز ب
مهندســی و مطالعــات و محاســبات دقیــق 
بــه منظــور ســاخت داربســت های مناســب 
مناســب  جایگزین هــای  تولیــد  بــرای 

ــد ]1[. ــد ش ــدار خواه ــتخوانی پدی اس

شکل ۲. انواع محصوالت مهندسی بافت که 
به منظور بازسازی استخوان استفاده می شوند ]1[.

روشالکتروریسی
بــا هــدف تقلیــد از ماهیــت ماتریــس خارج 
ســلولی بــه عنــوان مخزنــی از فاکتورهــای 
ــوان  ــه عن رشــد اســتخوان، الکتروریســی ب
یــک روش آســان و انعطاف پذیــر بــرای 
ــه  ــد ک ــه شــمار می آی ــاف ب ســاخت نانوالی
در ســال های اخیــر مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. داربســت های اســتخوانی 
تســهیل  را  بافــت  بازســازی  می تواننــد 
ــش  ــان رهای ــه صــورت همزم ببخشــند و ب
مولکول هــای  و  دارو  شــده ی  کنتــرل 
ســیگنال دهنده را ایجــاد کننــد، عــالوه 
ــال  ــرای اتص ــبی را ب ــرایط مناس ــر آن ش ب
ــد.  ــم کنن ــا فراه ــر آن ه ــلول ها و تکثی س
الکتروریســی بــه معنــای اعمــال ولتــاژ 
ــد  ــری و تولی ــول پلیم ــک محل ــه ی ــاال ب ب
یــک جــت پایــدار از مایــع و انتقــال آن بــه 
ــور۲ در حــال  ــر جامــد روی کلکت یــک فیب
ــال  ــا اعم ــد ب ــن فراین ــت. ای ــش اس چرخ
ــول پلیمــری  ــه محل پتانســیل الکتریکــی ب
دافعــه  نیــروی  یــک  و  آغــاز می شــود 
ــول  ــر کشــش ســطحی محل ــه ب ــرای غلب ب

پلیمــری ایجــاد می کنــد.
ســپس، کشــش ســطح محلــول با اســتفاده 
ــن  ــود. ای ــام می ش ــور3 انج ــته تیل از  هس
ــان  ــک جری ــد ی ــه تولی ــر ب ــش منج کش
در  کــه  می شــود  بــاردار  مایــع  جــت 
نهایــت جامــد می شــود و نانوالیــاف بــدون 
طــرح روی کلکتــور تشــکیل می شــود ]۲[.

داربستهاینانورشتهایالکتروریسیشده
استخوانی

 در بیــن انــواع مختلــف داربســت ها، داربســت های نانــو 
رشــته ای بــا تخلخــل زیــاد، کاندیــدای بالقــوه ای بــرای 
ــبندگی،  ــد چس ــلول ها مانن ــرد س ــتیبانی از عملک پش
ــد  ــت جدی ــکیل باف ــد و تش ــای رش ــال فاکتوره انتق
ــد از  ــه تقلی ــط را ب ــای فیزیکــی محی اســت و ویژگی ه
ماتریــس خــارج ســلولی فراهــم می کنــد. داربســت های 
ــته ای  ــاختارهای رش ــده، س ــته ای الکتروریسی ش نانورش
ــته،  ــذ به هم پیوس ــا مناف ــرو را ب ــو/ میک ــاس نان در مقی
ــا،  ــی در بافت ه ــلولی طبیع ــارج س ــس خ ــبیه ماتری ش
ــهیل  ــرای تس ــی ب ــیل باالی ــد و پتانس ــم می کن فراه
ــاخت  ــه س ــردی دارد. اگرچ ــای عملک ــکیل بافت ه تش
ــر  ــک دهــه امکان پذی ــرای ی ــاف الکتروریسی شــده ب الی
بــوده اســت، ایــن الیــاف بــه دلیــل داربســت های 
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــده را می ت ــی الکتروریسی ش الیاف
ــورد اســتفاده در  الکتروریســی1  ــای پیشــرفته م ابزاره
ــزم  ــم اســتخوان، فعــال کــردن مکانی ســاخت. در ترمی
ایجــاد اســتخوان جدیــد  باعــث  خودســازی، کــه 
ــکیل  ــن تش ــت و همچنی ــی اس ــیار حیات ــود، بس می ش

ــد. ــن می کن ــد را تضمی ــی جدی ــبکه ی عروق ش
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مثالیازکارهایانجامشدهاخیر  محدودیتها   مزایا   روشها

- عدم مقاومت کششی   - سیستم حالل برای الیاف با تخلخل باال - روش آسان و همه کاره   الکتروریسی معمولی1 

    - ساختار هسته-پوسته   - حالل سمی   - نانو الیاف سه بعدی برای دارورسانی با
            نرخ ثابت

الکتروریسی چند محوری۲       - مناسب برای تحویل دارو              - نفوذ ضعیف سلول

- اثر روان کنندگی برای جلوگیری    
    از گرفتگی

- ترکیبی از داربست های نانو و میکروفیبر - تخریب حرارتی   - ساختار سه بعدی       
برای افزایش نفوذ سلول و تشکیل بافت استخوان            

- محدود به فیبرهای - اندازه منافذ بزرگتر      
بی شکل الکتروریسی ذوبی3      

- محدوده قطر متنوع    
 

- روش سازگار با محیط زیست    

جدول 1. مقایسه روش های مختلف برای ساخت نانورشته ها ]۲[.

ــیددو ــاسهیدروکس ــتخوانبراس ــتاس ــیباف ــیمهندس ــدهپلیکپروالکتون ــتهایالکتروریسیش داربس
D3الیــهبــاقابلیــترهایــشویتامیــن

در روش الکتروریســی فیبرهــای پلیمــری را بــا اســتفاده از نیــروی الکترواســتاتیک تولیــد می کننــد. از نظــر مورفولــوژی4 نانوفیبرهــای 
الکتروریسی شــده شــباهت زیــادی را بــه ماتریــس خــارج ســلولی دارا هســتند کــه مهم تریــن دلیــل اســتفاده از آن هــا بــه عنــوان داربســت های 
ــود، PCL از  ــتفاده می ش ــش دارو اس ــت و رهای ــرای مصــارف مهندســی باف ــه ب ــان پلی اســترهایی ک ــی رود. در می ــه شــمار م ــت ب مهندســی باف
ــال شیشــه5  ــای انتق ــا ســاختار نیمه کریســتالی، شــکل پذیری خــوب و دم ــوب ب ــک پلیمــر هیدروف ــوان ی ــه عن ــد FDA ب ــورد تایی پلیمرهــای م

ــد. ــه حســاب می آی ــا روش الکتروریســی ب ــرای ســاخت ب ــه ی مناســب ب ــک گزین ــن، ی پایی

شکل 3. توسعه تکنیک های الکتروریسی با توجه به ابزارهای الحاقی. )a( ریسنده ی چند محوری، )b( کلکتور، )c( سیستم گرمایشی برای 
الکتروریسی ذوبی ]۲[
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۴ morphology
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در ایــن تحقیــق داربســت های اســتخوانی بــه روش الکتروریســی 
در   D3 ویتامیــن  و  ســاخته    )PCL( پلی کپروالکتــون1  جنــس  از 
ــه ی  ــد دو الی ــه ای در نانوهیبری ــورت الی ــه ص ــاوت ب ــای متف غلظت ه
هیدروکســیدLDHs( ۲( بارگــذاری شــده اســت. آزمون هــا نشــان 
دادنــد کــه ســنتز LDH بــه خوبــی انجــام شــده و صفحــات کریســتالی 
بــا بارگــذاری موثــر 65 درصــد ویتامیــن D3 تشــکیل شــده اند. اضافــه 
کــردن نانوهیبریدهــای LDHs بــه داربســت های PCL بــا غلظــت کــم 
ــاال  ــای ب ــه درغلظت ه ــود؛ اگرچ ــا می ش ــر فیبره ــش قط ــث کاه باع
ــت فعالی  ــی زیس ــت. بررس ــاهده اس ــل مش ــطح قاب ــری س ــش زب افزای
 ،1.۲5٪wt خالــص کــه حــاوی درصدهــای PCL ــرای داربســت های ب
wt٪۲.5 و wt٪5 از ویتامیــن D3 و هیدروکســید دو الیــه بودنــد، 
ــه  ــا کدهــای ۲.5VL/P ،1.۲5VL/P، و 5VL/P ب ــه ب ــد ک ــام ش انج
ترتیــب نمایــش داده شــده اســت. باتوجــه بــه شــکل 4، نتایــج نشــان 
ــبه آپاتیت را در  ــتال های ش ــد کریس ــن D3 رش ــه ویتامی ــد ک می دهن
ــرخ تخریــب  ــر آن ن شــرایط آزمایشــگاهی افزایــش می دهــد، عــالوه ب
ایــن داربســت ها بــه دلیــل اضافــه کــردن نانوهیبریدهــا افزایــش پیــدا 
می کنــد. رهایــش تجمعــی ویتامیــن D3 یــک الگــوی یکســان را بــرای 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــار3 دارا هس ــق انتش ــت ها از طری ــی داربس تمام

ــود ]3[. ــوب می ش ــش محس ــرل رهای ــی کنت ــزم اصل مکانی

زیســتمواد تولیدکننــده زیســتنگار شــرکت
ــتخوان ــتاس ــیباف ــوالتمهندس ــنومحص نوی

ــت پژوهشــی در  ــال فعالی ــازده س ــر اســاس ی ــر ب زیســت نگار امیرکبی
ــع در دانشــکده  ــن واق ــی زیســت مواد نوی ــروه تحقیقات آزمایشــگاه و گ
مهندســی پزشــکی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاســیس شــده اســت. 
ــر  ــی امیرکبی ــز رشــد دانشــگاه صنعت ــون در مرک ــن شــرکت هم اکن ای
ــگان  ــی دانش آموخت ــص و توانای ــتفاده از تخص ــا اس مســتقر اســت و ب
رشــته مهندســی پزشــکی در حــوزه تولیــد محصــوالت و ارائــه خدمــات 
ــا  ــب وکار ب ــن کس ــروع ای ــد. ش ــت می کن ــی فعالی ــکی و مهندس پزش
ــر نظــر دکتــر صولتــی شــروع  حضــور دانشــجویان اســبق دکتــری زی
شــد و یکــی از پروژه هــای اصلــی در آغــاز کار چــاپ ســه بعدی 
ــه  ــا توج ــه ب ــود. البت ــاده ب ــتگاه 4FDM س ــک دس ــتفاده از ی ــا اس ب
ــی  ــرامیک ها در مهندس ــه س ــی در زمین ــوی و تخصص ــینه ق ــه پیش ب
ــنتز  ــوازی س ــورت م ــه ص ــفات ها، ب ــیم فس ــا کلس ــکی، مخصوص پزش

ــوده اســت. ــای شــرکت ب ــزو اولویت ه ــز ج ــواد نی ــن م ای

محصوالتتولیدیوبازارفروششرکتزیستنگار
ــی  ــور کل ــه ط ــوان ب ــرکت را می ت ــن ش ــوالت ای ــروش محص ــازار ف ب
بــه دو دســته پزشــکان و دانشــجویان پزشکی/مهندســی پزشــکی 
تقســیم کــرد. همــکاری بــا پزشــکان امــکان جلــب اعتمــاد را جامعــه 
ــن یکــی از  ــی افزایــش می دهــد کــه ای ــه محصــوالت داخل پزشــکی ب
هدف هــای شــرکت زیســت نگار اســت. فــروش محصوالتــی کــه کاربــر 
اصلــی آن هــا پزشــکان باشــند، در گــرو شــناخته شــدن آن محصــول در 
جامعــه پزشــکی اســت. در مقابــل محصوالتــی را کــه کاربــرد تحقیقاتی 
ــتند، از  ــجویان هس ــا دانش ــی آنه ــر اصل ــته و کارب ــی داش ــا آموزش و ی
طریــق انــواع شــبکه های اجتماعــی و تبلیغــات بیــن دانشــجویان 

ــاند. ــروش رس ــه ف ــوان ب می ت
بــرای ورود ایــن محصــوالت بــه بــازار در درجــه اول نیــاز بــه مجوزهــا 
و الزامــات اساســی اداره تجهیــزات پزشــکی اســت تــا بتــوان در 
کاربردهــای مــورد نظــر از آن هــا اســتفاده کــرد. بــرای رســیدن بــه ایــن 
ــاز اســت و  ــزو 13485 نی ــه ای ــی از جمل ــتانداردهای مختلف ــم، اس مه
بســته بــه عملکــرد و کاربــرد و درجــه خطــر هــر محصــول بایــد از اتــاق 
ــوان  ــه عن ــرد؛ ب ــتفاده ک ــد اس ــرای تولی ــف ب ــای مختل ــز کالس ه تمی
مثــال تمامــی محصوالتــی کــه در بــدن انســان اســتفاده خواهنــد شــد، 

بایــد در اتــاق تمیــز کالس D تولیــد شــوند.

 . SBF× 10 گرفته شده از داربست ها بعد از 3 تا 7 روز قرار گرفتن در محلول SEM شکل 4. تصاویر
تشکیل آپاتیت های کروی شبه کریستالی، با اضافه کردن نانوهیبریدها به داربست به طرز چشمگیری 

افزایش یافته ]3[.

شکل 5. زیکورد فیالمنت کامپوزیتی است که برای استفاده در پرینترهای سه بعدی بر پایه ی 
FDM استفاده می شود. پایه اصلی این فیالمنت ها می تواند PCL ،PLA و یا PU باشد که با 
انواع سرامیک ها مانند HA و BCP و فلزها همچون فوالد زنگ نزن و پالتین، به یک فیالمنت 

کامپوزیتی تبدیل می شوند. عالوه بر این امکان سفارش رنج درصد کامپوزیت نیز برای این فناوری 
وجود دارد. هرکدام از این فیالمنت ها خواص فیزیکی و شیمیایی خاص خود را دارند و در دمای 

چاپ معین قابل چاپ هستند.

شکل 6. نانوماده زیبون حاوی نانوهیدروکسی آپاتیت زیست سازگار است که در حین فرایند 
سنتز با ساختار و خواص کنترل شده تشکیل می شوند و شباهت زیادی به ماده معدنی موجود در 
استخوان دارد. بر اساس تعاریف تصریح شده در استاندارد های ایزو 80004 و 1۲098، یک نانو ماده 
به شمار می رود. در مراحل ساخت بلورهایی در ابعاد نانو در محدوده 10 تا 50 نانومتر در شرایط 
کنترل شده سنتز می شوند. رفتار شیمیایی و فیزیکی خاص این ماده و توانایی منحصر به فرد آن 
در ترمیم و بازسازی و جایگزینی بافت سخت، به دلیل شباهت ترکیب و ساختار آن با آپاتیت 
بیولوژیک است. این شباهت از نظر شیمیایی به گونه ای است که می تواند به طور موفقیت آمیز 

جایگزین استخوان شود و عملکرد مناسب مورد نظر را در بدن ارائه دهد.
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ــتهای ــتردهیداربس ــهیگس ــیازعرض ــهعامل چ
ــد؟ ــریمیکن ــازارجلوگی ــهب PCLب

یکــی از عوامــل اصلــی در عــدم گســترش محصــوالت مهندســی 
ــرای  ــرد آن ب ــاوری و کارب ــودن فن ــناخته ب ــرفته، ناش ــکی پیش پزش
ــت های  ــر داربس ــال های اخی ــال در س ــن ح ــا ای ــت. ب ــب اس مخاط
PCL و کامپوزیت هــای پایــه PCL در ایــن حــوزه در حــال رشــد 
هســتند و همانطــور کــه مجلــه شــما بــه ایــن محصــول توجــه کــرده 
اســت، کاربــران بالقــوه نیــز نیــازی را بــه ایــن محصــول در پروژه هــای 
ــه  ــاز ب ــه و نی ــن توج ــد. ای ــود یافته ان ــاری خ ــی و تج ــی پژوهش علم
ایــن داربســت های بــر پایــه PCL بــه صــورت روزافــزون رو بــه 
ــه  ــن محصــول ب ــه از عرضــه ای ــر ک ــل دیگ ــک عام ــش اســت. ی افزای
ــودن آن  ــد، ماهیــت اختصاصــی و سفارشــی ب ــری می کن ــازار جلوگی ب
اســت کــه بســته بــه پارامترهــای مختلــف ماننــد مــدل دســتگاه مــورد 
اســتفاده، تنظیمــات اپراتــور، عوامــل محیطــی ماننــد دمــای محیــط و 
کاربــرد آن )پزشــکی/غیر پزشــکی(، عملکــرد یــک داربســت مشــخص 

ــود. ــد ب ــاوت خواه متف
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to release vitamin D3: Fabrication. characterization and in vitro 
study.« Applied Clay Science 105434  :)۲0۲0(  185.
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چاپ  زیستی در مهندسی چاپ  زیستی در مهندسی 
بافت سیستم قلبی و عروقیبافت سیستم قلبی و عروقی

نویسندگان: نویسندگان: 
 هما برنا 

ریحانه زهرا ترابی
دالرام دزفولیان

نارســایی قلبی-عروقــی ناشــی از ســکته قلبــی1 نــه تنهــا شــایع ترین علــت مــرگ در کشــورهای توســعه یافتــه اســت، بلکــه در کشــورهای در حــال 
توســعه از جملــه ایــران نیــز، اولیــن علــت مرگ ومیــر بــه شــمار مــی رود. اختــالالت ایجــاد شــده در عملکــرد الکتریکــی سیســتم قلبی-عروقــی 
بعــد از ســکته قلبــی، بــه علــت از دســت رفتــن وســیع ســلول های قلبــی در ناحیــه آســیب دیده رخ می دهــد. یکــی از رویکردهــای درمانــی بــر 
ــرای ترمیــم آســیب های ناشــی از ایــن بیمــاری، ســلول درمانــی اســت. در ایــن مســیر می تــوان از ســلول های بنیــادی  پایــه مهندســی بافــت ب

بــه شــرح ذیــل اســتفاده نمــود ]1 ، ۲[: 
- سلول های بنیادی جنینی

- سلول های میوبالست اسکلتی
- سلول های بنیادی مغز استخوان

- سلول های بنیادی قلبی
- سلول های پرتوان القایی
- سلول های خون بندناف

ســلول های نامبــرده می تواننــد بــه ســلول های قلبــی تمایــز یابنــد، تکثیــر پیــدا کننــد و جایگزیــن بافت هــای نکــروز شــوند. روش هــای انتقــال 
ســلول ها بــه داخــل بــدن نیــز در جــدول بــه همــراه مزایــا و معایــب آن روش هــا بیــان شــده اســت.

شکل 1. اولین قلب پرینت شده با سلول های بیولوژیکی انسان
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جدول 1. روش های انتقال سلو     ل ها به قلب؛ برتری ها و محدودیت ها ]1[.

ژالتیــن پایــهی بــر قلبــی پچهــای ســاخت
ســهبعدی چــاپ روش بــا شــده متاکریالتــه

ــاپ  ــه روش چ ــی ب ــای قلب ــاخت پچ ه ــریه، س ــی نش ــماره ی قبل در ش
ــوع  ــه ی موض ــماره در ادام ــن ش ــد و در ای ــی ش ــدی بررس ــه بع س
پیشــین ایــن پــروژه را بــه طــور خــاص بررســی می کنیــم. اســتفاده از 
ــن  پلیمرهــای رســانا در ســاخت پچ هــای قلبــی رویکــردی کامــال نوی
ــلول های  ــا س ــتگی ب ــاد همبس ــت ایج ــب جه ــت قل ــی باف در مهندس
ــد و  ــه حســاب می آی ســالم موجــود در اطــراف موضــع آســیب دیده ب
ــر  ــر اث ــی آســیب دیده ب ــه قلب ــر عضل ــم ســریع تر و موثرت ــکان ترمی ام
ــن  ــتفاده در ای ــل اس ــای قاب ــی از پلیمره ــود. یک ــم می ش ــکته فراه س
ــی از  ــل توجه ــواص قاب ــه خ ــد ک ــه1 می باش ــن متاکریالت ــروژه ژالتی پ

خــود نشــان داده اســت ]3[.
پروتئیــن  )فراوان تریــن  کالژن  هیدرولیــز  از  حاصــل  ژالتیــن 
ــع  ــه در واق ــت ک ــید ۲RGD اس ــاوی اس ــاده ح ــن م ــت. ای ECM( اس
توالی هایــی می باشــند کــه بــرای پیوســت ســلول الزم هســتند 
و همچنیــن توالی هــای ماتریــس متالوپروتئینــاز )MMP( کــه بــه 
ــرت  ــرده و مهاج ــب ک ــتر را تخری ــا بس ــد ت ــک می کن ــلول ها کم س
ــوان  ــه کالژن را می ت ــن نســبت ب ــای ژالتی ــد. یکــی دیگــر از مزای کنن
کمبــود واکنش هــای آنتیژنــی و حاللیــت بهتــر دانســت. بــرای بهبــود 
خــواص ژالتیــن و افزایــش عملکــرد آن بــا اضافــه کــردن متاکریلیــک 
ــدروژل،  ــن هی ــاخت ای ــرای س ــازند.  ب ــه آن GelMa را می س ــید ب اس
 UV کــراس لینکرهــای نــوری بــا اســتفاده از یــک آغازگــر نــوری ماننــد
اســتفاده شــده اســت کــه بــه دلیــل عــدم اســتفاده از مــواد شــیمیایی 
ــو  ــا نان ــردن GelMA ب ــوط ک ــا مخل ــت حســاب می شــود. ب ــک مزی ی
ذراتــی همچــون نانولوله هــای کربنــی، گرافــن اکســید، نانــو ذرات طــال 
ــای  ــواص و ویژگی ه ــا خ ــی ب ــوان هیدروژل های ــا می ت ــایر پلیمره و س
ــرد.  ــاد ک ــی ایج ــای خــاص بیولوژیک ــرای کاربرده ــواه ب ــی دلخ ترکیب
هیدروژل هــای GelMA، عــالوه بــر کاربردهــای مهندســی بافــت 
اســتخوان، غضــروف، قلــب و عــروق، در تحقیقــات بنیــادی تک ســلولی، 
ســیگنالینگ ســلولی، تحویــل دارو و ژن و ســنجش زیســتی نیــز 

اســتفاده می شــوند ]4[.

GelMAاهمیتپچهایقلبیبرپایهی
ــه  ــود دارد ک ــوزاد وج ــوزاد از 1000 ن ــب در 8 ن ــادرزادی قل ــص م نق
ــوزادان  ــا درمــان زودهنــگام از طریــق جراحــی، باعــث طــول عمــر ن ب
میشــود. علــی رغــم بهبــود شــرایط، بســیاری از کــودکان از عملکــرد 
قلبــی ضعیــف و نارســایی قلبــی رنــج میبرنــد کــه برایشــان نیــاز بــه 
ــه  ــب انســانhCPC(4( ب ــد ایجــاد میشــود. ســلولهای پیشســاز قل پیون
ــده،  ــل جبرانکنن ــازی عوام ــق آزادس ــد از طری ــوه میتوانن ــورت بالق ص
میــوکارد کــودکان را ترمیــم کنــد، امــا ایــن روش درمانــی از مانــدگاری 
ــج میبــرد. هیــدروژل ماتریکــس خــارج  و عملکــرد محــدود hCPC رن
ــب را  ــرد قل ــد عملک ــده )cECM(5میتوان ــلولزدایی ش ــب س ــلولی قل س
ــه روش  ــچ چــاپ شــده ب ــک پ ــه حاضــر، ی ــود ببخشــد. در مطالع بهب
ــل hCPC در  ــرای تحوی ــاوی cECM ب ــهبعدی ح ــتی س ــاپ زیس چ
ــتی  ــر زیس ــا جوه ــی ب ــای قلب ــت. پچه ــده اس ــاخته ش ــودکان س ک
متشــکل از hCPC،cECM و متاکریــالت ژالتیــن چــاپ میشــوند. 
ســپس، جوهــر زیســتی GelMA-cECM بــا توزیــع همگــن cECM و 
hCPC بــه طــور یکنواخــت چــاپ میشــود. نتایــج نشــان داد کــه hCPC

ــد ]5[. ــده ماندن ــا بیــش از 75٪ زن ه

شکل ۲. مراحل ساخت هیدوژل: A GelMa ( اضافه کردن متاکریلیک اسید به همراه محلول PBS در 
دمای 50 درجه; B( ساخت هیدروژل GelMa  توسط کراس لینکر نوری ) نورماورای بنفش(3 ]4[.

 ۲0

۱ GelMa 
۲ Arginylglycylaspartic acid
۳ UV
4 Human cardiac progenitor cell  
5 Cardiac Extracellular Matrix Hydrogel



Z-Phantom

ــده  ــازی ش ــدل شبیه س ــک م ــوم ی زیفانت
صــورت  بــه  کــه  اســت  قلــب  روی  از 
تهیــه  بیمــار  هــر  بــرای  اختصاصــی 
می شــود و آناتومــی قلــب را بــا حفــظ 
دقیــق نســبت اعــداد بــا اســتفاده از فنــاوری 
ــن  ــد. ای چــاپ ســه بعدی مدلســازی می کن
ــط  ــار توس ــن ب ــرای اولی ــه ب ــول ک محص
شــرکت زیســت نگار امیرکبیــر تولیــد شــده 
نرم افــزاری  مــدل  نســخه  دو  در  اســت، 
شــده  چــاپ  مــدل  و   )Z-phantom-s(
بــه  و  می شــود  ارائــه   )Z-phantom-p(
پزشــکان و جراحــان کمــک می کنــد تــا بــا 
کاهــش زمــان و پیچیدگــی عمــل، ریســک 
ــش  ــب را کاه ــر قل ــر خظ ــای پ جراحی ه
دهنــد. افــزون بــر آن، ایــن محصــول را بــه 
طــور گســترده بــرای مقاصــد آموزشــی نیــز 

می تــوان بــه کار بــرد.

