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سرمقاله

sca_bme

scabme.aut@gmail.com سپهر الریجانی
سردبیر

درناز مزینانی 
مدیر مسئول

در ایــن واپســین روزهــای پاییــز کــه اخبــار گوناگــون دربــاره کرونا، این مهمــان ناخوانده 
دو ســاله، روزگارمــان را غــرق آریتمــی کــرده اســت، ریتــم "تپــش" همچنــان بــه مــا 
انــرژی می دهدکــه طبــق روال هــر شــماره، ایــن نشــریه را بــه بهتریــن شــکل بــرای 

ــم. ــدان آمــاده کنی عالقه من
ســی و هفتمیــن شــماره نشــریه تپــش، مصــادف بــا روی کار آمــدن دوره ی جدیــد 
انجمــن علمــی دانشــجویی دانشــکده و بــه طبــع، ایجــاد تغییراتــی در کادر اجرایــی ایــن 
نشــریه بــود. تغییراتــی کــه همــواره در جریــان خواهنــد بــود و مــا تنهــا بخــش کوچکــی 

از راهــی هســتم کــه نــه آن را آغــاز کردیــم و نــه پایــان آن خواهیــم بــود. 
صمیمانــه از همــه عزیزانــی کــه بــا تمــام وجــود در راســتای بالندگــی تپــش تــالش 
ــه کار  ــان را می دهیــم کــه همــه تــالش خــود را ب ــد، ســپاس گزاریم و ایــن اطمین کردن
گیریــم تــا از ایــن امانــت گران بهایــی کــه در دســتان مــا قــرار داده شــده به خوبــی 

نگــه داری کنیــم.
اعضــای جدیــد نشــریه تپــش، گروهــی پرتــالش، مشــتاق و عالقه منــد هســتند کــه 
اولیــن گام هــای خــود را در مســیر طوالنــی علــم و پژوهــش برمی دارنــد و بــه افق هــای 
ــا در  ــد ت ــرار گرفته ان ــار یکدیگــر ق ــه در کن روشــن می اندیشــند. گروهــی کــه صمیمان

ایــن مســیر پــر از پیــچ و خــم  بــرای درخشــش نــام "تپــش" تــالش کننــد.
ایــن راه هرگــز بــدون حمایت هــای شــما عزیــزان طــی نخواهــد شــد و مــا بــا جــان و دل 

پذیــرای نظــرات و پیشــنهادات شــما خواهیــم بــود.
به امید اینکه در کنار هم و برای هم، تپش را تپنده و پابرجا نگه داریم.
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داربست های پلی الکتیک اسید
به قلم: احمدرضا قاسمی امینه، بهاره خلیلی واودره، سپهر الریجانی

مقدمه
پلی الکتیــک اســید1  یــک پلــی اســتر ترموپالســتیک آلیفاتیــک خطــی 
زیســت تخریــب پذیــر، قابــل جــذب و زیست ســازگار اســت کــه از منابــع 
ــد  ــج تولی ــدم و برن ــته، گن ــد ذرت، نشاس ــر مانن ــد تجدیدپذی ــد درص ص

می شــود.
ــی  ــی )L-lactide(2  ، پل ــود دارد: پل ــی وج ــکل فضای ــه ش ــه س  PLA ب

)D-lactide(3  ، و پلــی )DL-lactide(4  )شــکل 1( ]1[.

PLA شکل1.  سه شکل فضایی از الکتیدهای

1 Polylactic Acid)PLA(

2 PLLA

3 PDLA

4 PDLLA

پلی الکتیــک اســید دارای مشــخصات مکانیکــی گســترده ای اســت کــه 
ــترده ای از  ــف گس ــف در طی ــای مختل ــردازش رزین ه ــرای پ ــد ب ــی توان م
محصــوالت ایــده آل باشــد. همچنیــن در کاربردهای پزشــکی و کشــاورزی 

مــورد توجــه زیــادی قــرار گرفتــه اســت.
PLA از الکتیــک اســیدLA(  5 یــک واحــد ســاختاری بــرای ســنتز 
ــل  ــه به دلی ــت ک ــت تخریب پذیر اس ــر زیس ــک پلیم ــید، ی ــک اس پلی الکتی
شــفافیت و فرآیندپذیــری، معمــواًلً بــرای تولیــد مــواد بســته بندی، ظــروف 
و لوازم التحریــر اســتفاده می شــود.( به دســت می آیــد و هنگامــی کــه 
به صــورت هیدرولیکــی تجزیــه می شــود بــه مونومــر آن )LA( تبدیــل 
می شــود. LA یــک اســید آلــی طبیعــی اســت کــه به طورمعمــول از 
ــود؛  ــد می ش ــر تولی ــع تجدیدپذی ــت آمده از مناب ــای به دس ــر قنده تخمی
ــازگار  ــاده ی س ــک م ــوان ی ــد به عن ــید می توان ــک اس ــن، پلی الکتی بنابرای

ــود.  ــتفاده ش ــد و اس ــت تولی ــا محیط زیس ب
پلی الکتیــک اســید بــا وزن مولکولــی پاییــن بــرای اولین بــار توســط 
 DuPont در ســال 1932 ســنتز شــد. کارهای بیشــتر توســط Carothers
ــال  ــه در س ــد ک ــر ش ــی باالت ــا وزن مولکول ــوالت ب ــد محص ــه تولی ــر ب منج

ــراع شــد. 1954 ثبــت اخت
ــی  ــر بلورینگ ــتقیمی ب ــر مس ــی تأثی ــه ی حرارت ــی و تاریخچ ــیمی فضای ش
پلی الکتیــک  اســید دارنــد. مشــخصات فیزیکــی ماننــد چگالــی، ظرفیــت 
گرمایــی و خــواص مکانیکــی و رئولوژیکــی پلی الکتیــک اســید بــه دمــای 
انتقــال آن بســتگی دارد. بــرای PLA آمــورف، دمــای انتقــال شیشــه ای6 
5 Lactic Acid)LA(

6 Glass Transition Tempreture)Tg(
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یکــی از مهم تریــن پارامترهــا اســت؛ زیــرا تغییــرات چشــمگیر در تحــرک 
ــرای پلی الکتیــک  ــر از Tg رخ می دهــد. ب زنجیــره پلیمــری در  Tgو باالت
ــم  ــی مه ــای فیزیک ــای ذوب پارامتره ــتالی، Tg و  دم ــه کریس ــید نیم اس

ــتند ]2[. ــار PLA هس ــی رفت ــرای پیش بین ب
منظــم بــودن ســاختار فضایــی بــر خــواص فیزیکوشــیمیایی مــواد ماننــد 
ــذارد.  ــر می گ ــب تأثی ــای تخری ــی و ویژگی ه ــی و حرارت ــواص مکانیک خ
ــی  ــت حیات ــی باف ــتراتژی های مهندس ــیاری از اس ــا در بس ــن جنبه ه ای
ــا خــواص  ــرای مطابقــت ب ــرا داربســت هایی کــه می تواننــد ب هســتند، زی
ــد  ــق خواهن ــااًلً موف ــوند، احتم ــی ش ــی مهندس ــت موضع ــی باف مکانیک
ــای  ــترده در کاربرده ــور گس ــید به ط ــک اس ــه، پلی الکتی ــود. در نتیج ب
مهندســی بافــت، هــم به عنــوان داربســت و هــم به عنــوان سیســتم های 

ــود. ــتفاده می ش ــانی اس دارورس
ــلولی  ــم س ــق متابولیس ــید از طری ــک اس ــی پلی الکتی ــوالت جانب  محص
طبیعــی حــذف می شــوند. ســازگاری ســلولی و زیســت تخریب پذیری 
پلی الکتیــک اســید آن را بــه یــک کاندیــدای ایــده آل بــرای کاشــتنی های 
بــر  مبتنــی  کاشــتنی های  تنظیــم  می کنــد.  تبدیــل  کاشــت  قابــل 
ــه  پلی الکتیــک اســید توســط ســازمان غــذا و دارو، عالقــه بیشــتری را ب
ــش  ــت افزای ــی باف ــه ی مهندس ــید در زمین ــک اس ــتفاده از پلی الکتی اس

ــت. داده اس
 هــدف مهندســی بافــت بازیابــی، حفــظ یــا بهبود عملکــرد بافــت از طریق 
ــا  ــت فعال و ی ــای زیس ــت ها، مولکول ه ــت: داربس ــزء اس ــه ج ــب س ترکی
ــتفاده  ــامل اس ــت ش ــی باف ــای مهندس ــه رویکرده ــه هم ــلول ها. اگرچ س
ــرای  ــازگار ب ــت زیست س ــک داربس ــود ی ــتند، وج ــزء نیس ــه ج ــر س از ه
ــزرگ،  ــوب ب ــازی عی ــرای بازس ــی ب ــاختاری حیات ــانه های س ــه ی  نش ارائ

ضــروری اســت ]3[.

کاربردها
کاربردهــای  بــرای  پیشــرو  مــاده ی  یــک  اســید  پلی الکتیــک 
زیست پزشــکی و جایگزینــی پلیمرهــای متــداول مبتنــی بــر پتروشــیمی 
ــرد پلی الکتیــک اســید تولیــد الیــاف  در صنعــت اســت. بزرگ تریــن کارب

ــت. ــم اس و فیل
امــروزه پلی الکتیــک اســید به طــور گســترده در کاربردهــای بالینــی 
ــواد  ــن م ــم ای ــاره کردی ــدا اش ــه در ابت ــور ک ــود. همان ط ــتفاده می ش اس
بــدن  داخــل  در  قابل کنتــرل  تخریــب  نــرخ  دارای  و  زیست ســازگارند 
ــت،  ــان اس ــتخوان انس ــه اس ــبیه ب ــتیک PLA ش ــدول االس ــتند. م هس
اســت.  اســتخوانی  داربســت های  بــرای  ایــده آل  ماتریــس  بنابرایــن 
کاربردهــای PLA در زیست پزشــکی، از داربســت های مهندســی بافــت، 
لنگرهــا،  اســتخوانی،  پیچ هــای  بلندمــدت،  و  موقــت  ایمپلنت هــای 
قفس هــای ســتون فقــرات، پروتزهــا، بخیه هــا، گرفت هــای عروقــی، 
به طــور  و  را شــامل می شــود  کپســوله کردن داروهــا و تحویــل آن هــا 

مــداوم در زمینه هــای جدیــد در حــال گســترش اســت.
زیســت تخریب پذیری مزیــت اصلــی پلی الکتیــک اســید اســت. درک 

ــت.  ــروری اس ــب  PLA ض ــد تخری فرآین
 L ــیدالکتیک ــای اس ــید، مونومره ــک اس ــز پلی الکتی ــول هیدرولی محص
ــد و  ــتی ندارن ــع زیس ــی تجم ــای حیات ــا، در اندام ه ــن مونومره ــت. ای اس
می تواننــد از طریــق دفــع کلیــوی از بیــن برونــد. محصــوالت پلی الکتیــک 
ــت  ــا دس ــده داروه ــرل ش ــازی کنت ــذب و آزادس ــه ج ــد ب ــید می توانن اس
ــذ  ــدازه ی مناف ــید دارای ان ــک اس ــت های پلی الکتی ــرا داربس ــد؛ زی یابن
قابــل تنظیــم و اتصــال منافــذ هســتند. پلی الکتیــک اســید  دارای 
خــواص مکانیکــی خاصــی اســت کــه بــرای ترمیــم آســیب های کوچــک 
اســتخوانی در قطعــًات غیــر باربــر مناســب اســت. یــک بیومــواد ایــده آل 
بایــد زیست ســازگاری کامــل، زیســت فعالی بهبــود یافتــه و نــرخ تخریــب 
متناســب، محصــوالت تخریــب غیــر ســمی و خــواص مکانیکــی بــاال 

داشــته باشــد ]1[.

بهبود خواص 
در حــال حاضــر، بــرای بــرآوردن نیازهــای زمینــه ی زیست پزشــکی، 
ــد7    ــاخت جدی ــاوری س ــت و فن ــاوری کامپوزی ــیمیایی، فن ــات ش اصالح

بــرای بهبــود خــواص پلی الکتیــک اســید درحال توســعه هســتند.
اصــالح شــیمیایی بــرای تغییــر ســاختار )ماننــد گســترش زنجیــره، 
انشــعاب و اتصــال متقابــل( پلی الکتیــک اســید اســتفاده می شــود. 
ــو، اچ  ــا پالســما و پرت ــًا شــامل اصــالح ب اصــالح شــیمیایی ســنتی عمدت
ــا مونومرهــا اســت. هــدف از  ــد ب شــیمیایی 8 ، کــو پلیمریزاســیون و پیون
ــی و  ــطحی، توپوگراف ــای س ــی، عملکرده ــش چقرمگ ــا افزای ــن روش ه ای

آب دوســتی پلی الکتیــک اســید اســت ]1[.
ــادی  ــرای بهبــود خــواص پلیمرهــای زیســت تخریب پذیر، روش هــای زی ب
ماننــد کــو پلیمریزاســیون تصادفــی و بلوکــی یــا پیونــد ایجــاد شــده 
اســت. به عنوان مثــال، لنگــر انداختــن مقادیــر اندکــی از بخش هــای 
ــا را  ــتی آن ه ــه ی زیس ــرعت تجزی ــا، س ــی اولفین ه ــر روی پل ــاکارید ب س
ــواص  ــتی و خ ــه ی زیس ــرعت تجزی ــا س ــن روش ه ــد. ای ــود می بخش بهب

مکانیکــی محصــوالت نهایــی را بهبــود می بخشــند. 
پلیمرهــای زیســت جــذب مصنوعــی می تواننــد ســلول های جداشــده را 
ــکن ها،  ــد مس ــی مانن ــد و داروهای ــک کنن ــا تحری ــازی بافت ه ــرای بازس ب
ضــد التهاب هــا و آنتی بیوتیک هــا را آزاد کننــد کــه اخیــرًاً انگیــزه ی 
ــم در  ــلولی، ه ــد س ــرای پیون ــت هایی ب ــوان داربس ــا به عن ــه آن ه مطالع

ــت ]2[. ــده اس ــم in vivo ش ــرایط in vitro و ه ش

سنتز پلی الکتیک اسید
ــود  ــروع می ش ــید  ش ــک اس ــد الکتی ــید از تولی ــک اس ــنتز پلی الکتی س
ــه پایــان  ــا تشــکیل الکتیــد همــراه اســت، ب ــا پلیمریزاســیون آن کــه ب و ب
و  جدیــد  دســته ی  اســید،  الکتیــک  پایــه  بــر  پلیمرهــای  می رســد. 
تجدیدپذیــر  منابــع  از  شــده  ســاخته  پلیمرهــای  از  امیدوارکننــده ای 
ســنتز  مرحلــه  ســه  در  اســید  پلی الکتیــک  می شــوند.  محســوب 
ــی،  ــر میکروب ــا تخمی ــید  ب ــک اس ــد الکتی ــه ی اول: تولی ــود، مرحل می ش
ــر  ــه دایم ــال تهی ــید  به دنب ــک اس ــازی الکتی ــص س ــه ی دوم: خال مرحل
تراکمــی  پلیمریزاســیون  ســوم:  مرحلــه ی  و  )الکتیــد(  آن  حلقــوی 

الکتیــک اســید و یــا پلیمریزاســیون حلقه بــاز الکتیدهــا.
پلیمریزاســیون تراکمــی الکتیــک اســید، هــم شــامل پلیمریزاســیون 
ــت.  ــیر اس ــن مس ــل و کم هزینه تری ــذاب حاص ــم م ــول و ه ــی محل تراکم
بــا ایــن حــال، به دســت آوردن پلی الکتیــک اســید بــا وزن مولکولــی بــاال 
بــدون حــالل بــا اســتفاده از ایــن مســیرها بســیار دشــوار اســت. واکنــش 
تراکمــی مســتقیم نیــاز بــه زمــان واکنــش طوالنــی دارد و همچنیــن 
شــامل اســتفاده از حــالل اســت کــه منجــر بــه  تولیــد مــواد پلیمــری بــا 
وزن مولکولــی کــم تــا متوســط می شــود. واسرشــتگی زنجیــره پلیمــری، 
راهــی مؤثــر بــرای دســتیابی بــه پلیمرهــای پایــه الکتیــک اســید  بــا وزن 

ــاال توســط پلیمریزاســیون تراکمــی اســت. ــی ب مولکول
ــای  ــه پلیمره ــتیابی ب ــرای دس ــن راه ب ــاز، رایج تری ــیون حلقه ب  پلیمریزاس
بــا وزن مولکولــی بــاال اســت.این فرآینــد شــامل بــاز شــدن حلقــه ی دایمــر 
ــن  ــت. ای ــزور اس ــور کاتالی ــد( در حض ــید  )الکتی ــک اس ــوی الکتی حلق
ــی،  ــیون تراکم ــت: پلیمریزاس ــده اس ــکیل ش ــه تش ــه مرحل ــد از س فرآین

ــاز. ــه ب ــیون حلق ــیون و پلیمریزاس دپلیمریزاس
ــده  ــبتًاً پیچی ــه نس ــاز دارد ک ــی نی ــص اضاف ــل تخلی ــه مراح ــن مســیر ب ای
ــزور  ــک کاتالی ــه ی ــد ب ــاز9   الکتی ــیون حلقه ب ــتند. پلیمریزاس ــران هس و گ
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ــا وزن مولکولــی باالمنجــر  ــه تولیــد پلی الکتیــک اســید ب نیــاز دارد امــا ب
می شــود. امــکان کنتــرل نســبت و توالــی واحدهــای D- و L- الکتیــک 
اســید در پلیمــر نهایــی بــا کنتــرل زمــان و دمــا در ترکیــب بــا نــوع و غلظت 

کاتالیــزور وجــود دارد.
ســنتز  بــرای  مســتقیم  روش  یــک  آزئوتروپیــک،  دهیدراســیون 
ــید  ــک اس ــت. پلی الکتی ــاال اس ــی ب ــا وزن مولکول ــید ب ــک اس پلی الکتی
الکتیــد  حلقه بازکننــده ی  پلیمریزاســیون  توســط  شــیمیایی  نظــر  از 
ــه ی خــود از  ــزات ســنگین ســنتز می شــود کــه به نوب ــا فل ــز شــده ب کاتالی
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــت می آی ــید( به دس ــک اس ــری )الکتی ــات تخمی الکت
ــژه  ــه وی ــاص، ب ــای خ ــرای کاربرده ــنگین ب ــزات س ــزور فل ــای کاتالی بقای
ــی  ــن، جایگزین ــت. بنابرای ــوب اس ــی نامطل ــکی و غذای ــای پزش کاربرده
کاتالیــزور فلــزات ســنگین بــا جایگزین هــای ایمــن و قابــل قبــول از نظــر 

زیســت محیطی یــک موضــوع بســیار مهــم اســت.
پلیمریزاســیون آنزیمــی از جملــه روش هــای جایگزیــن و نوظهــور اســت و 
روشــی بــی خطــر بــرای محیــط زیســت به حســاب می آیــد کــه می توانــد 
آنزیمــی  واکنش هــای  همچنیــن،  شــود.  انجــام  مالیــم  شــرایط  در 
مخصوصــی وجــود دارد کــه  قــادر بــه ســنتز پلیمرهایــی بــا ســاختار ریــز از 
مــواد خــام ارزان قیمــت  هســتند، در حالــی کــه فرآیندهــای شــیمیایی به 
مونومرهــای بســیار خالــص، شــرایط بــی آب و دماهــای بــاال نیــاز دارنــد تــا 
ــی  ــیون آنزیم ــود. روش  پلیمریزاس ــری ش ــی جلوگی ــای جانب از واکنش ه
می توانــد کنتــرل کافــی در طــی  فرآینــد پلیمریزاســیون را فراهــم کنــد؛ 
امــا منابــع و اطالعــات علمــی  موجــود در مــورد ایــن نــوع پلیمریزاســیون 
بســیار کمیــاب اســت. پلیمریزاســیون آنزیمــی بــا اســتفاده از آنزیــم 
پلیمریــزه الکتیــک اســید10  کــه می توانــد جایگزینــی بــرای ســنتز 
شــیمیایی باشــد، بــرای فرآینــد ســنتز زیســتی  پلی الکتیــک اســید نیــز 

مدنظــر خواهــد بــود.
طبیعــی  اســید  پلی الکتیــک  کننــده  تولیــد  میکروب هــای  کشــف   
ــه تحقیــق و  یــک اســتراتژی مناســب اســت کــه هنــوز ناموفــق اســت و ب
توســعه ی بیشــتر بــرای تولیــد میکروب هــای تولیــد کننــده پلی الکتیــک 

ــاز دارد ]4[. ــید نی اس

روش های  ساخت داربست های پلی الکتیک اسید
مورفولوژی هــای  بــا  اســید  پلی الکتیــک  متخلخــل  داربســت های 
ــا تکنیک هــای مختلفــی تهیــه نمــود کــه از جملــه  مختلــف را می تــوان ب
ــازی  ــش ف ــه بعدی، جدای ــاپ س ــه چ ــوان ب ــا می ت ــن روش ه ــن ای رایج تری
و الکتروریســی اشــاره  نمــود. روش هــای آمــاده ســازی داربســت ها 

ــت. ــردی آن اس ــای کارب ــاس نیازه ــر اس ــواًل ب معم
پرینت سه بعدی 

پرینــت ســه بعدی یــک روش مبتنــی بــر رایانــه اســت و به دلیــل هزینــه ی 
کــم، شــکل دقیــق، کاربردهــای مهمــی در پزشــکی متناســب بــا هــر فــرد 
دارد. بــا ایــن روش مــی تــوان داربســت هایی بــا اشــکال طراحــی شــده و 
دقیــق و همچنیــن ســاختارهایی در مقیــاس میکــرو یــا نانــو تولیــد نمــود.
به عنــوان  ســه بعدی  پلیمــری  داربســت های  بافــت،  بازســازی  بــرای 
جایگزیــن بایــد دارای ســاختار سلســله مراتبــی، خــواص مکانیکــی و 

ــند.  ــب باش ــتی مناس زیس
فناوری هــای اصلــی چــاپ ســه بعدی کــه در حــال حاضــر مــورد اســتفاده 
شــده11،  ذوب  رســوب  ســازی  مــدل  از:  عبارت انــد  می گیرنــد  قــرار 
پلــی جــت، تف جوشــی لیــزری انتخابــی، چــاپ جوهــر مســتقیم و 
ــر  ــت های تکرارپذی ــد داربس ــی تولی ــن روش  توانای ــتریولیتوگرافی. ای اس

ــته را دارد.  ــم پیوس ــه ه ــزرگ ب ــای ب ــاختار حفره ه ــا س ب
چالــش اصلــی پرینــت ســه بعدی، بهبــود خــواص مکانیکــی داربســت ها 
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بــا حفــظ تخلخــل مناســب آن هاســت. به عــالوه، معمــواًلً چــاپ ســه بعدی 
نمی توانــد محصوالتــی بــا ریزتخلخل هــای کمتــر از 10 میکرومتــر چــاپ 
کنــد. داربســت های تولیــد شــده بــا روش چــاپ ســه بعدی، معمــواًلً 
ــد از طریــق روش هــای  دارای فعالیــت زیســتی ضعیفــی هســتند کــه بای
مهندســی ســطح بهبــود یابــد. بــرای حــل ایــن مشــکل، روش هایــی مانند 
زبــری ســطح، اصــالح پپتیــد ســطح، اصــالح ســطح اســید هیالورونیــک و 

کالژن، مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
ــردن  ــترود ک ــا اکس ــه بعدی ب ــای س ــاخت مدل ه ــرای س ــی ب FDM روش
مــواد ترموپالســتیک اســت. ایــن روش پرینــت ســه بعدی، رایج تــر از 
روش هــای دیگــر اســت. FDM یــک روش کم هزینــه و بــا کاربــری آســان 
ــترده در  ــور گس ــد و به ط ــاد کن ــی ایج ــیاء توخال ــد اش ــه می توان ــت ک اس
طراحــی صنایــع دارویــی اســتفاده شــده اســت. فنــاوری FDM می توانــد 
ــاختار  ــد. س ــرل کن ــود را کنت ــوالت خ ــل محص ــذ و تخلخ ــدازه ی مناف ان
متخلخــل، ســلول ها را قــادر می ســازد تــا بــه داربســت های پلیمــری 
متصــل شــوند و در نتیجــه کلونی ســازی، تکثیــر و تمایــز ســلول ها را 
آســان تر می کننــد. هنگامــی کــه ســازماندهی داخلــی داربســت توســط 
بــزرگ  ســه بعدی  ســاختارهای  می گیــرد،  قــرار  هــم  کنــار  در   FDM
ــالت  ــلولی و تعام ــات س ــد ارتباط ــه می توان ــوند ک ــکیل ش ــد تش می توانن

ــد. ــود بخش ــتنی را بهب ــلول ها و کاش ــن س بی
پلی الکتیــک اســید یــک پلیمــر ترموپالســتیک اســت کــه می توانــد 
بــرای FDM انتخــاب شــود. دمــای انتقــال شیشــه ای آن کــم )55 درجــه 
ســانتیگراد تــا 65 درجــه ســانتیگراد( و دمــای تجزیــه آن بــاال )350 
درجــه ســانتیگراد( می باشــد. محــدوده دمایــی پلی الکتیــک اســید 

ــت.  ــترده اس ــرم گس ــتروژن گ ــرای اکس ب

روش جدایش فازی
ــرای تهیــه داربســت های  از روش جداســازی فــاز نیــز به عنــوان روشــی ب
ســه بعدی اســتفاده می شــود. ایــن روش را مــی تــوان بــه روش هــای 
از  ناشــی  فــازی  ، جدایــش   12 از غیرحــالل  ناشــی  فــازی  جدایــش 
ــا ایــن  حــرارت13و جداســازی فــاز ناشــی از بخــار 14  طبقه بنــدی کــرد. ب
روش، یــک ســاختار متخلخــل ســه بعدی بــا منافــذ ماکــرو بــه هــم پیوســته 
در داربســت ها ایجــاد می شــود کــه چســبندگی و تکثیــر ســلولی را 

فراهــم می کنــد.
تکنیــک TIPS کنتــرل خوبــی بــر ســاختار داربســت، از جملــه تخلخــل، 
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــان می ده ــذ نش ــل مناف ــال متقاب ــذ و اتص ــر مناف قط
محدودیت هایــی در روش جداســازی فــاز وجــود دارد کــه کاربــرد بیشــتر 
مثــال، محصــوالت  به عنــوان  را در داربســت ها محــدود می کنــد.  آن 
ــازی آن   ــاده س ــن، آم ــتند. همچنی ــی هس ــتی پایین ــرد زیس دارای عملک

12 Non-solvent Induce Phase Separation )NIPM(

13 Thermally Induced Phase Separation )TIPS(

14 Vapor Induced Phase Separation )VIPS( 
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داربست های پلی الکتیک اسید

داربست های بافت اسکلتی-عضالنی
بهبــود  بــرای  ارتوپــدی  حــوزه ی  در   PLA داربســت های  از  امــروزه 
و  اســتخوان  بافت هــای  جملــه  از  اســکلتی-عضالنی  آســیب های 
ماهیچــه ای اســتفاده می شــود. بــرای بافــت اســتخوان، ایــن داربســت ها 
معمــواًل به شــکل اســتوانه ای و بــا نســبت ســطح بــه حجــم پاییــن ســاخته 
 می شــوند تــا خــواص مکانیکــی مشــابه بــا بافــت اســتخوان داشــته باشــند 

.]5[
ــده  ــکیل ش ــتی تش ــواد زیس ــد از م ــده آل بای ــتخوانی ای ــت اس ــک داربس ی
ــتخوان  ــلولی اس ــارج س ــس خ ــای ماتریک ــاختار و ویژگی ه ــه س ــد ک باش
طبیعــی را تقلیــد می کننــد. هــر دو پلیمــر طبیعــی و مصنوعــی را می تــوان 
ــتخوان  ــت اس ــی باف ــی در مهندس ــت های نانوالیاف ــاخت داربس ــرای س ب
ــرای  ــت تخریب پذیر ب ــی زیس ــای مصنوع ــن پلیمره ــرد. رایج تری ــاب ک انتخ
داربســت های ســه بعدی در مهندســی بافــت اســتخوانی پلــی )آلفــا- 

 7)b(.5 ســاعت  )a( شــکل 2. تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی روبشــی محصــوالت سیســتم ســه تایی بــا 9.1 درصــد وزنــی پلی الکتیــک اســید در خــالل فرآینــد جدایــش فــازی در
ســاعت؛ و )c(  20 ســاعت

زمــان بــر اســت. مــواد خــام پلیمــری موجــود محــدود اســت. حــذف مــواد 
متخلخــل یــک مرحلــه اضافــی مــورد نیــاز در فرآینــد تولیــد اســت. قطــر 
ــلول   ــوذ س ــرای نف ــی ب ــر، گاه ــا میکرومت ــر ت ــوالت از نانومت ــذ محص مناف

بســیار کوچــک اســت. 

روش الکتروریسی
ــر  ــا قط ــری ب ــاف پلیم ــاخت الی ــرای س ــب و ب ــی مناس ــی روش الکتروریس
ــای  ــی، محلول ه ــدان الکتریک ــت. در می ــر اس ــا میکرومت ــر ت ــد نانومت چن
ــان  ــاردار جری ــت ب ــک ج ــکل ی ــور به ش ــه کلکت ــل از ورود ب ــری قب پلیم
ــود.  ــر می ش ــری تبخی ــته های پلیم ــد رش ــرای تولی ــالل ب ــد. ح ــی یابن م
ــیع و  ــطح وس ــی دارای س ــط الکتروریس ــده توس ــه ش ــت های تهی داربس
تخلخــل باالیــی هســتند کــه بــرای اتصــال و تکثیــر ســلولی مفیــد اســت. 
عــالوه بــر ایــن، الیــاف الکتروریســی شــده نفوذپذیــری اکســیژن، تجمــع 

مایــع و بهبــود زخــم را بــا ســطح بــزرگ خــود افزایــش می دهنــد.
ــلولی  ــارج س ــس خ ــوژی ماتری ــاختار و مورفول ــد س ــاف می توانن  نانوالی
یــک پشــتیبان  به عنــوان  کــه  تقلیــد کننــد،  اطــراف ســلول ها  را در 
مکانیکــی و یــک تنظیم کننــده بــرای بهبــود فعالیــت ســلول قبــل از 
ــل  ــد عم ــس جدی ــنتز ماتریک ــان و س ــلول های میزب ــدد س ــدن مج ــر ش پ

تهیه شــده  اســید  پلی الکتیــک  کامپوزیتــی  داربســت های  می کنــد. 
ــتخوان  ــت اس ــم باف ــوه ای در ترمی ــای بالق ــی کاربرده ــط الکتروریس توس
و غضــروف، عــروق خونــی، اعصــاب، اســترومای کبــد و کلیــه و تحویــل 
دارو دارنــد. بــا ایــن حــال، آب دوســتی کــم و خــواص مکانیکــی ضعیــف 
اســتخوانی  تمایــز  و  ضعیــف  ســلولی  چســبندگی  بــه  منجــر  آن هــا 
ــل  ــوالت حاص ــاال در محص ــاز ب ــل ب ــود تخلخ ــا وج ــالوه، ب ــود. به ع می ش
از الکتروریســی، قطــر الیــاف کوچــک منجــر به انــدازه ی منافــذ کوچــک 
و تخلخــل کــم می شــود. منافــذ، کوچک تــر از ســلول ها هســتند کــه 
ــد  ــن رش ــد و همچنی ــدود می کن ــیار مح ــلولی را بس ــرت س ــوذ و مهاج نف
نفــوذ ســلول ها را در داخــل داربســت های فیبــری محــدود می کنــد. 
فعالیت هــای  اســت  ممکــن  الکتروریســی  از  باقی مانــده  حالل هــای 
ســلولی را مهــار کننــد. ســطح داربســت بــرای القــای تمایــز اســتخوانی 
تمایــز  و  می چســبند  ســطح  بــه  ســلول ها  زیــرا  اســت،  ضــروری 
اســتخوانی بــا ســاختار ســطحی میکرو-نانــو و نیــز یــک  فصــل مشــترک 
ــود.  ــهیل می ش ــت، تس ــتخوان اس ــط کالژن اس ــد محی ــه مانن ــم، ک محک
بنابرایــن، روش هــای زیــادی بــرای بهبــود ســاختار ســطحی و مورفولــوژی 

ــت. ــده اس ــاد ش ــن ایج ــط محققی ــت ها توس داربس
بــا  زیــر  و  متخلخــل  اســید  پلی الکتیــک  الیــاف  پژوهــش،  یــک  در 
پلی الکتیــک اســید،  و ســه تایی  الکتروریســی سیســتم های دوتایــی 
دی کلرومتــان و هگــزان تهیــه شــدند. پــس از تبــادل حــالل، تبلــور ســرد و 
تبلــور مجــدد در سیســتم رخ داد و تخلخــل ســطح به جــز  الیــاف  سیســتم 

هیدروکســی اســترهای اشــباع شــده(، از جملــه پلــی )اســیدالکتیک(  و 
پلــی )اســید گلیکــول(   و همچنیــن کوپلیمرهــای پلــی )الکتیــک - کــو 
- گلیکولیــد(  هســتند. در بیــن ایــن پلیمرهــا، PLA به عنــوان یــک مــاده 
ــرده  ــب ک ــود جل ــه خ ــه را ب ــترین توج ــتخوان بیش ــت اس ــی باف مهندس
اســت، زیــرا ایــن بیوپلیمــر نســبت بــه ســایر مــواد مورداســتفاده در ایــن 

ــد از: ــه عبارت ان ــی دارد ک ــه مزایای زمین
 PLA  می تواند در بدن انسان دچار بریدگی شود.  	 
 PLA بــه واحدهــای مونومــر اســید الکتیــک به عنــوان یــک واســطه 	 

طبیعــی در متابولیســم کربوهیــدرات تجزیــه می شــود. 
میــزان تخریــب PLA بــا زمــان بهبــودی بافت هــای اســتخوانی 	 

دارد. مطابقــت  آســیب دیده 
ــتخوانی 	  ــای اس ــابه بافت ه ــی PLA مش ــی و مکانیک ــواص حرارت خ

اســت.
بــا 	  خوبــی  بیولوژیکــی  برهمکنش هــای  کاشــت،  هنــگام   PLA

.]3[ دارد  میزبــان  اســتخوان  ســلول های 
از بیــن روش هــای ســنتز ایــن داربســت ها، روش TIPS به دلیــل ایــن 
ــا  ــذب پروتئین ه ــد، در ج ــه می ده ــو ارائ ــاس نان ــا مقی ــاختاری ب ــه س ک
عملکــرد بهتــری دارد؛ امــا یکــی از مشــکالت ایــن نــوع داربســت ها ایــن 
اســت کــه نــرخ تخریــب باالیــی دارنــد. بــرای برطــرف کــردن این مشــکل، 

ــرد ]5[. ــتفاده ک ــار PLA اس ــان در کن ــداری کیتوس ــوان از مق می ت
بــرای اینکــه ایــن داربســت ها بــه رفتــار سیســتم اســکلتی-عضالنی بــدن 

ســه تایــی بــا غلظــت پلی الکتیــک اســید بــاال، کاهــش یافت.شــکل 1 
ــتم های ســه تایی را  ــید از سیس ــک اس ــوالت پلی الکتی ــر محص تصاوی

ــد ]4[. ــان می ده ــاز نش ــازی ف ــول جداس در ط
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ــی  ــورت کامپوزیت ــت ها را به ص شــباهت بیشــتری داشــته باشــند، داربس
 PLA تولیــد می کننــد. در ایــن صــورت،از یــک ســو TCP-بتــاβ و PLA از
ــه تبــادل مــواد مغــذی و  باعــث ایجــاد تخلخــل در داربســت شــده کــه ب

پروتئین هــا کمــک می  کنــد و از ســوی دیگــر، بتــا-TCP باعــث ایجــاد 
ــن  ــه همی ــود ک ــتخوان می ش ــه اس ــک ب ــی نزدی ــواص مکانیک ــار و خ رفت

ــود.  ــت می ش ــود داربس ــب بهب ــر، موج ام

داربست های بافت عصبی 
ــا  ــد آســیب، بیمــاری و ی ــی مانن ــدن، به دلیــل عوامل اعصــاب محیطــی ب
ــد.  ــت بدهن ــود را از دس ــرد خ ــی از عملک ــت بخش ــن اس ــی ممک جراح
امــروزه به دلیــل ایــن کــه پیونــد بافــت عصبــی فرآینــدی ســخت و دارای 
مشــکالت گوناگــون اســت، توجهــات بــه مهندســی بافــت عصبــی بیشــتر 
ــش  ــرایط رهای ــه ش ــر آن ک ــالوه ب ــد ع ــت ها بای ــن داربس ــت. ای ــده اس ش
فاکتورهــای رشــد را فراهــم کننــد، از نظــر مکانیکــی هــم بــه بافــت 

ــد. ــتیبانی کنن ــلول را پش ــد س ــا بتوانن ــند ت ــک باش ــی نزدی عصب
تحقیقــات نشــان داده انــد کــه در زمینــه مهندســی بافــت عصبــی، 
 TIPS ــا ــی  ی ــری تزریق ــق روش قالب گی ــه از طری ــت های PLA ک داربس
ســاخته می٬شــوند، دارای ســطح تمــاس باالتــری نســبت بــه روش هــای 
ــتر  ــا را بیش ــلول ها و پروتئین ه ــذب س ــه، ج ــه در نتیج ــتند ک ــر هس دیگ

می کنــد]5[.