ــه  ــور ک ــب، همانط ــیب دیده قل ــلول های آس ــان س ــت درم ــی در جه ــاز اساس ــه نی ــه ب باتوج
بیــان شــد یکــی از روش هــای درمانــی متــداول، اســتفاده از پچ هــای قلبــی بــه منظــور بهبــود 
خــواص مکانیکــی و بیولوژیکــی بافــت آســیب دیده قلــب اســت. آزمایش هــا و پژوهش هــا بــر 
ــا تکنیــک چــاپ ســه بعدی از پــر طرفدارتریــن موضوعــات در  روی ســاخت پچ هــای قلبــی ب

حــوزه مهندســی بافــت بــه شــمار مــی رود.
پدیدهینوظهور:چاپچهاربعدی!

چــاپ چهاربعــدی فرآینــدی اســت کــه بــه ســاختارهای ســه بعدی امــکان تغییــر شــکل یــا 
فــرم را در گــذر زمــان می دهــد. درواقــع بعــد چهــارم وابســته بــه توانایــی ســاختار 

شکل 3. نمای کلی چاپ: A( آماده سازی جوهرزیستی شامل ترکیب cECM ،hCPC و GelMA برای تشکیل مواد مشتق 
شده از سلول برای چاپ. B( روش چاپ شامل خنک کردن جوهرزیستی تا 10 درجه سانتیگراد در بشکه های چاپگر سه 

بعدی است تا امکان پلیمریزاسیون GelMA برای بهبود قابلیت چاپ فراهم شود. پچ ها با الگوهای پرکننده رشته ها و کانتور 
متقاطع 90 درجه چاپ شدند. تکه ها از طریق نور سفید برای القای پلیمریزاسیون رادیکال GelMA پلیمریزه شدند و به 
دنبال آن انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت حداقل 1 ساعت برای القای پلیمریزاسیون cECM انجام شد. 
C( اجرای پچ شامل قرار دادن پچ به پریکارد در RV بیماران کودک است، جایی که پچ فاکتورهای اصلی پاراکرین را آزاد 

می کند ]5[.

ــرد خــود در طــول  ــر شــکل، خــواص و عملک ــه تغیی ــت شــده ب ســه بعدی پرین
ــاختارهای  ــاد س ــه ایج ــر ب ــه منج ــت ک ــرک اس ــک مح ــر ی ــت تأثی ــان تح زم

پیچیــده و هوشــمند می شــود. 
ــه  ــاز ب ــی، نی ــتم های بیولوژیک ــد سیس ــیاری مانن ــوارد بس ــه در م ــا ک از آن ج
ــت  ــتفاده از پرین ــا اس ــود دارد، تنه ــط وج ــه محی ــخگو ب ــمند و پاس ــواد هوش م
چهاربعــدی راهگشــا خواهــد بــود. عناصــر اولیــة ســازندة پرینــت چهاربعــدی کــه 
تغییــر شــکل قابــل  پیش بینــی جســم پرینــت شــده را موجــب شــوند، بــه شــرح 

زیرنــد:
1. امکانــات پرینــت ســه بعدی: کــه بــه طــور معمــول براســاس نــور و اکســتروژن 

می باشــد.

۲. محرک ها: بسته به کاربرد انتخاب می شوند که می تواند شامل مواردی مثل دما، غلظت
یونی و ... باشد.

3. ماده هوشمند: مادة پاسخ دهنده به محرک که خواص متنوعی مانند حافظه داری و خودترمیمی 
را می تواند از خود نشان  دهد.

4. مکانیسم برهم کنش: اعمال محرک به تنهایی کافی نیست و محرک باید طی زمان مناسب و خاصی اعمال شود. 
5. مدل ریاضی: تغییرات در شکل و خواص و عملکرد باید با یک مدل ریاضی پیش بینی شود ]6[.

شکل 4. حرکت یک ربات هشت پای نرم تشکیل شده از هیدروژل و ذرات مگنتیت )Fe۳O4( توسط یک میدان مغناطیسی خارجی ]7[
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شکل5. پرینت زیستی ساختارهای لوله ای با سیلندرهای سلولی:
HSF و HUVSMC الگوی طراحی عروق که میله های صورتی آگارز و میله های نارنجی ترکیب سلولی )A 

ها. 
B( استوانه های آگارز الیه به الیه چاپ شده )برای تجسم بهتر در اینجا آبی رنگ شده است( و استوانه های 

چندسلولی.
 C( چاپگر زیستی که به دو نازل عمودی مجهز شده است.

 D( سازه چاپ شده.
 E( لوله های سلول های عضالنی نرم مهندسی شده با قطرهای مشخص پس از 3 روز هم جوشی پس از 

چاپ ]8[

شکل 6. دریچه چندمنظوره ای که در آن هیدروژل آلژینات به همراه پلیمر پلی n- ایزوپروپیل اکریل 
آمید )PNIPAm( می تواند جریان آب را با انقباض و مسدود کردن جریان را هنگامی  که دمای آب باالتر از  

LCST است، کنترل کند ]9[.

نقــشچــاپچهاربعــدیدرمهندســیبافــتقلــب
وعــروق

در پرینتــر چهاربعــدی، از پلیمرهــای خودجمع شــونده می تــوان بــرای 
ســاخت عــروق خونــی از طریــق کپسوله ســازی انــواع مختلــف ســلول 
ــرای  ــلول ها ب ــی س ــازماندهی طبیع ــی  خودس ــرد و توانای ــتفاده ک اس
ایجــاد عــروق برقــرار کــرد. توســعه رگ زایــی یــک بافت در حین کشــت 
از چالش هــای اصلــی مهندســی بافــت بــه شــمار می آیــد. بــرای رفــع 
ــوط  ــلول های مخل ــه ی س ــت الیه به الی ــوان از پرین ــکل می ت ــن مش ای
ــه  ــبیه ب ــکل ش ــاختارهای استوانه ای ش ــا، در س ــده در هیدروژل ه ش
عــروق اســتفاده کــرد. ســپس، ســلول های عروقــی توســط فاکتورهــای 
ــی  ــد رگ زای ــلول ها فراین ــدن س ــغ ش ــا بال ــوند و ب ــال می ش ــد فع رش
ــف  ــواع مختل ــق، ان ــک تحقی ــال، در ی ــوان  مث ــه  عن انجــام می شــود. ب
ــق  ــان1 از طری ــت انس ــت پوس ــلول های فیبروبالس ــد س ــلول مانن س
ــد.  ــرار گرفتن سیســتم پرینــت چهاربعــدی در یــک هیــدروژل الگــو ق
ــک دوره کشــت 16 روزه،  مهاجــرت ســلول ها و تجمعشــان در طــی ی
منجــر بــه تشــکیل عــروق شــد و لوله هــای اســتوانه ای بــا اســتفاده از 
ــی  ــلول های عضالن ــد گاو و س ــریان کاروتی ــال ش ــلول های اندوتلی س
ــی  ــاختارهای عروق ــد از س ــرای تقلی ــان۲ ب ــی1 انس ــد ناف ــاف وری ص
ــت زیســتی  ــا پرین ــای آگارز ســاخته شــده ب ســاخته شــد و از میله ه
نیــز به عنــوان مــاده پرکننــده )قالــب( بــرای ســاخت لوله هــای عروقــی 

اســتفاده شــد. 
ــیدن  ــرون کش ــردن و بی ــرم ک ــا گ ــای آگارز ب ــذف میله ه ــئله ح مس
دســتی میله هــای آگارز از لولــه حاصــل می شــود )بــه دلیــل حســاس 
بــودن بــه محــرک دمــا، بــا گــرم کــردن منبســط می شــود(، امــا ایــن 
ــاز  ــان ب ــد در انتهای ش ــی بای ــه شــاخه های عروق ــل اینک ــه دلی روش ب
ــه  ــد؛ ب ــی را محــدود می کن ــی شــاخه های عروق باشــند، هندســه نهای
ــال  همیــن خاطــر اســتفاده از ژل هــای قالب گیــری دیگــر )به عنوان مث

ــه نــور( می توانــد ایــن محدودیــت را برطــرف کنــد. حســاس ب
ــد  ــاص مانن ــه های خ ــا هندس ــی ب ــای خون ــه، رگ ه ــن مطالع در ای
ــدند  ــت مهندســی ش ــا موفقی ــا ب ــی انتخــاب و الیه ه ــاخه ای، دوتای ش
آگارز  قالب هــای  در  شــده  پرینــت  انســانی  فیبروبالســت های  و 
ــد  ــی مانن ــای عروق ــه لوله ه ــلول ب ــوغ س ــی و بل ــق هم جوش از طری
ــا ایــن  وجــود، مقیاس پذیــری و توانایــی آن هــا در  مونتــاژ می شــوند. ب
تشــکیل ســاختارهای پیچیده تــر بــه دلیــل حــذف مــواد پرکننــده آگارز 
محــدود بــود. بااین حــال، ایــن روش هــا فقــط ســاختارهای ســاده ای را 
تشــکیل می دهنــد کــه شــامل تنهــا یــک  الیــه هســتند. بــرای ســاخت 
یــک ســاختار عروقــی یکپارچــه، ایــن الیه هــا و ســلول ها بایــد بیشــتر 

ــده شــوند ]8[. گنجان

سنسورهابهعنواندریچههایهوشمند
هوشــمند  دریچه هــای  به عنــوان  اســت  ممکــن  هیدروژل هــا 
در سنســورها و محرک هــا بــرای کنتــرل مایعــات عمــل کننــد. 
دســتگاه های میکروســیال نیــز از هیدروژل هــا به عنــوان پمــپ و 
دریچــه بــرای تنظیــم جریــان مایــع، از محرک هــا اســتفاده می کننــد. 
ــرد مهــم  ــرای ایــن کارب مقاومــت مکانیکــی و ســرعت تحریــک نیــز ب

ــت ]6[.  اس
ــرل  ــرای کنت ــه ب ــا ک ــه گرم ــدروژل پاســخگو ب ــک هی سیســتمی از ی
هیدروژل هــای  از  ترکیبــی  و  اســت  شــده  اســتفاده  آب  جریــان 
ــتر  ــات بیش ــا تحقیق ــوان ب ــت، می ت ــات اس ــیم آلژین PNIPAm و کلس
ــرد ]6 ، 9[. ــتفاده ک ــب اس ــمند قل ــای هوش ــعه دریچه ه ــرای توس ب

۲۲

۱ Human skin fibroblast (HSF)
 ۲ وریدی است که در طی رشد جنین وجود دارد و خون اکسیژنه را از جفت به 

جنین در حال رشد می رساند
۳ Human umbilical vein smooth muscle cells (HUVSMC)



مشــابه بســیاری از فناوری هــای نوظهــور، همچنــان چالش هــای 
ــود دارد و  ــای آن وج ــدی و کاربرده ــت چهاربع ــرای پرین ــیاری ب بس
ــد  ــرار گرفتن ــده ق ــات آین ــه ی تحقیق ــا در زیرمجموع بســیاری از آن ه
و نیازمنــد تحقیقــات بیشــتر هســتند. بــرآوردن هــزاران کاربــرد ماننــد 
رباتیک هــای نــرم، پزشــکی، مهندســی بافــت، الکترونیــک و ... در گــرو 
پیشــرفت ایــن تکنولــوژی اســت و پیشــرفت فناوری هــای چــاپ، مــواد 
هوشــمند جدیــد، ســاختارهای طراحــی جدیــد، و ابزارهــای مدلســازی 
ــش رو  ــای پی ــر چالش ه ــه ب ــدی را در غلب ــاپ چهاربع ــزار، چ / نرم اف

یــاری خواهنــد کــرد.
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مروری بر دستگاه های 
میکروفلوئیدیک و کاربردهای 

آن در مهندسی پزشکی
نویسندگان: نسیم محسنی فر، علی رضا غفرانی

زمــان ظهــور  از  میکروفلوئیدیــک1  تکنیــک 
فنــاوری  یــک  بــه  دهــه 1980،  اوایــل  در 
میان رشــته ای تبدیــل شــده اســت کــه ســیاالت 
ــا  ــی ب ــاز را در کانال های ــد ف ــا چن ــاز ی ــک ف ت
ــر  ــا میکرومت ــا صده ــا ت ــی از ده ه ــر داخل قط
ــق آن هــا مقــدار  کنتــرل می کنــد ]1[ و از طری
ــر(  ــا         لیت ــوالً        ت ــیال )معم ــی س کم
ــه  ــده ک ــی ش ــات طراح ــد در تنظیم می توانن
بــه طــور سیســتماتیک کنتــرل می شــوند، 
ــان داشــته باشــند ]۲[. روش هــای ســنتی  جری
شــاخص  بــه  منجــر  میکــروذرات  ســاخت 
و  ضعیــف  بازپــروری  پراکندگــی،  بــاالی 
ــر  ــت تغیی ــوند و قابلی ــدود می ش ــرد مح عملک
مورفولــوژی را ندارنــد. همچنیــن درســاخت 
قطــرات امولســیونی، تنــش برشــی و تنــش 
قطــرات  شکسته شــدن  موجــب  ضربــه ای 
می شــود ]3[. روش میکروفلوئیدیــک قابلیــت 
ــروذرات را  ــه ی میک ــات و هندس ــر ترکیب تغیی
ــر  ــردن موثرت ــوله ک ــث کپس ــه باع ــد ک می ده
و  می شــود  ذرات  کنترل شــده ی  رهایــش  و 
ــش را در  ــای واکن ــق روی روش ه ــرل دقی کنت
ــی  ــد و محصوالت ــال می کن ــواد، اعم ــاخت م س

در ابعــاد میکــرو و نانــو را بــا انــدازه و مورفولوژی 
مشــخص و تکرارپذیــر تولیــد می کنــد. بــه 
دلیــل همگــن بــودن محیــط واکنــش، راندمــان 
تولیــد و یکپارچگــی مــواد تولیــد شــده بــا 
ــای  ــتر از روش ه ــیار بیش ــک بس میکروفلوئیدی
ویژگی هایــی،  چنیــن   .]1[ اســت  مرســوم 
کارآمــد  ابــزاری  بــه  را  میکروفلوئیدیک هــا 
بــرای طیــف وســیعی از کاربردهــا از جملــه 
علــوم  شــیمی،  پزشــکی،  زیست شناســی، 
چنــد  تحقیقــات  همچنیــن  و  مهندســی 
شــیمی،  فیزیــک،  زمینه هــای  در  رشــته ای 
ــد  ــل می کن زیســت، پزشــکی و مهندســی تبدی
بــا  میکروفلوئیدیکــی  دســتگاه های   .]۲[  ]4[
تولیــد در ابعــاد میکــرو، قابلیــت حمــل و هزینــه 
ــا  ــا و پاتوژن ه ــخیص باکتری ه ــرای تش ــم ب ک
در جهــت ایمنــی مــواد غذایــی مــورد اســتفاده 
ــا  ــی ب ــی ایمن ــه مهندس ــتند ]5[. در زمین هس
توســعه روش هــای درمانــی جدیــد  هــدف 
و  دســتکاری  بــرای  مــدرن  واکســن های  و 
ــتفاده از  ــدن و اس ــی ب ــتم ایمن ــل سیس تعدی
فناوری هــای نوآورانــه در جهــت درک بهتــر 
سیســتم ایمنــی در ســالمتی ها و بیماری هــا

میکروفلوئیدیــک ابــزاری بســیار دقیــق را فراهــم 
ــترده آن  ــرد گس ــه کارب ــر ب ــه منج ــد ک می کن
ایمنــی  ســلول های  تک ســلولی  آنالیــز  در 
می شــود. آنالیــز تک ســلولی بــا اســتفاده از 
زیــر  چندیــن  شناســایی  میکروفلوئیدیــک، 
ــی،  ــلول ایمن ــد س ــردی جدی ــه عملک مجموع
ســیگنالینگ  مولکول هــای  کمــی  تعییــن 
مســیرهای  و  ســلولی  ارتباطــات  درک  و 
 .]6[ اســت  کــرده  تســهیل  را  ســیگنالینگ 
ــاوری  امــروزه ترکیبــی از چــاپ ســه بعدی و فن
ارگانیــک  تراشــه های  در  میکروفلوئیدیــک 
بــرای ســاخت کانــال یــا مجتمع هــای پیچیــده 
جریــان و همچنیــن امــکان ایجــاد ســاختارهای 
ــلولی ســه  بعــدی،  ــی بــا توزیــع س بیولوژیک
ناهمگنــی و عملکــرد خــاص بافــت مــورد توجــه 

اســت )شــکل 1 و ۲( ]7[ ]3[.

۲4

۱ Microfluidics



شکل a( .1( نمای شماتیک از تکامل دستگاه های میکروفلوییدیکی طراحی شده با پرینتر سه بعدی، از 
تراشه های دوبعدی تا مکعب های سه بعدی )b( از یک سطح مقطع یکسان تا سطح مقطع های گوناگون 

برای کانال ها ]8[
شکل  ۲. نمونه ی دستگاه مویینه ساخته شده برای دابل امولسیون با پرینتر سه بعدی ]۳[

انواعدستگاههاوروشکار
ــزاج در  ــل امت ــات غیرقاب ــی از مایع ــک، ترکیب در روش میکروفلوئیدی
ــک  ــا کوچ ــول ب ــور معم ــه ط ــد. ب ــت می آی ــه دس ــرو ب ــاس میک مقی
بنابرایــن  می یابــد؛  افزایــش  آن  انــدازه ی ســیال، ســطح  شــدن 
رفتارهــای متفاوتــی نســبت بــه ســیاالت ماکروســکوپی مشــاهده کنیــم 
کــه می توانــد بــا ســه پدیــده اصلــی مشــخص شــود: انتقــال حــرارت و 
جــرم بســیار کارآمــد، غلبــه نســبی ویســکوزیته بــه نیروهــای لختــی1 
)عــدد رینولــدز پاییــن و جریــان الیــه ای(۲ و اثــرات قابــل توجــه ســطح 
]۲[. اعمــال نیروهــای لختــی، گرانــروی3، کشــش ســطحی و شــناوری4 
ــی و  ــی، مغناطیس ــروی الکتریک ــل نی ــی مث ــای خارج ــی نیروه و گاه
گریــز از مرکــز منجــر بــه ســاخت کنتــرل شــده ی هــر قطــره می شــود 
ــی را  ــواص متفاوت ــا و خ ــا، مکانیزم ه ــن نیروه ــن ای ــادل بی ــه تع ک
نتیجــه می دهــد. هندســه ی کانــال می توانــد بــه شــکل جریــان 
ــد  ــکل7 باش ــع T ش ــان متقاط ــترک6 و جری ــان مش ــز5 ، جری متمرک
ــان  ــد )شــکلa-3(. جری ــر دارن ــران روی اث ــروی برشــی گ ــه روی نی ک
متقاطــع بــه دلیــل ســهولت ســاخت و عــدم نیــاز بــه ترازبنــدی، بــرای 
ــر  ــرات بزر گ ت ــایز قط ــی رود و س ــه کار م ــیون ب ــک امولس ــاخت ت س
ــاز  ــال ف ــل کان ــال داخ ــک کان ــترک ی ــان مش ــت. جری از 10µm اس
ــی  ــد و  قطرات ــارش می کنن ــم ش ــا ه ــوازی ب ــرار دارد و م ــته ق پیوس
ــز  ــان متمرک ــد. جری ــر از 10µm را ایجــاد می کن ــی بزرگ ت ــا اندازه ب
هــم شــبیه بــه جریــان مشــترک اســت امــا گــذرگاه مایــع را کوچــک 
ــایز  ــا س ــرات ب ــی دارد و قط ــان باالی ــرخ جری ــن ن ــد. همچنی می کن
ــی  ــش بازده ــرای افزای ــی ب ــد. گاه ــد می کن ــر تولی ــزار نانومت ــد ه چن
و تولیــد قطــرات یکنواخــت از جریان هــای مــوازی انبــوه توســط 
ــه ای8 اســتفاده می شــود  ــل دســتگاه امولسیون ســاز پل ــازل مث ــد ن چن
ــروی کشــش ســطحی اســت کــه ســایز قطــرات را تعییــن  ــا نی و تنه
ــا  ــت ام ــان اس ــرخ جری ــتقل از ن ــرات مس ــایز قط ــس س ــد؛ پ می کن
 .)b-3 ــکل ــت )ش ــایر دستگاه هاس ــر از س ــی پایین ت ــرعت آن کم س
ــی  ــا لیتوگراف ــده ب ــاخته ش ــان9 س ــتگاه های پلی دی متیل سیلوکس دس
و لولــه ی موییــن شیشــه ای10 بــرای ســاخت انــواع امولســیون ها 
اســتفاده می شــوند. دســتگاه موییــن، مقاومــت شــیمیایی باالیــی دارد 
و بــرای جریــان مشــترک ایــده آل اســت و توانایــی ســاخت قطــرات بــا 

 PDMS ترکیبــات و ســاختارهای مختلــف را می دهــد امــا دســتگاه های
ــن11 و  ــدد مویی ــت. ع ــب اس ــر مناس ــاس بزرگ ت ــا مقی ــرات ب ــرای قط ب

ــد ]3[. ــن می کنن ــال تعیی ــان را در کان ــار جری ــر1۲ رفت ــدد وب ع

شکل 3. (a) نمای شماتیک از هندسه  ی جریان  ها (b) نمای شماتیک امولسیون 
پله  ای با چهار کانال موازی ]3[.

۲5

۱ inertial
۲ laminar
۳ viscosity
4 Buoyancy
5 Flow-focusing
6 Co-flow
۷ T-Junction
۸ Step-emulsification
۹ PDMS
۱۰ capillary glass 
۱۱ Ca: اثر مربوط به نیروی گران  روی و کشش سطحی را نشان می  دهد
۱۲ We: تعادل بین نیروی لختی و کشش سطحی را نشان می  دهد 



ــی ــکدرمهندس ــتگاههایمیکروفلوئیدی ــرددس کارب
پزشــکی

سیســتم های مختلــف میکروفلوئیدیکــی راه خــود را بــه تحقیقــات 
ــه  ــاده گرفت ــبتاً س ــای نس ــد و از عملکرده ــدا کردن ــکی پی ــت پزش زیس
تــا سیســتم های تحلیلــی چنــد عملکــردی کــه در طیــف وســیعی 
و  پروتئومیــک۲  ژنومیــک1،  ســلولی،  آنالیــز  جملــه  از  برنامه هــا  از 
ــت )POC(5 و  ــه مراقب ــخیص نقط ــی4، تش ــنجش ایمن ــک3، س متابولومی
ــه های  ــدام روی تراش ــوند ]9[. ان ــتفاده می ش ــه ها6 اس ــدام روی تراش ان
انســان  میکروفلوئیدیکــی کــه مدل هــای مهندســی اعضــای بــدن 
را در ابعــاد میکــرو می ســازند، ابزارهــای جدیــد و ابتــکاری بــرای 
زیست شــناس ها در مدلســازی بیمــاری، تحقیقــات ســمیت، کشــف 
ــد. یکــی از محصــوالت تجــاری  ــه می دهن ]4[ و غربالگــری دارو ]6[ ارائ
ــت  ــه، OrganoPlate®Graft اس ــدام روی تراش ــه ی ان ــود در زمین موج
ــرای ایجــاد بســتر عروقــی مناســب   ــی MIMETAS ب کــه توســط کمپان
ــز کــم، بازدهــی باالیــی  ــال و دورری ــا داشــتن 64 کان طراحــی شــده و ب
ــروف ســازندهی پلیمــر  ــد )شــکل4(. از شــرکت های مع ــن می کن را تامی
 Dow ــرکت ــه ش ــوان ب ــز می ت ــی نی ــتگاه های میکروفلوئیدیک ــه دس اولی

ــت.   ــتفاده اس ــورد اس ــز م ــران نی ــه در ای ــرد ک ــاره ک اش

میکروفلوئیدیــک بــا اســتفاده از مقادیــر کمــی از ســیال در ابعــاد میکــرو 
و حتــی نانــو، بــه عنــوان یــک بســتر قدرتمنــد ظاهــر شــده کــه باعــث 
ــا،  ــاخت بیومتریال ه ــد س ــا مانن ــیاری از زمینه ه ــم انداز بس ــر چش تغیی
کشــف دارو، تشــخیص، آنالیــز تــک ســلولی ]4[، کاربــرد در آنالیــز 
ــود.  ــتی ]10[ می ش ــی زیس ــواد و طراح ــال م ــلولی، انتق ــی و س مولکول
ــان و  برخــی از قابلیت هــای میکروفلوئیدیــک ماننــد کنتــرل دقیــق جری
ســطح بــاالی یکپارچگــی، دارای علــم پیشــرفته مــواد در جهــت بهبــود 

ــد اســت ]4[. ــای جدی ســنتز و کاربرده
عــالوه بــر ایــن، یــک واکنــش چنــد مرحلــه ای را می تــوان بــا اســتفاده از 
یــک تراشــه میکروفلوئیدیکــی بــرای ساده ســازی فرآینــد مصنوعــی اجــرا 
ــا ســنتز دســته ای خــارج از تراشــه کــه تکمیــل آن  کــرد. در مقایســه ب
بــه ســاعت ها زمــان نیــاز دارد، بســتر میکروفلوئیدیــک مزایــای بهــره وری 
ــت  ــل دخال ــل، حداق ــم عام ــرف ک ــا، مص ــق پارامتره ــرل دقی ــاال، کنت ب

ــه می دهــد. ــه ای را ارائ انســان و ســنتز چنــد مرحل
انتظــار مــی رود بســتر ســنتز بــر روی تراشــه چشــم اندازهای گســترده ای 
در شــیمی و پزشــکی داشــته باشــد ]11[. دیگــر کاربردهــای آن، 

شکل 4. پلتفرم کشت سلولی OrganoPlate Graft که قابلیت رگ زایی را برای ارگا ن های سه بعدی 
فراهم می کند.

ــا،  ــا و پروتئین ه ــلول ها، ویروس ه ــل س ــف مث ــازی ذرات مختل جداس
رســاندن ذرات مختلــف بــه محــل مــورد نظــر در سلول رســانی و 
ــف در  ــوارد مختل ــرل شــده، شناســایی م ــش کنت ــا رهای دارورســانی ب
ــایل  ــه7 )وس ــگاه روی تراش ــی، کاربردهای آزمایش ــای بیولوژیک نمونه ه
مختلــف آزمایشــگاهی و تشــخیصی قابــل حمــل(، ســاخت ســلول های 
مصنوعــی، کاربردهــای تشــخیصی بــرای بیماری هــای مختلــف ماننــد 
ویروســی مثــل HIV، هپاتیــت، کاربردهــای ســلولی مثــل جداســازی و 
تخریــب ســلولی، کاربردهــای ماکرومولکولــی ماننــد اســتفاده در تکثیــر 
ــوان  ــه عن ــره ای8 اســت. ب ــراز زنجی ــایی DNA و مراحــل پلیم و شناس
ــمیت  ــری از س ــت جلوگی ــانی، جه ــرد سلول رس ــرای کارب ــه، ب نمون
ســلولی ناشــی از پلیمریزاســیون رادیکالــی، از واکنــش پلیمریزاســیون 
کلیــک تیــول-ene بــا تکنیــک میکروفلوئیدیــک اســتفاده شــد 
ــز و  ــس از 8 روز تمای ــد. پ ــوله ش ــل آن کپس ــلول داخ ــکل5( و س )ش
عملکــرد مناســب و زنده مانــی در حــدود 80 درصــد بــرای ســلول های 
ــرد  ــراس انســانی مشــاهده شــد ]3[. در کارب ــس پانک ــر النگرهان جزای
تشــخیص و شناســایی، بیوسنســورهای هیدروژلــی PEG بــدون جــرم 
گرفتگــی و بــا زیست ســازگاری مناســب بــرای تشــخیص گلوکــز 
)شــکل6( بــا روش تــک امولســیون ســاخته شــده و پلیمریزاســیون آن 

ــا UV انجــام شــد ]3[. ب

 

شکل 5. کپسوالسیون سلول و پروتئین داخل میکروژل 4MAL-PEG با تراشه ی میکروفلوئیدیکی 
جریان متمرکز و سپس واکنش شبکه ای شدن ]3[

شکل 6. میکروذرات PEG ساخته شده با PDMS به عنوان بیوسنسور جهت اندازه گیری غلظت گلوکز 
درون تنی ]3[
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چالشها
بــا وجــود مزایــای فــراوان و پیشــرفت روش هــا و مــواد مــورد اســتفاده، 
هنــوز چالش هایــی در اســتفاده از میکروفلوئیدیک هــا وجــود دارد. 
ــر از  ــد کمت ــاد دارو بای ــرای جلوگیــری از انســداد دارو در عــروق، ابع ب
ــانی،  ــم سلول رس ــای  مه ــی از چالش ه ــن یک ــد. همچنی ــرو باش میک
کنتــرل تعــداد ســلول های هــر ذره اســت. بــا کاهــش غلظــت 
ــده و  ــم ش ــد ک ــرخ تولی ــکالت، ن ــن مش ــل ای ــرای ح ــاده ب پیش م
ــاال مــی رود. در روش  ــا ب ــدن ذرات و ســمیت آن ه ــی مان احتمــال خال
ــک  ــرای ســاخت قطعــات تراشــه های میکروفلوئیدی چــاپ ســه بعدی ب
نیــز محدودیت  هایــی ماننــد وضــوح نســبی کــم، کمبــود مــواد مناســب 
و اصــالح ســطح محــدود بــرای بهبــود خــواص ترشــوندگی وجــود دارد 

ــی اســت ]3[. ــز طوالن ــان ســاخت نی و زم
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بـــایـــو  الکتریک
مروری بر روانپزشکی محاسباتی	 

نانوربات ها در مهندسی پزشکی 	 

ایجاد دوره ی سرسختی نسبی در مدلسازی 	 
پتانسیل عمل »روی« اصالح شده



نویسنده: 
روژان صالحی

مروری بر روانپزشکی محاسباتی

ــد: مغــز عضــوی اســت کــه وظیفــه ی ایجــاد، نگــه داری و پشــتیبانی از عملکــرد  ــه  نظــر ســاده و بدیهــی می آی ــده ی روانپزشــکی زیســتی1، ب ای
روانــی را بر عهــده دارد و روانپزشــکی مــدرن، در جســت و جوی پایه هــای زیســتی بــرای بیماری هــای روانــی اســت. ایــن ایــده، ســرآغاز توســعه ی 
ــن  ــز داشــته اند. برخــاف ای ــوده  اســت کــه اســتفاده ی بالینــی گســترده ای نی تولیــد دارو هــای ضد روان پریشــی، ضد افســردگی و ضد اضطــراب ب
پیشــرفت، روانپزشــکی زیســتی و علــوم اعصــاب، بــا یــک فاصلــه ی بــزرگ مواجهنــد کــه ناشــی از کمبــود توضیحاتــی در ســطوحی اســت کــه 
ــه  ــی ک ــی از عوامل ــد. یک ــل می کنن ــردگی و اضطراب( متص ــیختگی۲، افس ــه روان گس ــی )از جمل ــات بالین ــطح توصیف ــه س ــی را ب ــطح مولکول س
در ایجــاد ایــن فاصلــه نقــش دارد، مؤثــر بــودن )تقریبــا( بــدون توجیــه دارو هــای روان گــردان  اســت. هرچنــد کــه ایــن داروهــا بــر تعــداد قابــل 
توجهــی از بیمــاران مفیــد واقــع شــده اند، امــا درک مــا از علــت اثر گــذاری آن هــا روی عملکــرد روان، در ســطحی ابتدایــی اســت. پیشــرفت های 

ــد ]1[. ــی بزن ــن فواصــل توصیفــی، پل ــد بیــن ای ــوم اعصــاب انســانی، می توان صورت گرفتــه در زمینــه ی عل
البتــه تبدیــل پیشــرفت های علــوم اعصــاب بــه فوایــدی بــرای بیمــاران روانــی، یــک چالــش بــزرگ را مطــرح می کنــد؛ زیــرا بــا پیچیده تریــن عضــو 
بــدن، یعنــی مغــز و تعامــل آن بــا یــک محیــط پیچیــده ســر و کار دارد. بخشــی از ایــن مشــکل مربــوط بــه پیچیدگی هــای طبقه بنــدی بیماری هــا 
ــذاری  ــاط، تاثیر گ ــه نحــوه ی ارتب ــز، ب ــرد مغ ــر عملک ــاوه  ب ــده( در روانپزشــکی اســت. ســامت روان، ع ــری  ش ــج به دســت آمده )اندازه گی و نتای
ــی،  ــن پیچیدگی های ــا چنی ــدن ب ــتگی دارد. کنار آم ــز بس ــراد نی ــط اف ــده توس ــای تجربه ش ــط و چالش ه ــر محی ــرد آن ب ــری عملک و تاثیر پذی
ــباتی، در  ــای محاس ــتند]۲[. ایده ه ــباتی هس ــای محاس ــه ی ابزار ه ــر پای ــوالً ب ــا اص ــن تکنیک ه ــت. ای ــدی اس ــای قدرتمن ــد تکنیک ه نیازمن
ــان  ــا بی ــد ام ــناختی دارن ــوم ش ــاب و عل ــوم اعص ــی در عل ــی و تلفیق ــی توصیف ــده اند و نقش ــر ش ــف، فراگی ــوم مختل ــیاری از عل ــای بس زمینه ه
ــرا  ــت؛ زی ــی داشته اس ــای روان ــی بیماری ه ــرای ارزیاب ــده ب ــر راِه در پیش گرفته ش ــی ب ــیار کم ــر بس ــناختی، تأثی ــای ش ــباتی عملکرد ه محاس

ــده اند ]1[. ــازی نش ــباتی، مفهومی س ــارات محاس ــا عب ــمند، ب ــورت روش ــن، به ص ــای ذه ــون بیماری ه تا کن

 ۲9
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اولیــن مدل هــای روانپزشــکی بــا اســتفاده از کشــفیات مبتنــی بــر نظریه هــای روانــکاوی دربــاره ی تاثیــر ناخــودآگاه، تجربیــات دوران کودکــی و 
مکانیــزم دفاعــی ســعی در توصیــف روان و انحرافــات آن از حالــت نرمــال را داشــتند.  ایــن مدل هــای ادراکــی هنــوز هــم کاربــرد دارنــد. همچنیــن 
تصویربــرداری عصبــی غیرتهاجمــی، دســتاورد های بســیاری بــرای روانپزشــکی فراهــم کــرده، امــا اکثــر مدل هــای روانپزشــکی اخیــر، اطاعــات 
مربــوط بــه مغــز را صرفــأ در ارتبــاط بــا مدارهــای1  مغــزی تفســیر می کننــد ]3[. از ایــن رو ســاز و کار های تشــخیصی روانپزشــکی معاصــر نقص هــا 
و خطا هایــی دارنــد؛ از  جملــه تشــخیص صرفــاً وابســته بــه عائــم )symptoms(۲ و کمبــود توضیحــی بــرای ســاز و کار عائــم روانــی کــه مدل هــای 

محاســباتی تــا  حــدودی می تواننــد ایــن نواقــص را بر طــرف نماینــد ]4[. ایــن خطاهــا در ادامــه دقیق تــر مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.
در ایــن مطلــب، اهــداف و تاش هــای صورت گرفتــه در زمینه هــا ی بــه روز روانپزشــکی محاســباتی را مطــرح می کنیــم. روانپزشــکی محاســباتی، 
ــان محاســباتی اســت. قوانیــن مــورد اســتفاده در آن برگرفته شــده  ــه زب بیانگــر ارتبــاط میــان عصب شناســی مغــز، محیــط آن و عائــم روانــی ب
ــوان در ســه ســطح توصیــف  کــرد: در »ســطح محاســباتی«،  ــوم اعصــاب محاســباتی اســت. یــک مســئله ی حل شــده توســط مغــز را می ت از عل
ــرای  ــی ب ــه راه حل های ــد؟ چ ــتند، کدامن ــر هس ــه درگی ــاری ک ــی و آم ــات ریاضیات ــه موضوع ــن ک ــود و ای ــف  ش ــد توصی ــئله بای ــت مس طبیع
ــه  ــد چگون ــح می ده ــی«، توضی ــد و »ســطح اجرای ــف می کن ــک مســئله را توصی ــد؟ »ســطح الگوریتمــی«، روش حــل ی ــات مجازن ــن موضوع ای

ــد ]4[.  ــذاری می کنن ــا را رمزگ ــن الگوریتم ه ــزی، ای ــای مغ ــا و مدار ه ــگ در نورون ه ــای هماهن فعالیت ه
اولیــن هــدف روانپزشــکی محاســباتی، مــدل کــردن محاســباتی اســت کــه مغــز انجــام می دهــد )راه حل هــای مغــز بــرای مســائلی کــه بــا آن هــا 
ــا عملکــرد طبیعــی و فرایندهــای  ــه نحــوه ی ارتبــاط ادراک، افــکار و رفتارهــای غیرطبیعــی ب ــردن ب مواجــه می شــود(. دومیــن هــدف آن پــی ب
ــی را  ــان بیماری هــای روان ــد طبقه بنــدی روانپزشــکی و درنتیجــه تشــخیص و درم ــن شــاید روانپزشــکی محاســباتی بتوان ــی اســت؛ بنابرای عصب

ــه مــا کمــک کنــد ]5[. بهبــود بخشــد ]4[ و در شخصی ســازی روش هــای درمــان ب
چالشهایمطالعهیروانوقابلیتهایروانپزشکیمحاسباتیدرمواجههباآنها

روانپزشــکی محاســباتی در تــاش بــرای بهبــود درک، پیش بینــی و درمــان بیماری هــای روانــی اســت. درک ســامت روان و از  بیــن  رفتــن آن، 
نیازمنــد پیونــد دادن و تعامــل برقــرار کــردن بیــن چندیــن نــوع داده و ســطح محاســباتی از جملــه مولکولــی، ســلولی، مــدار ی، شــناختی، رفتــاری 
و محیطــی )فیزیکــی و اجتماعــی( اســت. یکــی از پیچیدگی هــای ارتبــاط برقــرار کــردن بیــن ایــن ســطوح، یک به یــک نبــودن و متناظــر نبــودن 
ــس،  ــذارد و بر عک ــر بگ ــط، اث ــر غیر مرتب ــناختی به ظاه ــرد روانش ــن عملک ــر چندی ــد ب ــان می توان ــتی یکس ــال زیس ــع اخت ــت. درواق ــا اس آن ه
اختــاالت زیســتی متفــاوت می توانــد منجــر  بــه اختــاالت روانشناســی و اختــاالت عصبی-مــداری یکســانی شــوند. متأســفانه چند بعــدی بــودن 

روان، مــا را بــا پدیــده ای بــه نــام »نفریــن ابعــاد«3 مواجــه می کنــد.
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 1 واژه ی »مدار« در علوم اعصاب پایه، معموالً برای اشاره به میکرومدارهایی به کار می رود که در آن ها
 فرایندهای بیوفیزیکی )از جمله تغییر پتانسیل استراحت غشاء( را در پاسخ به سیگنال مدوله می کنند اما
 معموالً در علوم اعصاب بالینی، منظور از واژه  ی مدار، ساختارهای همزمان فعال شونده در نواحی مختلف
مغز است. بهتر است برای این ساختارها، از واژه ی »شبکه« استفاده شود
 (Mujica-Parodi and Strey 2020).
۲ با توجه به اینکه بسیاری ازبیماری های روانی عائم مشترکی دارند، این نوع تشخیص خطای زیادی دارد

3 curse of dimentionality



 آنالیــز شــبکه ای نشــان می دهــد کــه برخــی از عائــم میــان 
همچنیــن  می کننــد.  ایجــاد  قــوی  ارتباطاتــی  دیگــر  برخــی 
ــًا  حلقه هایــی تکرار شــونده از عائمــی را نشــان می  دهــد کــه متقاب
ــر  ــت همدیگ ــث تثبی ــاالً باع ــد و احتم ــت می کنن ــر را تقوی همدیگ
می شــوند.کمی پیــش از انتقــال از حالت هــای افســردگی بــه حالــت 
ــش  ــس، افزای ــتم( و بالعک ــک سیس ــر دینامی ــردگی )تغیی غیر افس
مشــهود  عائــم  در  خود هم بســتگی  و  واریانــس  شــاخص های 
اســت. ایــن نشــانه ها، »کند شــدن بحرانــی8« یعنــی انتقــال از یــک 
ــتم های  ــر را در سیس ــدار دیگ ــت پای ــک حال ــه ی ــدار ب ــت پای حال
پویــا بیــان می کننــد. در واقــع تغییــرات در عائــم، قبــل از رســیدن 
ــرای  ــک ب ــل ریس ــک عام ــوان ی ــخصی، به عن ــتانه ی مش ــه  آس ب
ــبکه  ــز ش ــن آنالی ــوند؛ بنابرای ــناخته می ش ــاری ش ــردن بیم ــود ک ع
ــا  ــه م ــی ب ــای روان ــگام بیماری ه ــی زودهن ــد در پیش بین می توان

ــد ]۲[. ــک کن کم
روش های نظریه محور

ــره  ــی به ــای داده محــور، از مدل های ــا بر خــاف روش ه ــن روش ه ای
ــورد  ــح را م ــای صری ــا فرضیه ه ــای پیشــین ی ــه دانش ه ــد ک می برن
 اســتفاده قــرار می دهنــد و یــک درک تئــوری و مکانیزمــی از 
پدیده هــا فراهــم می کننــد و بــا روش  هــای مختلفــی می تــوان 
ــته  ــه دس ــه س ــا را ب ــا آن ه ــرد. دراین ج ــدی ک ــا را طبقه بن آن ه

تقســیم کرده ایــم:
ــت آمده  ــای به دس ــا داده ه ــا ب ــن مدل ه ــی: ای ــای مصنوع • مدل ه
ــا  ــی و ب ــتم عصب ــل سیس ــتم )مث ــک سیس ــی از ی ــورت تجرب به ص
بیــن  تعامــات  یافتــن  نوروترنســمیتر ها( ســاخته  می شــوند و 
متغیر هــای ایــن سیســتم از طریــق تحلیل هــای شبیه ســازی و 
ــد  ــب می توانن ــا، اغل ــوع مدل ه ــن ن ــرد. ای ــام می گی ــی انج ریاضیات
نتایــج احتمالــی یــک ســری از تغییــرات را پیش بینــی کننــد )بــرای 
مثــال تغییــر غلظــت یــک نوروترنســمیتر روی دینامیــک نورونــی-

مــداری، چــه اثــری خواهــد  داشــت( یــا بر عکس، می تواننــد دالیــل 
احتمالــی یــک ســری از نتایــج را حــدس بزننــد )بــرای مثــال چــه 
ــث  ــد باع ــی، می توان ــمیتر به خصوص ــت نوروترنس ــری در غلظ تغیی

ــداری شــود( ]۲[. اختــال در دینامیــک عصبی-م
• مدل هــای بیزیــن: ایــن مدل هــا براســاس نظریــه ی تصمیــم بیزیــن 
بنــا شــده اند و بــرای درک بهتــر طبیعــت مســئله و راه حل هــای آن 
ــود  ــعی می ش ــا س ــن مدل ه ــد. در ای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
رفتــار ســوژه، بــه راهحــل بهینــه ی یــک مســئله ربــط داده  شــود. از 
ایــن موضــوع بــرای نشــان دادن اینکــه آیــا ســوژه ها می تواننــد کار 
به خصوصــی را در شــرایط مشــخصی انجــام دهنــد یــا نــه، اســتفاده 
ــی  ــر اصل ــار عنص ــامل چه ــن ش ــم بیزی ــه ی تصمی ــود. نظری می ش
اســت: )1( حالــت محیــط کــه ممکــن اســت عامــل تصمیم گیرنــده 
فقــط اطاعاتــی جزئــی )حاصــل از انتظــارات و مشــاهدات پیشــین( 
دربــاره ی آن داشــته باشــد. )۲( دســته ای از اقدامــات کــه هــر  کــدام 
می تواننــد بــه عنــوان یــک حالــت در نظــر گرفتــه شــوند. )3( یــک 
تابــع ســود کــه توصیف کننــده ی هزینــه ی خالــص و ســود هرکــدام 
ــن  ــری: در ای ــه گی ــرای نتیج ــک روش ب ــت. )4( ی ــات اس از اقدام
ــود را دارد  ــترین س ــه بیش ــود ک ــاب ش ــی انتخ ــد اقدام ــه بای مرحل
ــدم  ــع ع ــع توزی ــن روی تاب ــرال گرفت ــق انتگ ــن انتخــاب از طری )ای
قطعیــت هــر حالــت، صــورت می گیــرد( ]6[. ایــن نظریــه تــا حــدی 

بــا نظریــه ی یادگیــری تقویتــی ســازگاری دارد ]۲[.

 همچنیــن ارتبــاط موجــود بیــن ســامت روان و ســاختار زیســتی، 
بــه شــرایط بیرونــی نیــز وابســته  اســت. بــرای مثــال ممکــن اســت 
ــات  ــم احساس ــی( در تنظی ــر عصب شناس ــدن )از نظ ــای ب توانایی ه
ــث  ــر، باع ــی دیگ ــا در برخ ــد ام ــب باش ــا مناس ــی محیط ه در برخ

ــود. ــو ش ــال در خلق و خ اخت
روانپزشــکی محاســباتی بــرای حــل ایــن مشــکات، به  صــورت کلــی 
دو روش مکمــل را دربــر می گیــرد: داده محــور1 و نظریه محــور۲. 
ــاد«،  ــن ابع ــا »نفری ــدن ب ــار آم ــرای کن ــن دو روش ب ــرد ای کارب
بــه ســه طریــق اســت: )1( قبــل از طبقه بنــدی و رگرســیون، 
ــش  ــرای کاه ــارت ب ــدون نظ ــری ب ــای یادگی ــوان از روش ه می ت
ــب تر  ــای مناس ــاب معیار ه ــور انتخ ــرد. )۲( به منظ ــتفاده ک ــد اس بع
ــد  ــی مانن ــوان از روش های ــیون، می ت ــا رگرس ــدی ی ــرای طبقه بن ب
منظم ســازی3، انتخــاب مــدل بیزیــن4 و  اعتبارســنجی متقابــل 
ــه صــورت کلــی داده محــور5  اســتفاده  کــرد. روش هــای )1( و )۲( ب
ــا  ــر داده هایــی ب هســتند و روش هــای یادگیــری ماشــین )6ML( را ب
ــا، پیش بینــی  ــدی بیماری ه ــا طبقه بن ــد ت ــاال اعمــال می کنن ــد ب بع
ــن  ــد. )3( ای ــود دهن ــان را بهب ــوع درم ــاب ن ــان و انتخ ــج درم نتای
ــای  ــی دارد، از مدل ه ــاوت اساس ــور تف ــا دو روش مذک ــه ب روش ک
مــدل  از  معنــی دار  پارامتر هــای  اســتخراج  بــرای  نظریه محــور 
ــد  ــا می توانن ــن پارامتر ه ــد. ای ــتفاده می کن ــی اس ــای اصل فرایند ه
ــین  ــری ماش ــهای یادگی ــاال را )روش ــیار ب ــاد بس ــا ابع ــی ب داده های
ــا  ــود( ب ــتفاده می ش ــا اس ــیون آن ه ــا رگرس ــدی ی ــرای طبقه بن ب
ــد  ــور، می توانن ــای نظریه مح ــد. مدل ه ــم بیان کنن ــد ک ــداد بع تع
تــا حــدی فراینــد تولیــد داده را توصیــف و خاصــه کننــد کــه باعــث 
بهبــود عملکــرد الگوریتــم هــای یادگیــری ماشــینی می شــود ]۲[. 