ترمیم بافت پوست
در صورتــی کــه بافــت پوســت در معــرض زخم هــای شــدید و مزمــن قــرار 

شکل4. تصویر میکروسکوپی از گرفت های عروقی ]7[

شکل 3. دیاگرام فرآیند تشکیل دریچه ی قلب ]7[

گیــرد، دیگــر امــکان ترمیــم بــه روش هــای معمــول را نــدارد. همچنیــن، 
ــالل  ــار اخت ــون دچ ــان خ ــن، جری ــای مزم ــه در زخم ه ــن ک ــل ای به دلی
زخــم  محــل  در  هــم  آنتی بیوتیک هــا  از  اســتفاده  امــکان  می شــود، 
ــم  ــم زخ ــه ترمی ــه ب ــش ک ــک پوش ــه ی ــاز ب ــه، نی ــت. در نتیج ــم نیس فراه

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــد از اهمی ــک کن کم
تحقیقــات نشــان داده انــد کــه داربســت های کامپوزیتــی بــر پایــه ی 
PLA، می تواننــد گزینــه ی خوبــی بــرای تحقــق ایــن امــر باشــند. بــرای 
ــک Doxycycline را  ــود آنتی بیوتی ــه در خ ــای PLA ک ــال، نانوفیبره مث
کپســوله کرده انــد و از طریــق روش الکتروریســی  ســاخته  می شــوند، 
 Doxycycline عــالوه بــر تســریع ترمیــم بافــت پوســتی، بــا رهایــش

خاصیــت آنتی باکتریایــی خوبــی را از خــود نشــان می دهنــد.
و   PLA از  ترکیبــی  کامپوزیت هــا،  ایــن  از  دیگــری  نــوع  همچنیــن، 
پلی تری متیــل کربنــات اســت)PLA/PTMC(. ایــن مــاده می توانــد 
یــک الیــه ی نــازک را روی ســطح آســیب دیده ایجــاد و از عفونــت آن 
موضــع جلوگیــری کنــد. در آزمایشــاتی کــه بــر روی موش هــا انجــام 
شــد، ایــن داربســت  ســرعت تشــکیل  مایوبالســت ها، فیبروبالســت ها و 
ســلول های اپی درمــال را افزایــش داده و بــر ســایر نقــاط بــدن نیــز تأثیــر 

منفــی نداشــته اند ]6[.

بافت دریچه های قلبی
امــروزه به دلیــل بیماری هــای گوناگــون قلبــی، اســتفاده از دریچه هــای 
قلبــی مکانیکــی یــا بیولوژیکــی بســیار مرســوم اســت. امــا ایــن دو 
نــوع دریچــه  به دلیــل مشــکالت خــواص مکانیکــی خــود و نیــاز بــه 

ــد.  ــاد می کنن ــخص ایج ــرای ش ــختی هایی را ب ــداوم، س ــی های م بررس
ــا داربســت های مهندســی  بــه همیــن دلیــل، ایجــاد دریچه هــای قلــب ب
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــد م ــته باش ــوق را نداش ــکالت ف ــه مش ــت ک باف

ــت. اس
ایــن داربســت ها بایــد از لحــاظ خــواص مکانیکــی و فیزیکــی بــه خــواص 
ــه  ــد ب ECM بافــت قلبــی نزدیــک باشــند. همچنیــن طراحــی آن هــا بای
ــا در شــرایط گوناگــون بیولوژیکــی و تحــت چرخه هــای  ــه ای باشــد ت گون

بارگــذاری متنــاوب، عملکــرد خــود را حفــظ کننــد.
ــن  ــه ای ــت ها، ب ــایر داربس ــد س ــم مانن ــت ها ه ــن داربس ــیوه ی کار ای ش
ــه ی  ــت دریچ ــلول های باف ــد س ــش و رش ــث افزای ــه باع ــت ک ــورت اس ص
ــب می شــوند.  ــر روی خــود شــده و پــس از تشــکیل بافــت تخری قلبــی ب
ــا  ــد PLA ی ــی مانن ــت ها، از بیوپلیمرهای ــوع داربس ــن ن ــنتز ای ــرای س ب
ــت ها  ــن داربس ــوع از ای ــک ن ــال ی ــرای مث ــود. ب ــتفاده می ش PLGA   اس
به صــورت یــک مــش از PLA کــه بیــن دو داربســت فیبــروزی PGA قــرار 
ــت  ــال و مایوفیبروبالس ــلول های اندوتلی ــا س ــده اند و ب ــاخته ش ــد س دارن
پوشــیده شــده اند. مطالعــات نشــان داده انــد کــه ایــن نــوع داربســت ها 
ــی  ــا قلب ــی دریچه ه ــت طبیع ــابه باف ــیار مش ــد ECM بس ــاظ تولی از لح

ــتند ]7[. هس
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گرفت های عروقی

امــروزه ســنتز گَرفت هــای عروقــی به کمــک علــم مهندســی بافــت 
ــک  ــد به کم ــا، بای ــن گرفت ه ــت. ای ــرده اس ــدا ک ــی پی ــت فراوان محبوبی
ــه رگ داشــته  ــی نزدیــک ب داربســت هایی ســاخته شــوند کــه ویژگی های
باشــند )مثــاًل بتواننــد خــواص خــود را در بارگذاری هــای متنــاوب حفــظ 
  )PLA,PLLA,PLGA(هســتند PLA پلیمرهایــی کــه بــر پایــه .)کننــد
ایــن  ســاخت  بــرای  مناســبی  گزینــه ی  خــود،  خــواص  به دلیــل 

داربســت ها هســتند.
ــن گرفت هــا، الکتروریســی اســت کــه باعــث  روش عمــده ی ســاخت ای
ــاال و خــواص مکانیکــی مشــابه  ایجــاد ویژگی هایــی از جملــه تخلخــل ب
بافــت طبیعــی رگ می شــود. همچنیــن، یکــی از ویژگی هــای ایــن 
روش ایــن اســت کــه امــکان تنظیــم قطــر ایــن گرفت هــا را هــم فراهــم 
ماننــد  مــوادی  داربســت ها،  ایــن  بهتــر  عملکــرد  بــرای  می کنــد. 
االســتین، آنزیــم هپاریــن و فاکتــور رشــد ســلول های اندوتلیــال هــم در 

فرآینــد ســنتز وارد می شــوند ]7[.
معایب پلی الکتیک اسید

 بااین حــال، پلی الکتیــک اســید دارای معایبــی ماننــد چســبندگی 
ــیدالکتیک  ــه اس ــت. PLA ب ــن اس ــب پایی ــرعت تخری ــم و س ــلولی ک س
تجزیــه می شــود کــه یــک اســید نســبتًاً قــوی اســت کــه می توانــد پاســخ 
التهابــی ایجــاد کنــد. ایــن اثــر بیشــتر بــا ایــن واقعیــت تشــدید می شــود 
تحــت  معمــواًلً  اســید  پلی الکتیــک  بــر  مبتنــی  دســتگاه های  کــه 
فرســایش تــوده ای قــرار می گیرنــد. در نتیجــه، تجمــع محصــوالت 
ــد و در  ــریع می کن ــب آن را تس ــواد، تخری ــده م ــش عم ــیدی در بخ اس
ــی آن و  ــی مکانیک ــی یکپارچگ ــت دادن ناگهان ــه ازدس ــر ب ــت منج نهای

ــود. ــری می ش ــی تأخی ــخ التهاب پاس
 ایــن کاســتی ها به طــور مثــال مانــع از کاربــرد پلی الکتیــک اســید 
ــاز  ــا نی ــلول ها و ایمپلنت ه ــن س ــی بی ــای خاص ــه برهم کنش ه ــی ک زمان
اســت در درمان هــای بازســازی کننده اســتخوان می شــوند. به طــور 
ــلول های  ــوذ آب و س ــید از نف ــک اس ــودن پلی الکتی ــز ب ــاص، آب گری خ
ــه یکســری  ــه پلی الکتیــک اســید جلوگیــری می کنــد و منجــر ب ــده ب زن
پلی الکتیــک  هیدروفوبیــک  ســطوح  می شــود.  نکــروز  و  عارضه هــا 
اســید همچنیــن باعــث چســبندگی باکتری هــا و تشــکیل بیوفیلــم 

.]1[ می شــوند 
ــوالت  ــت محص ــش غلظ ــل کاه ــید به دلی ــک اس ــال، پلی الکتی بااین ح
ــرای  ــی ب ــاده ترجیح ــک م ــان ی ــل، همچن ــش تخلخ ــا افزای ــب ب تخری
ــش  ــرای کاه ــرد ب ــن رویک ــه، چندی ــت. در نتیج ــت اس ــاخت داربس س
کوپلیمرهــای  تهیــه  جملــه  از  مصنوعــی  پلیمــر  ایــن  کاســتی های 
ــه  ــید ارائ ــک اس ــر پلی الکتی ــی ب ــای مبتن ــیدالکتیک و کامپوزیت ه اس

ــت ]4[. ــده اس ش
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مهندسی بافت عصبی
به قلم:

علیرضا رمضانی
مشکان بهرامی

محمدطاها سلگی
شایان نیکویی
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مقدمه

درمــان آســیب های عصبــی کــه شــامل اختــالل در مســیرهای آکســونی 
یــا مجــاری آکســونی اســت، بــا گســترش مهندســی بافــت رویکردهــای 
جدیــدی بــه خــود گرفتــه اســت. هنگامــی کــه آســیب عصبــی محیطــی 
)PNI1(، آســیب نخاعــی )SCI2(، ضربــه مغــزی )TBI3(، یــا بیمــاری 
ــه  ــر ب ــه منج ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــد، تغییرات ــی رخ می ده ــرک عصب مح

ــود. ــاد می ش ــه زی ــت در فاصل ــت دادن هدای ــد و از دس ــت از رش ممانع
بــرای بهبــود محدودیت هــای درمان هــای مبتنــی بــر ســلول، علــم 

مهندســی بافــت عصبــی به وجــود آمــده اســت.
بســته های  در  اختــالل  شــامل  کــه  عصبــی  سیســتم  آســیب های 
بهداشــتی،  مراقبت هــای  و  پزشــکی  زمینــه  در  می شــود،  آکســونی 
بازســازی  تأثیــر بســزایی دارد.  اقتصــادی  و  و زمینه هــای اجتماعــی 
ــداد  ــرا تع ــت؛ زی ــادر اس ــده ن ــیب دی ــونی آس ــاری آکس ــود مج خود به خ
ــس از  ــتند. پ ــود هس ــن بهب ــردن ای ــدود ک ــر مح ــل، درگی ــادی از عوام زی
ــه، بازســازی آکســون در سیســتم عصبــی مرکــزی )CNS(، آســیب  ضرب
شــرایط  و   )SCI( نخاعــی  آســیب  مغــزی،  ســکته ی   ،)TBI( مغــزی 
مرتبــط بــا آکســون قطــع شــده، به شــدت محــدود می شــود. در مقابــل، 
ــی  ــد در برخ ــی توانن ــی )PNS( م ــی محیط ــتم عصب ــون های سیس آکس
مــوارد بازســازی شــوند و امــکان بازیابــی عملکــرد زمانــی کــه آســیب در 
فاصلــه نســبتًاً کوتاهــی باشــد وجــود دارد. پــس از آســیب، آکســون های 
ــازی  ــه بازس ــد ک ــدودی دارن ــًا مح ــی ذات ــزی توانای ــی مرک ــتم عصب سیس
شــوند و توســط یــک محیــط بازدارنــده محلــی احاطــه می شــوند. عــالوه 
ــل  ــه به دلی ــی از ضرب ــی ناش ــاالت سیناپس ــت دادن اتص ــن، از دس ــر ای ب
ظرفیــت محــدود رشــد نورون هــای بالــغ غیرقابــل برگشــت اســت. شــبکه 
پوششــی عصبــی شــامل ســلول های واکنشــی و مهاجــر بــه ناحیــه 
آســیب دیــده و ترکیــب شــیمیایی ECM در ناحیــه آســیب ایجــاد شــده، 

ــد. ــکیل می دهن ــده را تش ــل بازدارن ــی از عوام برخ
ــوازی را  ــته های م ــا دس ــون های نورون ه ــونی، آکس ــیرهای آکس  در مس
تشــکیل می دهنــد )اعصــاب در سیســتم عصبــی محیطــی، مجــاری در 

سیســتم عصبــی مرکــزی(.
ــدارد  ــه صدمــات ن ــرای اینگون ــر و موفقــی ب امــروزه، پزشــکی درمــان مؤث
و پیشــگیری و درمــان عالیــم بهتریــن راه حــل اســت. بــرای بازیابــی 
زیست ســازگاری،  از  عصبــی  بافــت  مهندســی  نورون هــا،  عملکــرد 
بهــره  زیســت فعال  مولکول هــای  و  ســلول ها  ســه بعدی،  زیســت مواد 

می گیــرد.
 هــر دو گونــه ی طبیعــی و مصنوعــی زیســت مواد نتایــج مثبتــی را در 
مهندســی بافــت عصبــی نشــان داده انــد کــه شــامل کشــت عصــب، تمایز 
ســلول های بنیــادی انســان و  پــل ارتباطــی درون آکســون می شــود. 
ــاد  ــی ایج ــت عصب ــی باف ــتراتژی های مهندس ــی از اس ــاص یک ــور خ به ط
مجراهــای هدایــت عصبــی نــه تنهــا بــرای سیســتم عصبــی محیطــی بلکه 

بــرای سیســتم عصبــی مرکــزی نیــز هســت. 
یــک عصــب هدایتــی ســالم بایــد محیــط مناســبی را بــرای بقــای نــورون 
و رشــد آکســون، هدایــت عملکــرد آکســون ها و حفــظ خــواص مکانیکــی 
ــوان  ــازگار به عن ــت های زیست س ــتفاده از داربس ــد. اس ــم کن ــا فراه آن ه
یــک حامــل بــا توجــه بــه اینکــه بافــت بســیار کوچکــی را دربرمی گیرنــد 
ــتری دارد  ــای بیش ــت مزیت ه ــت باف ــی کش ــا روش تهاجم ــه ب در مقایس
و عــالوه بــر آن، بــرای جلوگیــری از آســیب بــه ســلول های بافــت در 
ــروزه  ــت. ام ــر اس ــده مفیدت ــیب دی ــه آس ــی در ناحی ــل بیرون ــر عوام براب
ــعه ی  ــت توس ــی جه ــوان بایومتریال          های ــی ت ــی م ــای مختلف ــا روش ه ب
ــا  ــا و فیالمنت ه ــراز، فیبره ــت های هم ت ــد داربس ــونی مانن ــاری آکس مج
1  peripheral nerve injury

2  spinal cord injury

3   traumatic brain injury

ــه ای ســاخت. ــزار لول و اب
ــوه  ــن بالق ــک جایگزی ــوان ی ــت 4 به عن ــی باف ــی مهندس ــای عصب پیونده
ــم  ــرای ترمی ــی ب ــتاندارد طالی ــوگ 5، اس ــی اتول ــای عصب ــرای پیونده ب
پیوندهــای  معمــول،  به طــور  شــده اند.  پدیــدار  محیطــی،  اعصــاب 
عصبــی مهندســی بافــت از یــک الگــوی مبتنــی بــر مواد زیســتی تشــکیل 
شــده انــد کــه نشــانه های بیوشــیمیایی را در خــود جــای داده انــد. 
تعــدادی از پیوندهــای عصبــی مهندســی بافــت به صــورت تجربــی بــرای 
پــر کــردن شــکاف های طوالنــی عصــب محیطــی در مدل هــای حیوانــی 
مختلــف اســتفاده شــده اند، کــه نتایــج مطلــوب بازســازی بافــت عصبــی 

ــت.  ــده اس ــل ش ــردی از آن حاص ــی عملک و بازیاب
بهره گیــری از زیست شناســی در کنــار تکنیک هــای نانومهندســی در 
ــت.بافت های  ــوده اس ــازی مؤثرب ــم و بازس ــی، ترمی ــت عصب ــرفت باف پیش
عصبــی در معــرض محیط هــای پیچیــده نانومقیــاس مثــل نانوفیبریل هــا 
لیتوگرافــی  الکتروریســی،  شــامل  نماینــده  هســتند.نانوتکنیک های 
وچــاپ زیســتی ســه بعدی و اســتفاده از آن هــا در طراحــی و ســاخت 
بازســازی  و  عصبــی  بافــت  مهندســی  بــرای  نانوالگــو  داربســت های 

کننــده پزشــکی می باشــد.
ــای  ــفای احیاکننده ه ــرای ش ــد ب ــت جدی ــاد باف ــت، ایج ــی باف مهندس
ــا اســتفاده از تحریــک عمــدی و کنتــرل شــده  ــدن انســان اســت کــه ب ب
سیســتماتیک  ترکیــب  طریــق  از  شــده  انتخــاب  هــدف  ســلول های 

مولکولــی و مکانیکــی ســیگنال هــا انجــام می شــود. 

داربست های عصبی
داربســت در واقــع به معنــای بــی اثــر اســت. ســازه ای کــه به طــور موقــت 
بــرای کمــک بــه ســاخت اشــیای بــی حرکــت کــه هیــچ نقشــی در خــواص 

محصــول نهایــی ندارنــد اســتفاده می شــود.
ــلولی  ــع س ــه توزی ــود ک ــی ش ــوری طراح ــد ط ــت بای ــدی داربس پیکربن
ــد.  ــهیل کن ــد تس ــه بع ــده را در س ــیب دی ــی آس ــای عصب ــد بافت ه و رش
لوله هــای  به شــکل  پیکربنــدی  ســاده ترین  بــه  بیومــواد  ابتــدا،  در 
اســتوانه ای طراحــی شــدند کــه تــک لومــن آن خالــی بــود. ایــن داربســت 
ــا یــک لومــن  یــک مجــرای هدایــت عصبــی یــا کانــال هدایــت عصــب6 ب

توخالــی نامیــده می شــد. 
پیچیده تــری  پیکربندی هــای  عصبــی،  داربســت های  بهبــود  بــرای 
ایجــاد شــده اند کــه در آن یــک مجــرای هدایــت عصبــی دارای یــک 
ریزمعمــاری داخلــی یــا یــک ترکیــب چنــد جزئــی در لومــن خــود اســت.
داربســت های  پیکربنــدی  ســاده ترین  در  اصالحــات  از  دیگــر  یکــی 
عصبــی، ادغــام پرکننده هــای فیزیکــی در لومــن مجــرای هدایــت عصبــی 
بــرای تقلیــد از ســاختار شــبه اندونوریــال اســت کــه معمــواًلً در پیوندهــای 
ــی  ــای مبتن ــه ای از پرکننده ه ــود. مجموع ــت می ش ــوگ یاف ــی اتول عصب
ــفنج ها، در  ــا اس ــا ی ــته ها، ژل ه ــاف، رش ــکل الی ــتی، به ش ــواد زیس ــر م ب
ــا نشــانه های  لومــن مجراهــای هدایــت عصبــی هــا گنجانــده شــده اند ت

توپولوژیکــی را بــرای بهبــود بازســازی عصــب فراهــم کننــد.
ــا  ــا ســاده ترین پیکربنــدی، می تواننــد ب داربســت های عصبــی، به ویــژه ب
بســیاری از تکنیک هــای کامــاًل تعریف شــده، از جملــه شستشــوی ذرات 
ریخته گــری  تزریقــی،  قالب گیــری  اکســتروژن،  غوطــه وری،  رســوبی 
گریــز از مرکــز، فــن آوری ســنبه چرخشــی، و قالب گیــری بــه عــالوه 

خشــک کــردن انجمــادی ســاخته شــوند.

4  Tissue-engineered neural grafts)TENG(

5  Autologous

6  Neuron guidance channel
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ــت  ــرای هدای ــک مج ــه ی ــه چگون ــد ک ــان می ده ــماتیک نش ــودار ش ــک نم ــکل1. ی ش
ــلولی  ــرت س ــرای مهاج ــل مج ــای داخ ــا پرکننده ه ــتی ب ــواد زیس ــر م ــی ب ــی مبتن عصب
ســلول های شــوان را پشــتیبانی مــی کنــد و رشــد آکســون را پــس از کاشــت به ســمت 
پــل شــکاف عصبــی محیطــی هدایــت مــی کند.همچنیــن )در ناحیــه کادر( بزرگنمایــی 

محلــی نشــان داده شــده اســت.

داربست های طبیعـی از مـواد موجـود در طبیعـت ، بـدن انسـان،گیاهـان 
و حیوانـــات تهیـــه می شــوند . کالژن ، آلژینــات و کیتــوزان بهتریــن 

نمونه هـــای مـــواد زیســـتی به دست آمـــده از منابـــع طبیعـــی هســـتند.
ــر روی داربســتی کشــت داده   در مهندســـی بـافـــت ســلول ها معمــواًل ب
می شوند. هیدروژل هـــا یکی از انـــواع داربسـت هـــا بـــا ســـاختار جامـــد و 
ــای آب دوســت  به صــورت ژل هســتند و شــبکه های ســه بعدی از پلیمرهـ
بــا اتصــاالت عرضــی ایجـــاد می کننــد کــه در محیــط آبــی بســیار متـــورم 

می شــوند.
 فضـــا و پایـداری مکانیکـــی ایجـاد  شده توسـط ایـن داربست به وسیله ی 
ایـــن اتصــاالت عرضــی می توانــد جهــت پــر کــردن نقص هـــای نامنظـــم 

ایجـــاد شـــده در حیـن آسیب و تشکیل بافـــت جـدیـد مفیـد باشـد.
آکســون ســلول های عصبــی، به وســیله ی ســیگنال هایی کــه از پیرامــون 
ــا افزایــش طــول  خــود دریافــت می کننــد، پاســخ هایی ماننــد انقبــاض ی
را از خــود نشــان می دهنــد. ایــن ویژگــی در داربســت های ســه بعدی 

ساخته شــده بــه روش لیتوگرافــی هــم مشــاهده شــده اســت. 
همچنیــن، ایــن امــکان وجــود دارد کــه به وســیله ی ترکیــب هیدروژل هــا 
ســیگنال هایی  لیپید هــا،  و  خــارج ســلولی  پروتئین هــای  برخــی  بــا 
ایجــاد کــرد کــه باعــث جــذب ســلول های عصبــی بــه ایــن هیدروژل هــا، 
رشــد مجــدد ســلول ها و بازســازی بافــت  شــوند بــه همیــن دلیــل از 

هیدروژل هــا در بهبــود ضایعــات نخاعــی اســتفاده می شــود.
ــا  ــا، مولکول ه ــل  برخــی دارو ه ــوان حام ــوان به عن ــا می ت از هیدروژل ه
ــد ســلول ها هــم اســتفاده کــرد.  و پروتئین هــای مــورد نیــاز بــرای رش
ــطح(،   ــا س ــک ی ــب بال ــود )تخری ــب می ش ــدروژل تخری ــه هی ــی ک هنگام
ــد. ــک می کنن ــی را تحری ــلول های عصب ــد س ــده و رش ــوق آزاد ش ــواد ف م
ــتفاده در  ــورد اس ــای م ــی از هیدروژل ه ــوان یک ــات به عن ــه، آلژین در ادام

زمینــه مهندســی بافــت عصبــی معرفــی می شــوند.
آلژینات 

ــوه ای  ــی قه ــک دریای ــه از جلب ــت ک ــی اس ــاده ی طبیع ــک م ــات ی آلژین
مــاده ی  یــک  به عنــوان  آلژیناتــی  داربســت های  می آیــد.  به دســت 
زیســتی،کاربردهای متعــددی در مهندســی بافــت دارنــد. ایــن مــاده 
دارای خــواص مطلوبــی ماننــد زیست ســازگاری و ســازماندهی داربســت 
بســیار متخلخــل اســت و فضــا بــرای فعالیــت مکانیکــی را بــرای ســلول ها 
مــاده  یــک  به عنــوان  آلژینــات  به عالوه،هیــدروژل  می کنــد.  فراهــم 
ــر  ــورد نظ ــت م ــه باف ــاندن دارو ب ــا رس ــلولی ی ــت س ــرای کش ــی ب تزریق
ــز و  ــای مغ ــد حفره ه ــات می توان ــت آلژین ــت. داربس ــده اس ــتفاده ش اس
نخــاع آســیب دیده را پــر کنــد و چارچوبــی را بــرای رشــد مجــدد و اتصــال 

ــد. ــون ها فراهــم کن آکس
بیایید کمی ریزبینانه تر به آلژینات نگاه کنیم:

آلژینات یک پلی ســاکارید خطـــی مشــتق از جلبـــک قهـــوه ای و محلـــول 

در آب اسـت کـه از مونومرهـای M  و  G  تشکیل شـده اسـت ) تصویـر2(.
آلژینــات متعلـــق بـــه گروهــی از ترکیبــات اســت کــه به طــور کلــی توســط 
ــواص  ــت. خـ ــده اسـ ــه شـ ــاده بی خطــر در نظــر گرفت ــوان مـ FDA به عن
ــر تشــکیل  ــره مونومـ ــی و ترکیـــب زنجیـ ــدروژل آلژینــات توســط توال هیـ

دهنــده آن تعییـــن می شــود.

شکل2. گلورونیک اسید و مانوریک اسید

خواص آلژینات
ــواًل  ــت معم ــی بـافـ ــه در مهندسـ ــه کار رفتـ ــت های ب ــیاری از داربس بس
فضایــی را کـــه به طــور معمـــول توســط بافـــت میزبـــان اشـــغال شـــده پــر 
می کنند و بـــرای سلول هایی کـــه قـــرار است در آینـــده بـــه ترمیـم ناحیـه 
ضایعـــه بپردازنـــد به عنوان یک چارچـــوب عمـــل می کنـــد. گرافـــت نـــه 
تنهـــا بایـــد قـــادر بــه تحمـــل بـــاری باشـــد کـــه به طــور طبیعی در بافـــت 
وارد می شـــده، بلکـــه بایـــد بتوانـــد اســـتحکام مـــورد نیـــاز جـهـــت رشـد 
سلول ها در داربسـت را فراهـم کـنـد.ایـن خـواص در آلژینـات بـه ترکیـب 
پلیمـــر، پیونـــد عرضـی و شـرایط ایجـاد ژل مانـــد دما و pH بستگی دارد. 
مقاومــت مکانیکــی و فشرده ســـازی آلژینــات می توانــد با افزایـــش طـــول 
قطعًات G افزایـــش یابـد. اســـتحکام مکانیکی پیوندهـای یونـی آلژینـات 
بـــا افزایـــش غلظـت یـــون و استفاده از کاتیون هـــای دو ظرفیتـی بـا میـل 
ترکیبی بیشـــتر بـــه آلژینات، افزایـــش مییابـــد. وجـــود ایـــن متغیرهـــا در 
بیومکانیک داربست، امـــکان ایجـــاد ماتریکـــس خـــارج سلولی مناســـب 
بـــرای هـــر بافـــت را متناســـب بـــا خصوصیات فیزیولوژیکی بافـــت مـــورد 

نظـــر فـراهـــم می کنــد.
ــای  ــی از کاربرده ــد یک ــه می توان ــات ک ــای آلژین ــث ویژگی ه ــدا از بح ج
پلیمــر بافت هــای عصبــی در نظــر گرفتــه شــود، بیاییــم بــه کاربــرد دقیــق 

آن بپردازیــم.

کاربرد آلژینات 
 in و in vitro ــرایط ــر در شـ ــت تجزیه پذی ــک داربس ــوان ی ــات به عن آلژین
vivo جهـــت هدایـــت الـیـــاف عصبـــی مـــورد مطالعـــه قرار گرفته است. 
تحقیقــات نشــان داده انــد کــه آرایـــش آکســون ها نســـبت بـــه یکدیگــر در 
داربست آلژینات بـعـــد از پیونـــد در ناحیـــه ضایعـه آسیب نخاعـی نسـبت 
بـــه گـــروه کنتـــرل مـــوازی بـــوده، در حالــی کــه در گــروه کنترل آکســون 

نورون هــا در جهــات مختلـــف رشـــد داشـــته اند .  
بنابرایـــن اســـتفاده از آلژینــات می توانــد چـالـــش بزرگ هدایت بازســازی 
آکســـون در سراســـر مـحـل ضایعـــه را مدیریـت کنـد. امـــا مسـئله مهمی 
ــم  ــت در ترمیـ ــوان داربس ــات به عن ــتفاده از آلژین ــورد اس ــد در مـ ــه بایـ ک
ضایعـــات عصبی در نظر گرفت، ســـرعت تخریـــب بـــاالی ایـــن مـــاده در 
بدن می باشــد و قبـــل از آنکه در محـــل ضایعـــه آکســـون بتوانـــد بـیـــش 
از 2 میلــی متـــر رشـــد کـنـــد، تجزیــه می شــود. بنابراین،جهــت اســتفاده 
از داربســتی از جنس آلژینات بـــرای ترمیـــم آســیب های عصبـــی بایـــد از 
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روشـــی اســـتفاده کــرد که ســرعت تخریــب آن را کاهــش دهـــد. ز آلژینات

جدول1. خالصه برخی مطالعات انجام شده در مورد کاربرد هیدروژل آلژینات 

جــدول 1. خالصــه ی برخــی مطالعــات انجــام شــده در مــورد کاربــرد هیــدروژل آلژینــات 
در مهندســی بافــت عصبــی

آلژینــات دارای پتانســیل های فراوانــی اســت. ایـــن مـــاده قابلیـــت 
ــوص  ــکی به خص ــردی پزشـ ــای کارب ــیاری از فعالیت ه ــتفاده در بس اسـ
در زمینه هـــای ترمیـــم زخـــم ، انتقـــال مـــواد دارویی ، کشـــت ســـلول در 
شـــرایط آزمایشگاهی و مهندسی بافـت را دارد. آلژینات دارای ویژگیهـای 
جذابـــی مانـــند زیسـت ســـازگاری ، ارزان و در دسـت بـــودن مـاده اولیـه و 
امـــکان اعمـــال تغییـــرات ســـاده بـــرای آماده سازی مشتقات آلژینات بـــا 

ــد. ــد می باش ــواص جدی خـ
بـــا وجـــود ایـــن مـزایـــا ، پیوندهـــای یونـــی آلژینــات در pH طبیعــی بــا 
ــه  ــی تجزیـ ــای دو ظرفیتـ ــی کاتیون هـ ــاالت عرضـ ــت دادن اتصـ از دسـ
 in می شــوند کــه منجـــر بـــه تجزیـــه کنـتـرل نشـــده آهســـته در شـــرایط
vivo می شــود.به عالوه، سـلـــول هـــا به طــور طبیعـــی بـــه آلژینــات 
نمی چســبند. راهبردهـــای مـــورد اســتفاده بـــرای اصــالح ایـــن مشـکـــل 
شـــامل روش هـــای فیزیکــی و شــیمیایی می باشــد.هنگامی که ژل هـــای 
آلژینــات جهـــت پیونـــد ســـلول اســتفاده می شــوند اغلـــب اصــالح 
کوواالنســی آلژینــات جهـــت پیشــبرد اتصـــال ســلولی، مطلـــوب اســت؛ 
ــد. ــاد نمی کن ــی را ایجـ ــبندگی قابل توجه ــی چس ــات طبیع ــون آلژین چـ
ســلول های پســتانداران گیرنده هایـــی بـــرای پلیمرهـــای آلژینات ندارنـــد 

ــد.  ــر می کن ــبتًاً بی اث ــات را نس ــای آلژین ــه ژل هـ ک
یــک روش بـــرای ایجـــاد چســبندگی ســـلولی اســتفاده از مولکول هـــای 
چســبندگی ســلولی از قبیـــل المینیـــن، فیبرونکتین و کالژن همـــراه بـــا 
ــت کاری  ــیله ی دس ــد به وس ــات می توان ــه ی آلژین ــت. تجزیـ ــات اسـ آلژین
وزن مولکولی و ترکیب آن کنتـــرل شـــود. هیـــدروژل آلژینات بـا اتصـاالت 
عرضــی دو ظرفیتـــی بــا ژالتیـــن درجـــه باالتـــری از چســبندگی ســلولی، 
گســترش، مهاجـــرت، تکثیـــر و همچنیـــن میـــزان تجزیـــه ســریع تری را 

ــان می دهــد. نشـ
با توجـــه بـــه راهبـــرد اســـتفاده از مولکول هایـــی بـــا ســـاختار شــیمیایی 
مختلـــف ،وزن مولکولــی متفـــاوت، امکان طراحـــی و ســـاخت داربســـت 
آلژینات مناســـب جـهـت اسـتفاده در بافت هـای مختلـف از جملـه بافـت 
عصبـــی وجـــود دارد. از طرفی داربســت آلژینات شـــباهت ساختاری بـــه 

ماتریکس خـــارج سلولی در بافتهـــا را حفـظ می کند و بـا ایجـاد تغییـرات 
در ســـاختار آن می تواند نقش هـــای مهمـــی در مهندسی بافـــت عصبـــی 
بـــازی کنـد.با ایـن وجـود،اســـتفاده از ایـن هـیـدروژل به عنوان داربسـت 
ســـلولی در شرایط in vivo در انســـان نـیـاز بـــه مطالعـات بیشتری دارد.
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معرفی
ــل  ــر به دلی ــال های اخی ــو در س ــانی نان ــتم های دارورس ــعه در سیس توس
ــری،  ــش دوز، هدف پذی ــدت، کاه ــرد طوالنی م ــی، عملک ــار کوانتوم رفت
ســمیت و بــه حداقــل رســاندن اثــرات ســو آن هــا به طــور تصاعــدی 
ــب،  ــرل ترکی ــا کنت ــوان ب ــتم ها را می ت ــن سیس ــت. ای ــه اس ــش یافت افزای
شــکل، انــدازه و مورفولــوژی تهیــه کــرد. اســتفاده از ایــن سیســتم  
ــه همــراه یــک داروی خــاص، حساســیت و گزینش پذیــری  دارورســانی ب
به عنــوان  CNTهــا1  مــورد  در  تحقیقــات  می دهــد.  افزایــش  را  آن 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــته افزای ــه گذش ــل دارو در 3 ده ــان و حام دارورس
در گذشــته از ایــن سیســتم به عنــوان افزودنــی در پالســتیک های اپتیــک 
ــدازه  ــال، CNTهــا به دلیــل ان ــن ح ــا ای ــتفاده می شــد. ب الکترونیــک اس
ــوان  ــا به عن ــواع مولکول ه ــا ان ــب ب ــزرگ و ترکی ــطح ب ــک، س ــیار کوچ بس
ــاال حتــی در داروخانه هــا به طــور گســترده ای  ــا پتانســیل ب یــک گزینــه ب
 RNA هــا یــک انتقــال مؤثــر درCNT کاربــرد دارند.دارورســانی از طریــق
در  ویــژه  بــه  پروتئین هــا،   ،DNA پالســمیدهای  کوتــاه،  مداخله گــر 

ــود.  ــوب می ش ــرطان محس ــان س درم
شــکل  بــا  کربــن  آلوتــروپ  فولــرن  خانــواده  بــه  متعلــق  CNTهــا 
عناصــری  قابل توجه تریــن  از  یکــی  به عنــوان  و  هســتند  اســتوانه ای 
اســت کــه به دلیــل الیــاف قــوی، قابلیــت جــذب گاز متخلخــل بــا 
CNT .ــت ــرده اس ــول ک ــواد را متح ــم م ــد، عل ــده جام ــن روان کنن بهتری
هــا اساســًاً دارای مــواد غیــر قابــل نفــوذ غیرکریســتالی بــوده و جــزو 

1  Carbon Nanotubes

ــی  ــای کربن ــن نانولوله ه ــتند. ای ــاد هس ــطح زی ــا س ــواد ب ــخت ترین م س
دارای مکانیســم تخصصــی بــه نــام »مکانیســم نفــوذ2« هســتند کــه 
مســتقل از اندوســیتوز، وارد ســلول می شــوند. ایــن موضــوع امــکان 
ــد.  ــم می کن ــای دارو را فراه ــمی مولکول ه ــتقیم سیتوپالس ــل مس تحوی
نانولوله هــای کربنــی را می تــوان عامــل دار کــرد و از آن در مهندســی 
ــت  ــل دار آب دوس ــای عام ــرد. بخش ه ــتفاده ک ــکی اس ــک و نانوپزش ژنتی

می شــوند. ســرطانی  ســلول های  وارد  به راحتــی  و  هســتند 

مورفولوژی ساختار و انواع CNTها
تشــکیل  را  مختلفــی  پیکربندی هــای  و  اشــکال  کربــن  آلوتروپــی 
ــد از: گرافیــت، گرافــن، المــاس، زغــال  می دهــد. ایــن اشــکال عبارت ان
ســنگ، باکــی بــال. قطــر نانولولــه کربنــی معمولــی حــدود 20 تــا 150 
ــای  ــت. نانولوله ه ــتروم اس ــا 2000 آنگس ــول آن 1000 ت ــتروم و ط آنگس
کربنــی، به دلیــل شــباهت بــا گرافیــت ماننــد ورقه هــای گرافــن قــرار 
گرفته انــد. بــر اســاس نــورد ورق هــای گرافــن، نانولوله هــای کربنــی 
کربنــی  نانولوله هــای  جــداره،  تــک  کربنــی  نانولوله هــای  به عنــوان 
چنــد جــداره همان طــور کــه در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت و 
نانوالیــاف کربنــی طبقه بنــدی می شــوند. نانولوله هــای کربنــی تــک 
جــداره بــا یــک ورقــه گرافــن منفــرد تــا می شــوند و الیه هــای کربنــی تــک 
ــد.    ــاد می کنن ــر را ایج ــر 2.4-0.6 نانومت ــدوده قط ــا مح ــتوانه ای ب اس
ــازماندهی  ــزاگ س ــرال3 و زیگ ــای کای ــا چیدمان ه ــوان ب ــا را می ت CNTه
2  Diffusion

 وابسـته بـه جسـم یـا شـکل سـه بعدی مثـالًً یـک مولکـول کـه بـا تصویـر خـود در آینـه متقـارن  3
نیسـت
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کــرد. نانولوله هــای کربنــی چنــد جــداره توســط صفحــات گرافــن متعــدد 
بــا قطــر متوســط 13 نانومتــر بــرای لوله هــای اســتوانه ای مرکــزی و 2 تــا 

ــوند. ــا می ش ــی ت ــه خارج ــرای لول ــر ب 100 نانومت

شکل1. ساختار نانولوله های کربنی تک جداره و نانولوله های کربنی چند جداره   
                                                                                     

ــاختاری  ــای س ــه ویژگی ه ــت ک ــن اس ــا4 ای ــاص MWCNTه ــی خ  ویژگ
قابل توجهــی از خــود نشــان می دهنــد و بافت هــای مختلفــی دارنــد. 
ایــن موضــوع بافــت شــاه ماهی را نیــز دربرمی گیــرد کــه در آن الیه هــای 
ــو  ــت بامب ــری باف ــد و دیگ ــه دارن ــه زاوی ــور نانولول ــه مح ــبت ب ــن نس گراف
اســت کــه در آن ورقه هــای گرافــن عمــود بــر محــور نانولولــه قــرار 
SWCNT هــا اســتحکام بیشــتری نســبت بــهMWCNT .گرفته انــد
ــد  ــا می توانن ــوندگی، SWCNTه ــت تاش ــه قابلی ــه ب ــا توج ــد. ب ها5دارن
ــه  ــری را ارائ ــه بهت ــه MWCNT نتیج ــبت ب ــورده و نس ــچ خ ــی پی به راحت
و  قوی تریــن  CNT هــا  کــه  می دهنــد  نشــان  گزارش هــا  می دهنــد. 
ــتحکام  ــتند و دارای اس ــروز هس ــه ام ــا ب ــده ت ــواد کشف ش ــفت ترین م س
کششــی، خاصیــت االستیســیته و ابررســانایی ذاتــی هســتند کــه در 

شــکل 2 نشــان داده شــده اند ]1[.