چندکاربرداصلیروشهایدادهمحور
روی  انجام شــده   ML آنالیز هــای  تشــخیصی:  طبقه بنــدی   •
ــای  ــد گروه ه ــی، می توان ــرداری عصب ــل از تصویر ب ــای حاص داده ه
کنتــرل و آزمایش شــونده را از هــم تفکیــک کنــد و نگاشــتی بیــن 
دســته ای از عائــم بــا ســطوح عصبی-زیســتی ایجــاد  کنــد. امــا ایــن 
ــا روش  ــر ب ــی اگ ــی دارد: حت ــز محدودیت های ــخیص نی روش تش
ــا  ــوان دقیق ــد، نمی ت ــه باش ــورت گرفت ــتی ص ــخیص درس ML، تش
فهمیــد کــه ایــن تشــخیص بــر اســاس کــدام معیــار عصبی-زیســتی 
بوده اســت. همچنیــن ممکــن اســت تشــخیص صورت گرفتــه، 
ــاوت، تشــخیص های  ــای ML متف ــی تکنیک ه ــد؛ یعن ــح نباش صحی

ــد ]۲[.   ــی را نتیجــه دهن متفاوت
انتخــاب نــوع درمــان: ســؤال اصلــی متخصصــان، کارایــی یــا عــدم 
ــن  ــی ای ــوع روش درمــان نیســت، بلکــه ســؤال اصل ــی یــک ن کارای
اســت کــه از میــان روش هــای درمانــی )و ترکیبــی از آن هــا(، کــدام  
یــک بهتریــن عملکــرد را روی یــک بیمــار خــاص دارد امــا انتخــاب 
نــوع درمــان در عمــل چالش هایــی دارد. در یکــی از مطالعــات 
انجــام  شــده بــرای اعتبارســنجی الگوریتــم انتخــاب خــودکار درمــان 
در اســتفاده ی بالینــی، از یــک الگوریتــم اختصاصــی اســتفاده شــده 
اســت. ایــن الگوریتــم، از پایــگاه داده ی EEG 7 ثبــت شــده از 1800 
ــوژه ها  ــان س ــه ی درم ــه نتیج ــوط ب ــات مرب ــراه اطاع ــوژه به هم س
ثبــت شــده ی هــر   EEG از  الگوریتــم  ایــن  ساخته شده اســت. 
ــه  ــی ک ــوع درمان ــا ن ــت ت ــتخراج کرده اس ــی اس ــار، 74 ویژگ بیم
ــت را دارد،  ــال موفقی ــترین احتم ــردگی بیش ــه ی افس ــرای معالج ب

پیش بینــی کنــد ]۲[.
• درک ارتبــاط بیــن عائــم: پیشــتر، بــه محدودیت هــای طرح هــای 
ــف  ــن، توصی ــک روش جایگزی ــد. ی ــاره  ش ــی اش ــخیصی کنون تش
ــاره ی  ــن روش درب ــت. ای ــبکه اس ــب ش ــا در قال ــم بیماری ه عائ
الگو هــای همزمانــی و توالــی عائــم  بــه مــا دیــد بهتــری می دهــد.
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ــده ی  ــی تنظیم کنن ــا فعالیــت سیســتم عصب ــاط نزدیکــی ب  MF  ارتب
دوپامیــن دارد. تفــاوت بیــن مفاهیــم MB و MF، بیــان می کنــد کــه 
ــه جســت و جوی  ــوان بیــن دنیــای عصبــی و داده هــای رفتــاری ب می ت
آزمایش هــای  از  حاصــل  کافــی  نتایــج  پرداخــت.  هم بســتگی 
ــد  ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــان وج ــوان و انس ــه روی حی انجام گرفت
ــزی از مغــز وجــود  سیســتم های MB و MF، نســبتاً در نواحــی متمای
ــت و همــکاری اســت ]1[. البتــه در  ــوع رقاب ــد و تعاماتشــان از ن دارن
ــی  ــرای ارزیاب ــم MB و MF ب ــه دو الگوریت ــد ک ــور می ش ــدا تص ابت
ــل  ــر عم ــا یکدیگ ــت ب ــوازی و در رقاب ــورت م ــه  ص ــط ب ــاب، فق انتخ
هســتند،  مؤثــر  امــا  هزینه بــر  کــه   MB می کنند. سیســتم های 
آینــده را بــر اســاس مدلــی درونی شــده از دنیــای اطــراف شبیه ســازی 
می کننــد و تصــور می شــود کــه اقدامــات هدف محــور را انتخــاب 
 6)CSTC(حلقه هــای و  شــناختی  فرایند هــای  بــه  و  می کننــد 
مرتبطنــد. برعکــس، روش هــای کم هزینــه ی MF، ارزش هــا را بر اســاس 
ــش،  ــا در آزمای ــی خط ــا پیش بین ــراه ب ــان و هم ــانی مکررش به روز رس
یــاد  گرفتــه و عادت هایــی را کســب می کننــد و بــه  حســگر حرکتــی 
ــاد آوری  ــواد اعتی ــیاری از م ــل بس ــته اند. مث ــای CSTC وابس حلقه ه
ــت  ــن اس ــم ممک ــتم های MF ه ــد، سیس ــن آزاد می کنن ــه دوپامی ک
یادگیــری خطــای پیش بینــی دوپامینرژیــک را تقویــت  کننــد و ایجــاد 
عــادات دارویــی را ســرعت بخشــند. در  واقــع حیواناتــی کــه سیســتم 
ــه رفتار هــای  ــد، ب ــه می کن ــری PE تکی ــه یادگی عصبی شــان بیشــتر ب
ــاره ی  ــر عــادت متمایل تــر هســتند. یافته هــای مشــابهی درب مبتنــی ب
در  دارد.  وجــود  انســان  در   MF بــه   MB انتخاب هــای  انتقــال از 
ــه MF، اغلــب ناشــی از کاهــش  بیماری هــای روانــی، انتقــال از MB ب
ــاری( اســت،  ــی و چــه به لحــاظ رفت بخــش MB )چــه به لحــاظ عصب
ــه  ــال ب ــی-جبری7، انتق ــال وسواس ــش MF. در اخت ــش بخ ــه افزای ن
MF رخ می دهــد؛ زیــرا کــه اجبار هــای موجــود در ایــن بیمــاری 
ــاده ی  ــک م ــرل ی ــل کنت ــرف غیرقاب ــا مص ــا ب ــی از ویژگی ه در برخ
ــاط MB و MF، از  ــر ارتب ــی دیگ ــتند. نوع ــترک هس ــاد آور، مش اعتی
ــه ارزیابی هــای هدف محــور در MB براســاس  ــوع همــکاری اســت ک ن
فرایند هــای MF تعییــن می شــوند ]MB .]۲ بــرای به دســت آوردن 
برخــی از ویژگی هــای اضطــراب و افســردگی، نیــز اســتفاده می شــود؛ 
ــا  ــتفاده از تنبیه ه ــا اس ــوان ب ــده. می ت ــه  ش ــی آموخت ــل درماندگ مث
یــا پاداش هــای غیر قابــل کنتــرل، حیوانــات را دچــار درماندگــی 
ــج  ــد نتای ــاً نمی توان ــه اقداماتشــان لزوم ــد ک ــن می آموزن ــرد؛  بنابرای ک
را پیش بینــی کنــد. یکــی از مثال هــای درماندگــی آموخته شــده،  
ایــن اســت کــه بــا تغییــر محیــط یــک حیــوان، حیــوان تاشــی بــرای 

ــد ]1[. ــرار نمی کن ف
ــر ارادی را  ــال غی ــج، اعم ــی نتای ــاس پیش بین ــوف، بر اس ــتم پاول سیس
ــا ایــن بیــان، سیســتم های پاولوف کامــًا خــودکار  تعییــن می کنــد. ب
هســتند. ایــن سیســتم ها، بیشــتر در حیوانــات یافــت می شــوند؛ 
ــه آن  ــص ب ــای مخت ــتقیما از انتخابه ــج مس ــی نتای ــج و پیش بین نتای

ــوند؛ ــل می ش ــوری8، حاص ــه ی جان گون
نــه تحــت کنتــرل ارادیشــان. بقیــه ی سیســتم های مغــز می تواننــد بــا 
کنتــرل پاولوف تعامل داشــته  باشــند؛ از ایــن رو، چنیــن کنترل کننده ای 
می توانــد بــر ارزش گــذاری در ســایر قســمت های مغز تاثیر گــذار 
باشــد. ایــن نــوع کنترل گر هــا و تعاماتشــان می توانــد موضــوع 
ــوص  ــی، به خص ــاالت خلق ــه ی اخت ــباتی در زمین ــازی محاس مدلس
افســردگی باشــد: در بســیاری از بیمــاران مبتــا بــه افســردگی، یکــی از 
راه هــای مؤثــر درمــان، اســتفاده از مهار کننده هــای انتخابــی بازجــذب 
ســروتونین )SSRI(9 اســت کــه مــدت زمــان اثر گــذاری ســروتونین در 

ــد. ــر می کنن ــدف را طوالنی ت ــمت های ه قس

ــا مدلهــای یادگیــری  • مدل هــای الگوریتمــی: توصیــف ایــن مدل هــا ب
ــه ای  ــر مقایس ــدادی پارامت ــا تع ــن مدل ه ــت. ای ــاده تر اس ــی س تقویت
دارنــد کــه تخمیــن مقــدار آن هــا بــرای هــر ســوژه، از طریــق انطبــاق 
ــا  ــن مدل ه ــنجی ای ــوالً اعتبار س ــرد. معم ــورت می گی ــا داده ص ــدل ب م
از طریــق شــاخص های آمــاری صــورت می گیــرد )بررســی می شــود کــه 
ــن  ــدل را تضمی ــای م ــا و پیچیدگی ه ــد ویژگی ه ــا می توانن ــا داده ه آی

کننــد یــا نــه( ]۲[.
مدلهایالگوریتمییادگیریتقویتی

ــی  ــط روانشناس ــه توس ــت ک ــه ای اس ــی )RL(1، زمین ــری تقویت یادگی
ریاضیاتــی ایجــاد  شــده  اســت و هــوش مصنوعــی، پژوهش هــای 
 RL .ــد ــط می کن ــم مرتب ــه ه ــرل را ب ــه ی کنت ــار و نظری ــی، آم عملیات
بیــان می کنــد کــه چگونــه هــر نــوع سیســتمی )چــه مصنوعــی و چــه 
ــال  ــا و انتق ــامل حالت ه ــده ش ــیار پیچی ــای بس ــی(، در محیط ه طبیع
میــان حالت هــا، می توانــد بیامــوزد کــه چگونــه پــاداش کســب  کنــد و از 
تنبیه اجتنــاب نمایــد ]1[ و بــه صــورت محاســباتی، توصیــف می کنــد 
ــه آینــده ای  ــا توجــه ب ــی را انتخــاب کــرده و ب ــه اعمال کــه مغــز چگون
ــال،  ــوان مث ــد. به عن ــذاری می نمای ــا را ارزش گ ــدت، آن ه ــی م طوالن
ــم افســردگی ممکــن اســت نتیجــه ی ارزش گذاری هــای  برخــی از عائ
نادرســت باشــد کــه خــود، ناشــی از باور هــای پیشــین دربــاره ی فقــدان 
)درماندگــی(، یــا ناتوانــی در مهــار نشــخوار رویدادهــای ناگــوار، میباشــد 

.]4[
ــزه و  ــات، انگی ــد احساس ــی مانن ــترده در موضوعات ــور گس ــه ط RL ب
 RL ،ــی ــورت عمل ــود. به ص ــرده می ش ــه کار ب ــی ب ــری حس تصمیم گی
شــامل دو عنصــر اســت: اولیــن عنصــر، یــک الگوریتــم RL اســت کــه 
ــن  ــد و دومی ــام می ده ــی را انج ــد ارزیاب ــی و فراین ــای درون یادگیری ه
ــی را  ــای درون ــج ارزیابی ه ــه نتای ــت ک ــال اس ــع اتص ــک تاب ــر، ی عنص
ــه هریــک از گزینه هــای  ــه انتخــاب، متصــل می کنــد. ایــن فراینــد، ب ب
ــک  ــد و ی ــبت می ده ــال نس ــک احتم ــش، ی ــاب در آزمای ــل انتخ قاب
ــد.  ــا می ده ــه م ــار ب ــری و رفت ــاره ی یادگی ــاری درب ــق آم ــزارش دقی گ
ــا  ــتند ام ــق نیس ــت-فیزیکی دقی ــاظ زیس ــا از لح ــن مدل ه ــه ای اگرچ
ــد  ــخص می کنن ــار را مش ــی و رفت ــت عصب ــادی از فعالی ــای زی جنبه ه
ــای  ــم RL، خط ــاره ی الگوریت ــده درب ــرح  ش ــم مط ــی از مفاهی ]۲[. یک
پیش بینــی)PE(۲ اســت: تفاضــل خروجــی تجربه شــده از خروجــی 
ــد.  ــی ایجــاد می کن ــام خطــای پیش بین ــه ن ــی ب پیش بینی شــده، کمیت
ــه  ــی ک ــود مدل ــور بهب ــا، به منظ ــانی پیش بینی ه ــرای به روز رس PE ب
ســوژه از محیــط در ذهــن دارد، اســتفاده می شــود. ســیگنال های 
ــد،  ــت باش ــر PE مثب ــد. اگ ــز دارن ــتقیمی در مغ ــتگی مس PE همبس
ــی، برانگیختــه می شــوند و  نورون هــای بخــش دوپامینرژیــک مغــز میان

ــر اســت ]7[.   ــرخ برانگیختگی شــان کمت اگــر PE منفــی باشــد، ن
ــود  ــل( وج ــه دارای تعام ــاوت )البت ــی متف ــتم کنترل ــه سیس در RL س

دارد: مدل محــور)MB(3، بــدون  مــدل )MF(4 و پاولــوف5.
ــاری  ــدل آم ــک م ــاختن ی ــامل س ــور، ش ــی مدل مح ــری تقویت یادگی
ــر  ــی ب ــی مبتن ــاب اقدام ــرای )1( انتخ ــتفاده از آن ب ــط و اس از محی
ــازی  ــق بهینه س ــا از طری ــود پیش بینی ه ــج و )۲( بهب ــی نتای پیش بین
مــدل اســت. یادگیــری تقویتــی بــدون  مــدل، مثــل مدل محــور شــامل 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــت، ب ــا اس ــا و اولویت ه ــان پیش بینی ه ــری هم یادگی
ــای  ــی ســاخته نمی شــود و براســاس خطــا و بازخورد ه ــه در آن مدل ک

ــد. ــل می کن ــده عم ــت ش ــه ای دریاف لحظ

 3۲

1 Reinforcement Learning   ۶ cortico-striato-thalamo-cortical
۲ Prediction error  7 Obsessive-compulsive disorder (OCD)
3 Model-based  ۸ Species-typical behavior: رفتار های مختص به یک گونه، حاصل از سیستم عصبی

۴ Model-free   یک گونه است که از کد های ژنتیکی، محیط طبیعی و اجتماعی آن تاثیر می پذیرد

۵ Pavolvian:    ۹ Selective serotonin reuptake in hibitor
نوعی روش یادگیری و به بیانی، رشطی شدن است: یک تحریک زیستی قوی )مثل غذا( با یک تحریک خنثی )مثل صدای زنگ( که پیش

.از تحریک زیستی رخ داده، جفت می شود 



ــل  ــوان تعام ــه می ت ــه چگون ــن اســت ک ــته، ای ــن رش ــش روی ای پی
و  آزمایش کننــدگان  بالینــی،  متخصصــان  بیــن  ســودمندی 
ــترده و  ــای گس ــن رو مهارت ه ــرد ]۲[. از ای ــاد ک ــردازان ایج نظریه پ
عمیــق دربــاره ی علــوم اعصــاب شــناختی، علــوم اعصاب محاســباتی، 
ــی و  ــی، عصبشناس ــی، داروشناس ــلولی و  مولکول ــاب س ــوم اعص عل

ــرای ــر ب ــوم کامپیوت ــی و عل ــراه مهندس ــکی به هم ــود روانپزش خ
 ظهور رشته ی غنی روانپزشکی محاسباتی نیاز است ]1[.
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ــد  ــی رش ــازه ی زمان ــه در ب ــدت ریش ــه ش ــی ب ــای روان بیماری ه
ــی  ــل نوجوان ــال وسواســی-جبری در اوای ــال اخت ــرای مث ــد، ب دارن
ــن  ــد. ای ــور می یابن ــی ظه ــر نوجوان ــون در اواخ ــردگی و جن و افس
بازه هــا ی زمانــی بــا رشــد قابــل توجــه مغــز و ســازمان دهی 
ــوز ارتبــاط رشــد مغــز  ــاره ی آن مصــادف اســت. هــر چنــد هن دوب
روانــی،  بیماری هــای  بــه  نســبت  آســیب پذیری  افزایــش  بــا 
ــی  ــردن برخ ــدل  ک ــی م ــا در ط ــت ام ــده  اس ــخص نش ــا مش کام
ــا رشــد  ــاط دادن آن ب ــز و ارتب ــای مغ ــناختی پایه ــبات ش از محاس
ــا  ــه  م ــم ک ــی بزنی ــی، پل ــز و رشد شناس ــن مغ ــم بی ــز، می توانی مغ
ــناختی  ــای روانش ــی بیماری ه ــری از رشدشناس ــم عمیق ت ــه فه را ب
هدایــت نمایــد. نادیــده گرفتــن بازه هــای زمانــی حســاس رشــد، از 
ــای روانشــناختی، خطــر پیشــروی  ــدار شــدن بیماری ه لحــاظ پدی
چشــمگیر ایــن بیماری هــای را نتیجــه می دهــد. دانشــمندان علــوم 
ــه ایــن  ــردن ب اعصــاب، دهه هــا آناتومــی عملکــردی شــناخت )پی ب
کــه یــک فراینــد درکجــای مغــز اتفــاق می افتــد( را  بررســی 
کرده انــد. ایــن روش هــا بــه صــورت گســترده در روانپزشــکی 
به کار رفته انــد، امــا موفقیــت نســبتا کمــی در پــی  بــردن بــه 

اختــاالت روانــی داشــته اند ]7[.
ــیاری از  ــاداش، در بس ــی پ ــای پیش بین ــری خط ــص در یادگی  نق
بیماری هــای روانــی از جملــه روان گســیختگی، اختــال وسواســی-

جبــری، اختــال کم توجهی-بیش فعالــی1 و افســردگی مشــاهده 
شــده  اســت. پیــدا  کــردن زمانــی کــه ترژکتــوری رشــد و یادگیــری 
PE از حالــت نرمالشــان خــارج می شــوند، در پیش بینــی ایــن 
ــه مــا کمــک می کنــد  ــم رفتــاری( ب ــروز عائ بیماری هــا )قبــل از ب

.]7[
جمعبندی

ــم کــه برخــی از جنبه هــای  ــی تــاش کردی   در ایــن بررســی اجمال
روانپزشــکی محاســباتی در توصیــف و اندازه گیــری اختــاالت مغــز 
و ارتبــاط میــان رشــته ی روانپزشــکی محاســباتی بــا علــوم اعصــاب 
رشــد را بیــان کنیــم ]4, 7[. همچنیــن روش هــای مدلســازی، 
مفیــدی  روش  -به عنــوان  را  مغــز  در  انجام شــده  محاســبات  
ــاره ی  ــی درب ــل پیش بین ــباتی قاب ــای محاس ــاد فرضیه ه ــرای ایج ب
ــای  ــن جنبه ه ــدل بیزی ــم: م ــی کردی ــی- بررس ــای روان بیماری ه
ــت  ــر اهمی ــد و ب ــی می کن ــری را بررس ــد نتیجه گی ــدی فراین کلی
ــای  ــه روش RL، جنبه ه ــی ک ــد دارد، در حال ــت تاکی ــدم قطعی ع

ــد ]4[. ــن می کن ــاب را تعیی ــد انتخ ــدی فراین کلی
 انتظــار نهایــی از روانپزشــکی محاســباتی، ایجــاد یــک مــدل چنــد 
ــتر  ــایی بیش ــی شناس ــا توانای ــه م ــه ب ــت ک ــق اس ــطحی و دقی س
بیماری هــای روانــی را بدهــد؛ هرچنــد بــرای طراحــی چنیــن مدلــی 
بــا دقــت کافــی در مقیاســی کــه بــرای شــناخت و رفتــار، معنــی دار 
ــی در پیــش اســت. یکــی دیگــر از چالش هــای  باشــد، راهــی طوالن
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نانوربات ها در مهندسی پزشکی 
نویسنده: 

هستی میرشمس

چکیده
ــدوده ی  ــر مح ــی زی ــه اندازه های ــی ب ــد دسترس ــا ح ــم ت ــروزه عل ام
میکرومتــر پیشــرفت کــرده اســت. در این راســتا روش هــا و تکنیک های 
ــده می شــود.  ــاوری نامی ــری، نانوفن ــای نانومت ــه محدوده ه دســتیابی ب
قطعــات  مــواد،  از  بهره بــرداری  و  ایجــاد  نانوفنــاوری  واقــع  در 
ــی  ــری یعن ــد نانومت ــز و در ح ــیار ری ــای بس ــتگاه ها در مقیاس ه دس
ــاوری  ــی اســت. نانوفن ــای اتمــی و مولکول ــا و اندازه ه ــان مقیاس ه هم
ــه  ــد ک ــاختارهای کارآم ــاخت و س ــرای س ــب ب ــای مناس ــه روش ه ب
دارای حداقــل یــک بُعــد در ابعــاد نانومتــری هســتند، می پــردازد. ایــن 
نانوســاختارها کــه از کوچکتریــن بلوک هــای ســاختمانی شناخته شــده 
ــوده و دارای  ــر ب ــاخت بش ــیاء س ــن اش ــوند، کوچکتری ــاخته می ش س
ــدی  ــتی جدی ــیمیایی و زیس ــی، ش ــای فیزیک ــات و  رفتاره خصوصی
هســتند. هــدف نانوفنــاوری آگاهــی و بهره گیــری از ایــن خصوصیــات 

ــا اســت ]1[.  ــر از آن ه ــتفاده مؤث و ســاخت و اس
فنــاوری نانــو در مهندســی پزشــکی، تحولــی در درمــان بیماری هایــی 
ــاب،  ــای اعص ــی، بیماری ه ــای قلبی-عروق ــرطان، بیماری ه ــد س مانن
عفونــت و بیماری هــای دیگــر ایجــاد کــرده اســت. فنــاوری نانــو باعــث 
ــد  ــای جدی ــا عملکرده ــریع و ارزان ب ــزار کوچــک، س ــدن اب به وجودآم

شــده اســت ]۲[.

مقدمه
تحــوالت نانوتکنولــوژی در علــوم مختلــف، حســگرها1 و رایانه هــا۲ باعــث 
ــک  ــا از ی ــرو نانوربات ه ــت. میک ــده اس ــا ش ــو و میکروربات ه ــور نان ظه
ســو بــا حجــم زیــادی از اطاعــات ســروکار دارنــد و از ســوی دیگــر از 
ــاط هســتند.  ــا جهــان فیزیکــی در ارتب ــق حســگرها و عملگرهــا ب طری
زیســت مولکولی3  محاســبه های  و  نانــو  مدل هــای  از  اســتفاده  بــا 
از  کارهــای  توانســت  خواهنــد  نانوربات هــا  می رســد  نظــر  بــه 

پیش برنامه ریزی شــده را بــه درســتی انجــام دهنــد ]۲[.
رباتهایپزشکی

دســتگاه های رباتیــک بــه طــرز چشــمگیری توانایــی انســان را در 
ــترش  ــون گس ــان پیرام ــول در جه ــتکاری و تح ــل، دس ــنجش، تعام س
داده انــد. به ویــژه، تاقــی فناوری هــای متنــوع، انقابــی را در کاربردهــای 
پزشــکی و فناوری هــای رباتیــک بــه ســمت بهبــود مراقبت هــای 
بهداشــتی فراهــم کــرده اســت. در حالــی کــه ربات هــای صنعتــی اساســاً 
ــاس  ــاک در مقی ــد معمــول و خطرن ــرای خودکارســازی کارهــای تولی ب
ــا  ــرای محیط ه ــک پزشــکی ب ــد شــده اند، دســتگاه های رباتی کان تولی
ــگیری از  ــان و پیش ــا درم ــط ب ــاوت مرتب ــًا متف ــای کام و عملکرده
بیماری هــا طراحــی شــده اند؛ بنابرایــن، برخــاف ربات هــای قدیمی کـــه

1 sensors
۲ computers
3 biomolecule



ــه  ــدن انســان ب ــا ب ــرای کارهــای پیچیــده، دقیــق و جفــت شــدن ب ــا دســتگاه های مکانیکــی بزرگــی ســاخته می شــوند، ربات هــای پزشــکی ب ب
قطعــات کوچــک و مــواد هوشــمند نیــاز دارنــد. رشــد ســریع در رباتیــک پزشــکی توســط ترکیبــی از پیشــرفت های فنــاوری در موتورهــا، نظریــه 
ــد دســتگاه داوینچــی1،  ــک، مانن ــال، دســتگاه های جراحــی رباتی ــوان مث ــه عن ــه اســت. ب ــش یافت ــرداری پزشــکی افزای ــواد و تصویرب ــرل، م کنت
ــا وجــود پذیــرش  ــدن بیمــار فراهــم می کنــد. ب ــز در ب ــه حــرکات دقیــق و کوچکتــر از ابزارهــای ری امــکان ترجمــه حــرکات دســت جــراح را ب

ــوز مشــکات و چالش هــای عمــده ی فنــی وجــود دارد ]3[. ــل تهاجــم، هن ــا حداق ــرای جراحــی ب گســترده دســتگاه های رباتیــک ب
نانورباتیک

نانورباتیــک علــم جدیــدی اســت کــه شــامل طراحــی، ســاخت و برنامه نویســی نانوربــات اســت. فنــاوری ماشــین آالت یــا ربات هــای نزدیــک بــه 
مقیــاس میکروســکوپی از یــک نانومتــر کــه انــدازه آ ن هــا 10 – 1,1 میکرومتــر بــوده، از ایــن دســت می باشــند. نانــو ماشــین تــا حــد زیــادی در 
مرحلــه تحقیــق بــوده اســت. نانــو ســوییچ در حــدود 1,1 نانومتــر بــوده و قــادر بــه شــمارش مولکــول خــاص در یــک نمونــه ی شــیمیایی اســت 

ــرد ]۲[. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــای پزشــکی م ــه در فناوری ه ک
 نانورباتیک در ارتباط با موارد زیر کاربرد دارد:

1. ساخت ربات هایی با ابعاد نانو که از اجزای نانومتریک تشکیل شده است. 
۲. برنامه نویسی نانوربات ها 

3. جابجایی ذرات نانومتریک و هم گذاری۲ کردن این ذرات
حیطــه ی کاری نانوربات هــا درون بــدن انســان اســت و می تواننــد مقــدار ترکیبــات مختلــف را در بــدن، نشــان داده و اطاعــات را در حافظــه ی 
ــا  ــات زیست شــیمیایی و زیســت مکانیک را ب ــوده و خصوصی ــت خــاص ب ــک باف ــه ی ی ــه معاین ــادر ب ــا ق ــد. نانوربات ه ــره کنن ــی خــود ذخی داخل

ــه راحتــی انجــام می دهنــد ]۲[. ــه طــور کلــی شناســایی محیــط زیســتی را ب جزئیــات کامــل بررســی می کننــد و ب
ــای  ــا مویرگ ه ــتی ی ــده زیس ــای پیچی ــق محیط ه ــد از طری ــا می توانن ــرو / نانوربات ه ــن میک ــه ای ــت ک ــان داده اس ــات نش ــیاری از مطالع  بس

ــد. ــن عکــس و آزادســازی خــودکار حرکــت کنن ــای بیوپســی۲، گرفت ــی، حــذف نمونه ه ــک جهــت تشــخیص موضع باری
محموله هــای آن هــا در مقصــد از پیــش تعییــن شــده اســت. انــرژی مــورد اســتفاده بــرای فعالســازی ایــن میکــرو / نانوربات هــا بــه هیــچ کابــل، 
ــا اتمــام اتصال دهنده هــای باتــری یــا باتــری نیــاز نــدارد. بســیاری از ریــز / نانوربات هــا از مــواد زیست ســازگار ســاخته شــده اند کــه می تواننــد ب

مأموریت خود تخریب و حتی ناپدید شوند ]3[.

کارکردنانوربات
میکــرو / نانــو حامل هــای دارویــی موجــود بــه گــردش سیســتمیک متکــی هســتند و فاقــد نیــرو و ناوبــری الزم بــرای تحویــل موضعــی و نفــوذ 

بافــت فراتــر از محدودیــت ترابــری انبــوه غیرفعــال هســتند ]4[.
ــه سراســر بــدن از طریــق جریــان خــون می باشــد و نکتــه مهــم دیگــر ایمنــی بیمــار اســت. حرکــت  نیــروی محرکــه جهــت حرکــت و ســفر ب
ــا اســتفاده از زائده هــای کوچــک می باشــد. دســتگاه های ناوبــری خارجــی  ــا اســتفاده از انــدام کوچــک دم ماننــد بــه صــورت مــژه ای و ب آن هــا ب

ــد ]۲[. ــرد دارن ــا کارب ــه نانوربات ه ــرل این گون ــت و کنت ــت هدای جه
ــد و  ــدا کن ــال پی ــدن انتق ــه ب ــوت ب ــیگنال های فراص ــتفاده از س ــا اس ــد و ب ــرف مقص ــه ط ــت ب ــایی و هدای ــق شناس ــد از طری ــات می توان نانورب
ــه بــدن بیمــار رفتــه و تپــش از ســیگنال های فراصــوت  منعکــس شــده و بــه منبــع اصلــی برگشــت پیــدا کنــد. ســیگنال های فراصــوت پرتــو ب
ــه صــورت بی ســیم از راه دور انجــام شــده و از ایــن طریــق  ــد ب هدایــت شــده و پزشــکان مســیر آن را مشــخص می کننــد کــه ایــن کار می توان

ــرد ]۲[. ــتفاده ک ــوان از آن اس ــم می ت ــکی4  ه در دورپزش
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۲ Assemble
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۴ telemedicine

شکل 1. کارکرد نانوربات ها ]3[. 



ــکات  ــوان مش ــلول ها، می ت ــده س ــای ترمیم کنن ــک نانوربات ه ــا کم ب
مربــوط بــه ســلول ها و بافت هــا را برطــرف کــرد؛ بدیــن منظــور 
ــی  ــای حس ــا و گیرنده ه ــه ابزاره ــلول ها ب ــده س ــای ترمیم کنن ربات ه
ــدازه  ــا ان ــا ب ــن ربات ه ــدازه ای ــد. ان ــاج دارن ــی احتی ــاد مولکول در ابع
ترمیم کننــده  ربات هــای  اســت.  برابــر  ویروس هــا  و  باکتری هــا 
و  ســلول ها می تواننــد در مســیر جریــان خــون حرکــت کننــد 
ــلول ها  ــه س ــوند، ب ــلول ها می ش ــل س ــا داخ ــه ویروس ه ــه ک همانگون
ــا تســت کــردن محتــوا و فعالیــت ســلول ها،  وارد شــوند. نانوربات هــا ب
مشــکات موجــود را مشــخص می کننــد. نانوربات هــا برحســب مشــکل 
ــم  ــد ترمی ــلول بای ــا س ــه آی ــد ک ــن می کنن ــده، تعیی تشخیص داده ش
ــا  ــن نانوربات ه ــرل ای ــن، کنت ــرود. درضم ــن ب ــه از بی ــا اینک ــود و ی ش

ــرد ]۲[. ــورت می گی ــه ص ــط نانورایان توس
طراحینانوربات

در طراحــی نانوربــات نیــاز بــه اطاعــات گســترده ای در علــوم دینامیک 
اســت.  حرکت شناســی  تجزیه وتحلیــل  بــرای  مولکولی-کوانتومــی 
ــط  ــک محی ــه در ی ــوند ک ــی ش ــی طراح ــه صورت ــد ب ــا بای نانوربات ه

ــد ]1[.  ــا شــش درجــه آزادی حرکــت کنن ــی ب آب
1. نانومــواد مــورد نیــاز بــرای طراحــی در دســترس اســت: تحقیقــات 
ــدن انســان اســتفاده کــرد، در حــال  ــوان در ب ــرای مــوادی کــه می ت ب
ــاخت  ــرای س ــوان ب ــز می ت ــی نی ــزای بیولوژیک ــت. از اج ــام اس انج

ــرد. ــات اســتفاده ک نانورب
۲. نانوربــات بــدون تکــرار باشــد: از تکــرار نانوربات هــا جلوگیــری 
ــرل  ــا از کنت ــر نانوربات ه ــوند. اگ ــارج نش ــرل خ ــا از کنت ــم ت می کنی
خــارج شــوند، ممکــن اســت ضــرر آن هــا بیشــتر از ســود آن هــا باشــد.
3. نانوربــات نمی خواهــد واکنشــی در برابــر دســتگاه ایمنــی بــدن انجام 
ــر هــر موجــود خارجــی کــه وارد  دهــد: دســتگاه ایمنــی بــدن در براب
ــرای مــدل کــردن نانوربات هــا  ــدن شــود واکنــش انجــام می دهــد. ب ب
فــرض می کننــد دســتگاه ایمنــی بــدن واکنشــی نســبت بــه نانوربــات 

ــد.  ــام نمی دهن انج
ــردن  ــازی ک ــدف از شبیه س ــرطانی: ه ــلول س ــر روی س ــز ب 4. تمرک
یــک نانوربــات ایــن اســت کــه بــه ســلول های ســالم آســیبی نرســاند 

ــرد. ــتفاده ک ــیمی درمانی از آن اس ــای ش ــه ج ــوان ب ــا بت ت
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــات ای ــک نانورب ــردن ی ــازی ک ــدف از شبیه س ه
ســلول های ســالم آســیبی نرســاند تــا بتــوان بــه جــای شــیمی درمانی 

ــرد. ــتفاده ک از آن اس
ــط  ــه فق ــرض می شــود ک ــات ف ــک نانورب ــردن ی ــرای شبیه ســازی ک ب

ــذارد. ــر می گ ــرطانی تأثی ــلول های س ــر روی س ب
بــرای شبیه ســازی نانوربات هایــی کــه در محیــط پیچیــده بــا 6 درجــه 
ــاز  ــدی نی ــری قدرتمن ــک کامپیوت ــه گرافی ــد، ب آزادی حرکــت می کنن
ــد کامــًا محیــط مســئله را بشناســیم.  ــم و قبــل از هــر چیــز بای داری
نانوربات هــا در دنیایــی زندگــی می کننــد کــه اصطــکاک، چســبندگی 
ــه کوچــک بی اهمیــت  ــن نیروهــا و نیروهــای جاذب و گــرا ن روی1 برتری
ــد و  ــرار دارن ــناخته ق ــای ناش ــط در مکان ه ــای محی ــتند، مانع ه هس
ــه  ــانی دهی هســتند. البت ــل نش ــًا قاب ــانش دارو کام ــای رس موقعیت ه
بایــد توجــه شــود بــرای یــک شبیه ســازی کامــل مــا بایــد یــک مــدل 
ــای  ــی از گلبول ه ــیم. مدل های ــته باش ــا داش ــط رگ ه ــوب از محی خ

ــا4 و ... داشــته باشــیم ]1[. ــز۲، ســفید3 و پاکت ه قرم

کنترلنانورباتها
ــه وســیله نانوحس گرهــا مســیر خــود را پیــدا می کننــد.  نانوربات هــا ب
نانوحســگرها بــه تمــام عناصــر زیســتی، عناصــر شــیمیایی و فیزیکــی 
ــن  ــاره دارد؛ ای ــوند، اش ــاخته می ش ــی س ــاد نانوی ــدوده ابع ــه در مح ک
ــع  ــع5، مناب ــدارات مجتم ــاختی، م ــل زیرس ــه عوام ــت ک ــدان معناس ب
ــد  تغذیــه، و حتــی رایانه هــا، همــه در ایجــاد یــک حســگر نقــش دارن

.]1[
یــک روش کــه از آن بــه عنــوان کاربــرد مولکولــی و اســتفاده از موتورها 
ــاس  ــن اس ــر ای ــت، ب ــده اس ــاد ش ــی ی ــاد مولکول ــا در ابع و حس گره
کار می کنــد کــه حســگرها بــا دریافــت و ارســال تغییــرات شــیمیایی، 
کنتــرل ورود و خــروج اطاعــات را در یــک نانوربــات برعهــده می گیرنــد 
ــات در  ــن اطاع ــردازش ای ــرای پ ــک ب ــن6 نانوالکتری ــن از ف و همچنی
ــتفاده  ــدن اس ــای ب ــات و داخــل رگ ه ــا درون نانورب ــدن ی ــارج از ب خ
ــه  ــت ک ــتی اس ــاوری زیس ــتفاده از فن ــکار، اس ــن راه ــد. دومی می کنن
هم اکنــون بــه منظــور تولیــد، تغییــر و اصــاح فرآورده هــا در گیاهــان، 
ــای  ــژه، از اندام ه ــای وی ــرای کاربرده ــا ب ــد میکروب ه ــوران و تولی جان
 DNA ــتفاده از ــا اس ــد ب ــود. در روش جدی ــتفاده می ش ــده از آن اس زن
ــود.  ــاد نم ــات ایج ــک نانورب ــرای ی ــمندی را ب ــاختار هوش ــوان س می ت
ــک  ــوان در ی ــی درون DNA می ت ــات دیجیتال ــذاری اطاع ــا رمزگ ب
ــات  ــود نانورب ــردازش را در خ ــات، پ ــت اطاع ــس از دریاف ــات پ نانورب
ــاد  ــه ابع ــه ب ــا توج ــرد. ب ــال ک ــای الزم را ارس ــام داد و فرمان ه انج
ــر  ــادل 0,33 نانومت ــه مع ــه ای DNA ک ــک زوج پای ــای DNA، ی تکه ه
ــات را در  ــادی از اطاع ــم زی ــد حج ــه از آن می توان ــک تک ــت، ی اس
ــوان  ــی می ت ــره ســازد. در روش دوم حت فضــای بســیار کوچکــی ذخی
شــرایط زیســتی جدیــد را توســط نانوربــات بــرای یــک ســلول تعریــف 

ــرد ]۲[. ک
یکــی از حســگرهایی کــه در نانــو ربات هــا اســتفاده می شــود، حســگر 
دوربـُـرد بــرای پیــدا کــردن محــل تقریبــی بافــت بیمــار می باشــد ]1[.

حسگرهایدوربُرد
1. فراصوت: برای هر دو حالت فعال7 و غیرفعال8 

ــود و  ــده می ش ــدن تابان ــه ب ــوت ب ــیگنال فراص ــک س ــن روش ی در ای
ــود  ــال خ ــت غیرفع ــد. در حال ــردازش می کنن ــاب آن را پ ــل بازت حاص
ــردازش  ــا پ ــا الگــوی خــاص ارســال کــرده و ب ــات یــک ســیگنال ب رب
ــه دســت مــی آورد. اگــر  ــی را ب ــی مکان مــوج برگشــتی اطاعــات جزئ
ــت  ــر اس ــی کمت ــوان مصرف ــم، ت ــتفاده کنی ــته اس ــیگنال گسس از س
ــور  ــط بل ــیگنال توس ــن س ــود. ای ــم می ش ــی ک ــت مکان یاب ــا دق ام

ــت. ــوب اس ــدرت مطل ــت و ق ــده و دارای دق ــد ش ــاربرقی 9 تولی فش

MRI/NMR .۲
ــش  ــوه واکن ــی نح ــوی و بررس ــی ق ــای مغناطیس ــتفاده از میدان ه اس
ــرای کســب  ــه ایــن اشــعه ایــن روش کنــد اســت و ب ــدن ب اتم هــای ب

ــاز دارد. ــت نی ــه ســاعت ها وق ــق ب جــواب دقی
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۹ piezoelectric



3. رنگ آمیزی پرتوزایی1
یک جریان پرتوزا را وارد جریان خون کرده و با فلوئورنما دنبال می کنیم.

4. استفاده از مواد پرتوزا در داخل بدن ربات 
ــرژی مصــرف  ــات ان ــرای نشــان دادن محــل رب ــرژی چــون ب ــی در ان ــاال، تشعشــع پیوســته و صرفه جوی ــت ب ــر را دارد: دق ــای زی ــن روش مزای ای

ــود ]1[. ــده می ش ــز دی ــا مادون قرم ــدارد و ب ــر ن ــود، خط نمی ش
نتیجهگیری

ــا نانوربات هــا آشــنا شــدیم و علــم  ــه معرفــی نانوفنــاوری و کاربرد هــای آن در مهندســی پزشــکی پرداختیــم، ســپس ب در ایــن متــن، نخســت ب
نانــو رباتیــک را مــورد بررســی قــرار دادیــم. در ادامــه چگونگــی کارکــرد، طراحــی و کنتــرل را مــرور کردیــم.  

طــی دهــه گذشــته، میکــرو / نانورباتیــک بــه عنــوان یــک ســکوی جدیــد و همــه کاره بــرای ادغــام مزایــای فنــاوری نانــو و علــوم رباتیــک ظهــور 
کــرده اســت. مجموعــه متنوعــی از اصــول طراحــی باعــث توســعه میکــرو / نانوربــات هــای بســیار توانمنــد و تخصصــی شــده اســت. ایــن میکــرو 

ــی هســتند ]3[. ــد ظرفیت ــرد و چن ــای منحصربه ف ــا دارای ویژگی ه ــات ه / نانورب
نانوربات هــا بــه صــورت کلــی در شــاخه های نانوربــات بــرای جراحــی، حمــل دارو، بررســی محیــط و ... می باشــد. بزرگ تریــن مزیــت نانوربات هــا 
کنتــرل از راه دور آن هــا بــرای هــر زمینــه )دارو، جراحــی و ...( می باشــد و بیمارانــی کــه از نظــر جغرافیایــی امــکان دسترســی بــه  تمامــی ســطوح 
ــود  ــی خ ــادی زندگ ــرایط ع ــت در ش ــال حرک ــی در ح ــاط از راه دور و حت ــیم و ارتب ــورت بی س ــه ص ــد ب ــد، می توانن ــامت را ندارن ــت س مراقب
تحــت مراقبــت و درمــان از طریــق میکروربــات و نانوربــات قــرار گرفتــه و بــه ســرعت بــا درمانگــران و پزشــکان خــود ارتبــاط برقــرار کننــد تــا 
از مزایــای ایــن تکنولوژی هــا برخــوردار شــده و بــه موقــع خطــرات احتمالــی بــه صــورت اخطارهــای خــاص در اختیــار پزشــکان تحــت درمــان 
آنهــا قــرار گیــرد تــا بیمــاران بــه موقــع و بــدون فــوت وقــت تحــت معالجــه و اقدامــات درمانــی قــرار گیرنــد. بدیهــی اســت کــه اســتفاده از ایــن 
ــق  ــا و مناط ــن در مکان ه ــی بی جایگزی ــخیصی درمان ــای تش ــوان روش ه ــه عن ــد ب ــرد از راه دور می توانن ــر و گاه منحصربه ف ــای مؤث توانمندی ه
ــع  ــورد اســتفاده واق ــی م ــه خوب ــی مشــابه ب ــوب و مکان های ــای جنــگ قطــب شــمال و جن ــی، میدان ه ــد ایســتگاه های فضای دور از دســت مانن

شــوند ]۲[ ]3[.
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)/788931/https://civilica.com/doc(
https://journals.( ۲[ دکتــر مهــرداد ایمــان زاده و دکتــر حمیــد کشــوری، کاربــرد میکروربــات و نانــو ربات هــا پزشــکی در تلــه میدیســین ، نازیــا عظیمــی و مریــم جهانیــان[
)1=ftxt&1=slc_lang=en&sid&5۲46=tums.ac.ir/jhosp/browse.php?a_id
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ایجاد دوره ی سرسختی نسبی در مدلسازی 
پتانسیل عمل »روی« اصالح شده
نویسندگان: محمدرضا اسالمی، شیدا فتحی، حسین قاسم دامغانی

مقدمه
پتانسیلعمل

ــده  ــدار و پیش رون ــی، ســریع، ناپای ــر ناگهان پتانســیل عمــل یــک تغیی
ــل  ــیل عم ــر پتانس ــت. ه ــلول اس ــای س ــتراحت غش ــیل اس در پتانس
ــت شــروع می شــود و  ــه مثب ــی ب ــی از پتانســیل منف ــر ناگهان ــا تغیی ب
مجــدد بــا رســیدن بــه پتانســیلی منفــی تقریبــاً بــا همــان ســرعت، بــه 

ــد ]1[. ــان می رس پای
یک دوره پتانسیل عمل شامل چندین قسمت می شود:

1. پتانســیل اســتراحت ۲. حــد آســتانه 3. واقطبــش 4. فراجهــش 5. 
نقطــه اوج 6. قطبــش مجــدد 7. فراقطبــش

پتانسیلاستراحت
از یــک قســمت تشــکیل شــده اســت و بیانگــر فــاز اســتراحتی ســلول 
ــرف  ــده را در دو ط ــرود ثبت کنن ــر الکت ــت اگ ــن حال ــد. در ای می باش
غشــای ســلول بگذاریــم، اغلــب عــدد 70- میلی ولــت و یــا عــددی در 

ــد. ــن محــدوده را نشــان می ده ای
حدآستانه

وقتــی ســلولی توســط عاملــی تحریــک می شــود، پتانســیل غشــای آن 
ــا  ــت ت واقطبــش شــده )غیرقطبــی شــده( و مقــدار آن از 70- میلی ول
ــت  ــاژی اس ــدار ولت ــت مق ــد. 55- میلی ول ــاال می آی ــت ب 55- میلی ول
ــه همیــن  ــد. ب ــاز می کن کــه بعــد از آن ســلول، پتانســیل عمــل را آغ

ــه آن حــد آســتانه گفتــه می شــود. دلیــل ب
واقطبش

در ایــن مرحلــه غشــای ســلول نســبت بــه یــون ســدیم نفوذپذیــر شــده 
ــه درون غشــاء باعــث  ــون ســدیم ب ــاد ی ــا ورود زی ــگام ب ــن هن و در ای
مثبت تــر شــدن درون آن نســبت بــه محیــط بیرونــی می شــود. 
ــه  همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه ورود ســدیم بــه درون ســلول ب
ــان غلظــت می باشــد. ــوده و در جهــت خــاف گرادی صــورت آســان ب

ــدن  ــر ش ــث مثبت ت ــلول، باع ــدیم درون س ــون س ــت ی ــش غلظ افزای
اختــاف پتانســیل بیــن دو ســوی غشــا شــده کــه در ایــن حالــت فــاز 

صعــودی پتانســیل عمــل )قســمت واقطبــش( را شــاهد هســتیم.
فراجهش

بــه قســمتی از پتانســیل عمــل کــه ولتــاژ، از صفــر تــا 50+ میلی ولــت 
در حــال افزایــش اســت، فراجهــش می گوینــد.

نقطهاوج
ــه آن  ــاژ ب ــن ولت ــی کــه باالتری ــه رأس نمــودار پتانســیل عمــل، جای ب
اختصــاص دارد، نقطــه اوج می گوینــد. در ایــن حالــت کانــال ســدیم و 
پتاســیم هــر دو بســته بــوده و کانــال سدیم-پتاســیم غیرفعــال اســت.

قطبشمجدد
ــه علــت  ــه باالتریــن درجــه خــود، ب پــس از رســیدن اختــاف ولتــاژ ب
آن کــه داخــل ســلول بســیار مثبت تــر از خــارج آن شــده اســت، 
دریچه هــای پتاســیمی بــاز شــده و یون هــای پتاســیم هــم مثــل 
ــان غلظــت  ــرژی و در جهــت گرادی ــدون مصــرف ان یون هــای ســدیم ب

ــد. ــلول می رون ــرون از س ــه بی ب
ــاژ  ــا ولت ــاژ ســلول ب ــدار ولت ــاز از پتانســیل عمــل، مق ــن ف ــان ای در پای
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــه ای ک ــت. نکت ــر اس ــتراحت براب ــیل اس پتانس
ــدیم  ــون س ــت ی ــزان غلظ ــت می ــن حال ــه در ای ــت ک ــت، آن اس داش
ــون پتاســیم در داخــل ســلول بیشــتر می باشــد.  ــه غلظــت ی نســبت ب
ایــن حالــت دقیقــاً برعکــس زمانــی اســت کــه ســلول در فــاز اســتراحتی 

ــرار دارد. خــود ق
فراقطبش

ــم،  ــگاه کنی ــک دوره پتانســیل عمــل ن ــت شــده ی ــه نمــودار ثب ــر ب اگ
ــر از  ــی پایین ت ــودار کم ــش، نم ــمت فراقطب ــه در قس ــم ک درمی یابی
ــروج  ــل آن خ ــت. دلی ــه اس ــت( رفت ــود )70- میلی ول ــه خ ــکان اولی م
ــیمی و  ــای پتاس ــدن کانال ه ــاز ش ــگام ب ــیم هن ــای پتاس ــاد یون ه زی
ــت.  ــر و...( اس ــای کل ــل کانال ه ــر )مث ــای دیگ ــی کانال ه ــت برخ فعالی
امــا ایــن موضــوع پایــدار نیســت، چــرا کــه ســلول بایــد بــرای پتانســیل 
عمــل بعــدی شــرایطش را ماننــد قبــل کنــد، یعنــی اختــاف پتانســیل 
ــل  ــیم در داخ ــون پتاس ــت ی ــزان غلظ ــت و می ــان 70- میلی ول آن هم

بیشــتر از یــون ســدیم باشــد.

در ابتــدا بــرای واژه Refractory، معــادل فارســی آن، کلمــه سرســختی 
را برگزیدیــم.
سرسختی

ایــن دوره بافاصلــه پــس از پتانســیل عمــل آغــاز می شــود و در طــول 
ــد پتانســیل عمــل جدیــدی تولیــد  آن، ســلول تحریــک شــده نمی توان
کنــد. دوره مقاومتــی دو زیرمرحلــه مطلــق و نســبی دارد کــه در ادامــه 

توضیــح داده ایــم.

شکل 1. پتانسیل عمل در فاز مختلف در یک سلول ]۲[.
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سرسختیمطلق1
سرســختی مطلــق، بــا دو ســوم ابتدایــِی مرحلــه قطبــش مجــدد همپوشــانی دارد. همانطــور کــه گفتیــم در ابتــدای ایــن مرحلــه، بــه دلیــل بــاز 
ــل تولیــد نیســت. ابتــدا  ــرای عبــور ســدیم، هیــچ پتانســیل عمــل دیگــری قاب ــا اتمــام ظرفیــت آن هــا ب ــودن تمامــی کانال هــای ســدیمی و ی ب
بایــد ســلول بــه پتانســیل اســتراحت برگــردد تــا کانال هــای ســدیمی دوبــاره ظرفیــت الزم بــرای انتقــال ســدیم را بــه دســت بیاورنــد. مرحلــه 

ــه اتمــام خواهــد رســید. ــای ســدیمی، ب ــی از کانال ه ــداد کاف ــان فعال شــدن تع ــق، در زم سرســختی مطل

سرسختینسبی2 

ــه ی  ــا یک ســوم انتهــای مرحل ــن دوره ب ــر اســت. ای ــا محــرک فراآســتانه ای امکان پذی ــد، فقــط ب دوره ای اســت کــه تولیــد پتانســیل عمــِل جدی
قطبــش مجــدد همپوشــانی دارد ]3، 4، 5[.

اهمیتوجودمدلمداریازرفتارآکسونسلولعصبی
ــه در درس  ــد دانشــجویی ک ــد. مانن ــرا می گیرن ــی نظــری آن را ف ــدا مبان ــی، ابت ــای طبیع ــا پدیده ه ــه ب بســیاری از دانشــجویان پیــش از مواجه
فیزیولــوژی، بــا پدیــدۀ پتانســیل عمــل آشــنا می شــود. یــا دانشــجوی بیوالکتریکــی کــه در درس پدیدۀهــای بیوالکتریــک، وارد جزئیــات بیشــتری 

ــد تحلیــل ریاضــی بهتــری از انتشــار آن در طــول آکســون ســلول عصبــی داشــته باشــد. از آن می شــود و می توان
ــی دارد، و آن  ــش آموزش ــورد نق ــن م ــه در ای ــت ک ــر گرف ــی در نظ ــۀ میان ــک مرحل ــوان ی ــی، می ت ــای عمل ــری و آزمایش ه ــی نظ ــن مبان بی
شبیه ســازی اســت. برنامه هــای رایانــه ای کــه پدیــدۀ مــورد تدریــس را بــه گونــه ای مجــازی در اختیــار اســتاد و دانشــجو قــرار می دهــد تــا اســتاد 
ــد از  ــرای دانشــجو می توان ــن ب ــری از آنچــه در حــال توصیــف اســت بدهــد و همچنی ــد بهت ــه مخاطبیــن خــوب دی ــد ب ــا اســتفاده از آن بتوان ب
جهــت تکمیــل یادگیــری مفیــد باشــد و بــا بــاال و پاییــن کــردن مقادیــر و عــوض کــردن تنظیمــات آن، تمامــی حــاالت ممکــن از آن پدیــده را 
ببینــد، آن هــم بــدون اینکــه خطــری او را تهدیــد کنــد، هزینــه ای در پــی داشــته باشــد یــا نیــاز بــه مهــارت خاصــی در ایجــاد آن پدیــده باشــد.