شــکل2. تشــکیل SWCNT و درمــان فیزیکــی و شــیمیایی آن بــرای اســتفاده به عنــوان 
حامــل دارو. )الــف( تصویــر شــماتیک از تشــکیل ســاختار SWCNTs بــا دو ســر بســته. 
)ب( تصویــر شــماتیک از اســتراتژی بــرای آمــاده ســازی سیســتم های دارورســانی 

CNT مبتنــی بــر

فولرن ها
کــرل،  کروتــو،  توســط   1985 ســال  در  بــار  اولیــن  بــرای  فولرن هــا 
اســمالی و همــکاران ســنتز شــدند، . فولــرن یــک آلوتــروپ کربــن اســت 
کــه مولکــول آن از اتم هــای کربــن تشــکیل شــده و بــا پیوندهــای منفــرد 
ــته  ــا نیمه بس ــته ی ــبکه بس ــک ش ــا ی ــده اند ت ــل ش ــم متص ــه ه ــه ب و دوگان
ــن  ــد. ای ــکیل دهن ــم تش ــت ات ــا هف ــج ت ــده از پن ــای ذوب ش ــا حلقه ه ب
4  Multi-Walled Carbon Nanotubes

5  Single-Walled Carbon Nanotubes

مولکــول ممکــن اســت یــک کــره توخالــی، بیضــی، لوله ای یــا بســیاری از 
اشــکال و اندازه هــای دیگــر باشــد. گرافــن )الیه هــای اتمــی جــدا شــده 
از گرافیــت( شــبکه ای مســطح از حلقه هــای شــش ضلعــی منظــم اســت.
فولرن هــا بــا توپولــوژی مــش ماننــد و بســته به طــور غیررســمی بــا فرمــول 
ــن  ــای کرب ــداد اتم ه ــه در آن n تع ــوند ک ــان داده می ش ــی Cn، نش تجرب
ــا ایــن حــال، بــرای برخــی از مقادیــر n، ممکــن اســت بیــش از  اســت. ب

یــک ایزومــر وجــود داشــته باشــد.
ــواده از  ــن خان ــکل 3(: ای ــود )ش ــده C60 ب ــایی ش ــرن شناس ــن فول اولی
نــام بــاک مینســترفولرنC60( 6(، معروف تریــن عضــو ایــن خانــواده 
ــده  ــذاری ش ــر نام گ ــتر فول ــاک مینس ــام ب ــا ن ــود ب ــه خ ــه به نوب ــت ک اس
ــوپ  ــه ت ــباهت ب ــل ش ــژه C60، به دلی ــه وی ــته، ب ــای بس ــت. فولرن ه اس
ــال7  اســتاندارد انجمــن فوتبــال )»Soccer«( به طــور غیــر رســمی باکی ب

ــوند.  ــده می ش ــز نامی نی
نامیده انــد. فولرن هــای   bucky onions را  تودرتــو  فولرن هــای بســته 
نامیــده  نیــز  باکی لوله هــا8  یــا  کربنــی  نانولوله هــای  اســتوانه ای، 
مخلــوط،  یــا  خالــص  فولرن هــای  تــوده ای  جامــد  فــرم  می شــوند. 

می شــود. نامیــده  فولریــت9 
بیــن  پیوندهــای  برخــالف  اتم هــای کربــن  ایــن سیســتم، همــه  در 
حلقه هــا معــادل هســتند. مطالعــات کریســتالوگرافی اشــعه ایکــس روی 
کمپلکس هــای فولــرن C60 نشــان داده اســت کــه پیوندهــای بیــن 
ــه پیوندهــای  حلقه هــای شــش اتمــی دارای ویژگــی π بارزتــری نســبت ب
در  هســتند.  پنج اتمــی  حلقه هــای  و  شــش اتمی  حلقه هــای  بیــن 
ــت  ــر نیس ــر معتب ــن دیگ ــای کرب ــن اتم ه ــم ارزی بی ــای C70 ه فولرن ه
ــن در  ــای کرب ــداد اتم ه ــر تع ــا تغیی ــود دارد. ب ــاختار وج ــوع س ــج ن و پن
ســاختار فولــرن، آرایــش فضایــی حلقه هــا و در نتیجــه پیوندهــا نیــز تغییــر 
ــوان  ــا به عن ــد ت ــرار گرفته ان ــه ق ــورد مطالع ــر م ــای بک ــد. فولرن ه می کن
قفس هــای مولکولــی بــرای محصــور کــردن مولکول هــای کوچک تــر 
ــا  ــز ب ــی نی ــی جالب ــای تحقیقات ــد. فعالیت ه ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
ــرن انجــام شــده اســت. شــش ضلعی هــا و پنــج  هــدف عامل ســازی فول
ــگام  ــد در هن ــی بای ــن ویژگ ــد. ای ــی دارن ــری متفاوت ــا واکنش پذی ضلعی ه
مطالعــه ســنتز ترکیبــات فولــرن بــا گروه هــای متصــل بــه بیــرون در نظــر 
ــزرگ  ــرن در مقیــاس ب ــه امــروز، روش هــای ســنتز فول ــا ب ــه شــود. ت گرفت
ــر،  ــفر بی اث ــک اتمس ــن در ی ــم کرب ــاس تراک ــر اس ــده اند و ب ــز ش متمرک
تبخیــر توســط لیــزر یــا ســایر منابــع پرانــرژی، یــا تجزیــه در اثــر حــرارت 

تولیــد می شــوند. آروماتیــک  کنترل شــده هیدروکربن هــای 
ــط  ــه فق ــن را ک ــده کرب ــای شناخته ش ــداد آلوتروپ ه ــا تع ــف فولرن ه کش
بــه گرافیــت، المــاس و کربــن بی شــکل، ماننــد دوده و زغال ســنگ 
ــر  ــس عالوه ب ــم رای ــو و تی ــترش داد. کروت ــیار گس ــد، بس ــدود می ش مح
ایــن لیســت در  C60 فولرن هــای دیگــری را کشــف کــرده بودنــد و 
ســال های بعــد بســیار گســترش یافــت. نانولوله هــای کربنــی بــرای 
ــواد  ــته از م ــن دس ــدند. ای ــنتز ش ــف و س ــال 1991 کش ــار در س ــن ب اولی
ــه  هــم به دلیــل شــیمی و هــم به دلیــل کاربردهــای تکنولوژیکــی خــود، ب
ویــژه در علــم مــواد، الکترونیــک و فنــاوری نانــو، مبنــای کار بســیاری از 

ــد ]2[. ــرار گرفتن ــات ق تحقیق

6  buckminsterfullerene

7  buckyball

8  buckytubes

9  fullerite
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)buckminsterfullerene( C60 شکل 3. مدل فولرن

شکل 4. مدل نانولوله ی کربنی

سنتز نانولوله های کربنی
روش هــای مختلــف بــرای تهیــه نانولوله هــای کربنــی شــامل روش تخلیــه 
قــوس10، روش فرســایش لیــزری11، روش ســنتز شــعله12 و روش رســوب 

10  Arc discharge method

11  Laser ablation method

12  Flame synthesis method

ــود. ــیمیایی13 می ش ــار ش بخ
روش تخلیه قوس

ایــن روش بســیار مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و ســاده ترین راه بــرای 
ــرای تولیــد  ــاال ب ــه اســت. روش تخلیــه قــوس از دماهــای ب تولیــد نانولول
ــزور  ــوی و کاتالی ــرایط ج ــه ش ــًا ب ــه عمدت ــد ک ــی کن ــتفاده م ــه اس نانولول
ــن  ــرود کرب ــط دو الکت ــوس توس ــه ق ــتگی دارد. تخلی ــتفاده بس ــورد اس م
ــام  ــه  انج ــرار گرفت ــزور ق ــده و کاتالی ــا بریده ش ــی آن ه ــمت میان ــه قس ک
ــد،  ــرای تولی ــف( ]3[. ب ــد )شــکل 5-ال می شــود و پالســما ایجــاد می کن
ــور گاز  ــی در حض ــرود گرافیت ــان دو الکت ــری در می ــان 50 آمپ ــک جری ی

هلیــوم برقــرار می شــود ]4[.

روش فرسایش لیزری
ــاز  ــی، نی ــزر فرسایش ــق روش لی ــی از طری ــای کربن ــه نانولوله ه ــرای تهی ب
ــه در  ــزوری ک ــا کاتالی ــت ب ــع گرافی ــر، منب ــی اث ــز، گاز ب ــه ی کوارت ــه لول ب
ــامل  ــد ش ــن فرآین ــت. ای ــاال اس ــای ب ــظ دماه ــه  و حف ــرار گرفت ــوره ق ک
ضربــه زدن پالس هــای لیــزر بــه هــدف گرافیــت در دمــای 1200 درجــه 
ــر  ــی اث ــای ب ــود. گازه ــت می ش ــن از گرافی ــر کرب ــث تبخی ــه باع ــت ک اس
ــی  ــت م ــور حرک ــردتر راکت ــطوح س ــمت س ــن را به س ــوم، کرب ــد هلی مانن
ــش و  ــا چگال ــه ه ــه نانولول ــده را ب ــر ش ــن تبخی ــت کرب ــه در نهای ــد ک دهن
تبدیــل مــی کنــد. نانولولــه هــا در ســطوح ســردتر کــه معمــواًل از جنــس 
مــس هســتند جمــع آوری می شــوند )شــکل 5-ج(. ایــن روش به خاطــر 
ــرل  ــر کنت ــا قط ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــای ب ــدی و SWCNT ه ــازده 70 درص ب

ــت ]3[. ــر اس ــده، گران ت ش

روش رسوب بخار شیمیایی
دو مشــکل اساســی در روش هــای ســنتز ذکــر شــده، ســنتز سفارشــی و 
تولیــد در مقیــاس بــزرگ اســت ]4[. روش رســوب بخــار شــیمیایی ســاده، 
ــه نانولوله هــای کربنــی اســت.  ــرای تهی ــن روش ب ــه و قدیمی تری کم هزین
ــه دمــای واکنــش، مدت زمــان  ــًا ب ــن روش عمدت ــق ای رشــد CNT از طری
عملیــات، ترکیــب و ســرعت جریــان گاز حامــل، شــکل کاتالیــزور و انــدازه 
آن، جنــس بســتر و مورفولــوژی ســطح بســتگی دارد. در بیــن همــه 
کاتالیــزور مورداســتفاده مهم تریــن  و  نــوع هیدروکربــن  مــوارد،  ایــن 
ــروژن،  ــد نیت ــل مانن ــای حام ــور گازه ــامل عب ــن روش ش ــت. ای آن هاس
هیــدروژن و آرگــون بــا گازهــای هیدروکربنــی ماننــد اســتیلن14و متــان بــه 

13  Chemical vapour deposition )CVD(

14  acetylene
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محفظــه ای اســت کــه قبــاًل بــا کاتالیــزور پــر شــده و تــا دمــای 720 درجــه 
ســانتیگراد گــرم شــده اســت، می باشــد. کربــن و هیــدروژن هیدروکربــن 
ــه  ــوان آزادان ــا را می ت ــن نانولوله ه ــود، بنابرای ــزور آزاد می ش ــط کاتالی توس
تولیــد کــرد )شــکل 5-ب(. نانولوله هــای کربنــی در کاتالیــزور فــاز جامــد 
و کاتالیــزور  پایه گــذاری بســتر  بــا دو مکانیســم تشــکیل می شــوند: 

ــتفاده. مورداس
ــت،  ــه گاه اس ــطح تکی ــه س ــک ب ــزور نزدی ــه، کاتالی ــد پای ــدل رش 1( در م
ــزور  ــد. 2( در کاتالی ــد می کنن ــزور رش ــاالی کاتالی ــا ب ــن نانولوله ه بنابرای
مــدل رشــد بــاال، ســاپورت، چســبندگی ضعیفــی دارد ازایــن رو نانولوله هــا 
ــای  ــدات نانولوله ه ــد تولی ــوند. 90 درص ــد می ش ــزور تولی ــر کاتالی در زی
ــی  ــاس صنعت ــد مقی ــه در تولی ــد ک ــت می آی ــن روش به دس ــا ای ــی ب کربن

ــود ]3[. ــتفاده می ش ــن روش اس ــم از ای ه

روش سنتز شعله
شــعله های هیدروکربنــی ترکیبــی منحصربه فــرد از عوامــل شــیمیایی 
و کاتالیــزوری اســت کــه بــرای شــروع و رشــد نانولوله هــای کربنــی 
مفیــد اســت. گازهــای )C2H4 ،C2H2 ،CO، CH4 و C2H6( موجــود 
در محیــط پــس از شــعله، منبــع متنوعــی از کربــن گازی را تشــکیل 
از  به شــکل گرمــا در شــعله  آزاد شــده  انــرژی شــیمیایی  می دهنــد. 
ــا  ــد. کاتالیزوره ــتیبانی می کن ــر پش ــن گرماگی ــوب کرب ــای رس واکنش ه
ــوب  ــرای رس ــش را ب ــل واکن ــل( مح ــا آئروس ــتر ی ــب )بس ــکل مناس به ش
ــابه آنچــه در  ــد. مکانیســم های رشــد مش ــد فراهــم می کنن کربــن جام
ــش  ــد CVD مشــاهده می شــود، رشــد نانولوله هــا در شــعله های آت فرآین
را کنتــرل می کنــد )شــکل 5-د(. هندســه و ویژگی هــای کاتالیزورهــا 
دارنــد.  کربنــی  نانولوله هــای  ســاختاری  خــواص  در  مهمــی  نقــش 
ــرای تولیــد اشــکال  ــر هســتند و به صــورت تجــاری ب شــعله ها مقیاس پذی
ــوند.  ــتفاده می ش ــاپ اس ــر چ ــیاه و جوه ــن س ــد کرب ــد مانن ــن جام کرب
CNT شــرایط شــعله مناســب می توانــد یــک محیــط ایــده آل بــرای رشــد
ــه از  ــا ک ــد SWCNTه ــد. مانن ــم کن ــزرگ فراه ــاری ب ــاس تج ــا در مقی ه
ــز در یــک  ســوخت های هیدروکربنــی و کاتالیزورهــای فلــزی آئروســل ری

ــوند ]5[. ــکیل می ش ــده تش ــرل ش ــعله کنت ــط ش محی

کربنــی  نانولوله هــای  ســنتز  بــرای  مورداســتفاده  روش هــای  شــماتیک   .5 شــکل 
)الــف( تخلیــه قــوس، )ب( رســوب بخــار شــیمیایی، )ج( فرســایش لیــزری ،)د( ســنتز 

]5[ هیدروکربنــی  شــعله های 
سنتز فولرن

فولــرن هــا ابتــدا از طریــق تبخیــر لیــزری کربــن در یــک اتمســفر بــی اثــر 
ســنتز شــده بودند، امــا ایــن روش تبخیــر لیــزری مقادیــر بســیار کمــی از 
فولــرن هــا را تولیــد کــرد. امــروزه مقادیــر زیــادی از فولــرن C60 از طریــق 
تخلیــه قــوس و تابــش لیــزر هیدروکربــن پلــی آروماتیــک ســنتز می شــوند.

روش تبخیر لیزری کربن
ــزر  ــط لی ــوت توس ــاط فراص ــازل انبس ــک ن ــا در ی ــن روش، فولرن ه در ای
پالســی کــه بــر روی یــک هــدف گرافیتــی در یــک اتمســفر بی اثــر 

می شــود. تولیــد  می شــود،  متمرکــز  )هلیــوم( 
ــد در  ــی جام ــک گرافیت ــک دیس ــن از ی ــر کرب ــامل تبخی ــد ش ــن فرآین ای
حــال چرخــش بــه درون جریــان گاز هلیــوم بــا چگالــی بــاال بــا اســتفاده 

ــت. ــز اس ــی متمرک ــزر پالس از لی

روش گرمایش قوس مقاومتی گرافیت15
ــد، از  ــح داده ش ــاًل توضی ــه قب ــوس ک ــه ق ــر روش تخلی ــالوه ب ــرن ع فول
روش گرمایــش قــوس مقاومتــی گرافیــت هــم ســنتز می شــود. ایــن 
ــی در  ــش مقاومت ــق گرمای ــن از طری ــای کرب ــر میله ه ــامل تبخی روش ش
جــو جزئــی هلیــوم اســت. گرمایــش مقاومتــی میله هــای کربنــی باعــث 
می شــود کــه میلــه یــک ســتون ســفید خاکســتری کم رنــگ، مــاده 
ــاده روی  ــن م ــد و ای ــاطع می کن ــا را س ــکل از فولرن ه ــد متش دوده مانن

ســپرهای شیشــه ای اطــراف میله هــای کربنــی جمــع می شــود.

)PAHs16( روش تابش لیزر هیدروکربن پلی آروماتیک
روش ســنتز فولــرن مبتنــی بــر هیدروکربن هــای آروماتیــک چندحلقــه ای 
چنیــن  دارنــد.  را  موردنیــاز  کربــن  چارچوب هــای  قبــل  از   )PAHs(
مولکول هــای PAH بــرای تشــکیل فولرن هــا تحــت شــرایط پیرولیــز 
خــأ فــالش )FVP(17 جمــع شــده و شــکل کــروی بــه خــود می گیرنــد. 
گــزارش شــده اســت کــه یــک هیدروکربــن آروماتیــک چندحلقــه ای کــه از 
60 اتــم کربــن تشــکیل شــده اســت، هنگامــی کــه لیــزر در طــول مــوج 

337mn تابــش می کنــد، فولــرن C60 را تشــکیل می دهــد]6[.

]6[ PAHs شکل 6. سنتز مستقیم فولرن با تابش لیزر

عامل دارسازی 18 نانولوله های کربن
ــن لوله هــا به دلیــل  ــن مشــکل نانولوله هــا شــاید تجمــع ای یکــی از چندی
ــکالتی در  ــه مش ــر ب ــه منج ــد ک ــر باش ــی ضعیف ت ــای بین مولکول نیروه
در حالل هــای  و همچنیــن  مربوطــه  پلیمــری  در محیــط  پراکندگــی 
مختلــف می شــود. در نتیجــه، محققــان بــرای جلوگیــری از تجمــع و 
15  Resistive arc Heating of Graphite

16  Polyaromatic hydrocarbons

17  Flash vacuum pyrolysis

18  Functionalization
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تشــکیل بســته ها و تقویــت قــدرت پراکندگــی آن هــا در حالل هــای 
ــت  ــک محدودی ــد. ی ــل دار می کنن ــی را عام ــای کربن ــری، نانولوله ه پلیم
ــی  ــط آب ــی در محی ــای کربن ــت نانولوله ه ــود حاللی ــع کمب ــم در واق مه

بــرای کاربردهــای بیولوژیکــی و زیست پزشــکی اســت.
فرآینــد ســنتز شــیمیایی بــا اتصــال گروه هــای عاملــی موردنظــر بــر 
کاربردهــای  بــرای  کربنــی  نانولوله هــای  انتهــای  یــا  دیواره هــا  روی 
مختلــف، عامــل دارســازی نامیــده می شــود. عامــل دار ســازی می توانــد 
)پیونــد  فیزیکــی  جــذب  توســط  مختلــف  مولکول هــای  اتصــال  بــا 
باشــد؛  کوواالنســی(  )پیونــد  شــیمیایی  پیونــد  و  کوواالنســی(  غیــر 
افزایــش  بــا  همــراه  و  کنــد  آب دوســت تر  را  مــواد  ایــن  به طوری کــه 
ــد.  ــر کن ــاًل تغیی ــز کام ــا نی ــازگاری آن ه ــخصات زیست س ــت، مش حاّللی
ــه  ــد، بلک ــش ده ــت در آب را افزای ــد حاللی ــا می توان ــد نه تنه ــن فرآین ای
ــازگاری  ــش س ــمی، افزای ــرات س ــش اث ــرای کاه ــیل را ب ــی پتانس به نوع
یــا  ژن هــا  مولکول هــا،  بارگیــری  امــکان  فراهم کــردن  و  بیولوژیکــی 
ــه CNTهای عامــل دار ایجــاد  پروتئین هــا سیســتم دارورســانی کارآمــد ب
کــرده اســت. محققــان از تکنیک هــای مختلفــی بــرای عامــل دار ســازی 

CNTهــا اســتفاده می کننــد، از جملــه ]4[:

عامل دارسازی غیرکوواالنسی
عامــل دار شــدن از طریــق پیونــد غیــر کوواالنســی از سیســتم مــزدوج19 
دیواره هــای جانبــی CNTهــا محافظــت می کنــد و بنابرایــن خــواص 
ــل  ــوع عام ــن ن ــرد. ای ــرار نمی گی ــر ق ــت تأثی ــواد تح ــی م ــاختاری نهای س
ــازی  ــل دارس ــود. عام ــام می ش ــانی انج ــرای دارورس ــًا ب ــازی عمدت دارس
غیرکواالنســی از طریــق ترکیبــات آروماتیــک، مــواد فعــال در ســطح 
)ســورفکتانت ها( و پلیمرهــا بــا اســتفاده از انباشــته شــدن Pi-Pi یــا 
ــرای حفــظ  ــًا ب ــز انجــام می شــود. ایــن کار عمدت برهمکنش هــای آب گری
خــواص آن هــا و بهبــود حاللیــت آن هــا انجــام می شــود. ســورفکتانت ها 
دارای ویژگی هــای دوگانــه، ماننــد منطقــه ی آب دوســت و منطقــه ی 
تشــکیل  را  فیلیــک20  آمفــی  مولکول هــای  کــه  هســتند  آب گریــز 
می دهنــد. ایــن مولکول هــای آمفــی فیلیــک در ســطح مشــترک بیــن دو 
مایــع غیــر قابــل اختــالط جــذب می شــوند و کشــش ســطحی را کاهــش 

می دهنــد. 
پلیمرهایــی ماننــد پلیمرهــای آمفــی فیلیــک و پلیمرهــای محلــول، 
 Pi-Pi هــا اســتفاده می شــوند. پیونــدCNT بــرای افزایــش حاللیــت
ــد و  ــت می آی ــطح CNT به دس ــرن21 روی س ــای پی ــاژ مولکول ه ــا مونت ب
 DNA آروماتیــک بــه تــک رشــته ی DNA عمدتــًا به دلیــل واحدهــای پایــه

اعمــال می شــود.

عامل دارسازی کوواالنسی
اســتحکام  باعــث  کوواالنســی  پیونــد  طریــق  از  دارســازی  عامــل 
جفــت  و  اکسیداســیون  شــامل  کــه  می شــود  کربنــی  نانولوله هــای 
ــه  ــی ک ــت. CNTهای ــیل اس ــای  کربوکس ــر گروه ه ــی ب ــدن های مبتن ش
از طریــق پیونــد کوواالنســی عامــل دار می شــوند در محیــط زیســتی 
پایــدار هســتند زیــرا »اتصــال قــوی« را فراهــم می کننــد. ایــن روش 
شــامل بازکــردن درپــوش لولــه و ایجــاد ســوراخ در دیواره هــای جانبــی بــا 
اکسیداســیون بــا اســید نیتریــک اســت؛ بنابرایــن، حاللیــت CNTهــا را 
ــوان  ــی را می ت ــت کوواالنس ــد. جف ــش می ده ــی افزای ــای آب در محلول ه
ــام  ــیلیک انج ــای کربوکس ــتری از گروه ه ــدی و اس ــد آمی ــق پیون از طری
ــی،  ــای جانب ــیلیک در دیواره ه ــای کربوکس ــود گروه ه ــل وج داد. به دلی
ــه  ــد و در نتیج ــش می یاب ــا کاه ــن لوله ه ــی بی ــاالت واندروالس فعل وانفع
19  Conjugated system

20  Amphiphilic

21  Pyrene

امــکان جداســازی کالف هــای نانولولــه بــه لوله هــای مجــزا را فراهــم 
.]3[ می کنــد 

عامل دارسازی فولرن
مولکــول فولــرن آزاد به دلیــل ماهیــت آب گریــز و حاللیــت محــدود،  بــرای 
ــد مــورد اســتفاده قــرار  بســیاری از کاربردهــا در اکثــر حالل هــا نمی توان
ــان  ــواص اساسی ش ــالح خ ــازه اص ــا اج ــیمی فولرن ه ــن ش ــرد، بنابرای گی
ــالح  ــرا اص ــوند، زی ــم ش ــاص تنظی ــای خ ــرای عملکرده ــا ب ــد ت را می ده

ــد. ــر باش ــر و کاربردی ت ــول واکنش پذیرت ــود مولک ــث می ش باع
طریــق  از  را  آن  می تــوان    C60 دوســتی  الکتــرون  ماهیــت  به دلیــل 
ــتر  ــک بس ــن روش ی ــن ای ــرد. بنابرای ــل دار ک ــی عام ــای کوواالنس روش ه
عالــی بــرای افــزودن واکنش گــر هســته دوســت یــا غیــر کوواالنســی 
اســت کــه شــامل پیونــد هیدروژنــی، برهمکنــش Pi-Pi و کوئوردیناســیون 

یون هــای فلــزی اســت.
ــرن ســاده و  ــرن می تواننــد چربی دوســت تر از فول بنابرایــن مشــتقات فول
ــرن  همچنیــن محلــول در آب و آمفــی فیلیــک باشــند. به طــور مثــال فول
بــاک مینســترC60( 22( بــا پلی وینیــل پیرولیــدون23 )PVP( بــرای تولیــد 
ــر  ــکل 7 در زی ــه در ش ــور ک ــول در آب، همان ط ــرن محل ــتق فول ــک مش ی

نشان داده شــده اســت، عامــل دار شــده اســت ]6[.

 )PVP( را بــا پلی وینیــل پیرولیــدون C60 شــکل 7. نمــودار شــماتیک عامــل دارســازی
ــد ]6[ ــان می ده نش

بررسی عملکرد نانوکربن ها در دارورسانی
به عنــوان حامل هــای دارو، تجویــز، جــذب و انتقــال CNT هــا بایــد بــرای 
به دســت آوردن اثــرات درمانــی مــورد نظــر بررســی شــود. روش هــای مــورد 
مطالعــه تجویــز CNT شــامل تجویــز خوراکــی و تزریقــی ماننــد تزریــق زیــر 
 CNT جلــدی، تزریــق شــکمی و تزریــق داخــل وریــدی مــی باشــد. وقتــی
ــرای  ــی ب ــای مختلف ــوند، راه ه ــز می ش ــف تجوی ــای مختل ــه روش ه ــا ب ه
ــق  ــده از طری ــذب ش ــای ج ــود دارد. CNT ه ــا وج ــال  آن ه ــذب و انتق ج
گــردش خــون یــا لنفــاوی از محل هــای تجویــز بــه مکان هــای مربــوط بــه 

ــرات منتقــل می شــوند. اث
پــس از تجویــز، جــذب اولیــن مرحلــه ی کلیــدی بــرای حامــالن دارو بــرای 

تکمیــل مأموریــت تحویل دارو اســت.

توزیع
توزیــع نشــان دهنده مکان هــا یــا مکان هایــی اســت کــه CNT هــای 
ــه در  ــند، ک ــته باش ــود داش ــند و وج ــا برس ــه آنج ــد ب ــده می توانن جذب ش
فارماکولــوژی بالینــی و سم شناســی، CNT هــا به عنــوان حامل هــای دارو 
اهمیــت زیــادی دارنــد. نانــو لوله هــای کربنــی به دلیــل خــواص منحصــر 
بــه فردشــان دارای قابلیــت فــوق العــاده ای به عنــوان یــک جایــگاه بــرای 

ــه بافــت هــدف هســتند. اتصــال مولکول هــای دارو و رســاندن دارو ب

متابولیسم و   دفع

22  Buckminsterfullerene

23  Polyvinyl pyrrolidone
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در بــدن تجزیــه ناپذیــری زیســتی و عــدم امــکان حــذف، امــکان اســتفاده 
ــد  ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــی را م ــل بالین ــا در عم ــز از آن ه موفقیت آمی

کــه همیشــه مــورد توجــه بــوده اســت.
به نظــر مــی رســد ، نانولوله هــای چنــد جــداره ی  عملکــردی در بــدن 
ــات قابــل ســوخت و ســاز هســتند. به عنــوان مثــال، نانولوله هــای  حیوان
ــا ســطوح کربوکســیله، توانایــی منحصــر بــه فــرد خــود را  چنــد جــداره ب
ــان داده  ــی نش ــاز فاگولیزوزوم ــبیه س ــک ش ــب 90 روزه در ی ــرای تخری ب
انــد کــه منجــر بــه کوتــاه شــدن طــول و تجمــع زباله هــای کربنــی جامــد 
ــر از 300  ــاه )کمت ــداره کوت ــد ج ــای چن ــود. نانولوله ه ــز می ش ــیار ری بس
 RES24 ــتند از ــری توانس ــور مؤث ــدند و به ط ــده ش ــی پراکن نانومتر(به خوب
ــع  ــراوی دف ــاری صف ــا و مج ــه ه ــق کلی ــت از طری ــد و در نهای ــرار کنن ف

شــدند.
تحقیقــات  اخیــر نشــان می دهنــد کــه تجزیــه زیســتی نانولوله هــای 
چنــد جــداره می توانــد توســط هیپوکلریــت و واســطه های رادیــکال 
واکنشــی آنزیــم نوتروفیــل انســانی میلوپراکســیداز در نوتروفیــل هــا، 
ــزان  ــه می ــز ب ــا نی ــم CNT در ماکروفاژه ــده متابولیس ــود. پدی ــز ش کاتالی

کمتــری دیــده می شــود. 
بیــن  برهم کنــش  کــه  می دهــد  نشــان  نیــز  مولکولــی  مدل ســازی 
ــه روی ســتون فقــرات آنزیــم و گروه هــای اســید  بقایــای اســید آمینــه پای
بــه  نانولوله هــا  جهت دهــی  بــرای  کربنــی  نانولوله هــای  کربوکســیل 

ــت. ــوب اس ــزوری مطل ــل کاتالی مح

CNT تحویل دارو بر پایه
دارورسانی داخل سلولی

بــرای مطالعــه ی انتقــال دارو بــه درون ســلول، آزمون هــای آزمایشــگاهی 
ــه فــردی دارنــد و انجــام آن هــا راحــت اســت. کنتــرل  مزایــای منحصــر ب
شــرایط آزمایــش آســان اســت و مــی تواننــد نتایــج قابــل اعتمــادی را ارائــه 
ــت درون  ــل حال ــور کام ــد به ط ــا نمی توانن ــن آزمون ه ــه ای ــد، اگرچ دهن

ــد. ــازی کنن ــی )in vivo( را شبیه س بدن

دارورسانی هدفمند به سیستم لنفاوی
بســیاری از ســرطان ها از طریــق کانــال لنفــاوی متاســتاز می دهنــد. 
بــه سیســتم لنفــاوی می تواننــد  سیســتم های دارورســانی هدفمنــد 
متاســتاز ســرطان هــا را به طــور مؤثــر مســدود کننــد. بــا اســتفاده از 
ــوان  ــی ت ــید )PAA( را م ــک اس ــی اکریلی ــی، پل ــیون رادیکال پلیمریزاس
ــق  ــرد. از طری ــت ک ــیار آب دوس ــا را بس ــرد و آن ه ــه ک ــا اضاف ــه CNT ه ب
رســوب همزمــان، نانــوذرات مغناطیســی مبتنــی بــر Fe3O4 می تواننــد 
ــای  ــا گروه ه ــل ب ــق تعام ــوند. از طری ــذب ش ــطح PAA-CNT ج روی س
ــوان از خوشــه بندی تثبیــت  ــوذرات را می ت COOH از PAA پیونــدی، نان
ــی  ــوذرات مغناطیس ــاوی PAA-CNT، نان ــول ح ــم زدن محل ــا ه ــرد. ب ک
مبتنــی بــر Fe3O4 و جمســیتابین25 بــه مــدت 24 ســاعت، جمســیتابین 
شــد.  بارگــذاری  نانوسیســتم  در  درصــد   62 بارگــذاری  بازدهــی  بــا 
مشــخص شــد کــه CNT هــا فقــط در غــدد لنفــاوی موضعــی دیــده 
می شــوند و در اندام هــای اصلــی ماننــد کبــد، کلیــه، قلــب، طحــال 
ــدون  ــد. ب ــود ندارن ــدی وج ــر جل ــق زی ــاعت تزری ــس از 3 س ــا، پ ــه ه و ری
ــری  ــد به طــور مؤث کمــک چنیــن نانوســاختاری، جمســیتابین نمــی توان

ــود. ــع ش ــاوی توزی ــتم لنف در سیس

چشم انداز آینده
حامل هــای  به عنــوان  هــا   CNT کاربــرد  بــه  مربــوط  مطالعــات  در 
دارویــی، مشــهود اســت  کــه شــیمی در اصــالح CNT هــا اکنــون به طــور 
24  Reticuloendothelial System

25  Gemcitabine)C9H11F2N3O4(

قابل توجهــی رشــد کــرده اســت. مطالعــات قبلــی روش هــای شــیمیایی 
 CNT ــرای حــل برخــی مشــکالت اساســی در اســتفاده از مختلفــی را ب
ــانی  ــت در آب و دارو رس ــد حاللی ــی مانن ــای داروی ــوان حامل ه ــا به عن ه

ــرار داده اســت.  ــا ق ــار م ــد در اختی هدفمن
بســیاری از نتایــج گزارش شــده، از جملــه نتایــج حاصــل از آزمایش هــای 
ــد  ــد کــه CNT هــا می توانن ــرون تنــی 26 و  درون تنــی27 ، نشــان داده ان ب
ــمی  ــی و س ــرات جانب ــه اث ــی ک ــد در حال ــش دهن ــی را افزای ــرات درمان اث
کــه  می دهنــد،  کاهــش  را  آن هــا  روی  شــده  بارگــذاری  داروهــای 
ــل  ــوان  حام ــا به عن ــتفاده از آن ه ــرای اس ــن ب ــده روش ــان دهنده آین نش
ــا  ــی CNT ه ــتفاده عمل ــرای اس ــال، راه درازی ب ــن ح ــا ای ــت. ب دارو اس
ــی  ــم شناس ــک و س ــخصات فارماکولوژی ــژه، مش ــه وی ــت. ب ــش اس در پی
ــل از  ــا قب ــب CNT ه ــا و معای ــود و مزای ــخص ش ــل مش ــور کام ــد به ط بای
اســتفاده به عنــوان حامــل دارو در بــدن انســان بایــد بــه دقــت ســنجیده 

شــود.
بــر اســاس اصالحــات شــیمیایی بالــغ، کلیــد باقی مانــده بــرای اســتفاده 
دارو،  به عنــوان حامــل  نانولوله هــای کربنــی  از  موفقیت آمیــز  عملــی 
روشــن ســاختن مکانیســم های اثــرات دارویــی و ســمی آن هاســت. 
ــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه  درک مکانیســم های فارماکولوژیــک ای
ــا  ــرات آن ت ــود و از مض ــتفاده ش ــن اس ــد ممک ــا ح ــا ت ــای CNT ه از مزای
حــد ممکــن کــم جلوگیــری شــود یــا آن هــا محــدود شــوند . )شــکل 6(. 
ســنجش مزایــا و معایــب در درمــان یــک بیمــاری خــاص نیــز بســیار مهــم 
ــایر  ــد س ــز مانن ــر CNT نی ــی ب ــانی مبتن ــتم دارورس ــرا سیس ــت ، زی اس

ــت ]7[. ــرف اس ــع مص ــیون و من ــا دارای اندیکاس داروه

برای مشاهده ی منابع کلیک کنید.

26  in vitro

27  in vivo

https://docs.google.com/document/d/1n10lc7xXRTe0PDLRk-Mmd1hTEK3Z3cNfM9KXrQ7IpPs/edit
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یادگیــری عمیــق
ــی، امیرصــدرا خــدادادی محمدامیرخان

مقدمه
ــار  ــا به اختص ــی2 ی ــری موروث ــا یادگی ــاخت یافته1 ی ــق س ــری عمی یادگی
ــت؛  ــین4 اس ــری ماش ــای یادگی ــواده ی روش ه ــق3 از خان ــری عمی یادگی
ــوش  ــام ه ــه ن ــیع تری ب ــوزه ی وس ــه ای از ح ــود زیرمجموع ــر دو خ ــه ه ک

ــتند. ــی5 هس مصنوع
یادگیــری عمیــق، بخشــی از الگوریتم هــای یادگیــری ماشــین اســت 
ــرای اســتخراج و  ــه  واحد هــای پردازشــی غیرخطــی، ب کــه از چندیــن الی

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی  م ــل ویژگ تبدی
ــری،  ــی کامپیوت ــد بینای ــی مانن ــی در زمینه های ــق عصب ــبکه های عمی ش
تشــخیص گفتــار، پــردازش زبــان طبیعــی، پــردازش صــدا، ترجمــه 
ماشــینی و بیوانفورماتیــک مــورد اســتفاده بــوده و نتایجــی قابــل قیــاس و 

ــد. ــت آورده ان ــانی به دس ــان انس ــر از متخصص ــی بهت ــی گاه حت

ارتباط یادگیری عمیق و یادگیری ماشین سنتی
یکــی از چالش هــای اصلــی مقابــل یادگیــری ماشــین کالســیک فرآینــدی 
بــه نــام اســتخراج ویژگــی6  اســت. برنامه نویــس می بایســت بــا  دقــت بــاال 
عمــل کــرده و مشــخص کنــد کــه بایــد به دنبــال چــه ویژگی هایــی باشــد. 

1  Deep structured learning

2  Hierarchical learning

3  Deep learning

4  Machine learning

5  Artificial Intelligence

6  Feature extraction

ایــن ویژگی هــا بــه تصمیم گیــری نهایــی کمــک می کننــد.
ــن  ــی دارد بنابرای ــی کم ــم کارای ــه الگوریت ــام ب ــای خ ــردن داده ه واردک
اســتخراج ویژگــی و پــردازش آن هــا بخشــی حیاتــی در جریــان عملکــرد 

ــود.  ــد ب ــنتی خواه ــین س ــری ماش یادگی
ــخیص  ــا تش ــیاء ی ــخیص اش ــون تش ــائلی همچ ــی در مس ــتخراج ویژگ اس
ــه  ی  ــوع وظیف ــن موض ــه ای ــت. در نتیج ــی اس ــکل بزرگ ــت خط، مش دس
بزرگــی را بــر عهــده ی برنامه نویــس قــرار داده و بــازده عملکــرد الگوریتــم 

ــتگی دارد. ــس بس ــکار برنامه نوی ــه ابت ــادی ب ــد زی ــا ح ت
ــی، از  ــه ی غیرخط ــن الی ــری چندی ــت یادگی ــا قابلی ــق، ب ــری عمی یادگی
ــت  ــا قابلی ــودکار ویژگی ه ــتخراج خ ــه در اس ــت ک ــی اس ــدود روش های مع
ــی  ــا حت ــدک ی ــی ان ــا راهنمای ــن ب ــای زیری ــع الیه ه ــادی دارد. در واق زی

بــدون راهنمایــی، اســتخراج خــودکار ویژگی هــا را انجــام می دهنــد.

شبکه های عصبی مصنوعی7
مفهــوم اصلــی شــبکه ی عصبــی مصنوعــی یــا به اختصــار شــبکه ی 
ــدود  ــت و ح ــته  اس ــود داش ــه وج ــت ک ــادی اس ــان زی ــرای زم ــی، ب عصب

هشــتاد ســال از عمــر آن می گــذرد.
ــود  ــد و بهب ــای جدی ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــان ب ــال 2011 و همزم از س
ــا در  ــدن آن ه ــر ش ــا و قدرتمندت ــای کامپیوتر ه ــین، ارتق ــای پیش روش ه
پــردازش داده هــای بــزرگ و در نتیجــه ی آن به وجودآمــدن دیتاســت های 
بــزرگ بــود کــه شــبکه های عصبــی عمیــق مــورد اســتقبال قــرار گرفتنــد. 
یــک شــبکه ی عصبــی مصنوعــی از نورون هــای عصبــی مصنوعــی، کــه 
مشــابه یــک نــورون عصبــی مغــز انســان اســت، تشــکیل شــده اند. نــورون 

7  Artificial neural network
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عصبــی مغــز انســان دارای دندریــت، هســته، آکســون و ســیناپس اســت.

شکل 1.نورون

بــرای تشــکیل یــک شــبکه، حداقــل بــه دو نــورون نیــاز داریــم. اطالعــات 
ــای  ــه دندریت ه ــی ب ــورون اول ــون ن ــای آکس ــیناپس از انته ــق س از طری

ــد. ــل می کنن ــی  منتق ــورون دوم ن

شکل 2. اتصال بین دو نورون
یک مدل از یک نورون مصنوعی به شکل زیر است:

شکل 3- مدل یک نورون مصنوعی
در تصویــر بــاال هــر دایــره مشــخص کننــده ی یــک نــورون  و گــره بــوده و 
یال هــا بیان کننــده ی وزن هــای اطالعاتــی هســتند کــه در طــول مســیر 

ــوند.  ــال می ش اعم
هــر ســتون یــک  الیــه اســت. الیــه ی اول، الیــه ی داده هــای ورودی اســت. 
ــا  ــه ی خروجــی، کــه ب ــه ی ورودی و الی ــگاه تمامــی الیه هــای میــان الی آن

ــی مشــخص شــده اند، الیه هــای پنهــان هســتند.  ــگ آب رن
اگــر یــک یــا تعــداد کمــی الیــه ی پنهــان داشــته باشــیم آنــگاه شــبکه ی 
عصبــی مــا یــک شــبکه ی عصبــی ســطحی8 اســت؛ و اگــر تعــداد 

8  Shallow neural network

الیه هــای پنهــان غیرخطــی زیــادی وجــود داشــته باشــد، آنــگاه شــبکه ی 
ــود. ــد ب ــق خواه ــی عمی ــبکه ی عصب ــک ش ــا ی ــی م عصب

یک شبکه ی عصبی مانند شکل زیر خواهد بود:

شکل 4- یک شبکه ی عصبی مصنوعی دارای دو الیه ی پنهان
نحــوه ی کار شــبکه بــه ایــن صــورت اســت کــه، داده هــای ورودی از طریق 
الیــه ی ورودی وارد شــبکه شــده و ســپس بــا توجــه بــه وزن یال هایــی کــه 
ــا  ــده ب ــل ش ــج حاص ــوند. نتای ــی می ش ــت، وزن ده ــل اس ــا متص ــه آن ه ب
ــام تابــع فعال ســازی9  ــه ن ــه تابعــی ب یکدیگــر جمــع شــده و حاصــل آن ب

ــورون اســت. ــی آن ن ــوان مقــدار نهای داده می شــود و نتیجــه ی آن به عن
اساســًا جمــع تمــام مقادیــر بعــد از مقایســه ی آن بــا مقــداری ثابت اســت. 
اگــر شــما یــک ســیگنال را ارســال کنیــد آنــگاه نتیجــه »1« خواهــد بــود 
ــپس  ــود. س ــد ب ــه »0« خواه ــگاه نتیج ــود آن ــال نش ــزی ارس ــر چی ــا اگ ی
ــع  ــا تاب ــا در آنج ــود ت ــال می ش ــدی ارس ــورون بع ــه ن ــود و ب وزن دار می ش
ــیگموئید  ــع س ــک تاب ــم ی ــا می توانی ــود. م ــال ش ــابهی روی آن اعم مش
ــورد  ــیم. درم ــته باش ــازی داش ــع فعال س ــک تاب ــوان ی ــکل( را به عن )s- ش
وزن هــا نیــز، در شــروع به صــورت تصادفــی بــوده و در هــر نــورون ورودی 

و خروجــی یکتــا هســتند.
ــک شــبکه ی عصبــی »پیش خــور«10 معمولــی، پایه ای تریــن نــوع  در ی
کــه  شــبکه ای  از  مســتقیم  به صــورت  اطالعــات  عصبــی،  شــبکه ی 
ســاخته اید عبــور می کنــد و خروجــی حاصــل را بــا خروجــی مــورد 
ــم.  ــه می کنی ــه11 ای مقایس ــای نمون ــتفاده از داده ه ــی از اس ــار ناش انتظ
ــا  ــت آمده ب ــی به دس ــا خروج ــم ت ــم کنی ــا را تنظی ــد وزن داده ه ــال بای ح
خروجــی ایــده آل مطابقــت داشــته باشــد. عمــل ارســال مســتقیم داده هــا 
را از طریــق یــک شــبکه ی عصبــی، شــبکه ی عصبــی پیشــخور12 گوینــد. 
ــه ی  ــه الی ــپس ب ــی و س ــای درون ــه الیه ه ــب از ورودی ب ــه ترتی ــا ب داده ه

خروجــی می رونــد.
ــازی  ــتفاده از کمینه س ــا اس ــین ب ــای پیش ــالح وزن الیه ه ــل اص ــه عم ب
ــواع  ــی از ان ــئله یک ــن مس ــود. ای ــه می ش ــا گفت ــار خط ــا، پس انتش خط

مســائل بهینه ســازی اســت. 
اولیــن راه حــل، اســتفاده از شــیب نزولــی تصادفــی13 به عنــوان یــک روش 
 AdaGrad, Adam چــون  گزینه هایــی  هم اکنــون  بــود.  بهینه ســازی 
Optimizer و روش هــای دیگــری در دســترس اســت. در هــر صــورت 
ــه همیــن خاطــر و به دلیــل  ایــن یــک عمــل محاســباتی عظیــم اســت. ب
موجــود نبــودن سیســتم های قدرتمنــد محاســباتی، شــبکه های عصبــی 

9  Threshold function or Activation function

10  Feed forward

11  Sample data

12  Feed forward neural network

13  Stochastic gradient descent
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ــا افزایــش قــدرت  ــد. در واقــع ب ــدون اســتفاده بودن ــه مــدت نیم قــرن ب ب
ــبکه های  ــتفاده از ش ــه اس ــود ک ــا ب ــتم ها و کامپیوتره ــباتی سیس محاس
عصبــی به صرفــه شــده و روش هــا و شــبکه های جدیــدی معرفــی شــدند.
ــرد  ــر عملک ــاده ، ازنظ ــدی س ــای طبقه بن ــرای کاره ــی ب ــبکه ی عصب ش
 K Nearest ماننــد  دیگــری  ســاده ی  الگوریتم هــای  شــبیه  بســیار 
Neighbors عمــل می کنــد. مزیــت اســتفاده از شــبکه ی عصبــی وقتــی 
ــیار  ــائل بس ــر و مس ــب بزرگ ت ــی به مرات ــا داده های ــه ب ــود ک ــکار می ش آش
ــه رو هســتیم کــه در هــر دو از دیگــر روش هــای یادگیــری  دشــوارتری روب

ــری دارد. ــرد بهت ــین عملک ماش

شبکه های عصبی عمیق14
شــبکه ی عصبــی عمیــق )DNN( یــک شــبکه ی عصبــی مصنوعــی 
ــت.  ــی اس ــه ی ورودی و خروج ــن الی ــان بی ــه ی پنه ــادی الی ــداد زی ــا تع ب
مشــابه شــبکه های عصبــی مصنوعــی ســطحی، DNN می توانــد روابــط 

ــد. ــدل کن ــی را م ــده ی غیرخط پیچی
هــدف اصلــی یــک شــبکه ی عصبــی، اجــرای محاســبات پیچیده بــر روی 
مجموعــه ای از ورودی هــا و ارائــه ی یــک مــدل بــرای حــل یــک مســئله در 

دنیــای واقعــی ،ماننــد طبقه بنــدی15 ، اســت.
در یــک شــبکه ی عمیــق، ورودی، خروجــی و جریانــی از داده هــای 

دنبالــه دار داریــم.

شــکل 5.ا نــواع  شــبکه های عصبــی
یادگیــری  مســائل  در  گســترده ای  به طــور  عصبــی  شــبکه های 
در   می شــوند.  اســتفاده  تقویت شــده17  یادگیــری  و  نظارت شــده16 
ــد بــزرگ  ــداد الیه هــای پنهــان می توان ــق، تع ــی عمی شــبکه های عصب
ــری از  ــیار بهت ــج بس ــد نتای ــق می توانن ــری عمی ــای یادگی ــد. مدل ه باش
شــبکه های یادگیری ماشــین معمولــی را تولیــد  کننــد. مــا از روش شــیب 
ــتفاده  ــه اس ــاندن هزین ــل  رس ــه  حداق ــبکه و ب ــوزش ش ــرای آم ــی ب نزول

. می کنیــم
ــر  شــکبه های یادگیــری عمیــق به طــور فزاینــده ای در جداســازی تصاوی
پویــا از اســتاتیک و نیــز در تجزیه وتحلیــل ســری های زمانی و متــون 

اســتفاده می شــوند. 
ــه  ــام ب ــک ن ــاق ی ــه الص ــوان ب ــق می ت ــری عمی ــی از یادگی ــوان مثال به عن
عکــس فــرد یــا افــراد حاضــر در عکــس اشــاره کــرد، ماننــد کاری کــه در 
14  Deep Neural Networks

15  Classification

16  Supervised learning

17  Reinforcement learning

ــک  ــف ی ــن توصی ــا همچنی ــد و ی ــام می دهن ــی انج ــبکه های اجتماع ش
ــر یادگیــری عمیــق  ــه کــه از دیگــر کاربرد هــای اخی ــا یــک جمل عکــس ب

اســت.

شکل 6.نمایی از یک شبکه عصبی سطحی و عمیق
 ،x2،x1 ــد ــی مانن ــه ورودی های ــتند ک ــی هس ــی توابع ــبکه های عصب ش
x3 و… دارنــد کــه بــه خروجی هایــی ماننــدz3 ،z2 ،z1 و… بــا دو )در 
ــق(  ــبکه ي عمی ــی )ش ــات میان ــن عملی ــا چندی ــطحی( ی ــبکه های س ش
 'w' .ــد ــر می کن ــه تغیی ــه الی ــه ب ــا الی ــا و پایه ه ــوند. وزن ه ــط می ش مرتب
و 'v' بــه ترتیــب وزن هــا و ســیناپس های الیه هــای شــبکه ی عصبــی 

ــتند.  هس
ــری  ــائل یادگی ــق، مس ــری عمی ــتفاده  از یادگی ــرای اس ــورد ب ــن م بهتری
ــه  ــای ورودی ب ــه ای از داده ه ــا مجموع ــا م ــت. در اینج ــده اس نظارت ش

ــم. ــا داری ــار آن ه ــورد انتظ ــای م ــراه خروجی ه هم

شــکل 7. اعمــال الگوریتــم جلوســو و پــس انتشــار بــرای طبقه بنــدی تصویــر ورودی در 
ــه طبقه هــای ســگ و گرب

در اینجــا مــا الگوریتــم پس انتشــار را بــرای پیش بینــی خروجــی درســت 
ــم.  ــال می کنی اعم

ابتدایی تریــن دادگان یادگیــری عمیــق MNIST اســت کــه دادگانــی 
یــک شــبکه ی عصبــی  ارقــام دســت نویس اســت. مــا می توانیــم  از 
ارقــام  تصاویــر  بتوانــد  تــا  دهیــم  آمــوزش  را  عمیــق  کانولوشــنال18 

کنــد. طبقه بنــدی  دادگان  ایــن  در  را  دســت نویس 
تعریــف  امتیــازی  یــک  طبقه بندی کننــده،  عصبــی  شــبکه ی  یــک 
می کنــد. بــرای مثــال، در طبقه بنــدی مراجعــان بــه دو دســته ی بیمــار و 
ســالم، متغیر هایــی ماننــد قــد، وزن، دمــای بــدن، فشــارخون و غیــره روی 
ــی  ــه معن ــد ب ــاال می توان ــاز ب ــذارد. امتی ــر می گ ــده تأثی ــف ش ــاز تعری امتی
بیمــار بــودن و امتیــاز پاییــن بــه معنــی ســالم بــودن مراجعه کننــده باشــد.
هــر گــره در خروجــی و الیه هــای پنهــان طبقه بندی کننــده ی خــود 
ــود را  ــاز خ ــد و امتی ــت می کن ــا را دریاف ــه ی ورودی، ورودی ه را دارد. الی
18  Convolutional Neural Network
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بــرای فعال ســازی بیشــتر بــه الیــه ی پنهــان  بعــدی می دهــد و ایــن رونــد 

تــا رســیدن بــه الیــه خروجــی ادامــه دارد.
ایــن رونــد از ورودی بــه خروجــی و از چــپ بــه راســت انتشــار جلوســو19 

ــود. ــده می ش نامی
مســیر واگــذاری اعتبــارCAP(20( در یــک شــبکه ی عصبــی، یــک ســری 
از تبدیــالت اســت کــه از ورودی آغــاز و بــه خروجــی ختــم می شــود. 
ــاد  ــی را ایج ــن ورودی و خروج ــول بی ــل معم ــات محتم ــا ارتباط CAPه
ــداد  ــخور، تع ــی پیش ــبکه ی عصب ــک ش ــرای ی ــقCAP ب ــد. عم می کنن
ــبکه های  ــرای ش ــت. ب ــی اس ــه ی خروج ــالوه ی الی ــان به ع ــای پنه الیه ه
ــن  ــت چندی ــن اس ــیگنال ممک ــک س ــه ی ــی ک ــتی21، جای ــی بازگش عصب
بــار در یــک الیــه منتشــر شــود، عمــق  CAP بالقــوه می توانــد نامحــدود 

باشــد.

شبکه های عمیق و شبکه های سطحی22
نــدارد کــه  بــرای تعــداد عمــق الیه هــا وجــود  آســتانه ی مشــخصی 
شــبکه ی عصبــی ســطحی را از شــبکه ی عصبــی عمیــق مجــزا کنــد. امــا 
قــرارداد شــده کــه بــرای یادگیــری عمیــق بــا چندیــن الیــه ی غیرخطــی، 

ــد. ــر باش CAP از 2 بزرگت
گــره  اصلــی در شــبکه ی عصبــی، تقلیــد ادراک از یــک نورون در شــبکه ی 
ــر  ــم. ه ــه ای23  داری ــا ادراک چندالی ــس م ــت. پ ــی اس ــی بیولوژیک عصب
مجموعــه ای از ورودی هــا توســط مجموعــه ی از وزن هــا و پایه هــا اصــالح 
می شــود؛ هــر یــال وزن مشــخص و هــر گــره بایــاس مختــص بــه خــود را 

دارد. 
ــتگی  ــا بس ــا و جهت ه ــه وزن ه ــی ب ــبکه ی عصب ــک ش ــن ی ــت تخمی دق
دارد. فرآینــد بهبــود دقــت شــبکه ی عصبــی را آمــوزش دادن24 می نامنــد. 
خروجــی یــک شــبکه ی پیشــخور بــا مقــداری کــه از قبــل صحیــح خوانده 
ــن  ــاوت بی ــرر25 تف ــع ض ــا تاب ــه ی ــع هزین ــود. تاب ــه می ش ــوند مقایس می ش
خروجــی تولیــد شــده و خروجــی مــورد انتظــار اســت. هــدف از آمــوزش 
 دادن ایــن اســت کــه تــا حــد ممکــن هزینــه ی آمــوزش را کاهــش دهیــم. 
بــرای انجــام ایــن کار، شــبکه وزن هــا و جهت گیری هــا را تــا وقتــی 
کــه پیش بینــی بــا خروجــی درســت مطابقــت پیــدا می کنــد، تغییــر 
قــادر  دهیــم  آمــوزش  به خوبــی  را  شــبکه ای  یک بــار  اگــر  می دهــد. 

ــد. ــام ده ــی را انج ــای دقیق ــه پیش بینی ه ــود ک ــد ب خواه
ــم  ــار داری ــر انتظ ــوند و از کامپیوت ــده  می ش ــا پیچی ــه الگوه ــی ک هنگام
ــم.  ــی بروی ــکبه ی عصب ــراغ ش ــه س ــد ب ــد، بای ــخیص ده ــا را تش ــا آن ه ت
ــری  ــرد بهت ــی عملک ــبکه ی عصب ــده ای، ش ــناریو های پیچی ــن س در چنی
مــا  هم اکنــون  می دهــد.  ارائــه  رقیــب  الگوریتم هــای  بــه  نســبت  را 
ــن  ــم ای ــی از قبــل ه ــد حت ــه می توانن ــم ک ــار داری ــی26 در اختی GPUهای
ــق در  ــی عمی ــبکه های عصب ــد. ش ــوزش دهن ــریع تر آم ــا را س الگوریتم ه
ــت. ــرده اس ــون ک ــیار دگرگ ــی را بس ــوزه ی هوش مصنوع ــر ح ــال حاض ح
کامپیوترهــا ثابــت کرده انــد کــه در اجــرای محاســبات تکــراری و پیــروی 
از دســتورالعمل های دقیــق خــوب عمــل می کننــد، امــا نتوانســته اند 
در تشــخیص الگوهــای پیچیــده بــه همــان انــدازه عملکــرد خوبــی ارائــه 

دهنــد.
19  Forward progagation

20  Credit assignment path )CAP(

21  Recurrent neural network )RNN(

22  Deep Nets and Shallow Nets

23  Multi-layered Perception

24  Training

25  Cost function / Loss function

26  Graphical Processing Units

اگــر مشــکلی در تشــخیص الگوهــا ســاده وجــود دارد، یــک ماشــین 
ــا یــک طبقه بندی کننــده ی رگرســیون لجســتیک28  ــردار پشــتیبانی27 ی ب
می توانــد به خوبــی از عهــده ی کار بر آیــد، امــا هرچــه بــر پیچیدگــی 
ــی  ــق باق ــی عمی ــبکه ی عصب ــز ش ــی ج ــود، راه ــزوده می ش ــا اف الگو ه
ــرای یــک الگــوی پیچیــده ماننــد صــورت انســان،  ــد. بنابرایــن ب نمی مان
ــه  ــن ب ــز رفت ــی ج ــد و راه ــت می خورن ــطحی شکس ــبکه های عصبی س ش

ــد. ــی نمی مان ــتر باق ــای بیش ــا الیه ه ــی ب ــبکه های عصب ــراغ ش س
ایــده ی وجــود شــبکه ای از پرســپترون های الیــه ای29 بــرای مدتــی اســت 
کــه در میــان بــوده اســت؛ در ایــن حــوزه، شــبکه ی عمیــق مغــز انســان 
را شبیه ســازی می کنــد. امــا یــک نقطه ضعــف بــرای ایــن ایــده ایــن 
اســت کــه یادگیــری آن مــدت زیــادی طــول خواهــد کشــید و محدودیــت 
گرافیکــی  پردازنده هــای  اخیــرًاً  گرچــه  دارد.  وجــود  ســخت افزاری 
ــا ســرعت بیشــتری آمــوزش  توانســته اند چنیــن شــبکه های عمیقــی را ب

دهنــد.

انتخاب یک شبکه ی عمیق
ــم  ــد تصمی ــدا بای ــم؟ در ابت ــاب کنی ــق انتخ ــبکه ی عمی ــک ش ــه ی چگون
ــا  ــتیم ی ــده هس ــک طبقه بندی کنن ــاختن ی ــال س ــا در ح ــه آی ــم ک بگیری
ــا قصــد داریــم از  ــا الگویــی را داده هــا پیــدا کنیــم و ی در حــال تالشــیم ت
ــرای اســتخراج الگوهــا  ــم. ب ــر نظارت شــده30 اســتفاده کنی یادگیــری غی
از یــک مجموعــه ی بــدون برچســب از داده هــا، از یــک ماشــین محــدود 

ــم.  ــتفاده می کنی ــودکار32 اس ــذار خ ــا رمزگ ــن31 ی بولتزم
در انتخاب یک شبکه ی عمیق موارد زیر را در نظر بگیرید:

در پــردازش متــن و تحلیــل احساســات از یــک شــبکه ی بازگشــتی 	 
ــا شــبکه ی تانســور عصبــی بازگشــتیRNTN( 33( اســتفاده کنیــم. ی

ــد از 	  ــل می کن ــر عم ــطح کاراکت ــه در س ــی ک ــدل زبان ــر م ــرای ه ب
شــبکه ی بازگشــتی اســتفاده کنیــم.

بــرای تشــخیص تصویــر از شــبکه ی بــاور عمیــقDBN( 34( یــا 	 
می کنیــم. اســتفاده  کانولوشــنال  شــبکه ی 

بــرای تشــخیص اشــیا از یــک RNTN یــا یــک شــبکه ی کانولوشــنال 	 
ــم. ــتفاده می کنی اس

برای تشخیص گفتار از شبکه ی بازگشتی بهره می بریم.	 
بــا  چندالیــه  پرســپترون های  و  بــاور  عمیــق  شــبکه ی  به طورکلــی، 
واحد هــای خطــی اصــالح شــدهRELU( 35( انتخاب هــای مناســبی 
بــرای طبقه بنــدی هســتند. بــرای آنالیــز ســری های زمانــی همــواره 

پیشــنهاد می شــود کــه از شــبکه های بازگشــتی اســتفاده شــود. 
36RBM معــادل ریاضــی مترجــم دوطرفــه  اســت. یــک گــذرگاه پیشــخور 
ــه ورودی را  ــدادی ک ــه اع ــه مجموع ــا را ب ــرد و آن ه ــا را می گی 37ورودی ه

رمز گــذاری می کننــد ترجمــه می کنــد.

27  Support vector machine )SVM(

28  Logistic regression classifier

29  Layered perceptrons

30  Unsupervised learning

31  Restricted Boltzman machine

32  Autoencoder

33  Recursive Neural Tensor Network

34  Deep Belief Network

35  Rectified Linear Units

36  Restricted Boltzman Machine

37  Forward pass
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شبکه های عصبی عمیق کانولوشنال - CNNها

اگــر تعــداد الیه هــای موجــود در یــک شــبکه ی عصبــی را بــرای عمیق تــر 
کــردن آن افزایــش دهیــم، پیچیدگــی شــبکه را افزایــش می دهــد و اجــازه 

می دهــد کــه توابعــی را کــه پیچیده تــر هســتند مــدل کنیــم.

شکل 8- ماشین محدود کننده ی بولتزمن
اگرچــه، تعــداد جهت هــا و وزن هــا به صــورت نمایــی افزایــش پیــدا 
ــرای  ــد ب ــواری می توان ــائل دش ــن مس ــری چنی ــع، یادگی ــد. درواق می کن
را  مــا  موضــوع  ایــن  شــود.  غیرممکــن  نرمــال  عصبــی  شــبکه های 
ــتفاده از  ــی اس ــبات یعن ــه محاس ــش هزین ــرای کاه ــی ب ــمت راه حل به س

می کنــد. هدایــت  کانولوشــنال  عمیــق  شــبکه های 
»فیلتــر  از  اســتفاده  ایــده ی  عصبــی  شــبکه های  پشــت  ایــده ی 
متحــرک38« اســت کــه در طــی تصویــر می لغــزد و در تصویــر ضــرب 
ــا  ــرک ی ــر متح ــن فیلت ــود(. ای ــو می ش ــر کانوال ــر در تصوی ــود )فیلت می ش
کانولوشــنال روی محــدوده ی مشــخصی از گره هــا اعمــال می شــود کــه 

بــرای مثــال ممکــن اســت پیکســل ها باشــند.
)CNNهــا(  کانولوشــنال  عصبــی  شــبکه های  خالصــه،  به طــور 
شــبکه های عصبــی چندالیــه هســتند. تعــداد الیه هــا گاهــی از 17 الیــه 

نظــر می گیــرد. را تصاویــر در  و داده هــای ورودی  پیشــی می گیــرد 

شکل 9. یک نمونه از ساختار شبکه های عصبی کانولوشنال چند الیه

)RNN(39شبکه های عصبی بازگشتی
RNNهــا شــبکه هایی هســتند کــه در آن هــا داده می توانــد در هــر 
ــردن  ــون مدل ک ــی چ ــبکه ها در زمینه های ــن ش ــد. ای ــت کن ــی حرک جهت

38  Moving filter

39  Recurrent Neural Network )RNN(

ــد.  ــرد دارن ــان 40 کارب ــی زب ــردازش طبیع ــا پ ــان ی زب
مفهــوم کلــی RNN براســاس اســتفاده از اطالعــات دنبالــه دار بنــا نهــاده 
ــه  ــت ک ــده اس ــرض ش ــال ف ــی نرم ــبکه ي عصب ــک ش ــت. در ی ــده اس ش
ــم  ــر بخواهی ــد. اگ ــتقل ان ــر مس ــا از هم دیگ ــا و خروجی ه ــام ورودی ه تم
کلمــه ی بعــدی را در یــک جملــه پیش بینــی کنیــم بایــد بدانیــم کــه چــه 

کلمــه ای قبــل آن آمــده اســت. 
RNNهــا بازگشــتی نامیــده می شــوند چــرا کــه آن هــا عمــل یکســانی را 
روی هــر عضــو یــک دنبالــه تکــرار می کننــد، بدیــن صــورت کــه خروجــی 
ــی،  ــا ورودی فعل ــراه ب ــی، هم ــان قبل ــان در زم ــای پنه ــا الیه ه ــبکه ی ش
به عنــوان ورودی بــه شــبکه داده می شــود؛ بنابرایــن می تــوان گفــت 
RNNهــا حافظــه ای دارنــد کــه اطالعاتــی درمــورد اینکــه چــه چیز هایــی 
RNNهــا  تئــوری،  را ذخیــره می کننــد. در  قبــاًل محاســبه شــده اند 
می تواننــد از اطالعــات موجــود در دنباله هــای بســیار طوالنــی اســتفاده 
ــر  ــه عقب ت ــد پل ــه چن ــد ب ــا می توانن ــا تنه ــت، آن ه ــا در واقعی ــد، ام کنن

ــند. ــته باش ــی داش دسترس

شکل 10. شبکه ی بازگشتی

همــراه بــا شــبکه های عصبــی کانولوشــنال، RNNهــا به عنــوان بخشــی 
از مدلــی کــه توصیفاتــی را از تصاویــر برچســب گذاری نشــده تولیــد 

می کنــد، اســتفاده می شــود.