 فــارغ از بحــث آموزشــی، کاهــش هزینــه و امنیــت کــه در بنــد پیشــین اشــاره شــده، می توانــد بســیار در آزمایش هــای تحقیقاتــی یاری رســان 
دانش پژوهــان باشــد و پیــش از انجــام یــک آزمایــش بــه شــکل عملــی، تــا حــد خوبــی نســبت بــه آن چــه ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد، دیــد پیــدا 

. کنند
ــه  ــی سرســختی نســبی، ب ــی، یعن ــم ســلول عصب ــای مه ــا یکــی از رفتاره ــروژۀ به خصــوص، اصاحــات ایجــاد شــده باعــث شــدند ت ــن پ در ای
مدل هــای قبلــی اضافــه شــود. خواهیــم دیــد مقادیــر کــِم متفاوتــی از فرکانــس تپــش اعمــال شــده، می توانــد دو رفتــار کامــًا متفــاوت در مــدل 
قبلــی و مــدل فعلــی ایجــاد کنــد و یکــی باعــث ایجــاد پتانســیل عمــل و دیگــری باعــث جلوگیــری از آن شــود. ایجــاد و عــدم ایجــاد پتانســیل 
عمــل در یــک ســلول عصبــی، می توانــد فــرق بیــن انتشــار و عــدم انتشــار پتانســیل عمــل و در پــی آن، انتقــال و عــدم انتقــال یــک پیــام عصبــی 
باشــد کــه ایــن مــورد بســیار حائــز اهمیــت اســت و ایــن مــدل تــاش کــرده بــه واقعیــت آنچــه در ســلول عصبــی رخ می دهــد، نزدیــک شــود.

بررسیضعفمدلمداریموجود
درگام اول، »مدار روی اصاح شده« که درتحقیق شبیه سازی شده را بررسی کردیم. مدار روی برای آکسون غولپیکر سلول عصبی ماهی مرّکب 

طراحی شده است ]7 ، 8[.

شکل ۲. نمایش دوره سرسختی مطلق و نسبی ]6[.

شکل 3 مدار روی اصاح شده ]7[.
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شکل 6. اثبات سرسختی مطلق در پتانسیل عمل دیده شده در پاسخ به تحریک. فاصله ی بین تپش ها: 7 میلی ثانیه. دامنه ی تپش دو برابر شد.

شکل 4 پتانسیل عمل دیده شده در پاسخ به تحریک.

شکل 5 اثبات سرسختی مطلق در پتانسیل عمل دیده شده در پاسخ به تحریک. فاصله ی بین تپش ها: 7 میلی ثانیه.

ــک از 9,5  ــاژ تحری ــع ولت ــر دوره ی منب ــم اگ ــاهده می کنی ــم و مش ــال کردی ــدار اعم ــر روی م ــای کوچکت ــا دوره ه ــک را ب ــاژ تحری ــپس ولت س
ــه، مشــاهده  ــا بررســی های صــورت گرفت ــد شــد. در نتیجــه ب ــث ایجــاد پتانســیل عمــل نخواه ــای زوج باع ــم، تحریک ه ــر کنی ــه کمت میلی ثانی

ــدار لحــاظ شــده اســت.  ــق در م ــم دوره ی سرســختی مطل کردی

همچنین افزایش دامنه ی تحریک را مورد آزمایش قرار می دهیم و همان نتیجه حاصل می شود:
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ــا توجــه بــه نمــودار زیــر متوجــه می شــویم در همــان دوره ولتــاژ تحریــک، پتانســیل عمــل رخ داده اســت و اگــر دوره سرســختی نســبی  امــا ب
رعایــت شــده بــود، پتانســیل عمــل بعــدی نبایــد رخ مــی داد.

سؤال اساسی:

چگونه می توان دوره سرسختی نسبی را در مدلسازی »روی« اصاح شده ایجاد کرد؟
مراحل انجام کار

در این پروژه، هدف، ایجاد دوره ی نسبی در مدلسازی »روی« اصاح شده بوده است.
پس از بررسی و مشاهده مطابقت نتایج، بازه های مربوط به دوره سرسختی نسبی از نظر زمانی حدوداً اندازه گرفته شد.

۲,5 -10ms :بازه دوره سرسختی مطلق
10 -19ms :بازه دوره سرسختی نسبی 

ــودن کانال هــای پتاســیمی  ــاز ب ــه نظــر ب ــاز هســتند و از آن جــا کــه ب در دوره ی نســبی هــم کانال هــای ســدیمی و هــم کانال هــای پتاســیمی ب
ــس از بررســی های  ــم. پ ــای پتاســیمی مدلســازی را انجــام دهی ــر کانال ه ــز ب ــا تمرک ــم ب ــم گرفتی ــن دوره شــده اســت، تصمی ــث ایجــاد ای باع
مجــدد روی دوره سرســختی نســبی، مشــاهده کردیــم در مــدل روی اولیــه دوره نســبی لحــاظ نشــده اســت. بــا توجــه بــه نمــودار ولتــاژ و جریــان 
زیــر، جریــان پتاســیم  در ماســفت MK )مربــوط بــه پتاســیم (قطــع اســت. پــس ســعی کردیــم جریــان پتاســیم را در MK ماســفت برقــرار کنیــم.

شکل 7. لحاظ نشدن سرسختی نسبی در پتانسیل عمل دیده شده در پاسخ به تحریک. فاصله ی بین تپش ها:10 میلی ثانیه. دقت شود که 10 میلی ثانیه جزو اولین لحظاتی است که سرسختی نسبی نداریم و در 
هر چند تپش متوالی، تپشی در بازه ی سرسختی مطلق قرار می گیرد و پتانسیل عمل رخ نمی دهد؛ اّما در تپش بعدی از سرسختی مطلق خارج می شویم. اگر فاصله ی بین تپش ها را در حدود 10,5 میلی ثانیه قرار 

دهیم همواره پتانسیل عمل خواهیم داشت.

شکل 8. بررسی جریان پتاسیم در ماسفت MK در طول پتانسیل عمل
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راهحل
ــًا  ــه قب ــور ک ــد. همان ط ــاز ش ــک یک سوس ــی ی ــر طراح ــم ب ــت تصمی درنهای
ــای پتاســیم  ــانایی کانال ه ــرای مدلســازی رس ــا از ماســفت MK ب اشــاره شــد م

ــم. بهــره بردی
 بــرای مدلســازی دوران سرســختی نســبی غشــاء بایــد کاری کنیــم کــه کانال های 
ــن  ــرون رود. بدی ــان از غشــا بی ــاز باشــند و جری ــری ب ــدت طوالنی ت پتاســیمی م
منظــور بایــد ســعی کنیــم جریــان، تــا مدتــی بعــد از قطبــش مجــدد همچنــان 
ــا  ــا ب ــرار دارد، م ــی ق ــه اهم ــفت MK در ناحی ــه ماس ــا ک ــد. از آنج ــرار باش برق
ــان  ــرار دارد، مدت زم ــری ق ــه باالت ــه در آن Vgs دامن ــی ک ــازه ی زمان ــش ب افزای
ــن کار  ــام ای ــرای انج ــم. ب ــش می دهی ــیم را افزای ــای پتاس ــدن یون ه ــارج ش خ

ــت از کجــا ناشــی می شــود.  ــاژ گی ــه ولت ــم ک ــد در نظــر بگیری بای
ولتــاژ گیــت، خروجــی یــک تقویت کننــده ی تفاضلــی بــا بهــره ی یــک اســت . پایــه 
مثبــت تقویت کننــده بــه ولتــاژ یــک ولــت وصــل اســت حــال بــرای اینکــه دوره 
طوالنــی تــری، خروجــی ایــن تقویــت کننــده درســطح باالیــی قــرار داشــته باشــد، 
ــا قــرار دادن یــک یکسوســازنیم مــوج ]9[ در پایــه منفــی تقویت کننــده ســعی  ب

کردیــم بــازه ولتــاژ پایــه منفــی را بیشــترکنیم. 
بــرای اینکــه مــدار یک سوســاز نیــم مــوج مــا در بقیــه مــدار تغییــر خاصــی ایجــاد 

نکنــد، می تــوان از یــک مــدار بافــر قبــل از یک سوســاز نیم مــوج اســتفاده کــرد.
ــاژ  ــینه Vp و ولت ــاژ بیش ــا ولت ــه ب ــوج را ب ــاز نیم م ــدار یک سوس ــر م ــکل زی ش

تمــوج Vr نشــان می دهــد.
در ایــن یک سوســاز نیــم مــوج ولتــاژ ماکزیمــم 4,64 ولــت اســت. دوره را 
ــدوداً 9  ــم )ح ــر می گیری ــیمی در نظ ــال پتاس ــودن کان ــال ب ــدازه دوره فع ــه ان ب
میلی ثانیــه( و ولتــاژ مــوج را بــه انــدازه 4 ولــت قــرار می دهیــم تــا شــکل موجــی 
هماننــد کانــال پتاســیمی داشــته باشــیم. بــا قــراردادن مقــدار دلخــواه یــک کیلــو 

ــم. ــه دســت می آوری ــازن را ب ــدازه خ ــار، حــال ان ــت ب ــرای مقاوم ــم ب اه
ــن  ــخصات ای ــاز مش ــی یک سوس ــرای طراح ــده ب ــر ذکر ش ــه مقادی ــه ب ــا توج ب

یک سوســاز بــه شــکل زیــر می باشــد:

شکل 9. باال: مدار یک سوساز نیم موج، پایین: نمودار ولتاژ زمان یک سوساز نیم موج ]9[

شکل 10. رفتار رسانایی سدیم و پتاسیم و جریان های سدیم و پتاسیم در طول 
پتانسیل عمل ]۲[

شکل 11. مدار شبیه سازی شده ی نهایی )للحاظ شدن دوره ی سرسختی نسبی(

 4۲



شکل 1۲. بررسی سرسختی نسبی در مدار اصاح شده. فاصلۀ بین تپش ها: 10 میلی ثانیه. دو زوج تپش مختلف اعمال شد. اولین زوج تپش شامل دو تپش با دامنۀ یکسان بود که مشاهده شد پتانسیل عمل 
رخ نمی دهد، اما در زوج تپش دوم، دامنه تپش دوم دوبرابر دامنه تپش اول بود و پتانسیل عمل رخ داد. این نشان می دهد که عصب 10 میلی ثانیه بعد از شروع تپش اول، باید با تپش قوی تری تحریک 

بشود تا پتانسیل عمل رخ بدهد و این مصداق سرسختی نسبی است. پس بنابراین این تغییر باعث بوجود آمدن خاصیت سرسختی نسبی در سلول عصبی شده است. همچنین پس از پتانسیل عمل تپش 
بزرگ، تپش کوچک بعدی همچنان نمی تواند تپش ایجاد کند که بر سرسختی نسبی مدل صّحه می گذارد.

شکل 13. مقایسه رسانایی سدیم و پتاسیم در طول پتانسیل عمل در حالت ایده آل و مدل پیشنهاد شده. باال: رسانایی در حالت ایده آل. پایین: رسانایی در مدل پیشنهاد شده ]3[.

پیشنهاد
ــال را  ــا بررســی بیشــتر، رســانایی کان ــوان ب ــن می ت ــرد. همچنی ــردن طراحــی اســتفاده ک ــر ک ــرای معنی دارت ــک ب ــش فیزیولوژی ــوان از دان می ت
ــاس  ــر اس ــد ب ــدیم می توان ــیم و س ــای پتاس ــر از کانال ه ــای بهت ــا مدل ه ــادالت GHK ی ــی مع ــا بررس ــود داد. ب ــده آل بهب ــت ای ــا حال ــق ب مطاب
ــد.  ــانایی ماســفت ها ایجــاد کنن ــع آن، رس ــه تب ــس و ب ــاژ بی ــان ســیگنال ها را در ولت ــد هم ــه بتوانن ــی طراحــی ک ــان، مدارهای ــط ریاضی ش رواب
همچنیــن بــا اضافــه کــردن کانال هــای دیگــری ماننــد کلــر، می تــوان ســیگنال پتانســیل عمــل دقیق تــری بــه همــراه داشــت. در مراحــل بعــدی 
می تــوان بــه انتشــار پتانســیل عمــل فکــر کــرد و یــک تپــش را در طــول آکســون انتقــال داد. ابتــدا می تــوان غــاف میلیــن را در نظــر نگرفــت 
اّمــا در مراحــل بعــد بــه مدلســازی اضافــه کــرد و در نهایــت می تــوان یــک آکســون کامــل داشــت کــه خــود شــروع کننــدۀ شبیه ســازی در ســطح 

ــود. شــبکه ای از نورون هــا و کل ســامانۀ عصبــی خواهــد ب
منابع

برای دیدن منابع کلیک کنید
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بـــــاب ۴

دانـش و رخـــداد
ارتباط مهندسی و واکسن کووید ۱۹	 

بچه های امیرکبیر کجا هستند؟	 

گفت وگــو بــا دکتــر آی دربــاره اولیــن پت اســکن حیوانــی 	 

ســاخت ایــران

اخبار کوتاه	 

معرفی رسانه	 

گزارشی از کنفرانس ملی مهندسی زیست پزشکی ایران	 



نویسندگان: 
فاطمه ذائرثابت، محمد حسین علی زاده

ارتباط مهندسی پزشکی و واکسن 
کووید 19

تغییــر در آرایــش یــک پروتئیــن خــاص امــکان خنثی ســازی ویــروس 
را دارد.

تیــم تحقیقاتــی تحــت نظــر دانشــگاهی در بوفالــو1، تکنیکــی را کشــف 
کردنــد کــه می توانــد بــه افزایــش اثربخشــی واکســن ها علیــه ویــروس 
کرونــا کمــک کنــد. Jonathan F.Lovell دانشــیار گــروه مهندســی 
پزشــکی در UB 2، محقــق اصلــی تحقیقاتــی بــا عنــوان »القــای 
 SARS-COV-2-RBD آنتی بــادی خنثی کننــده بــا واکسیناســیون
تقویــت شــده« اســت کــه ایــن تحقیــق بــه صــورت آنالیــن نیــز منتشــر 

شــده اســت.
ــی شــده اســت  ــد 1۹ باعــث ایجــاد یــک بیمــاری همه گیــر جهان کووی
و حداقــل ۴۰ میلیــون نفــر را در سراســر جهــان آلــوده و بیــش از 22۰ 
ــرده اســت. از  ــت ک ــاالت متحــده ثب ــط در ای ــرگ را فق ــورد م ــزار م ه
زمــان انتشــار آن در اوایــل ســال 2۰2۰، محققــان زیســت پزشــکی در 
حــال پیگیــری یــک واکســن موثــر هســتند. بــه گفتــه ی Lovell پاســخ 
ایــن موضــوع می توانــد در طراحــی واکســن هایی باشــد کــه تــا حــدی 
ــود  ــای موج ــی از پروتئین ه ــد. یک ــد می کن ــروس تقلی ــاختار وی از س
ــده ی  ــوزه ی گیرن ــه آن ح ــه ب ــی اســت ک ــروس دارای جزئ ــر روی وی ب
اتصــال یــا RBD 3 می گوینــد و پاشــنه آشــیل آن اســت. بــه گفتــه ی او 

ــازی  ــی خنثی س ــروس، توانای ــن قســمت از وی ــر ای ــا در براب آنتی بادی ه
ــطح  ــد س ــی بتوان ــر کس ــه اگ ــد ک ــار می کن ــد. Lovell اظه آن را دارن
ــود و  ــد ب ــب خواه ــد، جال ــا کن ــه RBD الق ــادی علی ــی از آنتی ب باالی
افــزود یکــی از راه هــای دســتیابی بــه ایــن هــدف اســتفاده از پروتئیــن 
ــدن  ــی ب ــتم ایمن ــه سیس ــت ک ــی ژن اس ــک آنت ــوان ی ــه عن RBD ب

ــد.  ــل می کن ــه آن عم ــد علی می توان

1 شهری در ایالت نیویورک
2 University of Buffalo
3 Receptor-Binding Domain
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ایــن تیــم بــا تکیــه بــر ایــن فرضیــه کــه تبدیــل  شــدن RBD بــه نانــوذره )از منظــر شــباهت انــدازه( بــه جــای اینکــه در شــکل طبیعــی خــود 
ــد  ــی تولی ــد و توانای ــل می کن ــده تبدی ــای خنثی کنن ــری از آنتی بادی ه ــه ســطوح باالت ــد، آن را ب ــی بمان ــن کوچــک باق ــک پروتئی ــوان ی ــه عن ب
واکنــش ایمنــی را نیــز افزایــش خواهــد داد. تیــم Lovell، پیشــتر ایــن تکنولــوژی را توســعه داده بودنــد کــه بــا اســتفاده از لیپوزوم هــا، نانــوذرات 
کوچــک تشــکیل شــده از اجــزای چربــی طبیعــی پروتئین هــای خالــص را بــه ذرات کوچــک تبدیــل کننــد. در مطالعــه جدیــد، محققــان لیپیــد 
ــن  ــاص، پروتئی ــد خ ــن لیپی ــد ای ــان می کن ــد. Lovell بی ــرار دادن ــا ق ــا CoPoP در لیپوزوم ه ــام کبالت-پروفیرین-فســفولیپید ی ــه ن خاصــی را ب
RBD را قــادر می ســازد تــا بــه ســرعت بــه لیپوزوم هــا متصــل شــود و نانــوذرات بیشــتری بــرای پاســخ ایمنــی تشــکیل دهــد. ایــن تیــم مشــاهده 
 incubation بــه نانــوذرات تبدیــل می شــود، ســاختار ســه بعــدی خــود را حفــظ می کنــد. بــه عــالوه، ذرات در شــرایط RBD کردنــد هنگامــی کــه
ــا ذرات  ــاروری( مشــابه شــرایط موجــود در بــدن انســان پایــدار هســتند. زمانــی کــه مــوش و خرگــوش آزمایشــگاهی را ب )شــرایط نهفتگــی و ب
RBD ایمــن کردنــد، ســطوح باالیــی از آنتی بــادی القــا شــد. در مقایســه بــا دیگــر مــواد کــه بــا RBD بــه منظــور افزایــش پاســخ ایمنــی بــدن 
ترکیــب شــدند، تنهــا رویکــرد بــا پاســخ های قــوی، بهــره از ذرات حــاوی CoPoP اســت. Lovell اظهــار می کنــد کــه ســایر فناوری هــای کمکــی 
واکســن، ظرفیــت تبدیــل RBD بــه شــکل ذرات را ندارنــد. Lovell همچنیــن می گویــد مــا فکــر می کنیــم ایــن نتایــج شــواهدی را بــه جامعــه 
ــه طراحــی  ــد ب ــن موضــوع می توان ــر اســت. ای ــب ذرات کاربردی ت ــن در قال ــرار گرفت ــل ق ــه می دهــد کــه آنتــی ژن RBD قاب ــد واکســن ارائ تولی
واکســن آینــده کــه ایــن آنتــی ژن خــاص را هــدف قــرار می دهــد، کمــک کنــد. Lovell در ســال 2۰12 آزمایشــگاه Lovell را در UB تاســیس 
کــرد. ایــن آزمایشــگاه بــرای ایجــاد رویکردهــای جدیــد پزشــکی نانــو بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای بــرآورده نشــده در درمــان و پیشــگیری از 
بیمــاری متمرکــز اســت. او همچنیــن یکــی از بنیان گــذاران POP Biotechnologies اســت کــه یــک شــرکت بیوتکنولــوژی مرحلــه پیش بالینــی 
و تولیــد محصــوالت دارویــی و واکســن های نســل بعــد اســت. ایــن مطالعــه توســط موسســه ملــی بهداشــت ایــاالت متحــده و مرکــز تحقیقــات 
ــک و دانشــگاه  ــت کب ــادا دول ــوآوری کان ــاد ن ــل پشــتیبانی می شــود. FEMR توســط بنی ــی )FEMR( در دانشــگاه مک گی میکروســکوپ الکترون

ــود. ــتیبانی می ش ــل پش مک گی
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بچه های امیرکبیر کجا هستند؟
نویسنده: 

روژینا عالمه نژاد

گفت وگو با آقای محمدرضا کاظمیان

محمدرضــا کاظمیــان، فارغ التحصیــل کارشناســی مهندســی پزشــکی-
از دانشــگاه امیرکبیــر و کارشناســی ارشــد مهندســی  بیومتریــال 
پزشــکی از دانشــگاه منیتوبــا کانــادا. ایشــان حــدود دو ســال اســت کــه 
 Precision Nanosystems فارغ التحصیــل شــده اند و االن در شــرکت

مشــغول کار می باشــند.

در حــال حاضــر بــه چــه فعالیتــی مشــغول هســتید و 
دربــاره ی زمینــه ی کاری خــود توضیــح دهیــد.

ــر روی سیســتم های  در شــرکت PNI( Precision Nanosystems( مــا ب
دارورســانی کار می کنیــم. بــه طــور مشــخص ایــن سیســتم های 
دارورســانی نانــوذرات لیپیــدی و پلیمــری هســتند. عمــده ی ایــن 
می شــود.  انجــام  RNAهــا  دارورســانی  روی  بــر  هــم  تحقیقــات 
شــرکت، یــک سیســتم میکروفلوییدیــک طراحــی کــرده کــه می توانــد 
نانــوذرات را در حجــم بــاال )تــا چندصــد لیتــر نانــوذره( و قابــل تکــرار 
ــد ســال  ــه همیــن دلیــل هــم در چن ــد. ب ــد بکن )Reproducible( تولی
ــا شــرکت  ــادی ب ــای زی ــی قرارداده ــزرگ داروی گذشــته شــرکت های ب

ــیله  ــه وس ــان را ب ــدی خودش ــای تولی ــد داروه ــا بتوانن ــتند ت PNI بس
سیســتم های میکروفلوئیدیــک انکپســوله )encapsulate( بکننــد.

بــا توجــه بــه بــازار رقابتــی موجــود در کشــور کانادا، 
ــه  ــد؟ چگون ــخیص دادی ــاز را تش ــن نی ــور ای چط
توانســتید کســب وکار خودتــان را راه انــدازی کنیــد و 

ــد؟ ــدا کنی ــان پی ــان رقیب ــود را در می ــای خ ج
ــان  ــورد عالقه ت ــه م ــردن کار مناســب در زمین ــدا ک ــرای پی ــادا ب در کان
ــن  ــر ای ــت ام ــد. حقیق ــرج بدهی ــه خ ــه ب ــر و حوصل ــی صب ــد خیل بای
ــازار کار بســیار کوچکتــری دارد  ــادا نســبت بــه امریــکا ب اســت کــه کان
و پیــدا کــردن کار مــورد عالقه تــان، زمــان بیشــتری می بــرد. بــه طــور 
مشــخص، خــود مــن حــدود شــش مــاه بــرای پیــدا کــردن کار در رشــته 
ــا در نهایــت توانســتم  خــودم اپــالی می کــردم، 6-۷ مصاحبــه رفتــم ت
کار مــورد عالقــه ام را پیــدا کنــم. مهم تریــن فاکتورهــا در پیــدا کــردن 

کار، صبــر، پشــتکار و از دســت نــدادن امیــد اســت.
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ــا  ــا آن ه ــه ب ــی ک ــن چالش های ــا از بزرگ تری ــرای م ب
مواجــه شــدید، بفرماییــد.

ــه  ــخصه تجرب ــه ش ــادی را ب ــای زی ــادا، چالش ه ــه کان ــان ورود ب از زم
ــوی ای  ــان ق ــه زب ــم ک ــدر ه ــر چق ــما ه ــدای ورود، ش ــردم. از ابت ک
ــی و  ــان انگلیس ــه زب ــتمر در روز ب ــرف زدن مس ــا ح ــید ام ــته باش داش
فهمیــدن مخاطــب، چالــش اول مهاجــرت هســت. در کانــادا کــه کشــور 
مهاجرپذیــر اســت، افــراد از کشــورهای مختلــف بــا لهجه هــای مختلــف
وارد کانــادا می شــوند و ممکــن اســت ســه تــا شــش مــاه طــول بکشــد 
ــا افــراد برقــرار کنیــد. چالــش بعــدی  تــا بتوانیــد یــک ارتبــاط قــوی ب
اختــالف فرهنگــی اســت. بــاز هــم شــما هــر چقــدر بــا فرهنــگ اینجــا 
ــگ را درک  ــد فرهن ــا بتوانی ــرد ت ــان می ب ــم زم ــاز ه ــید، ب ــنا باش آش
ــی و  ــد از فارغ التحصیل ــش بع ــم چال ــد ه ــش بع ــد. چال ــذب بکنی و ج
پیــدا کــردن کار مناســب اســت. مــن ســه مــاه از شــش ماهــی را کــه 
ــه در کفش فروشــی و  ــور شــدم ک ــال کار مناســب می گشــتم، مجب دنب
ــا  ــم. ت ــم گــذران زندگــی کن ــا بتوان لباس فروشــی مشــغول کار شــوم ت
ــوده  ــادا ب ــن در کان ــی م ــع زندگ ــن مقط ــر چالش تری ــن دوره پ االن ای

اســت.