شبکه های متخاصم مولد41 یا - GAN ها
هســتند  عمیقــی  عصبــی  شــبکه های  مولــد،  متخاصــم  شــبکه های 
ــل هــم قــرار  ــن دو شــبکه در مقاب کــه از دو شــبکه تشــکیل شــده اند و ای

ــود.  ــه می ش ــم گفت ــا متخاص ــه آن ه ــل ب ــن دلی ــه همی ــد ب گرفته ان
ــبکه ی  ــک ش ــوان ی ــرا به عن ــت، زی ــاد اس ــیار زی ــا بس ــیل GANه پتانس
GAN .اســکن42 یــاد می گیــرد کــه هــر توزیعــی از داده هــا را یــاد بگیــرد
هــا را می تــوان آمــوزش داد تــا جهان هــای مــوازی شــگفت انگیــزی 
مشــابه جهــان خودمــان را در هــر حــوزه ای خلــق کنــد: تصاویــر، موزیک، 
ــوند و  ــوب می ش ــد محس ــای هنرمن ــی ربات ه ــا به نوع ــر. آن ه ــار، نث گفت
ــتر روی  ــبکه بیش ــن ش ــت. ای ــین برانگیز اس ــیار تحس ــا بس ــی آن ه خروج

ــرد دارد. ــر کارب تصاوی
شــبکه ی GAN از دو نــوع شــبکه تشــکیل می شــود: 1- شــبکه ی مولــد، 

2- شــبکه ی تمایزگــر
ــتفاده از ورودی  ــا اس ــه ب ــت ک ــبکه ی CNN اس ــک ش ــد ی ــبکه ی مول ش

40  Natural Language Processing

41  Generative Adversarial Networks

42  Network-scan
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تولیــد شــده  ایــن داده هــای  تولیــد می نمایــد.  را  نویــز، داده هایــی 
ــی  ــای اصل ــا داده ه ــی رود  و ب ــر م ــبکه ی تمایزگ ــه ش ــوان ورودی ب به عن
موجــود، مقایســه می شــوند. بــا اســتفاده از اختــالف موجــود میــان 
ــد  ــبکه ی مول ــای ش ــده، وزن ه ــد ش ــای تولی ــی و داده ه ــای اصل داده ه
اصــالح شــده تــا داده هــای واقعی تــری تولیــد کنــد. از طــرف دیگــر نیــز 
ــا داده هــای تقلبــی را بهتــر  وزن هــای شــبکه ی تمایزگــر اصــالح شــده ت
و دقیــق تــر تشــخیص دهــد. بــه همیــن جهــت بــه شــبکه یGAN مــدل 

ــود. ــه می ش ــز گفت ــس نی دزد و پلی
مبانی

در این قسمت به اصول یادگیری عمیق در پایتون می پردازیم.

مدل ها و الگوریتم های یادگیری عمیق
عمیــق  یادگیــری  الگوریتم هــای  و  مدل هــا  یادگیــری  بــه  اکنــون 

. یــم ز ا می پرد
برخی از معروف ترین مدل های یادگیری عمیق به شرح زیر است:

شبکه های یادگیری کانولوشنال	 
شبکه های عصبی بازگشتی	 
شبکه های اعتقادی عمیق	 
شبکه های متخاصم مولد	 
رمزگذاری های خودکار	 

داده  نمایــش  تنســور  یــا  بــردار  به صــورت  خروجی هــا  و  ورودی هــا 
می شــوند. بــرای مثــال، یــک شــبکه ی عصبــی ممکــن اســت دارای 
ورودی هایــی باشــد کــه در آن، هــر پیکســل RGB به صــورت مجــزا 

می شــود. داده  نمایــش  بــردار  به شــکل 
الیه هــای نورون هایــی کــه بیــن الیــه ورودی و خروجــی قــرار دارنــد، 
نامیــده می شــوند. بیشــتر فعالیتــی کــه شــبکه ی  الیه هــای پنهــان 
عصبــی بــرای حــل مشــکالت انجــام می دهــد در ایــن الیــه اتفــاق 
می افتــد. نگاهــی دقیق تــر بــه الیه هــای پنهــان می توانــد چیزهــای 
ــه  ــرای اســتخراج داده آموخت ــی کــه شــبکه ب ــادی در مــورد ویژگی های زی

ــد. ــکار کن ــت را آش اس
معماری هــای مختلــف شــبکه های عصبــی بــا انتخــاب اینکــه کــدام 
ــکل  ــوند ش ــل ش ــدی متص ــای بع ــر الیه ه ــای دیگ ــه نورون ه ــا ب نورون ه

می گیــرد.

آموزش یک شبکه ی عصبی
اکنــون می آموزیــم کــه چگونــه یــک شــبکه ی عصبــی را آمــوزش دهیــم. 
مــا همچنیــن الگوریتم هــای پــس انتشــار و گــذر بــه عقــب را در یادگیــری 

عمیــق خواهیــم آموخــت.
مــا بــرای یافتــن خروجــی مطلــوب، بایــد وزن هــای بهینــه شــبکه را 
به دســت آوریــم. بــرای آمــوزش شــبکه ی عصبــی از روش گرادیــان نزولــی 
ــی  ــورت تصادف ــا را به ص ــدا وزن ه ــم. ابت ــتفاده می کنی ــونده اس تکرارش
ــای  ــی از زیرمجموعه ه ــپس روی برخ ــم. س ــه می کنی ــی اولی ــدار ده مق
ــا فرآینــد انتشــار بــه جلــو خروجی شــبکه را به دســت می آوریــم  داده هــا ب
 )w( را محاســبه می کنیــم و هــر وزن )C( و ســپس تابــع هزینــه مربوطــه
را بــا مقــداری متناســب بــا )dC/dW( به روزرســانی می کنیــم. ثابــت 

ــود. ــناخته می ش ــری ش ــرخ یادگی ــوان ن ــب به عن تناس
ــا اســتفاده از الگوریتــم  ــوان ب ــا توجــه به شــکل 11 ، گرادیان هــا را می ت ب
پــس انتشــار به طــور مؤثــر محاســبه کــرد. مشــاهدات کلیــدی پــس 
انتشــار ایــن اســت کــه به دلیــل قانــون زنجیــره دیفرانســیل، گرادیــان در 
ــان در  ــتفاده از گرادی ــا اس ــوان ب ــی را می ت ــبکه ی عصب ــورون در ش ــر ن ه
نورون هایــی کــه بــا آن مــرز خارجــی دارنــد محاســبه کــرد؛ بنابرایــن، مــا 
ــای  ــدا گرادیان ه ــی ابت ــم، یعن ــبه می کنی ــس محاس ــا را برعک گرادیان ه
الیــه خروجــی، ســپس بیرونی تریــن الیــه پنهــان و به دنبــال آن الیــه 

ــم. ــه می دهی ــه ورودی ادام ــا الی ــب، ت ــن ترتی ــه همی ــی و ب ــان قبل پنه
الگوریتــم پــس انتشــار عمدتــًا بــا اســتفاده از ایــده یــک گراف محاســباتی 
پیاده ســازی می شــود کــه در آن هــر نــورون بــه گره هــای زیــادی در 
ــاده  ــی س ــات ریاض ــک عملی ــد و ی ــترش می یاب ــباتی گس ــراف محاس گ

ــد.  ــام می ده ــرب را انج ــع و ض ــد جم مانن

شکل 11به روز رسانی وزن ها با الگوریتم پس انتشار ]2[
ــه  ــا ب ــه وزن ه ــدارد و هم ــا ن ــی روی مرز ه ــچ وزن ــباتی هی ــراف محاس گ
گره هــای  بــه  وزن هــا  بنابرایــن  می شــوند،  داده  اختصــاص  گره هــا 
ــر روی  ــار، ب ــس انتش ــم پ ــپس الگوریت ــوند. س ــل می ش ــان تبدی خودش
ــد،  ــل ش ــبه کام ــه محاس ــی ک ــود. هنگام ــرا می ش ــباتی اج ــراف محاس گ
و  اســت  موردنیــاز  به روز رســانی  بــرای  وزن  گره هــای  گرادیــان  فقــط 

نادیــده گرفــت. می تــوان بقیــه ی گرادیان هــا را 

تکنیک بهینه سازی گرادیان نزولی
یکــی از تابع هــای بهینه ســازی متــداول کــه وزن هــا را بــر اســاس خطــای 

ایجــاد شــده تنظیــم می کنــد، »گرادیــان نزولــی« نامیــده می شــود.
 x-y ــودار ــک نم ــیب در ی ــت و ش ــیب اس ــرای ش ــری ب ــام دیگ ــان ن گرادی
ــر،  ــان دقیق ت ــه بی ــت. ب ــر اس ــا یکدیگ ــر ب ــاط دو متغی ــان دهنده ارتب نش
ــا  ــد. م ــاد می کن ــا را ایج ــن خط ــدام وزن کمتری ــم ک ــم بفهمی می خواهی
می خواهیــم وزنــی را پیــدا کنیــم کــه ســیگنال های موجــود در داده هــای 
ــح  ــدی صحی ــه طبقه بن ــا را ب ــد و آن ه ــان می ده ــتی نش ورودی را به درس

ــد. ــر می کن تصوی
عــالوه بــر دو متغیــر خطــا و وزن کــه در موردشــان صحبــت کردیــم، 
یــک متغیــر ســوم، فعال ســازی، کــه وزن از طریــق آن عبــور می کنــد 
ــه  ــکل ک ــن ش ــه ای ــود. ب ــر می ش ــن دو متغی ــطه ی ای ــه واس ــود دارد ک وج
ــر تغییــر خطــا  ــر در فعال ســازی ب ــه تغیی ــا محاســبه اینکــه چگون ابتــدا ب
تأثیــر می گــذارد و چگونــه تغییــر وزن بــر تغییــر در فعال ســازی تأثیــر 
ــر تغییــر  ــه تغییــر وزن ب می گــذارد، می توانیــم محاســبه کنیــم کــه چگون
خطــا تأثیــر می گــذارد. ایــده اصلــی یادگیــری عمیــق، تنظیــم وزن مــدل 
در پاســخ بــه خطــای ایجــاد شــده، تــا زمانــی کــه خطــا بــه مقــدار کمینــه 
ــق  ــبکه عمی ــد، ش ــم باش ــان ک ــدار گرادی ــر مق ــد. اگ ــود برس ــق خ مطل
به آرامــی و اگــر زیــاد باشــد، ســریع حرکــت می کنــد. هرگونــه اشــتباه در 

ــود.  ــت می ش ــای نادرس ــه خروجی ه ــر ب ــوزش منج آم
ــان  ــره از گرادی ــرز گ ــم. م ــر می گیری ــی در نظ ــه خروج ــره را در الی ــک گ ی
ــری  ــه الیه هــای پنهــان عمیق ت در آن گــره اســتفاده می کنــد. هــر چــه ب
پیچیده تــر می شــود. می دانیــم حاصل ضــرب دو  ایــن کار  می رویــم، 
ــان  ــه مــا می دهــد. پــس مقــدار گرادی عــدد بیــن 0 و 1 عــدد کوچکــی ب
ــادی  ــان زی ــه زم ــار ب ــه پس انتش ــود. در نتیج ــر می ش ــان کوچک ت همچن
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ــد. ــش می یاب ــن روش کاه ــت در ای ــاز دارد و دق ــوزش نی ــرای آم ب

چالش هایی در الگوریتم های یادگیری عمیق
چالش هــای خاصــی هــم بــرای شــبکه های عصبــی کم عمــق و هــم 
ــرازش و زمــان محاســبه  ــرای شــبکه های عصبــی عمیــق، ماننــد بیش ب ب
وجــود دارد. بیش بــرازش بــه یادگیــری بیش ازحــد شــبکه و دقیــق شــدن 
ــودش را  ــرد خ ــبکه عملک ــه ش ــه ک ــه نحوی ک ــوزش، ب ــای آم روی داده ه
بــرای داده هــای تســت از دســت می دهــد، گفته می شــود. DNN هــا 
تحــت تأثیــر بیش بــرازش قــرار می گیرنــد زیــرا اســتفاده از الیه هــای 
ــادر  ــتگی های ن ــا وابس ــد ت ــازه می ده ــا اج ــه آن ه ــده ب ــی اضافه ش انتزاع

در داده هــای آموزشــی را مــدل کننــد.
روش هــای منظم ســازی43 ماننــد حــذف تصادفــی44، توقــف زودهنــگام، 
ــرای جلوگیــری  داده افزایــی45 و یادگیــری انتقالــی46 در طــول آمــوزش ب
حــذف  روش  بــه  منظم ســازی  می شــود.  اســتفاده  بیش بــرازش  از 
ــول  ــان در ط ــای پنه ــی را از الیه ه ــی واحدهای ــور تصادف ــی به ط تصادف
آمــوزش حــذف می کنــد کــه بــه جلوگیــری از وابســتگی های نــادر کمــک 
می کنــد. DNNهــا چندیــن پارامتــر آموزشــی ماننــد انــدازه، بــرای مثــال 
تعــداد الیه هــا و تعــداد واحدهــا در هــر الیــه، نــرخ یادگیــری و وزن 
ــه  ــل هزین ــه به دلی ــای بهین ــن پارامتره ــد. یافت ــر می گیرن ــه را در نظ اولی
ــن  ــت. چندی ــی نیس ــه عمل ــباتی همیش ــع محاس ــان و مناب ــاد در زم زی
ــد.  ــرعت ببخش ــبات س ــه محاس ــد ب ــته بندی47 می توان ــد دس ــد مانن ترفن
ــه  ــی ب ــور قابل توجه ــی به ط ــای گرافیک ــاد پردازنده ه ــردازش زی ــدرت پ ق
فرآینــد آمــوزش کمــک کــرده اســت، زیــرا محاســبات ماتریســی و بــرداری 

موردنیــاز به خوبــی بــر روی پردازنده هــای گرافیکــی اجــرا می شــوند.

حذف تصادفی
ــبکه های  ــرای ش ــوب ب ــازی محب ــک منظم س ــک تکنی ــی ی ــذف تصادف ح
ــژه مســتعد بیــش  عصبــی اســت. شــبکه های عصبــی عمیــق به طــور وی

بــرازش هســتند.
ــه کار  ــم کــه حــذف تصادفــی چیســت و چگون ــه ایــن می پردازی اکنــون ب

می کنــد.
بــه قــول Geoffrey Hinton، یکــی از پیشــگامان یادگیــری عمیــق، »اگــر 
یــک شــبکه ی عصبــی عمیــق داریــد کــه دچــار بیش بــرازش نشــده 
اســت، احتمــااًل بایــد از شــبکه بزرگتــری اســتفاده کنیــد و از حــذف 

ــد«. ــتفاده کنی ــی اس تصادف
ــان  ــرار گرادی ــار تک ــر ب ــی ه ــه در ط ــت ک ــی اس ــی تکنیک ــذف تصادف ح
نزولــی، مجموعــه ای از گره هــا را به طــور تصادفــی حــذف می کنیــم. 
ــی  ــور تصادف ــا را به ط ــی از گره ه ــا برخ ــه م ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ای

ــد. ــود ندارن ــاًلً وج ــه اص ــگار ک ــم، ان ــده می گیری نادی
ایــده ای کــه پشــت حــذف تصادفــی وجــود دارد بــه ایــن شــرح اســت کــه 
در یــک شــبکه ی عصبــی بــدون منظم ســازی بــه روش حــذف تصادفــی، 
نورون هــا وابســتگی مشــترکی را بیــن یکدیگــر ایجــاد می کننــد کــه 

ــود. ــرازش می ش ــه بیش ب ــر ب منج

توقف زود هنگام
پیش تــر گفتیــم کــه مــا شــبکه های عصبــی را بــا اســتفاده از یــک 
الگوریتــم تکرارشــونده بــه نــام گرادیــان نزولــی آمــوزش می دهیــم.
ایــده پشــت توقــف زودهنــگام شــهودی اســت. هنگامــی کــه خطــا شــروع 

43  Regularization

44  Drop out

45  Data augmentation

46  Transfer learning

47  Batching 

ــه افزایــش می کنــد، آمــوزش را متوقــف می کنیــم. در اینجــا منظــور از  ب
ــت  ــنجی اس ــای اعتبارس ــده روی داده ه ــری ش ــای اندازه گی ــا، خط خط
ــا  ــر پارامتره ــم اب ــرای تنظی ــه ب ــی اند ک ــای آموزش ــی از داده ه ــه بخش ک

ــار توقــف اســت. ــر پارامتــر معی ــت، اب ــن حال اســتفاده می شــود. در ای
داده افزایی

فرآینــدی اســت کــه در آن میــزان داده هــای موجــود را افزایــش می دهیــم 
ــا  ــا، آن ه ــی تبدیل ه ــال برخ ــود و اعم ــای موج ــتفاده از داده ه ــا اس ــا ب ی
ــای  ــه داده ه ــرایطی ک ــتر در ش ــک بیش ــن تکنی ــم. ای ــش می دهی را افزای
ــای  ــرد دارد. تبدیل ه ــیم، کارب ــته باش ــترس نداش ــی در دس ــوزش کاف آم
دقیــق مورداســتفاده بــه وظیفــه ای کــه قصــد داریــم آن را انجــام دهیــم 
ــی  ــبکه ی عصب ــه ش ــه ب ــی ک ــن، تبدیل های ــر ای ــالوه ب ــتگی دارد. ع بس

ــتگی دارد.  ــاری آن بس ــه معم ــد، ب ــک می کنن کم
ماننــد  ماشــین  بینایــی  وظایــف  از  بســیاری  در  به عنوان مثــال، 
طبقه بنــدی اشــیا، یــک تکنیــک مؤثــر داده افزایــی، افــزودن نقــاط داده 
جدیــدی اســت کــه نســخه های بــرش داده شــده یــا ترجمــه شــده 

داده هــای اصلــی هســتند.
ــرد،  ــر را به عنــوان ورودی می پذی ــر یــک تصوی هنگامــی کــه یــک کامپیوت
آرایــه ای از مقادیــر پیکســل را می گیــرد. فــرض می کنیــم کــه کل تصویــر 
15 پیکســل به ســمت چــپ جابه جاشــده اســت. مــا جابه جایی هــای 
زیــادی را در جهت هــای مختلــف اعمــال می کنیــم کــه نتیجــه ی آن 
یــک مجموعــه داده افــزوده شــده در مقیــاس چندیــن برابــر انــدازه 

ــت. ــی اس ــه داده اصل مجموع

یادگیری انتقالی
ــق« آن  ــم دقی ــده و »تنظی ــش آموزش دی ــدل از پی ــک م ــن ی ــد گرفت فرآین
ــود.  ــده می ش ــی نامی ــری انتقال ــان، یادگی ــای خودم ــا مجموعه داده ه ب
چندیــن راه بــرای انجــام ایــن کار وجــود دارد کــه یکــی از آن هــا در ادامــه 

ــد: ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس م
ــزرگ  ــک مجموعــه داده ب ــده را روی ی ــا مــدل از پیــش آموزش داده ش م
آمــوزش می دهیــم. ســپس آخریــن الیــه شــبکه را حــذف کــرده و بــا 
ــا وزن هــای تصادفــی جایگزیــن می کنیــم. ســپس وزن  یک الیــه جدیــد ب
ــول  ــور معم ــبکه را به ط ــم و ش ــد می کنی ــر را منجم ــای دیگ ــام الیه ه تم
آمــوزش می دهیــم. در اینجــا انجمــاد الیه هــا به معنــای عــدم تغییــر 
ــا بهینه ســازی اســت. مفهــوم پشــت  ــی ی ــان نزول وزن هــا در حیــن گرادی
ایــن کار ایــن اســت کــه مــدل از پیــش آموزش دیــده به عنــوان یــک 
ــه روی کار  ــن الی ــا آخری ــد و تنه ــل می کن ــی عم ــتخراج کننده ی ویژگ اس

فعلــی آمــوزش داده می شــود.

مراحل آموزش یک شبکه ی عصبی
برای آموزش یک شبکه ی عصبی، مراحل زیر را طی می کنیم:

ــو( را 	  ــو )جلوس ــه جل ــذر ب ــه داده، گ ــه داده x در مجموع ــرای نقط ب
به عنــوان  را   c هزینــه  و  می کنیــم  اجــرا  ورودی  به عنــوان   x روی 

خروجــی محاســبه می کنیــم.
ــان را 	  ــم و گرادی ــروع می کنی ــار( را از c ش ــب )پس انتش ــه عق ــذر ب گ

ــامل  ــن کار ش ــم. ای ــبه می کنی ــراف محاس ــای گ ــه گره ه ــرای هم ب
ــد. ــان می دهن ــی را نش ــبکه ی عصب ــه وزن ش ــت ک ــی اس گره های

 	 »w  =  w - ســپس وزن هــا را بــا محاســبه » گرادیــان * نــرخ یادگیــری
بــه روز مــی کنیم.

ــرار 	  ــود تک ــرآورده ش ــای توقــف ب ــه معیاره ــی ک ــا زمان ــد را ت ــن رون ای
می کنیــم.

کاربرد ها
یادگیــری عمیــق عــالوه بــر کاربرد هــای ذکــر شــده در قســمت مقدمــه، 
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ــور  ــخیص توم ــودران، تش ــین های خ ــد ماش ــز مانن ــری نی ــوارد دیگ در م
ــازی و  ــودکار ب ــن خ ــازی، بازیک ــار، آهنگ س ــی گفت ــه ی آن ــزی، ترجم مغ

غیــره نتایــج خوبــی بــه همــراه داشــته اســت. 
ماشــین  یادگیــری  از  پــس  بعــدی  بــزرگ  جهــش  عمیــق  یادگیــری 
به ســمت  حاضــر،  حــال  در  و  اســت  پیشــرفته تر  پیاده ســازی  بــا 
تبدیل شــدن بــه یــک اســتاندارد صنعتــی پیــش مــی رود کــه نویــدی قــوی 
بــرای تحولــی بــزرگ در هنــگام برخــورد بــا داده هــای بــدون ســاختار خــام 

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ را ب
ــا افزایــش تعــداد الیه هــای  ایــد ه ی توســعه شــبکه های عصبــی عمیــق ب
آموزشــی بــرای هــر شــبکه اســت. هرچــه داده هــا دقیق تــر باشــند 
ــوزد. ــا می آم ــورد آن ه ــتری در م ــات بیش ــین اطالع ــکان(، ماش )تاحدام
ــد. یکــی  ــی ماشــین می یاب یادگیــری عمیــق محبوبیــت خــود را در بینای
از وظایــف به دســت آمده در ایــن حــوزه، طبقه بنــدی تصاویــر اســت 
ــر ورودی داده شــده به عنــوان یــک کالس  ــرای مثــال در آن، تصاوی کــه ب
ــد  ــف می کن ــر را توصی ــن تصوی ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــه ب ــبی ک ــا برچس ی
طبقه بنــدی می شــوند. مــا به عنــوان انســان در اوایــل زندگــی خــود 
ــا  ــن مهارت ه ــم و ای ــام دهی ــن کار را انج ــه ای ــه چگون ــم ک ــاد می گیری ی
در تشــخیص ســریع الگوهــا، تعمیــم دانــش قبلــی و ســازگاری بــا محیــط 

تصاویــر مختلــف را به دســت می آوریــم.
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امــروزه بشــر بــرای حــل بســیاری از مســائل خــود در زمینه هــای مختلــف 
ماننــد پزشــکی، مهندســی و علــوم پایــه بــه طبیعــت رجــوع کــرده اســت. 
ــوم مختلــف و طبیعــت، در زیرمجموعــه علمــی موســوم  ارتبــاط بیــن عل
ــا  ــام و ی ــا اله ــم ب ــن عل ــرد. ای ــرار می گی ــه ق ــورد مطالع ــک« م ــه »بایونی ب
تقلیــد از قوانیــن و ســاختارهای مختلــف طبیعــت بــه طراحــی و ســاخت 
منظــر  از  می پــردازد.  آن هــا  مشــکالت  حــل  و  مختلــف  تجهیــزات 
واژه  شــناختی، بایونیــک به معنــای »زیستارشــناختی« اســت. ایــن دو 
کلمــه از دو بخــش بیــو1 به معنــای زندگــی و پســوند ایــک2 به معنــای 

ــت ]2[. ــده اس ــکیل ش ــباهت تش ش
بایونیک در حوزه پزشکی

بایونیــک در علوم پزشــکی بــه اعضای مصنوعــی مکانیکــی و بیومکانیکی 
ــی از  ــا بخش ــول ی ــو معل ــی عض ــور جایگزین ــه به منظ ــود ک ــالق می ش اط
ــود. در  ــی می ش ــار طراح ــدن بیم ــرد آن، در ب ــود عملک ــرای بهب ــو، ب عض
ــا داشــتن قابلیت هــای تقویت شــده  اینجــا هــدف ســاختن اندام هایــی ب
فیزیولوژیکــی اســت کــه بــا جایگزیــن کــردن توســط اجــزای الکتریکــی یــا 

الکترومکانیکــی امــکان پذیــر اســت. 
مهندســان پزشــکی تمایــل بــه ســاخت وســایلی دارنــد کــه موفــق بــوده، 
بــرای فــرد مشــکلی ایجــاد نکننــد و از قطعه هایــی تشــکیل شــده باشــند 
کــه حتــی اگــر آن عضــو خــراب یــا گــم شــد تغییــرات را بــرای فــرد ذخیــره 
ــا،  ــل مینی الکترون ه ــود مث ــواد موج ــن م ــا از آخری ــن قطعه ه ــد. ای کنن
بهــره  والگوریتم هــا  پیشــرفته  ربات هــای  مکانیســم   و  ابرکامپیوتر هــا 

می بــرد ]3[.
کنترل مایوالکتریک پروتز های اندام های تحتانی

پروتز هــای رباتیــک انــدام تحتانــی عمدتــا بصــورت مســتقل کنتــرل 
ــره ای در  ــرکات دای ــه ح ــد ب ــود می توان ــرل موج ــه کنت ــا اینک می شــوند. ب
طــول حرکــت کاربــران قطــع عضــو کمــک کنــد ولــی ایــن سیســتم های 

1  Bio

2  Ic

ــتند. ــدود هس ــی مح ــرل عصبی-عضالن ــدم کنت ــل ع ــدرن به دلی م

شــکل 1 تعــدادی از تجهیــزات بیونیــک در علــم پزشــکی کــه در بــدن انســان اســتفاده 
می شــوند: )الــف( ایمپلنــت حلزونــی بــرای احیــاء قــدرت شــنوایی 3، )ب( قلــب 
نخــاع  از  پــای مصنوعــی، )ت( چشــم مصنوعــی، )ث( قســمتی  مصنوعــی، )پ( 
مصنوعــی و )ج( پوســت مصنوعــی بــرای دســت بــا قابلیــت تشــخیص و دریافــت 

تحریــکات مکانیکــی ماننــد حرکــت و لمــس  ]3[.

وقتــی ســیگنال های عصبــی حاصــل از مغــز بــه عضــالت دســتور حرکــت 
مــی دهنــد، آن هــا حرکــت می کننــد. الکترومایوگرافــی4 یــا مایوالکتریک5 
میــزان پاســخ عضــالت بــه ایــن ســیگنال ها را اندازه گیــری می کنــد 

.]5[
3  cochlear implant

4  EMG: Electromyography

5  Myoelectric

بایونیک

حمید اردستانی
امیرحسین حتم خانی

درسا خدابخش
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ــط  ــی  توس ــای تحتان ــز اندام ه ــک پروت ــرل رباتی ــی کنت ــا بررس ــدف م ه
در  باقی مانــده  عضــالت  از  شــده  ثبــت  الکترومایوگرافــی  ســیگنال 
ــدام  ــد ان ــر بتوان ــرد اگ ــت. ف ــی اس ــدام تحتان ــو ان ــع عض ــراد دارای قط اف
ــدام  ــه ان ــد ک ــاس کن ــود احس ــب می ش ــد موج ــرل کن ــی را کنت مصنوع

بیولوژیــک خــودرا به دســت آورده اســت.
رویکــرد مــا بررســی پیکربنــدی اتصــال عصــب به عضلــه، تکنیــک جراحی 
الکترومایوگرافــی،  سنســور های  پیشــرفته،  عصبــی  رابط هــای  بــرای 
امــروزه  اســت.  کنترلــی  پارادایم هــای  و  الگوریتم هــا  رمزگشــایی 
تحقیقــات پیشــرفته نویــد فعــال کــردن عملکردهــای کنترلــی جدیــد در 

پروتزهــا و ربات هــای پوشــیدنی را می دهنــد.
ــت  ــه و اهمی ــن زمین ــود در ای ــای موج ــا و فرصت ه ــن چالش ه  همچنی
کنتــرل حــرکات انســان موجــب همــکاری بیــن مهندســان مکانیــک 
و محققــان عصبــی می شــود تــا اندام هــای تحتانــی بیونیــک کنتــرل 

ــد ]1[. ــی کنن ــی طراح ــرد حرکت ــود عملک ــرای بهب ــونده را ب ش

پیکربندی اتصال عصب به عضله
ــد  ــن می کن ــده تعیی ــدام باقی مان ــه در ان پیکربنــدی اتصــال عصب-عضل
ــورد  ــرای بازخ ــد ب ــود می توان ــی موج ــیگنال های بیولوژیک ــیر س ــه مس ک
ــل  ــیاری از عوام ــود. بس ــتفاده ش ــی اس ــرل عصبی-عضالن ــز و کنت پروت
مثــل علــت قطــع عضــو، طــول و شــکل  باقی مانــده انــدام و عضلــه 

ــد. ــر می گذارن ــی تأثی ــد حرکت ــر واح ــی6 ب ــدی آتروف بع
 واحــد هــا، گیرنده هــای عمقــی و نورون هــای آوران، عملکــرد و کیفیــت 
فیبــر عضالنــی را تغییــر می دهنــد. در تکنیــک جراحــی طــول، بــاز جذب 
واحــد حرکتــی و حــس عمقــی بســیار مهــم اســت چــرا کــه ممکــن اســت 
ــده و در  ــا درد ش ــات ی ــی، انقباض ــب آتروف ــاد موج ــا زی ــی ی ــش ناکاف تن
ــی  ــای جراح ــذارد. تکنیک ه ــر بگ ــی تأثی ــر فعالیت هــای عضالن نتیجــه ب
ســنتی بــرای انــدام تحتانــی قطــع عضــو، تکامــل کمــی داشــته اند ]1[.
ایــن  ترانس فمــورال8  و  ترانس تیبیــال7  جراحــی  در  نــوع  شــایع ترین 
اســت کــه بافــت دیســتال اطــراف را دور می اندازنــد و محــل قطــع عضــو 
بــه اضافــه بطــن عضالنــی به وســیله میــودوز9 و میوپالســت10 جــدا 

می شــوند.
و  می کنــد  متصــل  اســتخوان  بــه  مســتقیما  را  ماهیچه هــا  میــودوز   
میوپالســت گروه هــای مختلــف عضــالت را بــه هــم مــی دوزد. در ایــن نــوع 
ــت  ــه دور از باف ــرم ب ــت ن ــت باف ــده در موقعی ــع ش ــاب قط ــی اعص جراح
اســکار در معــرض تحریــک ســوکت پروتــز قــرار می گیرنــد کــه هــدف بــه 
حداقــل رســاندن نورومــا11 اســت. باقی مانــده  عضــالت  پــس  از جراحــی 
 ســنتی  هنــوز می تواننــد توســط مغــز و نخــاع فعــال شــوند امــا الگوهــای 
ــاوت از  ــو متف ــع عض ــراد قط ــن در اف ــول راه رفت ــی در ط الکترومایوگراف

ــراد ســالم اســت ]1[. اف
اخیــرًا تکنیک هــای جراحــی جدیــدی کــه توســعه یافته انــد رابــط انســان 
ــی  ــای جراح ــدف از تکنیک ه ــد. ه ــر می گیرن ــز را در نظ ــتم پروت و سیس
ــت  ــده جه ــدام باقی مان ــتفاده از ان ــه اس ــت بلک ــکل نیس ــر ش ــط تغیی فق
ــدن  ــازگارتر ش ــی، س ــرل عصبی-عضالن ــرای کنت ــی ب ــط عصب ــود راب بهب
بــا محیــط و قابــل اعتمادتــر بــودن عملکــرد آن در دنیــای واقعــی اســت.
یکــی از تکنیک هــای جدیــد جراحــی، AMI12  اســت کــه هــدف آن 

6  Atrophy

7  Transtibial

8  Transfemoral

9  Myodesis

10  Myoplasty

11  Neuroma

12  AMI: Agonist–Antagonist Myoneural Interface

ــی  ــس عمق ــورد ح ــرای بازخ ــدن ب ــی ب ــیم های طبیع ــتفاده از مکانس اس
ــت. ــز اس ــم پروت ــرل و تجس ــش کنت ــت افزای جه

در ایــن روش جراحــان بــرای بازیابــی عضــالت متقابــل جفت هــای 
متصــل  هــم  بــه  را  آنتاگونیســت  و  آگونیســت  باقی مانــده  عضالنــی 
ــد مکانیکــی  می کننــد. هنگامــی کــه آگونیســت منقبــض می شــود پیون
مکانیکــی  پیونــد  آن  انبســاط  هنــگام  و  کشــیده  را  آنتاگونیســت 
واحدهــای  در  انقباضاتــی  چنیــن  می شــود.  منقبــض  آنتاگونیســت 
عضالنــی متاثــر از طــول و نیــرو هســتند کــه موجــب می شــوند کــه افــراد 
در درک موقعیــت احســاس طبیعی تــری داشــته باشــند و بــا ســرعت 
عضــالت حرکتــی باقی مانــده را کنتــرل کننــد. در ایــن روش مــچ پــا 
مصنوعــی در مقایســه بــا قبــل دو درجــه آزادی بیشــتری دارد و در نتیجــه 

هنــگام راه رفتــن انقباضــات بیشــتری انجــام می دهــد ]1[.
کــه  اســت   TMR13 جراحــی  مــدرن  تکنیک هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــراد دارای  ــی در اف ــرل عصبی-عضالن ــع کنت ــی مناب ــدف در آن بازیاب ه
ــده  ــع ش ــالت قط ــه عض ــده ب ــاب باقی مان ــال اعص ــا انتق ــو ب ــع عض قط
بازیابــی مکان هــای ضبــط  بــرای  ماهیچه هــای عصب دهــی  اســت. 
به عنــوان  رفتــه  دســت  از  مفاصــل  در  الکترومایوگرافــی  ســیگنال 
تقویت کننــده بیولوژیکــی عمــل می کننــد. مثــاًل بــرای افــراد قطــع 
ــترک  ــورت مش ــال15 را به ص ــب تیبی ــوان عص ــورال14 می ت ــو ترانس فم عض
ــد  ــر بلن ــب را در س ــاخه عص ــرد و ش ــل ک ــری و پرونئال16وص ــه وت ــه نیم ب
یعنــی در دو ســر فموریــس17 قــرار داد و ســیگنال های الکترومایوگرافــی 
ــی  ــرل عصبی-عضالن ــرای کنت ــدد ب ــب مج ــا عص ــای ران ب از ماهیچه ه

ــود ]1[. ــل نم ــی منتق ــای مصنوع ــچ پ م

پارادایم های کنترلی
پاهــای مصنوعــی رباتیــک فعلــی فعــال نیســتند و از حســگر جنبشــی-
بــرای  مســتقل  کنترل کننده هــای  هدایــت  بــرای  ســینماتیکی 
محــدود  سیســتم های  از  و  شــده  برنامه ریــزی  پیــش  از  فعالیت هــای 
ــرای برنامه ریــزی موقعیت هــای از پیــش تعریــف شــده مثــل چرخــش،  ب
رویکردهایــی  و  می کننــد  اســتفاده  ایســتادن  و  نشســتن  حرکــت، 
ــرای  ــی ب ــت ول ــده هس ــاذ ش ــخص اتخ ــال مش ــای کام ــرای موقعیت ه ب
موقعیت هایــی بــا محیــط و شــرایط خــاص پاســخگو نیســتند ماننــد 
پــرش، گرفتــن اشــیا و... . ایــن محدودیت هــا باعــث عالقــه جوامــع 
تحقیقاتــی بــه توســعه کنتــرل عصبــی مایوالکتروگرافــی شــده اســت. در 
ــت  ــن اس ــه ممک ــی، ک ــی الکترومایوگراف ــرد کنترل ــعه رویک ــتای توس راس
تطبیــق پذیــری و ســازگاری پروتزهــای رباتیــک انــدام تحتانــی را بهبــود 
ببخشــد دو نــوع رویکــرد وجــود دارد: کنتــرل نظارتــی و کنتــرل مســتقیم 

.]1[
کنترل نظارتی الکترومایوگرافی18

از آنجایــی کــه حــرکات پروتزهــا به صــورت دســتی کاری دســت و پــا 
ــی  ــیگنال الکترومایوگراف ــاس س ــر اس ــا را ب ــوان پروتزه ــت، می ت ــر اس گی
ــی  ــرد. از آن  جای ــرل ک ــم و کنت ــف تنظی ــرکات مختل ــرای ح ــی ب دریافت
ــرل  ــرل اســت، کنت ــن کنت ــت، اســاس کار ای ــه حال ــه تحــرک وابســته ب ک
ــم  ــت تنظی ــال حرک ــز را در انتق ــی الکترومایوگرافــی، مکانیــک پروت نظارت

.]1[ می کنــد 

13  TMR: Targeted Muscle Reinnervation

14  Transfemoral

15  Tibia

16  Peroneal

17  Femoris

18  Supervisory EMG control
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سیگنال های ورودی
از  شــده  ثبــت  الکترومایوگرافــی  ســیگنال های  از   ،]1[ مطالعــات  در 
ــتفاده  ــت اس ــت حرک ــخیص حال ــرای تش ــده ب ــو باقی مان ــالت عض عض
ــالم و  ــالت س ــی عض ــت آناتومیک ــق موقعی ــا طب ــت. الکتروده ــده  اس ش
بررســی ســیگنال های الکترومایوگرافــی روی انــدام باقی مانــده قــرار 
می گیرنــد. تشــخیص حرکــت و طبقه بنــدی بــر اســاس الگــوی ســیگنال 
چنــد کانالــه انجــام می شــود. در ایــن مطالعــات ]1[  از نــه الکتــرود روی 
ــتفاده  ــده اس ــو باقی مان ــرود روی عض ــار الکت ــده و چه ــک ران باقی مان ی
ــو  ــع عض ــش دارای قط ــورد آزمای ــای م ــن گروه ه ــت. همچنی ــده  اس ش
ــش  ــه افزای ــا ک ــد. ازآن ج ــیون بوده ان ــطح آمپوتاس ــر از س ــالت باالت عض
ــور  ــم سنس ــه و تنظی ــتفاده روزان ــی اس ــث پیچیدگ ــگرها باع ــداد حس تع
اطالعــات  می توانــد   TMR جراحــی  کــه  دریافتنــد  گروهــی  بودنــد 
ــد.  ــش ده ــالم را افزای ــالت س ــده از عض ــت ش ــک ثب ــرل مایوالکتری کنت
شــرکت کنندگانی کــه جراحــی  TMR داشــتند در مقایســه بــا ســایر 
شــرکت کنندگان حــدود 40 درصــد کاهــش خطــا در طــول حــرکات 
مجــازی داشــتند. عــالوه بــر ایــن، تلفیــق تشــخیص از طریــق ســیگنال 
الکترومایوگرافــی و مقایســه آن بــا معیارهــای مکانیکــی و عصبی عضالنــی 
ــر هم جوشــی  دقــت تشــخیص را بهبــود بخشــید. ایــن رویکــرد مبتنــی ب
بهتــر از الگوریتم هایــی بــود کــه فقــط از الکترومایوگرافــی یــا معیارهــای 
ــن کار،  ــا ای ــد. ب ــتفاده می کردن ــتم اس ــوان ورودی سیس ــی به عن مکانیک
ثابــت شــد کــه اســتفاده از ســیگنال های الکترومایوگرافــی در کنــار 

اندازه گیری هــای مکانیکــی ضــروری هســتند ]1[.

استخراج ویژگی ها و طبقه بندی وابسته به فاز الکترومایوگرافی
به طــور  فوقانــی  انــدام  بــرای  الکترومایوگرافــی  الگــوی  از  اســتفاده 
ــت  ــد حال ــا بای ــرد تنه ــن کار ف ــرای ای ــوده و ب ــتفاده ب ــورد اس ــترده م گس
ــدت  ــن م ــد. در ای ــظ کن ــی19 حف ــت خیال ــر روی دس ــت را ب ــت دس حرک
به طــور  توزیع شــان  و  هســتند  ثابــت  الکترومایوگرافــی  ســیگنال های 
سیســتم های  بــا  می تــوان  بنابرایــن  نمی کنــد،  تغییــر  تصادفــی 
طبقه بندی کننــده20 حرکــت را بــرای کنتــرل مــداوم پروتــز شناســایی 
ــی در  ــدام تحتان ــی در ان ــیگنال های الکترومایوگراف ــل، س ــرد. در مقاب ک
طــی یــک چرخــه کامــل راه رفتــن ثابــت نیســتند بنابرایــن نیازمنــد یــک 
اســتراتژی متفــاوت بــرای تشــخیص الگــو الکترومایوگرافــی هســتند. 
ــاز راه رفتــن  ــک ف ــیگنال الکترومایوگرافــی در ی ــم کــه س اگــر فــرض کنی

19  Phantom hand

20  Classifier

عضــالت  از  شــده  ثبــت  الکترومایوگرافــی   الگوهــای  و  ســاکن  شــبه 
ــت،  ــان حال ــی در هم ــاوت ول ــی متف ــای حرکت ــن حالت ه ــده بی باقی مان
ــی  ــدام تحتان ــی در ان ــیگنال الکترومایوگراف ــوان س ــتند، می ت ــت هس ثاب
ــرد.  ــرا ک ــو21 را اج ــخیص الگ ــتراتژی تش ــت و اس ــاز دانس ــه ف ــته ب را وابس
ــدام  ــر ک ــه ه ــده ک ــتم های دسته بندی ش ــکل از سیس ــرد متش ــن رویک ای

ــت ]1[. ــتند اس ــن هس ــاز راه رفت ــه ف ــوط ب مرب
ــاد،  ــش ابع ــی، کاه ــتخراج ویژگ ــامل اس ــو ش ــخیص الگ ــاز، تش ــر ف در ه
طبقه بنــدی الگــو و ســپس پــردازش اطالعــات اســت. اســتخراج ویژگــی 
گامــی بســیار مهــم بــرای طبقه بنــدی دقیق تــر الگوهاســت. ویژگی هــای 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــتخراج کنن ــات را اس ــر اطالع ــد حداکث ــده بای ــاب ش انتخ
ــان  ــوزه زم ــای ح ــوند. از ویژگی ه ــل ش ــز قائ ــی تمای ــاالت حرکت ــن ح بی
ماننــد تعــداد تقاطع هــای صفــر، قــدر مطلــق میانگیــن، تغییــر عالمــت 
ــتفاده  ــط اس ــس متوس ــل فرکان ــس مث ــوزه فرکان ــای ح ــیب و ویژگی ه ش

شــده اســت. 
اخیــرًا، روش هــای تحلیــل زمان-فرکانــس و زمان-مــکان توجــه محققیــن 
ــاد  ــاد زی ــا ابع ــی ب ــه داده های ــر ب ــا منج ــد، ام ــب کرده ان ــود جل ــه خ را ب
ــروری  ــد را ض ــی و بع ــش ویژگ ــای کاه ــتفاده از روش ه ــه اس ــده اند ک ش
ابعــاد  موجــک23  تبدیــل  و  کوتاه مــدت22  فوریــه  تبدیــل  ســاخته اند. 
باالیــی از بردارهــای ویژگــی را ایجــاد می کننــد و اســتفاده از تکنیک هــای 
کاهــش ابعــاد بــرای کاهــش بــار دســته بندی واجــب می شــود ]7[. 
ــه  ــر ب ــد منج ــی می توان ــرای الکترومایوگراف ــیون ب ــب رگرس ــزودن ضرای اف
ــرای  ــاد ب ــش ابع ــای کاه ــن از تکنیک ه ــود بنابرای ــیگنال ش ــب س تخری
ــد  ــرازش بیش ازح ــری از ب ــی و جلوگی ــای ویژگ ــدازه ی برداره ــش ان کاه

ــود.  ــتفاده می ش ــا اس آن ه
از ســایر روش هــای مــورد بررســی می تــوان بــه جســت وجوی مســتقیم و 
معکــوس ترتیبــی24 و روش حداقل-افزونگــی، حداکثر-ارتبــاط25 اشــاره 
ــدی  ــوی طبقه بن ــک الگ ــه ی ــده ب ــتخراج ش ــای اس ــن ویژگی ه ــرد. ای ک

بــرای تشــخیص حرکــت داده می شــوند ]شــکل2[.
عصبــی  شــبکه های  شــامل  دســته بندی کننده  سیســتم های  انــواع 
مصنوعــی، ماشــین بــردار پشــتیبان26، آنالیــز تشــخیصی خطــی27، 
اســتفاده  بیزیــن29  پویــای  شــبکه  و  دوم28،  درجــه  تفکیــک  تحلیــل 
شــده اند. بــرای داشــتن تاریخچــه ی زمانــی و ارائــه ی اطالعــات بــه 
سیســتم دســته بندی کننده می تــوان شــبکه بــاور عمیــق را بــا آنالیــز 
ــدی را  ــت بع ــق حرک ــاور عمی ــبکه ب ــرد. ش ــب ک ــی ترکی ــخیص خط تش
ــز تشــخیص خطــی گام قبلــی را  ــی کــه آنالی پیش بینــی می کنــد در حال
ــخیص  ــز تش ــه آنالی ــد ک ــان داده ان ــج نش ــد. نتای ــب گذاری می کن برچس
خطــی بهتریــن دســته بندی الگــوی الکترومایوگرافــی را انجــام می دهــد 

.]6[
از آنجایــی کــه ایــن ســاختار می توانــد الگوهــای الکترومایوگرافــی را 
طــول زمــان بیامــوزد بســیار مفیــد اســت. در نهایــت روش پس  پردازشــی 
ماننــد رای گیــری اکثریــت کــه بــرای کاهــش خطــا  دســته بندی اســتفاده 

21  Pattern Recognition Strategy

22  The short-time Fourier transform

23  Wavelet transform

24  Sequential forward and backward selection

25  Minimum-redundancy-maximum-relevance algorithms

26  Support vector machine )SVM(

27  Linear discriminant analysis )LDA(

28  Quadratic discriminant analysis )QDA(

29  Dynamic Bayesian networks )DBNs(



34
شــده  اســت باعــث افزایــش تاخیــر سیســتم های بی درنگ30می شــود 

.]1[

الگــوی  تشــخیص  بــر  مبتنــی  پروتــز  کنتــرل 
فــی ا گر یو ما و لکتر ا

در  اســتفاده  از  قبــل  الکترومایوگرافــی  رمزگشــاهای  عمــل،  در 
ــوزش  ــن آم ــد و ای ــدل دارن ــوزش م ــه آم ــاز ب ــگ نی ــتم های بی درن سیس
ــده  ــب گذاری ش ــی برچس ــای آموزش ــع آوری داده ه ــه جم ــاز ب ــدل نی م
تعییــن  دســته بندی کننده ها  در  پارامترهــا  آن،  به دنبــال  کــه  دارد 
شــوند. جمــع آوری داده هــای آموزشــی کافــی بــرای شــرایط متعــدد 
زمان بــر  می توانــد  و...  پله هــا  رمپ هــا،  ایســتادن،  نشســتن،  ماننــد 
باشــد، عــالوه بــر ایــن داده هــای آموزشــی بــرای داشــتن عملکــرد قابــل 
اطمینــان نیازمنــد یــادآوری روزانــه هســتند. داشــتن یــک راه بــرای 
جمــع آوری کارآمــد و اتوماتیــک داده هــا می توانــد زمــان و مشــکالت 

کالیبــره کــردن سیســتم ها را بــه حداقــل برســاند ]1[.

ــی. در  ــدام تحتان ــز ان ــرای پروت ــی ب ــی الکترومایوگراف ــرل نظارت ــوی کنت ــی. در . الگ ــدام تحتان ــز ان ــرای پروت ــی ب ــی الکترومایوگراف ــرل نظارت ــوی کنت ــکل 22. الگ ــکل ش ش
ــی الکترومایوگرافــی، ســیگنال های الکترومایوگرافــی و ســیکل راه رفتــن  ــی الکترومایوگرافــی، ســیگنال های الکترومایوگرافــی و ســیکل راه رفتــن کنتــرل نظارت کنتــرل نظارت
بــرای طبقه بنــدی الگو هــای حرکتــی فــرد اســتفاده می شــوند. نتیجــه ای کــه سیســتم بــرای طبقه بنــدی الگو هــای حرکتــی فــرد اســتفاده می شــوند. نتیجــه ای کــه سیســتم 
ــا تشــخیص  ــه می دهــد  انتقــاالت ماشــین حالــت متناهــی را ب ــا تشــخیص دســته بندی کننــده ارائ ــه می دهــد  انتقــاالت ماشــین حالــت متناهــی را ب دســته بندی کننــده ارائ

ــد ]11[.[. ــن می کن ــی تعیی ــت حرکت ــد ]حال ــن می کن ــی تعیی ــت حرکت حال

در طــول فرآینــد بی درنــگ، سیســتم طبقه بندی کننــده الکترومایوگرافــی 
آمــوزش دیــده، حالــت حرکــت را پیش بینــی کــرده و شــرایط کنتــرل 
ــی از  ــد. یک ــاز می کن ــی31 آغ ــاالت متناه ــین ح ــک را در ماش ــای رباتی پ
چالش هــا ایــن اســت کــه رویکردهــای تشــخیص الگــو الکترومایوگرافــی 
بــه تغییــرات ناشــی از اختــالالت ســیگنال ماننــد جابه جایــی محــل 
الکترودهــا در طــول زمــان و یــا تغییــرات فیزیولوژیکــی حســاس هســتند 
کــه باعــث غیرقابــل اطمینــان شــدن سیســتم کنترلــی می شــوند و 
ــر  ــالوه ب ــکل ع ــن مش ــل ای ــرای ح ــد. ب ــد می کنن ــر را تهدی ــی کارب ایمن
آمــوزش مجــدد، راه هــای دیگــری نیــز پیشــنهاد شــده اســت. بــرای 
ــی  ــی اضاف ــگرهای الکترومایوگراف ــا حس ــته بندی کننده ها ب ــال، دس مث
می تواننــد ســیگنال های غیــر عــادی را تشــخیص داده، کانال هــای 
ــل دوام را  ــیگنال های قاب ــط س ــرده و فق ــراب را رد ک ــی خ الکترومایوگراف

ــد. ــاب کنن ــر انتخ ــرد بهت ــرای عملک ب
را  دســته بندی کننده  پارامترهــای  بتوانــد  کــه  الگویــی  تشــخیص   
ــد  ــانی کن ــه روز رس ــگ ب ــتم بی درن ــتفاده از آن در سیس ــا اس ــان ب همزم
راه حــل امیدوارکننــده دیگــری بــرای داشــتن دســته بندی کننده های 
ســیگنال  نظارتــی  کنتــرل  چالش هــای  دیگــر  از  اســت.  قوی تــر 
ــدازی ســوئیچ اســت.  ــرای راه ان ــف زمان بنــدی ب الکترومایوگرافــی، تعری
30  Real-time

31  Finite state machines

اگرچــه تشــخیص الگــوی الکترومایوگرافــی در لحظــه حالــت حرکــت 
ــط در  ــده فق ــر کنترل کنن ــا پارامت ــد ام ــه می ده ــخیص و ارائ ــر را تش کارب
یــک زمــان کــه برایــش تعریــف شــده اســت بــه روز می شــود. بــرای مثــال، 
ــاده روی  ــت پی ــال از حال ــرای انتق ــی را ب ــدی بحران ــگ ]1[ زمان بن هوان
بــر روی ســطح صــاف بــه حالــت بــاال رفتــن از پلــه، قبــل از پــا گذاشــتن 
روی پلــکان تعریــف کــرد تــا از تعویــض حالــت حرکــت امــن بــرای بیمــار 

ــد ]1[. ــل کن ــان حاص اطمین

معیارهای ارزیابی و عملکرد
ــا درصــد خطــا و دقــت  عملکــرد سیســتم های کنتــرل نظارتــی معمــواًل ب
ــوند.  ــی می ش ــی ارزیاب ــان پیش بین ــی و زم ــت پیش بین ــته بندی، دق دس
میــزان دقــت گــزارش شــده در بــازه ٪75 تــا ٪99 متغیــر اســت. رایج ترین 
خطــای دســته بندی بیــن رمپ هــا و راه رفتــن در ســطح همــوار اســت. بــا 
ایــن حــال چگونگــی تأثیــر ایــن معیارهــای مهندســی بــر عملکــرد حرکتی 
ــر مشــخص نیســت. ژانــگ و همکارانــش ]1[ به طــور سیســتماتیک  کارب
ــو  ــک زان ــای رباتی ــی پروتزه ــرل نظارت ــا را در کنت ــا و تاخیره ــر خطاه تأثی
ــات  ــد کــه همــه خطاهــا، ثب ــد. تحقیقــات ]1[ نشــان دادن مطالعــه کردن
دینامیکــی و پایــداری شــخص را مختــل نمی کنــد بلکــه بســتگی بــه 
ــز دارد. همچنیــن  ــو پروت زمــان و تغییــر مکانیکــی در اطــراف مفصــل زان
ــرای  ــز ب ــرل پروت ــت کنت ــر حال ــرای تغیی ــدی را ب ــدوده ای از زمان بن مح

ایمنــی کاربــر پیشــنهاد دادنــد.
ــین  ــه ماش ــر پای ــل ب ــی در اص ــی الکترومایوگراف ــای نظارت کنترل کننده ه
حــاالت متناهــی هســتند. اگرچــه الگوریتــم کنتــرل شــامل ســیگنال های 
ــال  ــط در ح ــی فق ــرل الکترومایوگراف ــا کنت ــت، ام ــی اس الکترومایوگراف
حرکــت عمــل می کنــد کــه ایــن رویکــرد بــرای فعــال کــردن پروتزهــا بــرای 
ــن  ــزی نشــده اند کافــی نیســت. ای ــی کــه از قبــل برنامه ری انجــام کارهای
رویکــرد همچنیــن بــرای فعالیت هایــی ماننــد ورزش کــه بــا حالــت عــادی 
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ــد مشکل ســاز اســت ]1[. مطابقــت ندارن

کنترل مستقیم  الکترومایوگرافی32
ــت  ــی، فعالی ــدام تحتان ــز ان ــای پروت ــر کنترل کننده ه ــه اکث ــی ک در حال
ــک  ــا ی ــد ت ــری می کنن ــان را اندازه گی ــی انس ــت عضالن ــا فعالی ــز ی پروت
پیش بینــی وضعیــت بــرای کنتــرل خودمختــار ارائــه کننــد، کنتــرل 
مســتقیم الکترومایوگرافــی از ورودی فعــال و مــداوم از فعالیــت عضالنــی 
ــن،  ــد. بنابرای ــتفاده می کن ــز اس ــی پروت ــن پویای ــرای تعیی ــر ب ــرد کارب ف
کنتــرل مســتقیم الکترومایوگرافــی از مســیر کنتــرل عصبــی بیولوژیکــی 
در یــک سیســتم اســکلتی-عضالنی ســالم الگــو می گیرد.ســیگنال های 
آنتاگونیســت  آگونیســت-  عضالنــی  جفت هــای  وابــران  عصبــی 
مفصل)ماننــد  پروتــز  مکانیــک  مســتقیم  تعدیــل  بــرای  باقی مانــده 
امپدانــس، زاویــه و یــا گشــتاور( اســتفاده می شــوند. مکانیــک پروتــز 
مفصــل را می تــوان بــا خروجــی عصبــی بازخــورد داخلــی انســان تعییــن 
کــرد. ایــن روش در مطالعــه اخیــر موفقیــت فزاینــده ای را در بهبــود 
ــت.  ــان داده اس ــی نش ــرل وضعیت ــف و کنت ــای مختل ــرد فعالیت ه عملک
ــا  ــی در اینج ــتقیم الکترومایوگراف ــرل مس ــه کنت ــید ک ــته باش ــه داش توج
به عنــوان یــک روش کنتــرل مایوالکتریــک بــرای پروتزهــای دارای قــدرت 
تعریــف می شــود کــه عملکــرد عضالنــی آنتاگونیســت اطــراف مفصــل را 

ــد ]1[. ــال می کن ــت دنب ــرل حرک ــرای کنت ب

ــه  ــرای فعالیــت روزان ــا ســیگنال های الکترومایوگرافــی ب آی
ــد؟ ــز دارن ــد نوی بیش ازح

اختــالالت فیزیکــی در ســوکت پروتــز مــی توانــد بــر ســطح مشــترک بیــن 
پوســت و الکترودهــای الکترومایوگرافــی ســطح تأثیــر بگذارد)ماننــد 
ــالالت  ــن اخت ــورد(. ای ــرکات و برخ ــرود، ح ــاس الکت ــر تم ــت، تغیی رطوب
باعــث ایجــاد خلــل در ضبــط و کنتــرل فرکانســی الکترومایوگرافــی 
می شــود. یــک مطالعــه گــزارش داد کــه فشــار ســوکت بــا فعالیــت 
ــفانه،  ــادی دارد. متأس ــاط زی ــده ارتب ــالت باقی مان ــی عض الکترومایوگراف
ــه  ــب ک ــوکت و تناس ــی س ــدی طراح ــل کلی ــتماتیک عوام ــی سیس بررس
بــر ســیگنال های الکترومایوگرافــی عضــالت باقی مانــده انــدام تأثیــر 

می گذارنــد، وجــود نــدارد ]1[.

روش های رمزگشایی و کنترل الکترومایوگرافی
 ورودی هــای رمزگشــا33 بــرای کنتــرل مســتقیم EMG، ســیگنال های 
الکترومایوگرافــی هســتند کــه از عضــالت آنتاگونیســت باقی مانــده ثبــت 
، انــدازه ی ســیگنال های الکترومایوگرافــی به طــور  می شــوند. معمــواًلً

ــد. ــش می ده ــی را افزای ــز مفصل ــر پروت ــب پارامت متناس
ــده  ــه باقی مان ــه عضل ــت ک ــن اس ــرد ای ــن رویک ــای ای ــی از چالش ه  یک
ــرا  ــود، زی ــض می ش ــته منقب ــور ناخواس ــات به ط ــی اوق ــت گاه آنتاگونیس
فــرد دارای قطــع عضــو قصــد دارد فقــط عضلــه آگونیســت را فعــال کنــد 
و باعــث ســطح معینــی از تحریــک غیــرارادی می شــود . فعال ســازی 
ــی  ــه بخش های ــی ب ــرای دسترس ــو ب ــع عض ــراد قط ــی اف ــرارادی توانای غی
از فضــای ورودی کنتــرل ماننــد خــم شــدن یــا اکستنشــن مفصــل جــدا 
شــده را محــدود می کنــد. بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل، یــک رویکــرد 
ــرح  ــی را در ط ــده الکترومایوگراف ــدی کنن ــک طبقه بن ــه ی ــت ک ــن اس ای
کنتــرل مســتقیم الکترومایوگرافــی بــرای شناســایی حرکــت مفصــل مــورد 
نظــر جــدا شــده )مثــاًلً خــم شــدن در مقابــل اکستنشــن( ابتــدا ترکیــب 
می کنــد. ایــن رویکــرد بــر روی افــراد قطــع عضــو شــده فقــط در وضعیــت 
ــال  ــت در ح ــرای وضعی ــه ب ــی ک ــت در صورت ــده اس ــی ش ــته، ارزیاب نشس

32  Direct EMG control

33  Decoder

ــدا  ــه ابت ــت ک ــن اس ــر ای ــل دیگ ــت. راه ح ــده اس ــی نش ــن بررس راه رفت
ــه را از طریــق تجزیــه و تحلیــل  ورودی هــای الکترومایوگرافــی چنــد کانال
مؤلفــه اصلــی34  یــا فاکتورســازی ماتریــس غیرمنفــی35  تبدیــل مــی کنــد 
تــا »موتــور اولیــه« جــدا شــده را کــه نشــان دهنده کنتــرل داوطلبانــه بــرای 
هــر حرکــت مــورد مطالعــه اســت، به دســت آورد. ایــن الگوریتم هــای 
ــرارادی  ــک غی ــا تحری ــو ب ــع عض ــراد قط ــه اف ــت ب ــن اس ــایی ممک رمزگش
کمــک کننــد. بــا ایــن حــال، بایــد دیــد کــه آیــا افــراد قطــع عضــو بــا توجــه 
بــه تمریــن کافــی، قــادر بــه ایجــاد انقباضــات باقی مانــده عضالنــی 

ــا خیــر ]1[. هســتند ی
ــده  ــتفاده ش ــس اس ــرل امپدان ــن کنت ــروژه از قوانی ــی از پ ــش بزرگ در بخ
اســت کــه در آن فعالیــت عصبــی عضالنــی یــک یــا چنــد پارامتــر 
امپدانــس مفصــل )ماننــد نــوع تنظیــم، موقعیــت تعــادل و غیــره( را 
ــت  ــس از فعالی ــرل امپدان ــا کنت ــه ب ــای اولی ــد. فعالیت ه ــل می کن تعدی
ــی  ــادل )یعن ــرعت تع ــب س ــل متناس ــرای تعدی ــده ب ــه ای باقی مان ماهیچ
بعــدی   ]1[ مطالعــات  کــرد.  اســتفاده  تعــادل(  نقطــه  تغییــر  نــرخ 
ــرای تعدیــل مقــدار  ــده را ب فعالیــت مشــترک نســبی از عضــالت باقی مان

تنظیم شــده در قانــون کنتــرل امپدانــس بــه کار بــرد.
 ایــن مطالعــات توانایــی افــراد قطــع عضــو را در تعدیــل ارادی اســتحکام 
و موقعیــت پروتــز نشــان داده اســت کــه بــرای اســتفاده تجــاری آن 

ــت. ــده اس امیدوارکنن
در حیــن اســتفاده از قانــون کنتــرل امپدانــس کــه در بــاال توضیــح داده 
شــد، فیــت و همــکاران ]1[ نیــز شــرایط افزایــش گشــتاور اضافــی را 
ــی  ــتاور کنترل ــد گش ــرای تولی ــده ران ب ــای36 باقی مان ــم کننده ه ــرای خ ب
ــا  ــن اجــازه می دهــد ت ــد. ای ــوی مصنوعــی  وارد کردن ــرای زان متناســب ب
ــه فــاز راه رفتــن )ایســتادن در مقابــل  شــرایط گشــتاور مســتقیم بســته ب
حرکــت( اندازه گیــری شــود و کنتــرل امپدانــس مســئولیت بیشــتری 
بــرای ســینماتیک انــدام در طــول نوســان داشــته باشــد.  هوانــگ 
ــا  ــده ب ــال ش ــی فع ــا مصنوع ــچ پ ــک م ــتفاده از ی ــا اس ــکاران ]1[ ب و هم
پنوماتیــک37، از انــدازه الکترومایوگرافــی باقی مانــده عضــالت دوقلــو 
ــد،  ــا اســتفاده کردن ــل متناســب گشــتاور خــم کننــده کــف پ ــرای تعدی ب
ــت  ــده آگونیست-آنتاگونیس ــه باقی مان ــه دو عضل ــی ب ــن روش کنترل و ای
گســترش یافتــه اســت. گشــتاورهای خم کننــده پشــتی و کــف پــا کنتــرل 

.]1[ می شــوند 
ــوی و  ــس ق ــی، ح ــز عصب ــرل پروت ــای کنت ــن جنبه ه ــی از حیاتی تری یک
ــر  ــت. اکث ــرل( اس ــی ورودی کنت ــی )یعن ــت عصبی-عضالن ــق فعالی دقی
مطالعــات موجــود در مــورد کنتــرل مایوالکتریــک پروتز هــای انــدام 
تحتانــی از الکترودهــای الکترومایوگرافــی ســطح دوقطبــی بــرای ضبــط 
ســیگنال های کنتــرل عصبی-عضالنــی اســتفاده کرده انــد. یکــی از 
چالش هــای اصلــی ایــن رویکــرد، اتصــال الکترودهــای الکترومایوگرافــی 
در ســوکت پروتــز یــا الینــر38 پروتــز بــرای ضبــط مطمئــن، بــدون آســیب 
ــه ]1[ ــک مطالع ــت. ی ــر اس ــی کارب ــا راحت ــوکت ی ــق س ــه تعلی رســاندن ب
چندیــن رابــط ســوکت الکترومایوگرافــی را ایجــاد کــرد کــه الکترودهــای 
ادغــام  پروتــز  ســوکت  روی  مســتقیما  را  تجــاری  الکترومایوگرافــی 
ــول  ــدام در ط ــده ان ــم باقی مان ــانات در حج ــن، نوس ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ک
زمــان می توانــد تمــاس قابــل اعتمــاد پوســت بــا سنســور دریافــت 
الکترومایوگرافــی داخــل ســوکت را بــه خطــر بینــدازد کــه بــا ابــداع 

ــت ]1[. ــده اس ــل ش ــکل ح ــن مش ــاف ای ــل انعط ــورهای قاب سنس
34  Principal component analysis

35  Non-negative matrix factorization

36  Extensors

37 Pneumatics

38  Prosthetic liner



36
چالــش دیگــر در کنتــرل مایوالکتریــک، قــرار دادن الکترودهــای دو 
ــرای عضــالت خــاص می باشــد، اگرچــه حجــم عضــالت انــدام  قطبــی ب
تحتانــی در مقایســه بــا عضــالت انــدام فوقانــی نســبتًا زیــاد اســت ولــی 
شناســایی عضــالت باقی مانــده اغلــب بــا چالــش مواجــه می شــود 
ــورد روش  ــی در م ــدم آگاه ــده و ع ــالت باقی مان ــی عض ــن آتروف همچنی
قطــع هــم تأثیرگــذار اســت. می تــوان بــا بررســی میــزان تغییــر در 
عضلــه  ی باقی مانــده و فعالیــت ناشــی از تغییــر و جابه جایــی حســگرها، 
ســیگنال را استانداردســازی کــرد کــه ایــن امــر کمــک بزرگــی بــه کنتــرل 
ــل  ــرای داخ ــی ب ــگرهای الکترومایوگراف ــای حس ــد. رابط ه ــه می کن عضل
ــن  ــه ای ــد ک ــتفاده نمی کنن ــدی اس ــچ لی ــوده و از هی ــیم ب ــالت بی س عض
امــر می توانــد بــرای شناســایی عضــالت خــاص کاربــردی باشــد. و 
البتــه بــرای افزایــش دقــت و قــدرت ســیگنال می تــوان به مــوازات ســایر 
روش هــای جراحــی مثــل  انســداد اســتخوان یــا عصــب ســازی مجــدد از 
طریــق کاشــت رابــط عصبــی کــه تهاجمــی هــم هســت تعبیــه کــرد ]1[.
روش  بــرای  دیگــری  ممکــن  ابــزار  عضالنــی  اســکلتی  مدل هــای 
رمزگشــایی الکترومایوگرافــی در روش کنتــرل مســتقیم هســتند. انــدازه 
عضــالت  الکترومایوگرافــی  ســیگنال های  از  کــه  الکترومایوگرافــی 
آگونیست-آنتاگونیســت باقی مانــده اســتخراج می شــوند یــک مــدل 
اســکلتی عضالنــی مجــازی شــبیه بــه مفصــل بیولوژیکــی انســان را بــرای 
تخمیــن مکانیــک مفاصــل از دســت رفتــه بــه مــا می دهــد. بــا ایــن حــال، 
ایــن نــوع کنتــرل فقــط بــا یــک مفصــل مــچ پــا مجــازی بــرای افــراد قطــع 
عضــو ترانس تیبیــال در وضعیــت نشســته و بــا افــراد توانــا کــه بــا آداپتــور 

ــت ]1[. ــده اس ــش ش ــد آزمای ــو راه می رون ــده ی زان ــم کنن خ

ارزیابی عملکرد
وظیفــه اســتاندارد طالیــی بــرای ارزیابــی پارادایم هــای کنتــرل مســتقیم 
ــوده اســت. افــراد قطــع  الکترومایوگرافــی در ادبیــات، بررســی حرکــت ب
عضــو ترانس فمــورال، کنتــرل مســتقیم الکترومایوگرافــی بــرای راه رفتــن 
ــات  ــن مطالع ــت. ای ــده اس ــش ش ــه آزمای ــن از پل ــاال رفت ــن و ب روی زمی
ــو  ــع عض ــراد قط ــرای اف ــیل را ب ــو، پتانس ــع عض ــرد قط ــک ف ــه روی ی اولی
ــو  ــتاور زان ــرل گش ــرای کنت ــده ی ران را ب ــالت باقی مان ــا عض ــان داد ت نش
در حیــن حــرکات چرخــه ای ماننــد راه رفتــن تطبیــق دهنــد. بــرای افــراد 
قطــع عضــو ترنس تیبیــال، کنتــرل مســتقیم الکترومایوگرافــی در راه 
ــش  ــده آزمای ــاق باقی مان ــالت س ــتفاده از عض ــا اس ــن ب ــن روی زمی رفت
ــت  ــورد از وضعی ــت بازخ ــس از دریاف ــو پ ــع عض ــراد قط ــت. اف ــده اس ش
ــود  ــده خ ــالت باقی مان ــازی عض ــت فعال س ــا موفقی ــی، ب ــا مصنوع ــچ پ م
را تطبیــق دادنــد. کلیتــس و همــکاران ]1[ چندیــن ماهیچــه باقی مانــده 
ــرای افــراد قطــع عضــو  ــه ب ــرای صعــود و فــرود از پل ــز ب را در کنتــرل پروت
ترانس تیبیــال وارد کردنــد. کنتــرل مســتقیم الکترومایوگرافــی همچنیــن 
در بــاال رفتــن و پاییــن آمــدن از پلــه و راه رفتــن روی زمیــن بــر روی یــک 
ــال پــس از دریافــت جراحــی )AMI( مــورد  ــرد قطــع عضــو ترانس تیبی ف
ــان  ــی نش ــقیم الکترومایوگراف ــرل مس ــت.در روش کنت ــرار گرف ــش ق آزمای
داده شــده گیرنــده ی عمــلAMI  فعالیــت عضــالت انعکاســی را در 
ــا فــرد قطــع عضــو شــده ای کــه ایــن عمــل را دریافــت نکــرده  مقایســه ب

ــد ]1[. ــود می بخش ــت بهب اس
اســت  ایــن  الکترومایوگرافــی  مســتقیم  کنتــرل  مزایــای  از  یکــی 
عــوض،  در  نمی شــود.  محــدود  ریتمیــک  حرکتــی  وظایــف  بــه  کــه 
الکترومایوگرافــی مســتقیم کمــک پروتــز را بــرای انــواع فعالیت هــا در 
بــرای  محــدودی  کار  متأســفانه،  می ســازد.  ممکــن  روزمــره  زندگــی 
مســتقیم  کنتــرل  از  اســتفاده  در  عضــو  قطــع  افــراد  توانایــی  درک 
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــای روزان ــایر فعالیت ه ــرای س ــی ب الکترومایوگراف
راجــرز و همــکاران ]1[  توانایــی کنتــرل الکترومایوگرافــی یــک پروتــز 
ــال بــه  ــک فــرد مبت جدیــد مــچ پــا را بــرای تقویــت صخره نــوردی در ی

آمپوتاســیون ترانس تیبیــال نشــان دادنــد. یــک مطالعــه ی مقدماتــی 
]1[ اســتفاده از کنتــرل مســتقیم الکترومایوگرافــی را در شــرایطی بــا 
اختــالالت مــورد انتظــار بررســی کــرد. ایــن مطالعــه نشــان داد کــه یــک 
ــده  ــات  پیش بینی کنن ــد تنظیم ــال می توان ــو ترانس تیبی ــع عض ــرد قط ف
وضعیــت را روی مــچ پــا مصنوعــی کنترل شــده بــا الکترومایوگرافــی ایجــاد 
کنــد تــا به طــور قابل توجهــی ثبــات را پــس از اختــالل ایجــاد کنــد. آن هــا 
همچنیــن توانایــی یــک قطــع عضــو حرکتــی را برای کنتــرل انــواع وظایف 
ــم و  ــطوح محک ــتادن آرام روی س ــد ایس ــتاده مانن ــت ایس ــرل وضعی کنت

ــد. ــرار دادن ــه ق ــورد مطالع ــار م ــال ب ــف انتق ــن وظای ــازگار و همچنی س
به طــور  می توانــد  عضــو  قطــع  فــرد  یــک  کــه  داد  نشــان  نتایــج 
قابل توجهــی همزمــان فعال ســازی دو طرفــه الکترومایوگرافــی و کنتــرل 
وضعیــت ایســتاده را بــا کنتــرل مســتقیم الکترومایوگرافــی پروتــز مــچ پــا 
پــس از تمریــن طوالنــی و هدایت شــده بــا فیزیوتراپیســت بهبــود بخشــد. 
ــا  ــار ی ــز خودمخت ــرل پروت ــا کنت ــز ب ــده هرگ ــر ش ــای ذک ــن فعالیت ه ای
نظارتــی الکترومایوگرافــی نشــان داده نشــده اســت. طرح هــای موجــود 
کنتــرل مســتقیم الکترومایوگرافــی کــه در ایــن بخــش مــورد بحــث قــرار 
ــم  ــای مه ــا مؤلفه ه ــراه ب ــکل 3( هم ــت )ش ــدول پیوس ــرد، در ج می گی
مطالعــه )یعنــی فعالیــت ماهیچــه ای اندازه گیــری شــده، روش هــای 
رمزگشــایی الکترومایوگرافــی، پارامترهــای کنتــرل، ســطح قطــع عضــو، و 

ــت ]1[. ــده اس ــه ش ــی( خالص ــرای ارزیاب ــتفاده ب ــورد اس ــت م فعالی

جدول 1. خالصه ای بر کنترل مستقیم الکترومایوگرافی ]1[.
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معرفی
فناوری های میکروسیســتم ها 1 کــه در آمریــکا به عنــوان سیســتم های 
بــه  میکروالکترومکانیکــی2  غالبــًا ترکیبــی از سنســور ها و محرک هــا 
همــراه پردازنده هایــی بــا عملکــرد بــاال هســتند کــه همگــی در یــک 
انتقــال از  تراشــه یکپارچــه قــرار دارنــد. کلمــه »الکترومکانیکی«بــر 

تکنولــوژی مکانیکــی بــه الکتریکــی و برعکــس داللــت دارد.
ــاد  ــده در ابع ــوری ش ــًا مینیات ــی عموم ــتم های میکروالکترومکانیک  سیس
ــه  ــر ارائ ــر و )در حــال حاضــر به طــور افزایشــی( در ابعــاد نانومت میکرومت
می شــوند. ترکیــب میکروسیســتم ها و نانوتکنولــوژی باعــث می شــود 
ــه و  ــری از هزین ــا کس ــده ب ــیار پیچی ــاال  و بس ــرد ب ــا عملک ــتمی ب سیس

ــود. ــاخته ش ــی س ــتمی معمول ــدازه سیس ان
 همچنیــن، ایــن سیســتم فراهــم کننــده ی تکنولــوژی مــورد نیــاز فزاینــده 
ــرات،  ــر،  مخاب ــکل 1[، کامپیوت ــال ش ــوان مث ــکی ]به عن ــت پزش در زیس
ــدد  ــوژی متع ــع و تکنول ــل و صنای ــی، حمل ونق ــازی مغناطیس ذخیره س
ــات  ــن تحقیق ــی بی ــی، ارتباط ــکل ذات ــه ش ــه ب ــن زمین ــت. ای ــر اس دیگ
ــش  ــن بخ ــت. در ای ــده اس ــر ش ــوارد ذک ــازی در م ــک و تجاری س آکادمی
بــه ارتبــاط و کاربــرد گرایــش بیوالکتریــک و زمینه هــای اســتفاده از ایــن 

سیســتم ها در مهندســی پزشــکی می پردازیــم ]4[.