قصــد ادامــه ی تحصیــل در مقطــع دکتــری را داریــد 
ــع  ــت؟ در کل مقط ــما چیس ــل ش ــر و دلی ــا خی ی

ــد؟ ــه می کنی ــرادی توصی ــه اف ــه چ ــری را ب دکت
ــه کار شــوم؛  مــن همیشــه دوســت داشــتم کــه در صنعــت مشــغول ب
بــرای همیــن قصــد تحصیــل در مقطــع دکتــرا را فعــال نــدارم. بــه نظــر 
مــن دکتــرا بــرای کســی مناســب اســت کــه می خواهــد در نهایــت در 
ــراد  ــا اف ــه در شــرکت م ــه کار شــود. البت بخــش آکادمیــک مشــغول ب
زیــادی بــا مــدرک دکتــرا بــه عنــوان scientist مشــغول بــه کار هســتند 
امــا بــه نظــر مــن شــما می توانیــد بــا مــدرک کارشناســی ارشــد همــان 
۴ ســال را بــه کار در رشــته مــورد عالقه تــان مشــغول شــوید و تجربــه 
کســب کنیــد. خیلــی فــرق اســت بیــن کســی کــه ۴ ســال تجربــه کاری 
ــر  ــرف دیگ ــه از ط ــدارد. البت ــه کاری ن ــه PhD و تجرب ــی ک دارد و کس
ــرا دارد، جــور دیگــه ای توجــه  ــه کســی کــه دکت هــم در محیــط کار ب
ــای  ــم شــخصی اســت و متغیره ــک تصمی ــن ی ــت ای ــود. در نهای می ش
ــه عالقــه و  ــد بنــا ب ــادی در ایــن امــر، دخیــل اســت و هــر فــرد بای زی

ــد. ــن انتخــاب را انجــام ده ــای خــودش ای اولویت ه

ــروع  ــود را ش ــب وکار خ ــد کس ــه می خواهن ــانی ک ــرای کس ب
کننــد، چــه زمینه هایــی را در حــوزه ی بیومتریــال و مهندســی 
بافــت پیشــنهاد می کنیــد کــه عــاوه بــر آن کــه بــه 
ــت  ــذب حمای ــی ج ــتند، توانای ــت یافتنی تر هس ــبت دس نس

ــد؟ ــم دارن ــرمایه گذاران را ه س
ــادا  ــدازی کســب وکار در کان ــه در زمینــه ی راه ان ــه شــخصه تجرب مــن ب
ــم کــه فاندهــا  ــان شــنیدم، می دان ــا در حــد اینکــه از اطرافی ــدارم، ام ن
و اسکالرشــیپ های زیــادی از طــرف دولــت مرکــزی و دولت هــای 
ــادا وجــود دارد کــه کســب وکارها می تواننــد بــرای گرفتــن  اســتانی کان

آن هــا اقــدام کننــد.

ــکی  ــی پزش ــته ی مهندس ــده ی رش ــما آین ــر ش از نظ
ــی رود؟ ــو م ــدام سمت وس ــه ک ب

ــی  ــدم. مهندس ــته را خوان ــن رش ــه ای ــحالم از اینک ــا خوش ــن واقع م

پزشــکی قطعــا یکــی از پرکاربردتریــن رشــته های حــال حاضــر اســت. 
بــه طــور مثــال در شــرکت مــا افــراد بســیاری بــا ایــن مــدرک در زمینــه 
بایوالکتریــک، میکروفلوئیدیــک، بایومکانیــک و بایومتریــال مشــغول بــه 
کار هســتند. بــه طــور مشــخص بــا مــورد توجــه قــرار گرفتــن کانســپت 
خــوب  را  بایومتریــال  آینــده  صنعــت  در   Personalized medicine

می بینــم.
در انتهــا بــا ســپاس از اینکــه، وقــت ارزشــمند خــود 
را در اختیــار مــا قــرار دادیــد، لطفــا اگــر توصیــه ای 

بــه دانشــجویان داریــد، بفرماییــد.
توصیــه مــن ایــن اســت کــه اگــر می خواهیــد در رشــته خودتــان وارد 
فعالیــت صنعتی-تحقیقاتــی بشــوید، حتمــا ســعی کنیــد دروســی را کــه 
پــاس می کنیــد، متوجــه شــوید. بــه شــخصه بســیاری از درس هایــی کــه 
در همیــن دانشــگاه امیرکبیــر گذرانــدم، بعــدا در کار بــه آن هــا برخوردم. 
ــوان می شــود و بعــدا  ــه ای در همیــن دروس عن بســیاری از مســائل پای
بــه کار می آیــد. توصیــه دوم ایــن کــه همیشــه ســعی کنیــد بــا ذهــن 
بــاز بــه مســائل نــگاه کنیــد، چــه در درس، چــه در کار و چــه در مســیر 
ــتری  ــای بیش ــا و گزینه ه ــد، موقعیت ه ــن کار را بکنی ــر ای ــی؛ اگ زندگ

ســر راه تــان قــرار خواهــد گرفــت. موفــق باشــید!
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گفت  و گو با دکتر محمدرضا آی، 
درباره اولین پت اسکن حیوانی 

ساخت ایران
نویسنده: 

فاطمه حسینی رشکانی

دکتــر »محمدرضــا آی« اســتاد دانشــگاه علــوم پزشـــکی تهــران در  گــروه فیزیــک پزشــکی و مدیر عامــل شــرکت پرتو نــگار 
پرشــیا می باشــند.  زمینــه اصلــی تحقیقــات ایشــان تصویربــرداری مولکولــی و ســلولی اســت. در ســال 1398 تیــم تحقیقاتــی 

ایشــان در شــرکت پرتونـــگار پرشــیا موفــق بــه ســاخت اولیــن پت اســکن حیوانــی در ایــران شــدند.

ســپاس از شــما کــه دعــوت نشــریه ی مــا را بــرای گفت وگــو قبــول کردیــد، اولیــن ســوالم ایــن اســت کــه 
ایــده طراحــی و ســاخت ایــن پت اســکن از کجــا شــروع شــد؟

بنــده حــدود بیست ســال و شــرکت مــا حــدود ده ســال اســت کــه در حــوزه ی تجهیــزات پزشــکی هســته ای از نصــب و راه انــدازی گرفتــه تــا تعمیــر 
و نگهــداری، فعالیــت می کنیــم. در نتیجــه ســاخت دســتگاه پت اســکن را کــه ســال ۹۷ شــروع کردیــم و ســال ۹8 بــه اتمــام رســاندیم، حاصــل 

2۰ ســال تجربــه در ایــن حــوزه بــوده اســت.

ــی  ــه تخصص های ــا چ ــرادی ب ــه اف ــود؟ و از چ ــه ب ــتگاه چگون ــن دس ــاخت ای ــرای س ــازی ب ــد تیم س فرآین
ــد؟ اســتفاده کردی

تیمــی کــه روی پــروژه ی پــت کار می کــرد، یــک تیــم هفــت هشــت نفــره بــود از رشــته های مهندســی پزشــکی، پرتــو پزشــکی، فیزیــک  پزشــکی، 
برنامه نویســی، الکترونیــک و مکانیــک کــه اکثــرا از دانشــجویان دکتــری و کارشناســی ارشــد خــودم بودنــد کــه پروژه هایشــان را بــا مــن گذرانــده 

بودند.

ــی  ــکات و چالش های ــه مش ــا چ ــی آن ب ــرد؟ و در ط ــان ب ــدر زم ــه ق ــی چ ــکن حیوان ــن پت اس ــاخت ای س
روبــرو شــدید؟

کل پــروژه حــدود یــک ســال و نیــم طــول کشــید امــا همانطــور کــه عــرض کــردم یــک تجربــه بیســت ســاله پشــت ایــن پــروژه بــود. بــا مشــکالت 
زیــادی روبــه رو شــدیم؛ چــون اولیــن بــاری بــود کــه ایــن دســتگاه، آن هــم بــا تکنولــوژی جدیــد در ایــران ســاخته می شــد؛ زیــرا دســتگاه های 
ــازار از ایــن  ــا المپ هــای photomultiplier tubes هســتند و تمــام پت هــای داخــل ب پــت دو مــدل تکنولــوژی دارنــد: )1( تکنولوژی هایــی کــه ب
ــد کــه شــرکت های محــدودی  ــال معروفن ــه پت هــای دیجیت ــه ب ــد photodiode  ک ــوژی بســیار جدی ــد و )2( تکنول ــوژی اســتفاده می کنن تکنول
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ــز در  ــا نی ــد. م ــتفاده می کنن ــد Philips ،Siemens ،GE از آن اس مانن
پــت ایرانــی از تکنولــوژی photodiode اســتفاده کردیــم و از ایــن جهــت 
ــی  ــه مهندس ــود ک ــور نب ــدیم و اینط ــه ش ــادی مواج ــکالت زی ــا مش ب
معکــوس باشــد و همــه را خودمــان طراحــی کردیــم و در نهایــت همــه 

مشــکالت را حــل کردیــم.

ــاخت  ــتگاه س ــن دس ــات ای ــد از قطع ــد درص چن
متخصصــان ایرانــی اســت؟

ــرکتی  ــچ ش ــره هی ــات باالخ ــد از قطع ــد درص ــم چن ــی می گویی وقت
ــا را  ــازد و آن ه ــت و... نمی س ــتور و مقاوم ــی و ترانزیس ــودش آی س خ
ــه  ــت ک ــتگاه اس ــای دس ــی برده ــده و طراح ــم ای ــد، مه ــه می کن تهی
همــه ی بردهــای دســتگاه، نرم افــزار و مکانیــک دســتگاه طراحــی خــود 
ماســت، پــس بــا ایــن دیــد صــد درصــد طراحــی خــود مــا بــوده اســت. 
امــا ایــن دیــد کــه چــه قطعــه ای را خودتــان ســاختید، اصــال منطقــی 
نیســت؛ چــون حتــی شــرکت های بــزرگ اروپایــی و آمریکایــی قطعات را 
می خرنــد و طراحــی بردهــا و نرم افزارهــا را خودشــان انجــام می دهنــد.

ــه  ــبت ب ــری ای نس ــاوت و برت ــه تف ــتگاه چ ــن دس ای
ــود دارد؟ ــش از خ ــی پی ــای خارج نمونه ه

خــب دســتگاه از لحــاظ عملکــرد جــزء دســتگاه های خیلــی پیشــرفته 
ــاً  ــا اصطالح ــوژی photodiode ی ــا تکنول ــه ب ــت ک ــال هس ــت دیجیت پ
SiPM ســاخته شــده و از لحــاظ مشــخصات فنــی کامــال قابــل رقابــت 
ــه  ــا س ــا تقریب ــتگاه م ــود دس ــت. در خ ــی اس ــای خارج ــا نمونه ه ب
ــرد دســتگاه را  ــه عملک ــه ای ک ــکا داشــتیم. مقال ــراع در آمری ــت اخت ثب
ــت، در  ــرده اس ــری ک ــی اندازه گی ــتانداردهای بین الملل ــاس اس ــر اس ب
بهتریــن ژورنــال حــوزه ی مــا کــه ژورنــال Medical Physics می باشــد، 
ــا  ــه ب ــم ک ــروری ه ــه م ــی در مقال ــور کل ــه ط ــت و ب ــده اس ــاپ ش چ
ــر می باشــد.  ــم، جــزء سیســتم های برت تمــام سیســتم ها مقایســه کردی
کمــا اینکــه در بحــث رزولوشــن هــم برتری هایــی دارد؛ رزولوشــن ایــن 
دســتگاه دو میلی متــر اســت، در حالــی کــه خیلــی از پت هــا رزولوشــن 

ــد. ــر دارن ــاالی دو میلی مت ب

علــم  پیشــبرد  در  چطــور  حیوانــی  پت اســکن 
پزشــکی بــه مــا کمــک می کنــد؟

ــان  ــا درم ــخیص ی ــرای تش ــی را ب ــم داروی ــر بخواهی ــاً اگ طبیعت
بیماری هــای انســانی بســازیم، در فــاز اول بایــد روی مــوش 
ــزات  ــزء تجهی ــی ج ــکن حیوان ــن پت اس ــم؛ بنابرای ــش کنی امتحان
ضروریســت. بــه طــور مثــال شــما دارویی ســاختید کــه می خواهید 

ــد. ــایی کنی ــوش شناس ــدن م ــور را در ب ــک توم ی
بــا توجــه بــه اینکــه ســایز مــوش25۰۰ بــار کوچکتــر از انســان اســت، 
طبیعتــاً دســتگاهی کــه بــرای نشــان دادن یــک تومــور در بــدن مــوش 
بــه کار مــی رود، بایــد بســیار دقیــق باشــد، پــس بــا دســتگاه هایی کــه 
بــرای نمونه هــای انســانی ســاخته می شــوند، نمی توانیــم از ایــن 
ــرداری کنیــم؛ بنابرایــن از ملزومــات طراحــی داروهــا،  تومورهــا تصویرب
ــای آن  ــن ابزاره ــه یکــی از مهم تری ــی اســت ک ــای پیش بالین آزمایش ه

ــت. ــکن اس ــتگاه پت اس دس

در این تصویر روند رشد تومور سرطانی را می بینید که تحت درمانی مشخص، قرار گرفته است.

تصویر گرفته شده با پت اسکن حیوانی ساخته شده، در این تصویر روند رشد تومور سرطانی در موشی را 
می بینید که تحت درمان قرار نگرفته است.

5۰



از نظر تکنولوژی ساخت چه تفاوتی بین پت اسکن حیوانی و انسانی وجود دارد؟

ــدود 2  ــی ح ــت حیوان ــت و در پ ــر اس ــدود 5 میلی مت ــن ح ــانی رزولوش ــت انس ــری دارد، در پ ــیار پیچیده ت ــوژی بس ــی، تکنول ــکن حیوان پت اس
ــم بســازیم. ــدل انســانی آن را ه ــم م ــی می توانی ــه راحت ــم، ب ــی را داری ــت حیوان ــوژی پ ــی تکنول ــا وقت ــن م ــر؛ بنابرای میلی مت

آیا برنامه ای برای ساختن پت اسکن انسانی دارید؟

بــرای پت اســکن انســانی در زمینــه تصویربــرداری تخصصــی از مغــز پــروژه ای را می خواهیــم اجــرا کنیــم کــه دســتگاه اختصاصــی را بســازیم کــه 
از مغــز انســان تصویربــرداری کنــد. طراحی هــای اولیــه انجــام شــده اســت و انشــاهلل در دو ســال آینــده مــا می توانیــم اولیــن تصویرهــا را بگیریــم.  
برنامــه ایــن اســت کــه ایــن دســتگاه رزولوشــنی در حــد 2 میلی متــر داشــته باشــد. امــا پت اســکن انســانِی تمــام بــدن هزینــه اولیــه بســیار زیــادی 

بــرای شــروع کار تحقیقاتــی نیــاز دارد و بــا اینکــه تکنولــوژی ســاخت آن را می دانیــم ترجیــح می دهیــم فعــال وارد ایــن مرحلــه نشــویم.

عکس دسته جمعی تیم سازنده پت اسکن حیوانی
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مـــعـــرفــی رسـانــه
نویسنده: 
سها ضیایی

 وبینارها	

⇐ 	 National Brain( آزمایشگاه ملی نقشه  برداری مغز
)Mapping Lab

ــاخت  ــوزه زیرس ــه در ح ــت ک ــی اس ــزی تخصص ــه مرک ــن مجموع ای
ــناختی و  ــات ش ــور تحقیق ــه منظ ــزی ب ــک مغ ــرداری و تحری تصویرب
ــناختی  ــای ش ــوم و فناوری ه ــوزه عل ــان در ح ــات دانش  بنی ــه خدم ارائ
ــی نقشــه- ــه آزمایشــگاه مل ــوط ب ایجــاد شــده اســت. مجموعــه  ی مرب

 بــرداری مغــز، هــر هفتــه اقــدام بــه برگــزاری وبینارهــای تخصصــی در 
ــوط  ــز، مباحــث مرب ــه  تحریک  هــای الکتریکــی مغ ــی از جمل زمینه های
ــردازش  ــذ داده، پ ــوژی، اخ ــناخت، رادیول ــز و ش ــوژی مغ ــه فیزیول ب
تصویــر و ســیگنال، شــبکه  های عصبــی، بیومکانیــک و آســیب  های 

ــد.  ــره می  کن ــز و غی ــه مغ ــوط ب مرب

ــتادان دانشــگاه  های داخــل  ــا، اس ــن وبیناره ســخنران  های برخــی از ای
ــه برخــی از  ــای مربوطــه، از جمل ــراد متخصــص در حوزه  ه کشــور و اف
ــا هــم  ــر از وبیناره ــر، هســتند. برخــی دیگ اســتادان دانشــگاه امیرکبی
ــور  ــارج از کش ــان خ ــخنرانی متخصص ــا س ــی و ب ــورت بین  الملل ــه ص ب

ــود. ــام می  ش انج

از آن جایــی کــه شــرایط موجــود بیمــاری کوویــد 1۹ بســیاری از 
ــرکت  ــت، ش ــرده اس ــل ک ــوری را کنس ــای حض ــا و کارگاه  ه همایش ه
در چنیــن رویدادهایــی کــه بــه صــورت آنالیــن ارائــه می  گردنــد، بــرای 

ــد. ــد باش ــیار مفی ــد بس ــوزه، می  توان ــن ح ــدان ای عالقه  من

ــل  ــق ایمی ــراد، از طری ــام اف ــس از ثبت  ن ــار پ ــرکت در وبین ــک ش لین
ــن  ــای ای ــود. از مزای ــال می  ش ــرکت  کنندگان ارس ــرای ش ــک ب و پیام
ــه در  ــرد ک ــن اشــاره ک ــه ای ــوان ب ــری می  ت ــر یادگی ــالوه ب ــا ع وبیناره
ــدادی  ــه تع ــد و ب ــرح می  گردن ــدود مط ــواالتی مح ــا س ــان وبیناره پای
ــاعت  ــک س ــد، ی ــت می  دهن ــواب درس ــواالت ج ــه س ــه ب ــرادی ک از اف

ــود. ــگاه داده می  ش ــات آزمایش ــگان از خدم ــتفاده  ی رای اس

ــتر  ــات بیش ــاه و اطالع ــر م ــای ه ــوان وبیناره ــالع از فراخ ــرای اط ب
ــر  ــه در زی ــق آدرس ســایت و شــبکه  های مجــازی ک ــد از طری می توانی
قــرار گرفته  انــد، از ایــن رویدادهــا بــا خبــر شــوید. بــرای ورود بــه هــر 

ــد. ــک کنی بخــش، روی آن بخــش کلی

سایت
اینستاگرام

⇐ 	biomaterials.org سایت

در بخــش وبینارهــای ایــن ســایت، دسترســی بــه عمــوم بــرای 
ــده داده  ــزار ش ــای برگ ــده  ی وبیناره ــط ش ــای ضب ــتفاده از فایل  ه اس
شــده اســت. مشــاهده  ی ایــن ویدیوهــا بــه دانشــجویان گرایــش 
ــا  ــن ویدیوه ــر ای ــه اکث ــود اینک ــا وج ــردد. ب ــه می  گ ــال توصی بیومتری
ــا  ــی از آن  ه ــا برخ ــتند ام ــال هس ــی  بیومتری ــت موضوع دارای محوری
 Making( ــی ــخنرانی  های علم ــه س ــوع ارائ ــا موض ــار ب ــه وبین از جمل
ــای  ــجویان گرایش  ه ــرای دانش ــد ب Scientific Presentations)، می  توان
دیگــر نیــز مفیــد باشــد. بــرای دانلــود کــردن ایــن ویدیوهــا تنهــا نــام 
ــه  ــا ب ــت ت ــاج اس ــل احتی ــک ایمی ــردن ی ــی و وارد ک ــام خانوادگ و ن
صــورت رایــگان بتوانیــد ویدیوهــا را مشــاهده کنیــد. عنوان  هــای ایــن 

ــت:  ــر اس ــورت زی ــه ص ــترس، ب ــده و در دس ــط ش ــای ضب وبیناره
•  Current and Future Applications of 3D Printing in 
Orthodontics, Restorative, and Regenerative Dentistry

•  Smart Dental Biomaterials: From Antibacterial Therapies to 
Tissue Regeneration

•  Sharklet- A Critical Technology in a Pandemic

•  How to run a biomaterials lab

•  Starting a Biomaterials Company

•  Increasing Industry Interactions, an Academic Viewpoint

•  How to Get an Academic Job in Bioengineering/Biomedical 
Engineering

•  Advances in Biomaterials’ Characterization

•  An Overview of Patents, Trademarks, and Copyrights

•  Making Scientific Presentations

•  Can Materials Science Counter the COVID-19 Pandemic?

•  Biomaterials for Studying Lung Disease and Regeneration

•  SFB/ISACB Joint Webinar

•  SFB National Student Chapter Meeting & Young Scientist 
Webinar

•  Materials Science for COVID-19: A Global Discussion 
Between Scientists

برای ورود به بخش وبینارهای سایت کلیک کنید: 
لینک وبینارها
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برای ورود به هر یک از بخش  های زیر جهت کسب اطالعات بیشتر، روی آن 
کلیک کنید:

وب سایت این گروه:

سایت تمپا
صفحات اینستاگرام این گروه:

اینستاگرام تمپا )بخش کیل(
اینستاگرام آکادمی تمپا )بخش آموزشی(

	 سخنرانی  ها
⇐ 	 Technology, Entertainment, design سخنرانی  های

(TED)

تــد مجموعــه همایــش جهانــی بــا شــعار "ایده  هــا ارزش دارنــد" اســت 
ــا  ــرادی ب ــا اف ــف و ی ــای مختل ــص در زمینه  ه ــراد متخص ــه در آن اف ک
تجربه  هــای بــا ارزش بــه ســخنرانی می  پردازنــد. در ادامــه، گــوش 
ــی - ــنهاد م ــما پیش ــه ش ــخنرانی  ها را ب ــن س ــورد از ای ــه دو م دادن ب
کنیــم. در ســخنرانی اول، پــل روت وولپــه )Paul Root Wolpe( بــا 
ــکی  ــرفت  های پزش ــی از پیش ــی ناش ــفی و اخالق ــائل فلس ــی مس بررس
ــی  ــر مهندس ــای اخی ــز از آزمایش  ه ــه  ای حیرت  انگی ــی مجموع و علم
ــی  ــم برخ ــان تنظی ــا زم ــد: آی ــد و می  پرس ــف می  کن ــکی را توصی پزش

ــن اساســی نیســت؟  قوانی

برای مشاهده  ی این سخنرانی به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک ورود 
همچنیــن ســخنرانی دیگــری را کــه در ارتبــاط بــا ســه موضــوع مهــم 
و  ســرطانی  بنیــادی  ســلول  های  بنیــادی،  ســلول  های  تحقیقــات 
ــرای  ــم. ب ــه شــما پیشــنهاد می  کنی ــی اســت، ب زیست  شناســی مصنوع
ــه  ــر مراجع ــک زی ــه لین ــد ب ــم می  توانی ــخنرانی ه ــن س ــاهده  ی ای مش

ــد: کنی
لینک ورود

	معرفی سایت
در داخــل ســایت دانشــکده فناوری  هــای نویــن علــوم پزشــکی، 
ــات و  ــب اطالع ــور کس ــه منظ ــی ب ــی و خارج ــر ایران ــایت های معتب س
ــک  ــده  اند و لین ــی ش ــکی معرف ــی پزش ــته  ی مهندس ــری در رش یادگی
آن  هــا در بخشــی از ایــن ســایت قــرار داده شــده اســت. ایــن ســایت ها 
ــات  ــا، اطالع ــا، رویداده ــر، اخباره ــای معتب ــامل ژورنال  ه ــد ش می  توانن
ــات  ــالت و تحقیق ــا و مج ــی کتاب  ه ــا، معرف ــه کنفرانس  ه ــوط ب مرب
ــرار  ــای ق ــر لینک  ه ــالوه ب ــن ع ــند. همچنی ــره باش ــده و غی ــام ش انج
ــز  ــی نی ــد، توضیحات ــایت  های مفی ــه س ــی ب ــرای دسترس ــده ب داده ش
ــا محتــوای داخــل هــر یــک از ایــن ســایت  ها و صفحــات  در ارتبــاط ب
ــات و  ــه  ی موضوع ــس از مطالع ــد پ ــه می  توانی ــت ک ــده اس ــته ش نوش
ــن ســایت  های  ــه ای ــاز ب ــه هــر یــک، در صــورت نی ــوط ب محتــوای مرب

ــد. ــه کنی ــر مراجع معتب

ــارت لینــک ورود، وارد  ــر روی عب ــردن ب ــا کلیــک ک ــد ب شــما می  توانی
بخــش توضیــح داده شــده از ایــن ســایت شــوید:

لینک ورود

 پادکست 	

⇐ 	BmeCast کانال 

شــما می  توانیــد پادکســت بــا موضــوع انتخــاب مســیر شــغلی مناســب 
 castbox در BmeCast در رشــته مهندســی پزشــکی را در کانــال
ــن  ــه پادکســت های ای ــن مجموع ــن پادکســت از بی ــد. ای گــوش بدهی
ــع  ــردرگمی و مطل ــدن از س ــارج ش ــرای خ ــی ب ــه، راهکارهای مجموع
ــا رشــته مهندســی پزشــکی را  ــط ب شــدن از مســیرهای شــغلی مرتب
ــاره  ی مهارت  هــای موردنیــاز،  ــه می  دهــد. همچنیــن اطالعاتــی درب ارائ
ــه  ــما را ارائ ــواه ش ــغل دلخ ــا ش ــط ب ــای مرتب ــازمان  ها و مجموعه  ه س
ــرای  ــده و ب ــد در آین ــات می  توان ــن اطالع ــتن ای ــه دانس ــد ک می  ده

ــد. ــه شــما کمــک کن شــروع مســیر شــغلی  تان ب

	 رسانه و آموزش
⇐ تمپا	

ــی  ــرم آموزش ــک پلتف ــه ی ــا ک ــروه تمپ ــل گ ــاه قب ــه م ــدود س ح
ــا  ــدادی ب ــازه، روی ــی ت تخصصــی مهندســی پزشــکی اســت، در اقدام
نــام نــذر آموزشــی را برگــزار کــرد. ایــن رویــداد شــامل برگــزار شــدن 
ــن  ــه ای ــوط ب ــو مرب ــود و ویدی ــف ب ــات مختل ــا موضوع ــی ب وبینارهای
ــن  ــایت ای ــدان، روی س ــار عالقه  من ــده و در اختی ــط ش ــا ضب وبیناره

ــت. ــرار گرف ــه ق مجموع

ــد و  مشــاهده کــردن ایــن ویدیوهــا کــه تنــوع موضوعــی باالیــی دارن
بــرای تمــام گرایش  هــای مهندســی پزشــکی مناســب اســت، می توانــد 
ــش  ــری و افزای ــه یادگی ــی ب ــاص زمان ــرای اختص ــی ب ــاب خوب انتخ
ــه  ــن ویدیوهــای ضبــط شــده ب ــا باشــد. مشــاهده  ی ای مهارت  هــای م
دانشــجویان عالقه  منــد و مخصوصــا بــه افــرادی کــه می خواهنــد 
ــه  ــد، توصی ــوزش ببینن ــد و آم ــنا گردن ــدی آش ــای جدی ــا حوزه  ه ب
ــگان در دســترس  ــه صــورت کامــال رای ــن دوره  هــا کــه ب می گــردد. ای
قــرار گرفته  انــد، توســط دانشــجویان ارشــد و دکتــری مهندســی 
پزشــکی، طراحــان و تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی، پژوهشــگران 
ــا  ــا ب ــن آموزش  ه ــردد. ای ــه می گ ــوزه ارائ ــن ح ــال در ای ــان فع و مولف

موضوعیت  هــای زیــر ارائــه می  شــوند.