ریزســامانه های  در  بیوالکتریــک  گرایــش  کاربردهــای 
نیکــی مکا لکترو ا

همان طــور کــه در متــن فــوق اشــاره شــد، ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن 
ــور  ــل به ط ــن دلی ــه همی ــود دارد و ب ــی وج ــی و مکانیک ــزای الکتریک اج
عمــده در مــواردی کــه در ذیــل بــه آن اشــاره خواهــد شــد بــه فرآیند هــای 
مکانیکــی یــا شــیمیائی اشــاره خواهــد شــد. از ارتبــاط و اســتفاده هایی 

1  Microsystems technology)MST(

2  microelecromechanics

ــد از: ــد عبارت ان ــد ش ــاره خواه ــا اش ــه آن ه ــه ب ک

پزشــکی،  زیســت  در  میکروالکترومکانیکــی  سیســتم های  کاربردهــای  1.از  شــکل 
تکنولــوژی کپســول آندوســکوپی اســت.

      )Piezoelectricity(پیزوالکتریکی )1
 RF MEM(دســتگاه های میکروالکترومکانیکــی فرکانــس رادیوئــی )2

          )Devices
Photonic 3( کاربرد های

پیزوالکتریکی)Piezoelectricity(]1[و]3[
ــرار  ــی ق ــروی خارج ــک نی ــت ی ــی تح ــتال ها وقت ــی از کریس ــواع خاص ان
می گیرنــد به شــکلی عجیــب از خــود خاصیــت میــدان الکتریکــی نشــان 
می دهنــد و در عیــن حــال به صــورت متقابــل  بــا اعمــال ولتــاژی خــاص 
ــث  ــت باع ــن خاصی ــوند. ای ــط می ش ــض و منبس ــوان ورودی منقب به عن
ــناخته  ــر ش ــوان عملگ ــم به عن ــور و ه ــوان سنس ــم به عن ــه ه ــود ک می ش
شــود کــه بــرای سیســتم های میکروالکترومکانیکــی مزیــت بســیار خوبــی 
ــوان  ــور-محرک ها می ت ــن سنس ــای ای ــر مزای ــود. از دیگ ــوب می ش محس

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
1( وضــوح در ســطح نانومتــر،2( پاســخ در میلــی ثانیــه،  3( تولیــد نیــروی 
بــزرگ)ک یلونیوتــون(، 4( بــدون میــدان مغناطیســی،  5( مصــرف بــرق 

بســیار کــم در حالــت پایــدار و... .
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از  و  نیســت  بی نقــض  سیســتم ها  دیگــر  هم ماننــد  سیســتم  ایــن 
ایــن مــوارد می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 1( نیــاز بــه ولتــاژ 
بســیار زیاد)بــرای انکســار m4µ نیــاز بــه حــدودًاً 100 ولــت اســت(، 
2( ورودی و خروجــی کامــال بصــورت غیرخطــی هســتند، 3( وجــود 

هیسِتِرزیس)پســماند(.

ــر پیزوالکتریــک در یــک کریســتال دوبعــدی فرضــی. دو قطبــی  شــکل2. شــمایی از اث
ــال  ــا اعم ــارن ب ــز تق ــد مرک ــِن فاق ــتالی نمادی ــه کریس ــد اولی ــص در واح ــی خال الکتریک

ــت. ــیته اس ــی پیزوالکتریس ــأ فیزیک ــن منش ــرود و ای ــن نمی ــی از بی ــش خارج تن

شــکل3. شــمایی از دوقطبــی در حــال محــو شــدن در یــک شــبکه دوبعــدی. کریســتالی 
ــد  ــی در واح ــای پ ــرا دوقطبی ه ــت زی ــک نیس ــت پیزوالکتری ــارن اس ــز تق ــه دارای مرک ک
اولیــه همیشــه یکدیگــر را خنثــی می کننــد. از ایــن رو، هیــچ قطبــی خالــص در داخــل 
کریســتال وجــود نــدارد و تنــش خارجــِی اعمــال شــده مرکــز تقــارن را تغییــر نمی دهــد.

منشــأ فیزیکــی پیزوالکتریــک بــه عــدم تقــارن بــار در ســلول واحــد اولیــه 
ــص  ــی خال ــی الکتریک ــک دوقطب ــکیل ی ــه تش ــر ب ــه منج ــردد ک برمی گ
ــرد روی کل  ــای منف ــن دوقطبی ه ــردن ای ــع ک ــکل 2(. جم ــود )ش می ش
ــر درون  ــی مؤث ــدان الکتریک ــک می ــص و ی ــش خال ــک قطب ــتال ی کریس
ــتال  ــد کریس ــارن، مانن ــز تق ــا مرک ــتالی ب ــد. کریس ــی کن ــاد م ــاده ایج م
ــص در  ــی خال ــی الکتریک ــرا دوقطب ــت، زی ــک نیس ــی، پیزوالکتری مکعب
واحــد اولیــه حتــی در حضــور یــک تنــش وارده از بیــرون همیشــه ناپدیــد 
تصویربــرداری  مبدل هــای  در  سیســتم ها  ایــن  )شــکل3(.  می شــود 
زیســت پزشــکی )شــکل4(، دســتگاه های انــدازه گیــری جریان)جریــان 

ــد ]1[. ــرد دارن ــر( کارب ــیاالت دیگ ــا س ــون و ی خ

شکل4.شمایی از یک مبدل  تصویربرداری زیست پزشکی3

فرکانــس  میکروالکترومکانیکــی  دســتگاه های 
]2 [ ]3 [4 ئــی یو د را

ــی  ــظ یکپارچگ ــی حف ــس رادیوئ ــتگاه فرکان ــر دس ــرای ه ــزام ب ــک ال  ی

3  Biomedical imaging tranduser

4  RF-MEM Devices

ــات  ــا تلف ــر ب ــورد نظ ــیگنال های م ــال س ــامل انتق ــه ش ــت ک ــیگنال اس س
کــم، بــه حداقــل رســاندن انعــکاس، عــدم اجــازه دادن بــه ســیگنال های 
خارجــی یــا نویــز بــرای پیوســتن بــه ســیگنال ارســالی، و فیلتــر کــردن یــا 
ــس  ــای فرکان ــد هارمونیک ه ــوب، مانن ــیگنال های نامطل ــد س ــدم تولی ع
باالتــر می شــوند. تئــوری پایــه الکترومغناطیســی مــی آمــوزد کــه وقتــی 
ــق  ــدازه سیســتمی اســت کــه از طری ــه ترتیــب ان طــول مــوج ســیگنال ب
آن جریــان مــی یابــد، الزم اســت از نــوع تخصصــی اتصــال الکتریکــی بــه 
نــام خطــوط انتقــال بــرای انتقــال ســیگنال الکتریکــی از یــک نقطــه بــه 
نقطــه ی دیگــر اســتفاده شــود. خطــوط انتقــال دارای یــک رســانا بــرای 
ســیگنال و یــک یــا چنــد خــط رســانای زمیــن نزدیــک بــه مــوازات خــط 
ســیگنال هســتند. در تخته هــای مــدار، خطــوط نــواری، کــه دارای یــک 
خــط ســیگنال هســتند کــه بیــن دو صفحــه زمیــن قــرار گرفتــه و توســط 
ــج هســتند. شــکل دیگــری  یــک دی الکتریــک از هــم جــدا شــده اند رای
کــه به راحتــی بــر روی بردهــای مــدار و به خصــوص بــر روی تراشــه ها 
ــزی  ــزی مرک ــوار فل ــک ن ــه ی ــت ک ــطح اس ــر همس ــود، موج َب ــرا می ش اج
بــرای ســیگنال ، بــا نوارهــای زمیــن در دو طــرف دارد. کل ســاختار روی 
یــک دی الکتریــک بــا هــوا یــا خــالء در بــاال قــرار دارد. دســتگاه هایی کــه 
ــس  ــا امپدان ــد ب ــوئیچ ها، بای ــد س ــد، مانن ــال می کنن ــیگنال RF را ارس س
ــیگنال  ــاب س ــا از بازت ــند ت ــته باش ــت داش ــال مطابق ــط انتق ــخصه خ مش
جلوگیــری شــود. به طــور مشــابه، دســتگاه ها در پایانه هــای خروجــی 
یــک خــط انتقــال بایــد بــا امپدانــس مطابقــت داشــته باشــند تــا قــدرت 
ــری  ــوب جلوگی ــاب نامطل ــد و از بازت ــع آوری کنن ــل را جم ــیگنال کام س
ــه دو دســته تقســیم می شــوند: تلفــات هــادی و تلفــات  کننــد. تلفــات ب
ــواد  ــر م ــت غیرصف ــل مقاوم ــادی به دلی ــت دادن ه ــک. از دس دی الکتری
ــت  ــک مقاوم ــورت ی ــت و به ص ــش اس ــه گرمای ــتفاده و در نتیج ــورد اس م
ــود. از  ــازی می ش ــیگنال مدل س ــیر س ــا مس ــری ب ــورت س ــادل به ص مع
ایــن رو فلــزات بــا مقاومــت پاییــن ماننــد طــال، مــس و آلومینیــوم معمــواًلً 
بــرای هــادی هــا در RF-MEMS اســتفاده می شــوند. کنتاکت هــا در 
یــک ســوئیچ و حتــی بیــن الیه هــای مــواد مختلــف نیــز مقاومتــی را 
ــد در نظــر گرفتــه شــود. از دســت دادن دی  افزایــش مــی دهنــد کــه بای
الکتریــک به دلیــل دوقطبی هــای مقیــاس اتمــی اســت کــه در مــواد 
دی الکتریــک برانگیختــه می شــود، همچنیــن منجــر بــه گــرم شــدن 
می شــود، و مــی تــوان آن را به عنــوان یــک رســانایی مــوازی معــادل 
مــدل کــرد. جریان هــای گردابــی القــا شــده در یــک بســتر رســانای 
زیریــن نیــز به عنــوان رســانایی مــوازی مــدل می شــوند. زیرالیه هــای 
ــا نیمــه عایــق اغلــب بــرای دســتگاه های RF-MEMS ضــروری  عایــق ی
هســتند تــا تلفــات ناشــی از جریان هــای گردابــی را بــه حداقــل برســانند. 
ــول  ــل قب ــاال )<Ω*cm 5000( قاب ــت ب ــا مقاوم ــیلیکونی ب ــترهای س بس
ــکان  ــورت ام ــق )GaAs( در ص ــه عای ــم نیم ــنید گالی ــا آرس ــتند؛ ام هس
ترجیــح داده می شــود. آرســنید گالیــم در حــال حاضــر بــرای مدارهــای 
ــتفاده  ــورد اس ــرون آن م ــاالی الکت ــرک ب ــل تح ــو به دلی ــع مایکرووی مجتم
قــرار مــی گیــرد. عایق هایــی ماننــد شیشــه و آلومینــا از نقطــه نظــر 
ــد  ــری مانن ــات دیگ ــه مالحظ ــوند، اگرچ ــح داده می ش ــات ترجی ــم تلف ک
ســازگاری فرآینــد، هزینــه و ضریــب حرارتــی عــدم تطابــق عامــل انبســاط 

ــد.  در انتخــاب بســتر نقــش دارن
از کاربــرد ایــن سیســتم می تــوان بــه بخــش ارتباطــات در ویــُو 5سنســورها 
جهــت ارســال اطالعــات از موقعیــت سنســور و دریافــت اطالعــات از 

بیمــار جهــت تشــخیص پزشــکی اشــاره کــرد.    

کاربرد هــای  در   MEM سیســتم های  و  ســاختار ها 
Photonic

اســت  چیــزی   ،Photonic کاربردهــای  در   MEMS فنــاوری  نفــوذ   
5  Vivo
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کــه در ذهــن بســیاری از داســتان های موفقیــت را تداعــی می کنــد.
چیــزی کــه MEMS را موفــق کــرد ایــن اســت کــه در بســیاری از مــوارد، 
عملکردهــای جدیــدی را بــا کوچک ســازی و آرایــه کــردن عناصــر نــوری 
ــادی  ــه از MEMS بهــره زی ــه ی قابل توج ــازار و برنام ــد. دو ب ــال می کن فع
برده انــد: نمایشــگرها و ارتباطــات فیبــر نــوری. در نمایشــگرها، فنــاوری 
ــه  ــال )6DLP( از Texas Instruments of Dallas ب ــور دیجیت ــردازش ن پ
ــر دیجیتــال در صفحه هــای کوچــک و  یــک اســتاندارد در نمایــش تصاوی
بــزرگ تبدیــل شــده اســت و دســتگاه آینــه دیجیتــال )DMD7( در هســته 
ــزای  ــماری از اج ــداد بی ش ــوری، تع ــر ن ــات فیب ــرار دارد. در ارتباط آن ق
مبتنــی بــر MEMS در لیزرهــای قابــل تنظیــم، ســوئیچ های نــوری و 
تضعیف کننده هــای نــوری وجــود دارد کــه همــه عناصــر کلیــدی در 
ــوری هســتند.اما در شــنیدن ایــن  انتقــال داده هــا از طریــق فیبرهــای ن
داســتان های موفقیــت، نبایــد فرامــوش کــرد کــه سیســتم هایی کــه 
ــیار  ــوند، بس ــال می ش ــر MEMS فع ــی ب ــای مبتن ــن مؤلفه ه ــط ای توس
ــر  ــاوری را در ب ــادی فن ــداد زی ــود تع ــرد خ ــتند و در عملک ــده هس پیچی
ــه  ــی هم ــن همگرای ــت. ای ــی از آن هاس ــا یک ــه MEMS تنه ــد ک می گیرن
ایــن فناوری هــا اســت کــه آن هــا را در مجمــوع بــه موفقیــت تبدیــل 
برنامه هــای  ایــن متــن ســه محصــول تجــاری موجــود در  می کنــد. 
تصویربــرداری را به تفصیــل شــرح می دهــد: یــک حســگر تصویــر مــادون 

ــرداری.  ــتگاه تصویرب ــز و دو دس قرم
تصویربرداری و نمایش

تصویرگر اشعه مادون قرمز

شکل 5-تصویرگر اشعه مادون قرمز

نمایــش بولومترهــا و حســگرهای مــادون قرمــز میکروماشــین شــده بــرای 
ــز  ــادون قرم ــرداری م ــه تصویرب ــا آرای ــت، ام ــته اس ــود داش ــال ها وج س
دوبعــدی خنک نشــده از Honeywell در میــان جمعیــت برجســته اســت 
ــده  ــای خنک ش ــامل دوربین ه ــنتی ش ــای س ــا طرح ه ــر ب ــور مؤث و به ط

ــد. ــت می کن ــروه II-VI رقاب ــی گ ــاناهای ترکیب ــر نیمه رس ــی ب مبتن
ــی  ــطحی متک ــین کاری س ــرد میکروماش ــر رویک ــه ب ــاخت پای ــد س فرآین
ــیلیکون،  ــی س ــطح پل ــین کاری س ــد ریزماش ــالف فرآین ــا برخ ــت، ام اس
ــد.  ــی کن ــتفاده م ــاده اس ــوان م ــد به عن ــد پلی آمی ــی مانن ــه آل ــک الی از ی
ســاخت پیکســل هــا پــس از ســاخت مدارهــای الکترونیکــی اســتاندارد 
CMOS روی بســتر ســیلیکونی اتفــاق مــی افتــد. در انــدازه ی آرایــه 
ــای  ــه لیده ــت ک ــن اس ــًاً غیرممک ــل، تقریب ــی 240 × 336 پیکس معمول
جداگانــه بــرای هــر عنصــر به دســت آوریــد. تجهیــزات الکترونیکــی 

6  Digital Light Processing )DLP(

7  Digital Mirror Device )DMD(

ــی را  ــکن و بازخوان ــن اس ــس و همچنی ــی پلک ــات مالت ــه، عملی یکپارچ
فراهــم می کنــد. 

ــا  ــا را ب ــل ه ــتونی از پیکس ــد( س ــکل 5 را ببینی ــک readout )ش الکترونی
ــپس  ــد. س ــال می کن ــا فع ــه آن ه ــتون آدرس مربوط ــه س ــاژ ب ــال ولت اعم
جریــان هــر ترانزیســتور را انــدازه گیــری می کننــد، زیــرا یــک ولتــاژ 
پالــس ثابــت به طــور متوالــی ردیف هــای آدرس را بــرای پیکســل های 
ســتون اســکن می کنــد. تغییــر تخمینــی دمــا بــرای تــوان تابشــی 
مقاومــت  تغییــر  اســت.  ســانتیگراد  درجــه   0.1 تنهــا  وات   8−10
مربوطــه بــرای یــک مقاومــت 50 کیلــو اهــم یــک 10- اهــم قابــل انــدازه 
ــه  ــت ک ــل J/K 10−9  اس ــک پیکس ــی ی ــت حرارت ــت. ظرفی ــری اس گی
ــود.  ــن می ش ــق تعیی ــه معل ــک صفح ــیار کوچ ــی بس ــرم حرارت ــط ج توس
ــه  ــی ب ــت حرارت ــبت ظرفی ــا نس ــه ب ــی، ک ــخ حرارت ــان پاس ــه، زم در نتیج
ــه  ــت ک ــه اس ــر از 10 میلی ثانی ــود، کمت ــف می ش ــی تعری ــت حرارت هدای
بــرای اکثــر برنامه هــای تصویربــرداری به انــدازه کافــی ســریع اســت.
نســبت ســیگنال بــه نویــز توســط نویــز حرارتــی و نویــز f/1 بــه حــدود 49 
دســی بــل محــدود می شــود. مدارهــای ویــژه یــک مرحلــه کالیبراســیون 
ــال  ــر فع ــی را از تصوی ــه خال ــک صحن ــیگنال ی ــه س ــد ک ــام می دهن را انج
ــت را  ــل غیریکنواخ ــت پیکس ــرات مقاوم ــیگنال دوم اث ــد. س ــم می کن ک
ــه  ــیگنال صحن ــاوب س ــاتر متن ــک ش ــرد. ی ــر می گی ــه در ب ــر آرای در سراس
خالــی را فراهــم می کنــد، بنابرایــن امــکان کالیبراســیون مــداوم را فراهــم 

می کنــد.

نمایش تصویر با دستگاه میکروآینه دیجیتال
 Texas ــاری ــت تج ــک عالم ــال )DMD8( ی ــه دیجیت ــتگاه میکروآین دس
Instruments of Dallas اســت کــه ایــن مفهــوم جدیــد را در فنــاوری 
نمایشــگر projection توســعه داده و تجــاری کــرده اســت کــه به عنــوان 
پــردازش نــور دیجیتــال)DLP (شــناخته می شــود. پتنــت ایــاالت متحــده  
)7 اکتبــر 1986( ســاختار اولیــه DMD را توصیــف می کند.ایــن فنــاوری 
ــت.  ــوده اس ــتمر ب ــود مس ــل و بهب ــتخوش تکام ــون دس ــان تاکن از آن زم
Texas Instruments بــرای اولیــن بــار خانــواده محصــوالت جدیــد خــود 
را از سیســتم های تصویــر مبتنــی بــر پــردازش نــور دیجیتــال )9DLP( در 

ســال 1996 معرفــی کــرد.
دســتگاه میکروآینــه دیجیتــال DMD شــامل یــک آرایــه دوبعــدی از 
عناصــر ســوئیچینگ نــوری )پیکســل( روی یــک بســتر ســیلیکونی اســت 
)شــکل 6(. هــر پیکســل از یــک میکروآینــه بازتابنــده تشــکیل شــده 
اســت کــه از یــک پســت مرکــزی پشــتیبانی می شــود. ایــن پایــه بــر روی 
ــط  ــه توس ــت ک ــده اس ــب ش ــی - yoke - نص ــزی پایین ــکوی فل ــک س ی
ــه  ــتقیمًا ب ــه مس ــت ک ــه ی ثاب ــازگار از دو پای ــازک و س ــی ن ــای پیچش لواله
زیرالیــه متصــل شــده انــد، آویــزان شــده اســت.دو الکتــرود قــرار گرفتــه 
ــاژ  ــر yoke ، تحریــک الکترواســتاتیکی را فراهــم می کنــد. یــک ولت در زی
ــاس 24 ولتــی بیــن یکــی از الکترودهــا و yoke ، آینــه را به ســمت آن  بای

ــد.  ــج می کن ــرود ک الکت
نیروهــای مکانیکــی الکترواســتاتیک غیرخطــی و بازیابــی، کنتــرل دقیــق 
زاویــه شــیب را غیرممکــن مــی  کنــد. در عــوض، yoke در موقعیــت کامــاًل 
منحــرف قــرار می گیــرد و بــرای جلوگیــری از اتصــال بــرق بــه محــل فــرود 
ــیب  ــه ش ــد. زاوی ــورد می کن ــت برخ ــاس اس ــیل بای ــان پتانس ــا هم ــه ب ک
توســط هندســه بــه 10±  درجــه محــدود می شــود )جهــت عالمــت 
توســط اپتیــک تعریــف می شود(.گشــتاور بازیابــی لوالهــا پــس از حــذف 

ــاز می گردانــد. ــه حالــت اولیــه ب ولتــاژ اعمــال شــده، میکروآینــه را ب
 )SRAM( ــتاتیک ــی اس ــی تصادف ــه دسترس ــلول های حافظ CMOS س
ــال  ــای فع ــده اند، وضعیت ه ــاخته ش ــه ای س ــه میکروآین ــر آرای ــه در زی ک

8  Digital Mirror Device )DMD(

9  Digital Light Processing )DLP(
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هــر پیکســل و مــدت زمــان آن هــا را کنتــرل می کنند.حالــت OFF ســلول 
حافظــه آینــه را 10- درجــه کــج می کنــد در حالــی کــه حالــت ON آن را 
ــز  ــور از ری ــارج از مح ــنایی خ ــن، روش ــت روش ــد.در حال ــج می کن 10+ ک
آینــه بــه مردمــک عدســی طرح نمــا منعکــس می شــود و باعــث می شــود 

ایــن پیکســل خــاص روشــن به نظــر برســد )شــکل 7(.

)DMD( شکل 6-دستگاه میکروآینه دیجیتال
ــم  ــک دیافراگ ــه(، ی ــه و ده درج ــر درج ــر )صف ــیب دیگ ــت ش در دو حال
ــل  ــه پیکس ــک ب ــری تاری ــد و ظاه ــدود می کن ــده را مس ــس ش ــور منعک ن
می دهــد. ایــن رویکــرد هدایــت پرتــو کنتراســت باالیــی را بیــن حالت هــای 
ــع  روشــن و تاریــک فراهــم می کنــد. هــر میکــرو آینــه 16 میکرومتــر مرب
ــا بازتابــش بــاال در محــدوده  اســت و از آلومینیــوم ســاخته شــده اســت ت
قابــل مشــاهده باشــد. پیکســل ها معمــواًلً در دو بعــد در زمینــی بــه ابعــاد 
ــتاندارد از  ــوح اس ــا وض ــگری ب ــا نمایش ــد ت ــرار می گیرن ــر ق 17 میکرومت
 )SXGA( تــا 1280 × 1024 پیکســل )SVGA( 800 × 600 پیکســل
تشــکیل دهنــد. ضریــب پــر، کــه به عنــوان نســبت ســطح بازتابــی بــه کل 
مســاحت تعریــف می شــود، تقریبــًاً 90 درصــد اســت کــه اجــازه می دهــد 
 Texas .ــه شــود ــدون پیکسل ســازی ارائ ــری یکپارچــه )پیوســته( ب تصوی
قالب هــای  تعــداد  افزایــش  به منظــور   2000 ســال  در   Instruments
ــه 14  ــر ب ــه، گام را از 17 میکرومت ــش هزین ــر و کاه ــر ویف ــود در ه موج

ــر کاهــش داد.  میکرومت

)SRAM( سلول های حافظه دسترسی تصادفی استاتیک CMOS -7 شکل
در حالــی کــه عملکــرد هــر آینــه فقــط دیجیتــال اســت - به عبــارت 

دیگــر، پیکســل روشــن یــا تاریــک اســت - سیســتم قــادر اســت بــا تنظیــم 
زمــان مانــدگاری هــر پیکســل، مــدت زمــان روشــن یــا تاریــک بــودن آن 
بــه ســایه های خاکســتری دســت یابــد. زمــان تعویــض مکانیکــی شــامل 
ــریع تر  ــیار س ــه بس ــت ک ــه اس ــرو ثانی ــًاً 16 میک ــینی تقریب ــه نش ــان ت زم
ــن  ــت. در ای ــه( اس ــی ثانی ــدود 150 میل ــان )در ح ــم انس ــخ چش از پاس
ســرعت ها، چشــم فقــط می توانــد مقــدار متوســط نــور دریافتــی در یــک 
پالــس را تفســیر کنــد، نــه مــدت زمــان آن. ایــن، در واقــع، معــادل پاســخ 
ضربــه ای چشــم اســت. تعدیــل مــدت زمــان نبــض یــا زمــان مانــدن، بــا 
ــد. از  ــتری می ده ــاس خاکس ــم احس ــه چش ــه، ب ــدت یکپارچ ــر ش تغیی
ــریع تر از  ــر س ــًاً 1000 براب ــل تقریب ــض پیکس ــرعت تعوی ــه س ــی ک آنجای
ــدود  ــا ح ــوان ت ــی ت ــوری م ــر تئ ــت، از نظ ــم اس ــخگویی چش ــان پاس زم
1000 ســطح خاکســتری )معــادل 10 بیــت عمــق رنــگ( را در نظــر 
گرفــت. در واقــع، طــرح ریــزی تمــام رنگــی از ســه تراشــه DMD اســتفاده 
ــر  ــه ه ــی(، ک ــبز و آب ــز، س ــی )قرم ــگ اصل ــر رن ــرای ه ــی ب ــد، یک می کن
تراشــه دارای عمــق رنــگ 8 بیتــی بــرای مجمــوع 16 میلیــون رنــگ مجــزا 
اســت.روش دیگــر، بــا اســتفاده از فیلترهــا در چرخــه ی رنــگ، ســه رنــگ 
اصلــی را می تــوان بــا اســتفاده از یــک تراشــه DMD تغییــر داد و نمایــش 
ــاخت  ــرای س ــطحی ب ــین کاری س داد.  Texas Instruments از ریزماش
DMD بــر روی ویفرهایــی کــه آدرس الکترونیکــی CMOS و مــدار کنتــرل 
ــاخت از  ــد س ــه فرآین ــول اولی ــکل 8(. اص ــد )ش ــتفاده می کن ــد اس دارن
برخــی جهــات مشــابه ســایر فرآیندهــای ریزماشــین کاری ســطحی 
ــه فلــزی ســازه های مکانیکــی را آزاد  ــا چنــد الی اســت. خوردگــی  یــک ی
ــاد  ــل اعتم ــام قاب ــه ادغ ــد ب ــه بای ــت ک ــن اس ــاوت آن در ای ــد. تف می کن

ــا الکترونیــک  ــه یــک میلیــون ســاختار میکرومکانیکــی ب نزدیــک ب

)DMD(شکل 8.ساخت دستگاه میکروآینه دیجیتال 

CMOS رسیدگی کند.
درجــه   400 از  کمتــر  دماهــای  در  ریزماشــین کاری  مراحــل  تمــام 
ســانتی گراد، به انــدازه کافــی پاییــن بــرای اطمینــان از یکپارچگــی 
 CMOS می شــود.فناوری  انجــام  زیریــن  الکترونیکــی  مدارهــای 
ــای  ــاخت مداره ــرای س ــزی، ب ــطح دو فل ــر، س ــتاندارد 0.8 میکرومت اس
ــک الیــه  ــود. ی ــی و ســلول های حافظــه SRAM اســتفاده می ش کنترل
 CMOS ضخیــم دی اکســید ســیلیکون بــر روی دومیــن الیــه فلــزی
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قــرار می گیــرد. یــک CMP از ایــن الیــه دی اکســید ســیلیکون یــک 
 DMD بعــدی ســاختارهای  بــرای ســاختمان  ســطح شــروع صــاف 
ــده  ــورت پراکن ــی به ص ــزی آلومینیوم ــه ی فل ــومین الی ــم می کند.س فراه
ــاس و آدرس دهــی الکترودهــا، پدهــای  ــا بای ــزی شــده اســت ت و طرح ری
ــود.  ــه ش ــن ارائ ــی زیری ــوازم الکترونیک ــه ل ــی ب ــاالت الکتریک ــرود و اتص ف
ــرض  ــد، در مع ــوب می کن ــش )UV( رس ــعه فرابنف ــا اش ــرداری ب عکس ب
قــرار می گیــرد، توســعه می یابــد و ســخت می شــود تــا اولیــن الیــه فلــزی 
 ,Al ٪98.8(   ــوم ــاژ آلومینی ــک آلی ــوب sputter ی ــد. رس ــکیل ده را تش
Ti ٪0.2 ,Si ٪1( الیــه فلــزی لــوال را مشــخص می کنــد. یکپارچگــی 
مکانیکــی DMD بــه تنش هــای کــم در لــوال متکــی اســت. ســپس یــک 
ماســک نــازک دی اکســید ســیلیکون بــا PECVD رســوب داده می شــود 
و بــرای محافظــت از نواحــی لــوالی پیچشــی الگــو قــرار می گیــرد. 
ــا نگــه داشــتن ایــن  ــه خــورده نمی شــود. ب آلومینیــوم بعــد از ایــن مرحل
ماســک دی اکســید ســیلیکون، مرحلــه دیگــر کندوپــاش یــک الیــه 
ــوم  ــاژ آلومینی ــن از آلی ــه همچنی ــد ک ــوب می ده ــر را رس ــم ت ــزی ضخی فل
اکســید  دی  از  نــازک  الیــه  اســت.یک  شــده  ســاخته  اختصاصــی 
ســیلیکون متعاقبــًا رســوب می کنــد و به شــکل yoke و لنگــر پســت 
ــی در  ــی آلومینیوم ــی، نواح ــه ی خوردگ ــک مرحل ــود. ی ــرح می ش ــا ط ه
ــه  ــی ک ــا در مناطق ــد. ام ــذف می کن ــی ح ــی آل ــه قربان ــا الی ــرض را ت مع
ماســک لــوالی اکســید باقــی می مانــد، فقــط فلــز ضخیــم برداشــته 
می شــود و روی ماســک دی اکســید ســیلیکون می ایســتد و لوالهــای 
پیچشــی نــازک را دســت نخورده می گــذارد. هــر دو الیــه پوشــاننده ی دی 
ــن  ــه همچنی ــی دوم ک ــه قربان ــک الی ــه ی ــل از اینک ــیلیکون قب ــید س اکس
ــر اشــعه مــاوراء بنفــش ســخت شــده ســاخته شــده  از نــور مقــاوم در براب
ــن  ــا ای ــوند. ب ــدا می ش ــود، ج ــزی ش ــرح ری ــده و ط ــین ش ــه نش ــت، ت اس
حــال، یــک رســوب کندوپــاش آلیــاژ آلومینیــوم، مــواد آینــه و ســتون آینــه 
ــه در  را مشــخص می کنــد. ماســک دی اکســید ســیلیکون از نواحــی آین
ــاخت  ــل س ــد. مراح ــت می کن ــوم محافظ ــاژ آلومینی ــی آلی ــن خوردگ حی
ــه آمــاده ســازی بــرای اره کــردن و بســته بنــدی می پــردازد  باقی مانــده ب
ــت.  ــده اس ــوار ش ــف دش ــی ظری ــاختارهای میکرومکانیک ــط س ــه توس ک
یــک مرحلــه خوردگــی اکسیژن-پالســما هــر دو الیــه قربانــی را برداشــته 
ــژه،  ــازی وی ــال س ــه غیرفع ــک مرحل ــد. ی ــا را آزاد می کن ــه ه و میکروآین
ــا از هرگونــه  ــد ت ــه نــازک و ضــد چســبندگی را رســوب می ده ــک الی ی
چســبندگی بیــن yoke و ســکوی فــرود جلوگیــری کنــد. در نهایــت، یــک 
ــدا  ــردی را ج ــای ف ــود و تاس ه ــدا می ش ــم ج ــیون از ه ــد سینگالس فرآین
ــاوری  ــاری فن ــت تج ــی موفقی ــرط اصل ــان ش ــت اطمین ــد.  قابلی می کن
DMD اســت. طرح هایــی کــه در اینجــا توضیــح داده می شــوند نتیجــه ی 
عملکــرد  درک  هــدف  بــا   Texas Instruments گســترده  تالش هــای 
طوالنــی مــدت پیکســل ها و همچنیــن حالت هــای خرابــی آن هــا اســت. 
ــوال  ــه ل ــطح و حافظ ــی س ــص، آلودگ ــی و نق ــی خراب ــم های اصل مکانیس
اســت. دومــی نتیجــه خــزش فلــز در مــواد لــوال اســت و باعــث می شــود 
آینــه در غیــاب ولتاژهــای محــرک یــک شــیب باقی مانــده را نشــان دهــد.