⇐ مبانی بیومکانیک بدن انسان	

⇐ نگارش تکنیکال فایل  ها	

⇐ ساخت و تولید تجهیزات پزشکی	

⇐ پردازش سیگنال با متلب	

⇐  طراحی به وسیله  ی کتیا 	

⇐ مبانی بیومکانیک ارتزها و پروتزها	

⇐ مدلسازی بافت  ها بیولوژیک با میمیکس	

⇐ 	Anybody آموزش نرم  افزار

⇐ آشنایی با Embedded systems و کاربردها	
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اخبار کوتاه
نویسنده: 

رومینا درویش قدیما

پچ میکرونیدل  برای کمی سازی دقیق نشانگرهای زیستی پروتئین در مایع بین بافتی
ــان  ــد. مهندس ــش کن ــلول ها را آزمای ــن س ــع بی ــر در مای ــواد دیگ ــادی و م ــد آنتی ب ــی می توان ــورت غیرتهاجم ــه ص ــاً ب ــدل تقریب ــچ میکرونی پ
ــتی   ــانگر زیس ــک نش ــد ی ــه می توان ــاخته اند ک ــی س ــچ میکرونیدل ــنت لوئیس پ ــنگتن در س ــگاه واش ــوی در دانش ــی مک کل ــکده مهندس دانش
ــور پالســمونیک )یــک برچســب  ــی کــه دارد، آن را تشــخیص دهــد. از فلوئ ــه دلیــل حساســیت باالی ــع بیــن ســلولی را بگیــرد و ب خــاص مای
فلورســنت فــوق ســبک( بــرای بهبــود تشــخیص انــواع نشــانگرهای زیســتی پروتئیــن مایــع بیــن بافتــی و یــک الیــه پشــتی مغناطیســی بــرای 
اجــرای روش هــای ســنجش ایمنــی در پــچ و در نتیجــه بهبــود اندازه گیــری اســتفاده می شــود. پچ هــای میکرونیــدل بــرای جمــع آوری و تجزیــه 
و تحلیــل حداقــل تهاجمــی نشــانگرهای زیســتی در مایــع بیــن بافتــی، ممکــن اســت تشــخیص نقطــه مراقبــت و نظــارت طولــی را تســهیل 

کنــد. )شــکل 1( ]1[.

شکل 1. پچ میکرونیدل
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بیوسنسور جدیدی که پروتئین های ویروس کرونا و آنتی بادی ها را به سرعت تشخیص می دهد.
دانشمندان روش جدیدی برای کشف پروتئین های سازنده ویروس کرونا و همچنین آنتی بادی های ضد آن ایجاد کرده اند.

بــرای شناســایی مســتقیم ویــروس کرونــا در نمونه هــای بیمــار بــدون نیــاز بــه تقویــت ژنتیکــی، تیمــی از محققــان بــه سرپرســتی دیویــد بیکــر، 
اســتاد بیوشــیمی و مدیــر انســتیتوی طراحــی پروتئیــن در پزشــکی UW، حســگرهای زیســتی مبتنــی بــر پروتئیــن طراحــی کرده انــد کــه وقتــی 
ــریع تر  ــش س ــد آزمای ــرفت می توان ــن پیش ــند. ای ــوند، می درخش ــوط می ش ــد 1۹ مخل ــی کووی ــای اختصاص ــا آنتی بادی ه ــروس ی ــزای وی ــا اج ب
ــروس  ــطح وی ــی را در س ــای خاص ــن، مولکول ه ــر پروتئی ــی ب ــتگاه های مبتن ــن دس ــد. ای ــر کن ــک امکان پذی ــده نزدی ــترده تری را در آین و گس

ــور منتشــر می کننــد. )شــکل 2( ]2[. ــا واکنــش بیوشــیمیایی ن ــه آن هــا متصــل می شــوند و ســپس ب شناســایی می کننــد، ب

اتصال روده و مغز توسط سیستم Organs-on-a-Chip آشکار شد.
ــزرگ  ــد و روده ب ــز، کب ــن مغ ــالت بی ــه تعام ــد ک ــاد کرده ان ــه ایج ــا ارگان روی تراش ــتم »Organs-on-a-chip« ی ــک سیس ــگاه MIT ی ــان دانش محقق
ــا  ــازد. ب ــی را روشــن می س ــای عصب ــر بیماری ه ــوارش انســان ب ــتگاه گ ــا در دس ــر باکتری ه ــی تأثی ــی چگونگ ــد. سیســتم کنون ــاد می کن را ایج
ــل از  ــی حاص ــای بافت ــالم و نمونه ه ــز س ــت مغ ــر باف ــاکن روده ب ــای س ــه میکروب ه ــری ک ــتند تأثی ــان توانس ــتم، محقق ــن سیس ــتفاده از ای اس
ــاه کــه توســط میکروب هــای روده  ــد، مــدل کننــد. آن¬هــا دریافتنــد کــه اســیدهای چــرب بازنجیــره کوت ــه پارکینســون دارن بیمــاران مبتــال ب
ــر ســلول های ســالم و بیمــار مغــزی داشــته باشــند ]3[. ــی ب ــرات بســیار متفاوت ــد تأثی ــه مغــز منتقــل می شــوند، می توانن ــد می شــوند و ب تولی

ــک  ــا ی ــد 19 ب ــه ایمــن دو بیمــار کووی ــه پزشــکان در تهوی ــرای کمــک ب ــاز ایجــاد شــده ب ــع ب مــدل منب
ــور  ونتیات

بــا وجــود تعــداد زیــادی از بیمــاران کوویــد 1۹ کــه بــه تهویــه مکانیکــی احتیــاج دارنــد و مشــکل کمبــود دســتگاه، بیمــاران ممکــن اســت مجبــور 
ــور و بیمــار، ایــن امــکان را  ــان بیــن ونتیالت ــه مســیر جری ــان ب شــوند یــک دســتگاه تنفــس مشــترک داشــته باشــند. افــزودن محدودیــت جری
فراهــم می کنــد تــا فشــار مجــاری تنفســی، جریــان و حجــم بــه  صــورت جداگانــه بــرای هــر بیمــار کنتــرل شــود. مــدل BathRC پزشــکان را 
قــادر می ســازد تــا مقــدار تهویــه مــورد نیــاز بــرای تهویــه ی ایمــن دو بیمــار را بــا اســتفاده از یــک دســتگاه تنفــس محاســبه کننــد. یــک حالــت 
ســاده خــازن و مقاومــت خطــی، از سیســتم لولــه تهویــه و ریــه ایجــاد شــده اســت کــه امــکان محاســبه مســتقیم روابــط بیــن فشــارها، حجم هــا 

ــه می دهــد ]۴[. ــان مــورد نیــاز را ارائ و محدودیــت جری

خازن های میکرویی قابل کشش که می توانند انرژی را از تنفس و حرکت انسان به دست بیاورند. 
تیمــی از محققــان بین المللــی در بخــش علــوم مهندســی و مکانیــک ایالــت پــن، یــک سیســتم کششــی خــود شــارژ شــونده ایجــاد کرده انــد کــه 
در دســتگاه های پوشــیدنی نظــارت و تشــخیص، قابــل  اســتفاده خواهــد بــود. محققــان ایــن سیســتم را بــا یــک نانوژنراتــور الکتریســیته تماســی 
)مالشــی(که حرکــت مکانیکــی را بــه انــرژی الکتریکــی تبدیــل می کنــد، ادغــام کرده انــد. ایــن ترکیــب یــک سیســتمی ایجــاد کــرده اســت کــه 

شکل 2. بیوسنسور برای پروتئین
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می توانــد از حــرکات روزمــره انســان بــرای شــارژ کــردن خازن هــای کوچــک اســتفاده کنــد ]5[.
روش جدید برای استفاده مجدد ماسک های N95 برای بیماری کووید 19

ــل  ــه دلی ــوند. ب ــر می ش ــروس فیلت ــاوی وی ــل های ح ــن، آئروس ــای پلی پروپیل ــاکن ورق ه ــیته س ــتفاده از الکتریس ــا اس ــک های N۹5، ب در ماس
ــه بازیافــت آن هــا احســتس می شــود، امــا روش هــای اســتاندارد سترون ســازی، از جملــه اســپری  کمبــود ایــن ماســک ها در بیمارســتان، نیــاز ب
ــا  الــکل، شست وشــو، اتــوکالو و گرمایــش در آب گــرم، به راحتــی قابل اجــرا نیســتند؛ زیــرا بارهــای الکترواســتاتیک و اثــر فیلتراســیون آن هــا راب
اختــالل مواجــه می کننــد. یــک مولــد ون دی گــراف کــه معمــوالً بــرای نشــان دادن الکتریســیته ســاکن اســتفاده می شــود، می توانــد به عنــوان 
ــد،  ــن رفته ان ــازی از بی ــای سترون س ــی فرآیند ه ــه در ط ــن ک ــی پلی پروپیل ــای الکتریک ــی باره ــرای بازیاب ــریع ب ــن، ارزان و س ــک روش ایم ی

اســتفاده شــود. مشــاهده شــده اســت کــه ایــن شــارژ عملکــرد فیلتــر کــردن ماســک ها را نیــز بازیابــی می کنــد ]6[.

فناوری تصویربرداری با اشعه T، اجزای زیر پوست شما را نشان می دهد.
مطالعــه جدیــد از دانشــگاه وارویــک نشــان می دهــد تابــش Terahertz( THz( یــا اشــعه T در بیــن مــادون قرمــز و WiFi در طیف الکترومغناطیســی 
ــا اشــعه  ــا در پزشــکی ایمــن اســت. اشــعه Terahertz ی ــرد آن ه ــن رو کارب ــزه نیســتند و از ای ــرژی اشــعه T یونی ــرار دارد. فوتون هــای کــم ان ق
ــرای  ــف پوســت ب ــد در توصی ــزاری مفی ــد اب ــد و می توان ــا نشــان ده ــورد ســاختار و خشــکی پوســت م ــات ارزشــمندی در م ــد اطالع T می توان

بیماری هایــی ماننــد اگزمــا و پســوریازیس باشــد. همچنیــن توانایــی کمــک بــه جراحــی ســرطان پوســت را دارد ]۷[.

مهندسان برای نظارت بر گسترش کووید 19 از فاضاب آزمایش می گیرند.
ردیابــی کوویــد 1۹ بــا شناســایی و اندازه گیــری مــواد ژنتیکــی بــه شــکل RNA از طریــق نظــارت بــر فاضــالب در سراســر کشــور انجــام می شــود 
ــد.  ــد، هشــدار ده ــی تشــخیص دهن ــورد شــیوع احتمال ــروس را در م ــم وی ــراد عالئ ــل از اینکــه اف ــد روز قب ــدگان را چن ــد تصمیم گیرن و می توان
RNA ویروســی می توانــد از فاضــالب تأسیســات تصفیــه فاضــالب جــدا شــده و از طریــق یــک فرآینــد، بازیابــی و شناســایی شــود. نمونه بــرداری 

از فاضــالب بــه  عنــوان یــک منبــع اطالعاتــی درمــورد کوویــد 1۹ در یــک جامعــه موثــر خواهــد بــود ]8[.

رگ های زیست تقلیدپذیر
محققــان دانشــگاه جــان هاپکینــز میکروعــروق زیســت تقلیــد پذیــری را ایجــاد کرده انــد کــه می توانــد عــروق کوچــک عضالنــی ریــوی را کــه در 
فشــار خــون بــاال نقــش دارنــد، مــدل  کنــد. ایــن شــریان ها، الگوهــا و الیه بنــدی ســلول های عضالنــی صــاف انســان، ماتریــس خــارج ســلولی و 
ســلول های اندوتلیــال را تکــرار می کننــد. ایــن مــدل آزمایشــی یــک گام مهــم بــه ســمت یــک بســتر آزمایشــگاهی بــرای مطالعــه دیــواره عــروق 
و مکانیــک مایــع شــریانی در یــک بافــت آناتومیکــی و انســانی محســوب می شــود و ممکــن اســت بــرای ســایر بیماری هــا ماننــد ســکته مغــزی 

و دیابــت و همچنیــن در آسیب شناســی در ســطح رگ کاربــرد داشــته باشــد ]۹[.

پشتیبانی کمر
دیســککتومی )discectomy(، یــک روش جراحــی اســت کــه شــامل برداشــتن جزئــی یــا کلــی دیســک بیــن مهــره ای اســت و اغلــب بــرای افــرادی 
کــه فتــق دیســک دارنــد، توصیــه می شــود. در یــک مطالعــه جدیــد پزشــکی، از یــک مــدل گوســفند، کــه شــباهت های زیــادی بــه ســتون فقــرات 
کمــر انســان دارد، بــرای آزمایــش روش مهندســی بافــت طراحــی شــده بــرای بازســازی و ترمیــم ســتون فقــرات پــس از دیســککتومی اســتفاده 
شــده  اســت. در ایــن آزمایــش، گوســفند تحــت دیســککتومی های جزئــی قــرار گرفــت. ســپس یــا تزریــق هیالورونیــک اســید بــه دیســک بیــن 
مهــره ای، یــا یــک پــچ کالژن در دیســک بیــن مهــره ای خارجــی و یــا هــر دو را دریافــت کردنــد. ایــن درمــان ترکیبــی، باعــث  هیدراتــه شــدن 

دوبــاره دیســک، ترمیــم جراحــات ناشــی از پوشــش بیرونــی دیســک شــد و بــه حفــظ کشــش و چرخــش نرمــال کمــر کمــک کــرد ]1۰[.
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گزارشی از بیست و هفتمین کنفرانس 
ملی مهندسی زیست پزشکی ایران

نویسنده: 
ریحانه زهرا ترابی

گفت وگــو بــا دکتــر بســتان شــیرین )دبیــر اجرایــی 
) نس ا کنفر

تاریخچه کنفرانس:
ــا  ــس در حــوزه مهندســي پزشــکي ب ــن کنفران ــزاري اولی ــس از برگ پ
ــان« در  ــران و جه ــوان »بررســي مســائل مهندســي پزشــکي در ای عن
دانشــگاه صنعتــي امیرکبیــر در آذرمــاه ســال 1366 معنــي و مفهــوم 
ــه رشــد  رشــته مهندســی پزشــکی و نقــش آن در رفــع نیازهــاي رو ب
ــن رشــته در  ــه ســوي توســعه ای ــت ب ــد و حرک کشــور تشــریح گردی
ــال هاي  ــت. در س ــف گرف ــتاب مضاع ــور ش ــف کش ــگاه هاي مختل دانش
ــس  ــن کنفران ــده ای ــان و برگزارکنن ــي میزب ــگاه هاي مختلف ــد دانش بع
بودنــد و از زمــان بیســتمین کنفرانــس در دانشــگاه تهــران عنــوان آن 
ــال  ــد. در س ــالح گردی ــکي اص ــت پزش ــي زیس ــس مهندس ــه کنفران ب
در  برگــزاری  دوره  بیست وســومین  برگــزاری  بــا  همزمــان   13۹5
ــه  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــس ب ــن کنفران ــر، ای ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

ــد. ــی برگــزار گردی ــن المل شــکل بی

اهداف برگزاری:
هــر ســال ایــن کنفرانــس از طــرف انجمــن مهندســی پزشــکی ایــران 
ــی آن آشــنایی دانشــجویان و  ــزار می شــود و یکــی از اهــداف اصل برگ
ــر روی آن  ــا موضوعاتــی کــه افــراد حاضــر در ایــن عرصــه ب اســاتید ب
ــوزه حاصــل شــده  ــتاوردهایی در آن ح ــن دس ــد و همچنی کار می کنن
اســت. یکــی دیگــر از اهــداف ایــن کنفرانــس آغــاز همکاری هــا بیــن 
ــوص  ــه خص ــره ای ب ــه مذاک ــی زمین ــه نوع ــت و ب ــف اس ــراد مختل اف
ــروع  ــترکی ش ــات مش ــر روی موضوع ــا ب ــد ت ــاتید می باش ــرای اس ب
ــی  ــاالت ژورنال ــه از مق ــک مرحل ــس ی ــاالت کنفران ــد. مق ــه کار کنن ب
ــه اســت و  ــج اولی ــه ی نتای ــی ارائ ــرا هــدف اصل ــر هســتند؛ زی ضعیف ت
ــه ی  ــد. نکت ــا می باش ــنایی ها و همکاری ه ــر روی آش ــز ب ــتر تمرک بیش
دیگــر قابــل ذکــر ایــن اســت کــه دانشــجویانی کــه کارهــای بــه نســبت 
ضعیف تــر دارنــد کــه در حــد مقــاالت ژورنالــی نیســتند، می تواننــد در 
اینجــا چــاپ کننــد و یــک تمریــن بــرای مقالــه نوشــتن، داوری شــدن 
و ارائــه کــردن یــاد می گیرنــد و در ایــن مســیر ســواالتی کــه مطــرح 
ــراد حاضــر  ــب دیگــر اف ــب اســاتید و چــه از جان می شــود چــه از جان
ــد. ــای کار دانشــجوی پژوهشــگر کمــک می کن ــه ارتق ــس ب در کنفران

زمان برگزاری:
ــه  ــود ک ــزار می ش ــه ی اول آذر برگ ــال در هفت ــر س ــس ه ــن کنفران ای
ــد.  ــزار ش ــر برگ ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــم آذر در دانش ــال روز شش امس
ــای  ــه در روزه ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــاله ب ــر س ــن کار ه ــد ای رون
چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعــه برگــزار می شــود. روز چهارشــنبه 
مختــص برگــزاری کارگاه هــا بــوده اســت کــه امســال بــه دلیــل شــرایط 

کنفرانــس از پنجشــنبه صبــح شــروع شــد تــا جمعــه عصــر کــه برنامــه ی 
اختتامیــه برگــزار شــد. برنامــه ی هــر ســال بــه ایــن صــورت اســت کــه 
ــفاهی  ــای ش ــه ارائه ه ــوط ب ــت ها مرب ــری نشس ــک س ــش دارد: ی دو بخ
ــه  ــه ی پوســترها کــه امســال ب ــه ارائ ــوط ب مقــاالت و بخــش بعــدی مرب
ــرا  ــاالت اج ــه ی شــفاهی مق ــط ارائ ــس فق ــل مجــازی شــدن کنفران دلی
شــد و بدیــن صــورت کــه نویســندگان مقــاالت بــه صــورت مجــازی در 

ــد. ــه می دادن ــود را ارائ ــاالت خ ــازی مق ــت مج ــای نشس اتاق ه
موضوعــات نشســت ها بــه ایــن صــورت می باشــد: بیوانفورماتیــک، 
ــی،  ــی، توانبخش ــیگنال های بیولوژیک ــردازش س ــواد، پ ــک، بیوم بیومکانی
پــردازش تصویــر، ابــزار دقیــق پزشــکی، مدلســازی و شبیه ســازی 

ــتی. ــیاالت زیس ــاب، س ــوم اعص ــرل و عل ــازی کنت ــددی، مدلس ع
ــی  ــیار خوب ــدی بس ــخنرانی های کلی ــال س ــت ها امس ــر نشس ــالوه ب ع
برگــزار شــد. هــر ســاله بــرای دعــوت از ســخنرانان از خــارج از کشــور بــا 
مشــکالتی روبــه رو بودیــم کــه امســال بــه دلیــل مجــازی بــودن ایــن کار 
ــخنرانی های  ــژه از س ــه وی ــرکت کننده ها ب ــتقبال ش ــد. اس ــهیل ش تس

کلیــدی امســال بســیار بــاال بــوده اســت.
سخنران های کلیدی امسال به شرح زیر بودند: 

• دکتر فریبا بهرامی از دانشگاه تهران 
• پروفسور رضا شادمهر از دانشگاه جان هاپکینز

• دکتر ایوب دلیری از دانشگاه آریزونا
• پروفسور الخاندرو فرانگی از دانشگاه لیدز

• مهندس بیژن الهی
• پروفسور فردریک لساژ از دانشگاه اکول پلی تکنیک کانادا 

چالش های برگزاری کنفرانس به صورت مجازی:  
• مشکالت اینترنت و قطع و وصلی ها 

• آشــنا نبــودن برخــی افــراد بــا ارائــه ی مجــازی و اســتفاده از وب کــم و 
بلندگــو 

• نبودن اسپانسر مالی برای حمایت از این کنفرانس 
• عدم برگزاری کارگاه ها 

• عــدم همخوانــی دخــل و خــرج بــه دلیــل هزینه هــای واحــد انفورماتیک 
و خریــد ســامانه IEEE بــرای برگــزاری نشســت ها در فضــای مجازی
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مزایای برگزاری کنفرانس به صورت مجازی: 
• کاهش هزینه ها برای برگزاری کنفرانس نسبت به حالت حضوری؛ زیرا هزینه های پذیرایی و ناهار امسال وجود نداشتند. 

• استقبال بیشتر دانشجویان به دلیل عدم تردد بین شهری و اسکان در خوابگاه
• سخنرانی های کلیدی از اقصی نقاط کشور و جهان

• امکان برگزاری چندین نشست به صورت موازی و عدم روبه رویی با کمبود فضا 
نقش دانشجویان:

 نقــش دانشــجویان بــه ویــژه در مقطــع کارشناســی ایــن اســت کــه  می تواننــد کارهایشــان را بــه صــورت مقالــه در آورده و در کنفرانــس شــرکت 
کننــد و تجربــه کســب کننــد و همچنیــن رزومــه ی بهتــری داشــته باشــند و همچنیــن ایــن کار باعــث ارتقــای کنفرانــس نیــز می شــود. در حالــت 
ــد. کار دیگــری  ــز کســب کنن ــی نی ــه ی کار اجرای ــد تجرب ــه صــورت گســترده تری کار می کنــد و دانشــجویان می توانن ــی ب حضــوری تیــم اجرای
ــازار یــا خلــق ایــده اســت کــه از حضــور  ــرای افزایــش نقــش دانشــجویان کــرد، برگــزاری رویدادهــای مســابقه ای ماننــد ایــده ب کــه می تــوان ب
حداکثــری کســانی کــه در زمینــه ی مهندســی پزشــکی فعالیــت می کننــد، اســتفاده کــرد کــه فرصــت خوبــی بــرای درخشــیدن دانشــجویان در 

ــی اســت. ــای عمل زمینه ه
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پیشنهادهای شما عزیزان پذیرای انتقادات و 
.هستیم

 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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