Grating Light Valve نمایشگر
ایــن نمایشــگر، یــک مفهــوم نمایشــگر جدیــد اســت کــه ابتــدا در 
دانشــگاه اســتنفورد اختــراع شــد. مفهــوم اساســی تغییــر نــور متکــی بــر 
ــک  ــه روی ی ــت ک ــده اس ــای بازتابن ــک از نواره ــوازی نزدی ــای م ردیف ه

بســتر آویــزان شــده اند )شــکل 9(.
ــوج  ــول م ــارم ط ــک چه ــًاً ی ــتر تقریب ــا و بس ــن نواره ــی بی ــکاف جدای ش
نــور در طیــف مرئــی اســت. در حالــت اســتراحت، نوارهــا به صــورت 
یــک ســطح پیوســته در برابــر نــور فــرود آمــده ظاهــر می شــوند و بازتــاب 
ــای  ــتاتیک ردیف ه ــاژ الکترواس ــک ولت ــی ی ــا وقت ــد. ام ــادی رخ می ده ع
نوارهــای  از  بازتاب شــده  نــور  پاییــن می کشــد،  را  روبان هــا  متنــاوب 

منحــرف شــده، نیمــی از طــول مــوج )دو برابــر شــکاف( را طــی می کنــد 
و بنابرایــن نســبت بــه نــور نوارهــای ثابــت 180 درجــه خــارج از فــاز 

می شــود.

Light Valve شکل 9- نمایشگر گریتینگ

ــور  ــد و ن ــل می کن ــاز تبدی ــبکه ف ــک ش ــه ی ــا را ب ــر نواره ــور مؤث ــن به ط ای
فــرودی را بــه مرتبه هــای باالتــر منعکــس می کنــد. زاویــه پــراش بــه طــول 

مــوج و گام یــا تنــاوب نوارهــا بســتگی دارد.
مربــع  پیکســل های  از  دوبعــدی  آرایــه  یــک  از  نمایشــگر  کل عنصــر 
تشــکیل شــده اســت کــه هــر یــک تقریبــًاً 20 میکرومتــر در یــک طــرف 
شــامل دو نــوار ثابــت و دو نــوار انعطــاف پذیــر اســت. ســاختار مکانیکــی 
روبــان بــه یــک فیلــم نــازک نیتریــد ســیلیکونی تحــت کشــش متکی اســت 
تــا در غیــاب تحریــک نیــروی بازگرداننــده را فراهــم کنــد. ســطح بازتابنــده 
یــک الیــه آلومینیومــی بــه ضخامــت 50 نانومتــر اســت. الکتــرود زیریــن 
از تنگســتن جــدا شــده از بســتر توســط دی اکســید ســیلیکون ســاخته 

شــده اســت.
ــر  ــه روی عنص ــت ک ــم اس ــک دیافراگ ــامل ی ــوری ش ــش ن ــتم نمای سیس
ــراف  ــور اط ــاذب ن ــواد ج ــکل 10(. م ــت )ش ــده اس ــب ش ــگر نص نمایش
ــور منعکــس شــده را مســدود مــی کنــد امــا اجــازه می دهــد  دیافراگــم ن
ــرداری  ــا اولیــن دســتورات پــراش توســط عدســی طــرح ریــزی تصویرب ت
شــود. نــور فــرودی ممکــن اســت بــرای تراشــه عــادی باشــد و دســتورات 
پــراش شــده را بــه خــارج از محــور ارســال کنــد. روش دیگــر، اســتفاده از 
روشــنایی خــارج از محــور، اپتیــک تصویربــرداری را در طرحــی شــبیه بــه 

ــا DMD ســاده مــی کنــد. طــرح ریــزی ب
ــان، یکــی  بــرای نمایــش تمــام رنگــی، هــر پیکســل از ســه مجموعــه روب
بــرای هــر یــک از ســه رنــگ اصلــی )قرمــز، ســبز و آبــی( تشــکیل شــده 
اســت. طراحــی گام بــه گام بــه گونــه ای اســت کــه عدســی تصویــر پــراش 
تنهــا یــک رنــگ را از هــر زیرپیکســل تصویــر مــی کنــد. زیرپیکســل قرمــز 

بایــد بزرگتــر از رنــگ ســبز و به نوبــه ی خــود بزرگتــر از رنــگ آبــی باشــد.
ــگ  ــق رن ــا عم ــتری ی ــایه خاکس ــل 256 س ــش GLV حداق ــه نمای صفح
ــن  ــای روش ــدت حالت ه ــول م ــبت ط ــریع نس ــل س ــا تعدی ــی را ب 8 بیت
ــود  ــور موج ــدت ن ــود ش ــه خ ــن به نوب ــد. ای ــتیبانی می کن ــک پش ــه تاری ب
بــرای مشــاهده را تغییــر می دهــد - مشــابه طــرح مــورد اســتفاده در 
ــبت  ــگر نس ــه نمایش ــای اولی ــط Texas Instruments. نمونه ه DLP توس
کنتراســت بیــن حالت هــای روشــن و تاریــک بیــش از 200 را نشــان 
ــور -  ــاب ن ــرای بازت ــود ب ــطح موج ــد س ــدن - درص ــر ش ــبت پ ــد. نس دادن
تقریبــًاً 70٪ اســت، بــا پتانســیل بــرای بهبــود بیشــتر بــا کاهــش فضــای 
اســتفاده نشــده بیــن نوارهــا - گام، و نــه فاصلــه، زاویــه پــراش را تعییــن 



42
می کنــد.

فناوری هــای  ســایر  بــه  نســبت   GLV کلیــدی  مزیت هــای  از  یکــی 
نمایشــگر ســرعت بــاالی آن اســت. انــدازه و وزن کوچــک روبــان، همــراه 
ــزار  ــدود ه ــدود ns 20 ، ح ــوئیچینگ ح ــرعت س ــاه، س ــت کوت ــا حرک ب
ــا، آدرس  ــرعت ه ــن س ــا ای ــد. ب ــم می کن ــریع تر از DMD را فراه ــر س براب
و الکترونیــک پشــتیبانی ســاده می شــود. دیگــر نیــازی بــه بافرهــای 
حافظــه ســریع، ماننــد مــوارد مــورد نیــاز بــرای نمایشــگرهای کریســتال 
مایــع ماتریــس فعــال معمولــی، بــرای جبــران عــدم تطابــق ســرعت بیــن 
ــال  ــرای فع ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــگر نیس ــی و نمایش ــًات الکترونیک قطع

ــت. ــاز اس ــورد نی ــی م ــروی کم ــک، نی ــیار کوچ ــای بس ــردن نواره ک
ــیلیکون  ــور س ــین های ن ــه ماش ــن ب ــریع همچنی ــیار س ــوئیچینگ بس س
ــب  ــه موج ــه ب ــد ک ــی کنن ــاده تری را بررس ــرح س ــا ط ــد ت ــازه می ده اج
ــق  ــه ســرعت از طری ــف پیکســل ب ــر پیش بینی شــده از یــک ردی آن تصوی
اپتیــک اســکن می شــود تــا یــک تصویــر دوبعــدی بســازد. تصویــر بــا نــرخ 
ــط  ــه 1000 خ ــه ب ــاال ک ــوح ب ــا وض ــش ب ــه نمای ــک صفح ــرای ی ــو ب ویدئ
افقــی نیــاز دارد، بــه معنــی ســرعت اســکن داده 60000 خــط در ثانیــه 
اســت.ترکیب 256 ســایه خاکســتری، نــرخ تــازه ســازی بیــت را بــه 15.4 
مگاهرتــز افزایــش می دهــد، کــه مربــوط بــه ســوئیچینگ پیکســل در هــر 
ــد  ــرح جدی ــن ط ــت. ای ــی GLV اس ــد توانای ــه در ح ــد ک ns 65 می باش
ــف از  ــک ردی ــه ی ــدی ب ــه دوبع ــک آرای ــای ی ــد GLV را به ج ــازه می ده اج
پیکســل هــا ســاده کــرده و از ایــن رو هزینه هــای تولیــد مرتبــط را کاهــش 

می دهــد.
ایــن ســاخت شــامل ریزماشــین کاری ســطح روبــان هــا و آزادســازی 
ــک  ــوب ی ــا رس ــد ب ــت.این فرآین ــزی اس ــه فل ــک الی ــی ی ــا خوردگ ــا ب آن ه
ــر روی  ــر ب ــت 500 نانومت ــه ضخام ــق ب ــیلیکون عای ــید س ــه دی اکس الی
ــاش  ــوب کندوپ ــال آن رس ــود و به دنب ــاز می ش ــیلیکونی آغ ــر س ــک ویف ی
از  اســتفاده  بــا  تنگســتن  می شــود.  انجــام  تنگســتن   CVD10 یــا 
لیتوگرافــی اســتاندارد الگوبــرداری شــده و در پالســمای مبتنــی بــر 
ــورده  ــتاتیکی خ ــک الکترواس ــرای تحری ــا ب ــن الکتروده ــرای تعیی SF6 ب
ــه  ــن الی ــات ای ــد. جزئی ــوب می کن ــی رس ــه قربان ــپس الی ــت. س شــده اس
در دســترس عمــوم نیســت، امــا احتمــااًلت زیــادی از جملــه پلیمرهــای 
آلــی وجــود دارد. ایــن الیــه بســیار نــازک اســت و انــدازه آن تقریبــًاً 130 
ــد  ــت. نیتری ــبز اس ــور س ــوج ن ــول م ــارم ط ــک چه ــه ی ــت ک ــر اس نانومت
ســیلیکون و آلومینیــوم در مرحلــه بعــدی رســوب می کننــد و به دنبــال آن 
ــه انتشــار  ــرداری به شــکل نوارهــای باریــک انجــام می شــود. مرحل الگوب
آخریــن اســت. پالســمای اکســیژن بــرای از بیــن بــردن الیه هــای فلــزی 
آلــی ماننــد مقــاوم بــه نــور مفیــد اســت. همچنیــن مــی تــوان از ســیلیکون 
آمــورف پراکنــده شــده به عنــوان یــک الیــه فلــزی اســتفاده کــرد. بــا ایــن 
حــال، حــذف انتخابــی آن ممکــن اســت بــه یــک مرحلــه عجیــب شــامل 
ــای  ــاده در دم ــن م ــد. ای ــته باش ــاز داش ــد )XeF2( نی ــون دی فلورای زن
ــا  ــود ب ــه خ ــود ب ــور خ ــود و به ط ــد می ش ــود تصعی ــد خ ــرم جام ــاق از ف ات
ــت  ــد. مزی ــکیل می ده ــرار را تش ــد و SiF4 ف ــش می ده ــیلیکون واکن س
ــدارد و  ــه پالســما ن ــن اســت کــه نیــازی ب ــا CF4 ای ــه SF6 ی آن نســبت ب
نیتریــد ســیلیکون، در اکســید ســیلیکون یــا آلومینیــوم خوردگــی ایجــاد 
مــاده شــیمیایی خطرنــاک  یــک  فلورایــد  زنــون دی  امــا  نمی کنــد. 
ــک  ــید فلوئوری ــد و اس ــان می ده ــش نش ــت آب واکن ــا رطوب ــه ب ــت ک اس
هیدرولیــک را تشــکیل می دهــد. در صنعــت مدارهــای مجتمــع اســتفاده 

نمی شــود.
پیوست

موج َبــر همســطح )coplanar waveguide(:موج َبــر همســطح نوعــی 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــطح الکتریک ــال مس ــط انتق خ
ــیگنال های  ــال س ــرای انتق ــود و ب ــاخته ش ــی س ــدار چاپ ــرِد م ــاوری ب فن

10  Chemical Vapor Deposition )CVD(

ــو اســتفاده می شــود. هــر ســه هــادی در یــک طــرف  فرکانــس مایکرووی
ــتند. ــطح هس ــن رو همس ــد و از ای ــرار دارن ــتر ق بس

برای مشاهده منابع کلیک کنید.

https://docs.google.com/document/d/1h6kpVEU2zv9tGhbh6AnbPg6rUM6OUCCFFg_uD5lbCxY/edit
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اسکلت بیرونی و پروتزهای پوشیدنی
مهدیه ایرانشاهی، رزا شریفی، فاطمه حسینیان

 معرفی اسکلت بیرونی و پروتزهای پوشیدنی
ــت  ــه از دس ــر ب ــت منج ــن اس ــزی ممک ــکته مغ ــد س ــی مانن بیماری های
دادن عملکــرد برخــی از قســمت های بــدن انســان شــوند. افــرادی 
یــا آســیب هایی روبــرو هســتند در واقــع  بیماری هــا  بــا چنیــن  کــه 
ــود  ــره خ ــای روزم ــدن در فعالیت ه ــوی از ب ــیب دیدگی عض ــل آس به دلی
ــرای  ــنهادی ب ــای پیش ــی از راه حل ه ــتند. یک ــه هس ــکالتی مواج ــا مش ب
چنیــن مــواردی، درمــان توانبخشــی بــرای بهبــود حرکــت قســمت آســیب 

ــت ]1[. ــمت اس ــدرت آن قس ــی ق ــده و بازیاب دی
ــه  ــمند، از جمل ــی هوش ــتم های توانبخش ــر در سیس ــرفت های اخی پیش
فن آوری هــای رباتیــک پوشــیدنی و رابط هــای عصبــی، کــه قــادر بــه 
ــکان  ــون ام ــتند، اکن ــار هس ــم بیم ــه و تصمی ــاب آگاهان ــخیص انتخ تش
اســکلت های  و  برقــی  پروتزهــای  پوشــیدنی1،  ربات هــای  طراحــی 
بیرونــی2 را می دهــد کــه بــه افــراد دارای معلولیــت کمــک می کننــد.
 ســازمان غــذا و دارو3، اســکلت بیرونــی نیرومنــد را بــه ایــن صــورت 
ارتــز  یــک  از  کــه  اســت  درمانــی   »دســتگاهی  کرده اســت:  تعریــف 
خارجــی تشــکیل شــده اســت کــه بــرای اهــداف پزشــکی اســتفاده 
ــا  ــرد ت ــرار می گی ــرد ق ــا ضعیــف یــک ف ــج ی  می شــود و روی اندام هــای فل

ــود« ]2[. ــه ش ــدف ارائ ــن ه ــه ای ب
 هــدف یــک پروتــز، جایگزیــن کــردن کاربــری عضــو از دســت رفتــه بــا یک 
وســیله مهندســی شــده و مناســب اســت. ســاخت یــک پروتــز کاربــردی 
یــک مســاله ی پیچیــده ی مهندســی و چالشــی در دنیــای مهندســی 

1  wearable

2  exoskeletons

3  FDA

ــی،   ــوارض جانب ــت،  ع ــه ی حرک ــر دامن ــال حاض ــت. در ح ــکی اس پزش
ظاهــر و ثابــت مانــدن حــس اتصــال فیزیکــی بــا جهــان اطــراف از طریــق 

ــت ]3[. ــر اس ــی مهم ت ــزی در طراح ــر چی ــز از ه پروت

شکل 1. دو نمونه اسکلت بیرونی با مفاصل دوطرفه زانو، مچ پا و ران ]2[

 اصول طراحی
کار  دینامیکــی  محیط هــای  در  کــه  سیســتم هایی  چنیــن  طراحــی 
ــل  ــان حاص ــا اطمین ــت ت ــان محور اس ــردی انس ــد رویک ــد، نیازمن می کنن
شــود کــه ایــن سیســتم ها مؤثــر، قابــل اعتمــاد، ایمــن و جــذاب هســتند 

.]2[
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شــکل 2. سیســتم انســان و ماشــین حلقــه بســته بــا عملکردهــای تشــخیصی، کمکــی 
و درمانــی ]2[

اصل طراحی یک
 سیســتم های انســان و ماشــین حلقــه بســته نیــاز بــه هماهنگــی و 
ــد.  ــا دارن ــط کاری آن ه ــات و محی ــر، رب ــن کارب ــرو بی ــال نی ــت انتق مدیری
تمــاس فیزیکــی نزدیــک بیــن اســکلت بیرونــی پوشــیدنی4، بیمــار و 
محیــط پویــای اطــراف منجــر بــه انتقــال نیــرو می شــود. اولیــن اصــل در 
ــا انســان شــامل هماهنگــی و مدیریــت زمــان  طراحــی وســایل مرتبــط ب
ــرو در سیســتم انسان-ماشــین-محیط اســت  واقعــی مناســب انتقــال نی

.]2[
اصل طراحی دو

ــی  ــط ارتباط ــک راب ــه ی ــته ب ــه بس ــین حلق ــان و ماش ــتم های انس  سیس
ــی در  ــات کاف ــال اطالع ــکان انتق ــا ام ــد ت ــاز دارن ــهودی نی ــتقیم و ش مس
مــورد قصــد کاربــر به دســتگاه )به عنــوان مثــال، پروتــز پوشــیدنی یــا 
4  Wearable exoskeletons

اســکلت بیرونــی( را فراهــم ســازند. طیــف وســیعی از وســایل کمکــی از 
ــا ارتقــای  ــی ی ــرای کمــک، تقویــت و بازیاب ــه عصــا، واکــر و ویلچــر ب جمل
به طــور  شــده اند.  طراحــی  کاربرانشــان  عملکــردی  قابلیت هــای 
معمــول، ایــن سیســتم هــا یــا غیرفعــال هســتند )مثــل عصــای راه رفتن(، 
ــال  ــی انتق ــت کاف ــر و مدیری ــدرت کارب ــه ق ــا ب ــداری آن ه ــرد و پای و عملک
ــا  ــر ی ــل ویلچ ــوند )مث ــه می ش ــتم ها تغذی ــا سیس ــود ی ــذار می ش ــرو واگ نی
ــان  ــیگنال های فرم ــت س ــه دریاف ــادر ب ــل اول( و ق ــی نس ــکلت بیرون اس
الکترونیکــی ســاده از کاربــر یــا مراقبــت از طریــق جــوی اســتیک5، 
ــط  ــتم راب ــت. سیس ــود اس ــای موج ــایر ورودی ه ــا س ــاری ی ــه ی فش دکم
ــین  ــز و ماش ــط مغ ــق راب ــر را از طری ــه کارب ــوط ب ــات مرب ــی اطالع عصب
فعالیــت  از  ناشــی  الکتریکــی  کــه ســیگنال های  اســتخراج می کنــد 
مغــز )6EEG پوســت ســر( را بــه ســیگنال های فرمــان بــرای کنتــرل 

اســکلت های بیرونــی یــا پاهــای مصنوعــی تبدیــل می کنــد. 
ســیگنال های جانبــی ماننــد ســیگنال های EMG7 ســطحی، می تواننــد 
بــا ســیگنال های مغــزی و کنتــرل ربــات مســتقل ترکیــب شــوند تــا دقــت 
از وظایــف  از مجموعــه ای  نمونه هایــی  افزایــش دهنــد.  را  قابلیــت  و 
گسســته و پیچیــده )مثــاًلً راه رفتــن بــه جلــو( تــا وظایــف پیوســته ســطح 
پاییــن ســینماتیک حرکتــی )به عنــوان مثــال مســیرهای مشــترک( نشــان 

داده شــده اســت ]2[.
بنابرایــن، دومیــن اصــل طراحــی انســان محــور شــامل ایجــاد یــک ارتباط 
ــان داده  ــات نش ــال اطالع ــای انتق ــی پیونده ــهودی )یعن ــتقیم و ش مس
ــن  ــه در تعیی ــت ک ــیدنی اس ــز پوش ــر و پروت ــن کارب ــکل 2( بی ــده در ش ش

عملکــرد و قابلیــت اســتفاده از دســتگاه برقــی ضــروری اســت. 
اعصــاب  مغــز،  عصبــی  ســیگنال های  عصبــی  رابــط  سیســتم های 
قــادر  را  کاربــران  و  رمزگشــایی می کننــد  را  ماهیچه هــا  یــا  محیطــی 
ــی  ــک کمک ــتگاه های رباتی ــن دس ــتقیم از چنی ــور مس ــا به ط ــازند ت می س

اســتفاده کننــد ]2[.
را  بالینــی مختلــف  سیســتم های غیرتهاجمــی BMI8، جمعیت هــای 

5  joystick

6  Electroencephalography

7  Electromyography

8  Body mass index
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قــادر
شــکل3. سیســتم های واســط عصبــی ســیگنال های عصبــی را رمزگشــایی می کننــد. 

]2[
اســاس  بــر  را  کمکــی  رباتیــک  دســتگاه های  تــا  می ســازند  قــادر 
ســیگنال های کنتــرل اختیــاری تولیــد شــده در مغزشــان و از طریــق 

EEG پوســت ســر بــه کار گیرنــد.
مشــترک  کنتــرل  اســتراتژی های  توســعه ی  نیــز   BMI سیســتم های 
ــات  ــا درج ــیدنی ب ــک پوش ــتگاه های رباتی ــرل دس ــرای کنت ــی   را ب تطبیق
ــورد  ــه م ــل و توج ــطح تعام ــش س ــه کاه ــازه دادن ب ــا اج ــتر ب آزادی بیش
نیــاز کاربــر بــرای فرمــان دادن به دســتگاه مصنوعــی یــا ارتــز امکان پذیــر 
می کننــد ]4[. در برخــی از کاربردهــای انســان و ماشــین ماننــد رباتیــک 
توانبخشــی، ممکــن اســت بــرای کاربــر یــا بیمــار مهــم باشــد کــه "کمــک 
ــه کار  ــی را ب ــکلت بیرون ــا اس ــز ی ــل ارادی پروت ــرل کام ــا کنت ــاز" ی ــه نی ب
ــر  ــت س ــیگنال های EEG پوس ــی س ــط عصب ــت، راب ــن حال ــرد؛ در ای گی
را بــه متغیرهــای حرکتــی و یــا جنبشــی راه رفتــن ماننــد زوایــای مفصــل 
یــا الگوهــای EMG ســطح مرتبــط بــا مراحــل مختلــف راه رفتــن تبدیــل 
ــکلت های  ــرل اس ــرای کنت ــود ب ــه خ ــه  نوب ــیگنال ها ب ــن س ــد. ای می کن
برنامه هــای  در  مجــازی  پیــاده روی  آواتارهــای  یــا  نیرومنــد  بیرونــی 
ــکلت های  ــی و اس ــای عصب ــوند ]5[. پروتزه ــتفاده می ش ــی اس توانبخش
بیرونــی کــه بازخــورد بالدرنــگ را بــه کاربــر ارائــه می دهنــد، بــا اســتفاده 
از هــدف کاربــر از ســیگنال های عصبــی، خــود او را درگیــر می کننــد 
ــت  ــن اس ــن ممک ــد. همچنی ــه می کنن ــی الزم را ارائ ــای کمک و عملکرده
یادگیــری حرکتــی و در نتیجــه توانبخشــی عصبــی را افزایــش دهنــد ]6[. 
 BMI بــه  مجهــز  ماشــین  و  انســان  سیســتم های  خالصــه،  به طــور 
می تواننــد درمــان شــخصی، ســطوح بیشــتر درگیــری بــا بیمــار، افزایــش 
ــه  ــد را ب ــی جدی ــای حس ــر و قابلیت ه ــه کمت ــا هزین ــوزش ب ــی آم کارآی
کاربــر، مربــی یــا فیزیوتراپیســت ارائــه دهنــد تــا میــزان پیشــرفت کاربــر یــا 

ــد ]2[. ــن کن ــار را تعیی بیم

 اصل طراحی 3
طراحــی انســان محــور شــامل توانمندســازی بیمــاران بــرای مشــارکت در 
ــرداری  ــال بهره ب ــن ح ــود و در عی ــالمتی خ ــتی و س ــای بهداش مراقبت ه
ــرای بهبــود نتایــج ســالمتی اســت. ســیگنال های  از داده هــای متنــوع ب
حالــت داخلــی کاربــر، کــه از طریــق رابــط عصبــی و ربــات نیــرودار 
به دســت می آینــد و همچنیــن حســگرهای مــکان و محیطــی تعبیه شــده 
ــی  ــیگنال های اطالعات ــده، س ــاخته ش ــط س ــی و محی ــکلت بیرون در اس
مفیــدی را ارائــه می دهنــد کــه می تواننــد نــه تنهــا بــرای جبــران نیروهــای 
ــه  ــط، بلک ــی و محی ــکلت بیرون ــار، اس ــن بیم ــته بی ــش ناخواس برهم کن
بــرای ارائــه عملکردهــای تشــخیصی هــم منجــر بــه درمــان فــردی شــوند. 
ــورد  ــی در م ــیگنال های چندوجه ــل س ــای داده حام ــن، جریان ه بنابرای
بیمــار را می تــوان بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل داده هــای بــزرگ 
)مثــاًلً یادگیــری ماشــین( بــرای اهــداف تشــخیصی و بــرای انطبــاق 
الگوریتم هــای کنتــرل اســکلت بیرونــی بــر اســاس ســالمت فعلــی و 
ــر و در عیــن حــال تضمیــن ایمنــی  قابلیت هــای شــناختی-حرکتی کارب

مهــار کــرد  ]2[. 
به طــور خــاص، طراحــی انســان محــور اســکلت های بیرونــی پوشــیدنی 
نیازمنــد ارزیابــی ایمنــی و تحمــل پذیــری سیســتماتیک عوامــل کلیــدی 
قلبی-متابولیــک، اســکلتی-عضالنی، پوســتی و بیومکانیکــی همــراه 
نقــص عصبــی و شــناختی-رفتاری اســت  پروفایل هــای  ارزیابــی  بــا 
ــای  ــد ]7[. عملکرده ــخص کن ــر را مش ــه ی کارب ــت نمای ــن اس ــه ممک ک
تشــخیصی سیســتم های انسان-ماشــین حلقــه بســته، اطالعــات بیمــار 
را در سیســتم های فیزیولوژیکــی متعــدد از طریــق تجزیــه و تحلیــل 
ــد در  ــازه می دهن ــاران اج ــه بیم ــد و ب ــه کار می گیرن ــزرگ ب ــای ب داده ه
مراقبت هــای بهداشــتی خــود شــرکت کننــد و در عیــن حــال نتایــج 

ــند ]2[.  ــود بخش ــالمتی را بهب س

شکل4. توابع تشخیصی سیستم های ماشین انسانی حلقه بسته ]2[

 اصل طراحی 4
اعتبارســنجی سیســتم های انســان و ماشــین نیــاز بــه تعــادل دقیقــی از 
معیارهــای مهندســی، بالینــی و کاربــر نهایــی دارد. اعتبارســنجی چنیــن 
ــی  ــی، بالین ــای مهندس ــق معیاره ــاب دقی ــتلزم انتخ ــتم هایی مس سیس
ــا تجویزکننــده  ــرای توســعه دهنده، پزشــک ی ــر نهایــی اســت کــه ب و کارب

فنــاوری و در نهایــت کاربــر نهایــی منطقــی باشــد ]2[.

جمع بندی
بیرونــی  اســکلت های  و  پوشــیدنی  رباتیــک  پروتزهــای  گذشــته،  در 
ــده  ــیب دی ــای آس ــی اندام ه ــرد مکانیک ــدن عملک ــرای بازگردان ــًا ب عمدت
ــه  ــده اند، اگرچ ــی ش ــمی طراح ــای جس ــان های دارای ناتوانی ه در انس
ــرای تقویــت قــدرت،  اســکلت های بیرونــی نیــرودار نیــز به طــور خــاص ب
اســتقامت و تحــرک انســان ها طراحــی شــده اند. نســل های آینــده ی 
ایــن سیســتم های انســان و ماشــین بــا قابلیت هــای تشــخیصی، کمکــی 
زیرسیســتم های  شــامل  و  می شــوند  طراحــی  یکپارچــه  درمانــی  و 
ــیر  ــایی و تفس ــار را شناس ــد بیم ــه قص ــوند ک ــین می ش ــز و ماش ــط مغ راب
ــازه  ــراد اج ــه اف ــد و ب ــه می گیرن ــر زمین ــی ب ــای مبتن ــد، تصمیم  ه می کنن
می دهنــد تــا بــر اســاس پویایــی عمــل کننــد. محیط هایــی فراتــر از 
توانایی هــای فیزیکــی، شــناختی یــا حســی-حرکتی آســیب دیده یــا 

آن هــا ]2[. کاهش یافتــه ی 



دریچه های مصنوعی قلب
زهرا ربیعی فرد، یاسمن ماهوت چی

مقدمه
دریچه هــای مصنوعــی قلــب نزدیــک بــه شــش دهــه اســت کــه جایگزینــی 
ــض   ــن تعوی ــه اولی ــتند ک ــان هس ــب انس ــی قل ــای طبیع ــرای دریچه ه ب
آن هــا در ســال 1962 انجــام شــد. قلــب انســان بــدون وجــود ایــن 
دریچه هــا، نمی توانــد خــون را به درســتی در بــدن بــه جریــان انــدازد 
ــی را  ــه ی قلب ــار دریچ ــک از چه ــر ی ــت ه ــرد درس ــاله، کارک ــن مس و همی

ــد. ــت می کن ــی و بااهمی ــیار حیات بس
ــان  ــه می ــی1 ک ــه لت ــه ی س ــد؛ دریچ ــه می باش ــار دریچ ــب دارای چه قل
دهلیــز راســت و بطــن راســت قــرار دارد، دریچــه ی میتــرال یــا دو لتــی2 که 
میــان دهلیــز چــپ و بطــن چــپ قــرار دارد، دریچــه ی ریــوی یــا ســینی3 
کــه در محــل اتصــال ســرخرگ ریــوی بــه بطــن راســت قــرار گرفتــه اســت و 
در نهایــت دریچــه ی آئــورت4 کــه در محــل اتصــال بطــن چــپ و ســرخرگ 

آئــورت قــرار دارد ]1[ 
ــم و  ــدن تنظی ــون را در ب ــردش خ ــیر گ ــب، مس ــرده قل ــام ب ــای ن دریچه ه
ــا  ــیاری از بیماری ه ــد. در بس ــت می کنن ــت هدای ــیر درس ــون را در مس خ
ماننــد بیماری هــای روماتوئیــدی و یــا عارضه هــای قلبــی مــادرزادی، 
عملکــرد ایــن دریچه هــا دچــار اختــالل می شــود. ایــن اختــالالت منجــر 
بــه بازگشــت خــون در قلــب، عــدم جریــان درســت خــون و در نتیجــه عــدم 

خونرســانی بــه بــدن فــرد خواهنــد شــد.

1  Tricuspid Valve

2  Mitral Valve

3  Pulmonary Valve

4  Aortic Valve 

شکل 1: تصویر واقعی از دریچه های طبیعی قلب انسان]1[

 دریچه هــای قلبــی ممکــن اســت دچــار تنگــی یــا نشــتی شــوند و 
خطــرات احتمالــی ماننــد فعالیــت غیــر طبیعــی قلــب و یــا ســکته قلبــی 
ــاال و زمینــه ی بیماری هــای  ــا ریســک ب ــراد ب به دنبــال داشــته باشــند. اف
ــر  ــت نظ ــود را تح ــی خ ــرایط قلب ــداوم ش ــورت م ــت به ص ــی الزم اس قلب
داشــته باشــند و در صــورت تشــخیص پزشــک، بــرای دریافــت دریچــه ی 
ــل  ــه عل ــم ب ــش، می خواهی ــن بخ ــد. در ای ــدام کنن ــی اق ــب مصنوع قل
ــا،  ــی و ویژگی ه ــای مصنوع ــواع دریچه ه ــی، ان ــای قلب ــض دریچه ه تعوی

ــم.  ــا بپردازی ــب آن ه ــا و معای مزای
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علل تعویض دریچه ی قلبی

 بیماری هــای دریچــه ی قلبــی5 دســته ای از بیماری هــای قلبــی هســتند 
کــه باعــث بازگشــت خــون یــا تنــگ شــدن مســیر جریــان خــون در قلــب 
روماتوئیــدی،  التهاب هــای  ماننــد  بیماری هایــی،  چنیــن  می شــوند. 
برخــی ســندروم های مــادرزادی و ضعف هــای قلبــی عروقــی و یــا حتــی 
افزایــش ســن، باعــث بــروز چنیــن مشــکالتی در قلــب می شــوند و 
عملکــرد آن را مختــل می کننــد. از میــان افــراد بزرگســال مبتــال بــه ایــن 
ــود  ــورت خ ــرال و آئ ــه میت ــالل در دریچ ــار اخت ــا دچ ــاری، 75٪ آن ه بیم
هســتند. همچنیــن در 33٪ بیمــاران جــوان، دریچه هــای آئــورت و ریــوی 

ــوند.  ــکل می ش ــار مش دچ
ــه بافــت دریچــه، حرکــت  ــا آســیب زدن ب بیماری هــای دریچــه ی قلبــی ب
َلتهــا یــا لیفِلت6هــای دریچــه را محــدود می کننــد و یــا ســاختار آن را 
تضعیــف می کننــد. در چنیــن شــرایطی، دریچه هــا بــرای جبــران آســیب، 
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــگ می کنن ــون را تن ــور خ ــیر عب ــیم مس ــذب کلس ــا ج ب
ــن  ــود. همچنی ــون می ش ــار خ ــت فش ــان و اف ــور جری ــدن عب ــوار ش دش
دریچه هــا در بســته شــدن دچــار اختــالل می شــوند کــه باعــث برگشــت 
خــون می شــود. هــر دو مــورد ذکــر شــده بــه مختــل شــدن عملکــرد قلــب 
منجــر می شــود و در صــورت عــدم رســیدگی، عوارضــی دردنــاک و بعضــا 

جبــران ناپذیــر بــرای بیمــار بــه  دنبــال خواهــد داشــت. 

چالش ها
در صــورت وجــود مشــکل در دریچه هــا و تشــخیص پزشــکان، آن هــا 
ــد  ــم بافــت دریچــه، درصــدد رفــع مشــکل برآین ــا ترمی ــد ب ســعی می کنن
ــم دریچــه کافــی نیســت و تعویــض آن  ــوارد، ترمی ــه در برخــی م کــه البت

اســت.  اجتناب ناپذیــر 
ــد  ــا درص ــته و ب ــای بس ــا جراحی ه ــا ب ــن تعویض ه ــیاری از ای ــروزه بس ام
تهاجــم پاییــن امــکان پذیــر شــده اســت، امــا در برخــی مــوارد چــاره ای 
ــًا مــدت  ــن عمــل بســیار دشــوار، طبع ــاز نیســت. ای به جــز عمــل قلــب ب
زمــان بهبــودی طوالنــی بــه همــراه خواهــد داشــت امــا عــالوه بر عــوارض 
پــس از انجــام عمــل، عوارضــی نیــز در اثــر قرارگیــری دریچــه ی جدیــد در 
بــدن متحمــل بیمــار خواهــد شــد. به صــورت کلــی ایــن عــوارض  شــامل 
ــدن(  ــی ب ــتم دفاع ــش سیس ــیم )واکن ــذب کلس ــون، ج ــدن خ ــه ش لخت
7 و همچنیــن فرســایش و از بیــن رفتــن ســاختار دریچــه ی مصنوعــی 

می شــوند کــه هــر کــدام می توانــد خطراتــی جــدی بــرای بیمــار از جملــه 
ــه بــدن و ســکته قلبــی به دنبــال داشــته باشــد. عــدم خــون رســانی ب

ــا و  ــک مزای ــر ی ــم، ه ــا می پردازی ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــا ک ــواع دریچه ه ان
ــاری و  ــرایط بیم ــه ش ــه ب ــا توج ــک ب ــد. پزش ــود را دارن ــاص خ ــب خ معای
ــود  ــار خ ــرای بیم ــه را ب ــن گزین ــترس، بهتری ــات در دس ــن امکان همچنی
انتخــاب می کنــد کــه قطعــًا خطراتــی نیــز به دنبــال خواهــد داشــت 
ــن  ــا رعایــت دســتورالعمل های پیــش و پــس از تعویــض دریچــه، ای ــا ب ام
خطــرات بــه حداقــل خواهنــد رســید. پرکاربردتریــن و قدیمی تریــن نــوع 
دریچه هــای مصنوعــی، دریچه هــای مکانیکــی و بیولوژیکــی هســتند 
ــی  ــت. در برخ ــای آن هاس ــن چالش ه ــرده از رایج تری ــام ب ــوارض ن ــه ع ک
تعویض هــا نیــز از هوموگرافــت هــا 8 یــا ســاختارهایی بــر پایــه ی دریچــه ی 
خــود بیمــار یــا یــک فــرد اهــدا کننــده اســتفاده می شــود کــه البتــه همــه 
جــا در دســترس نیســت و احتمــال پــس زدن آن توســط بــدن بیمــار 
باالســت. بــا پیشــرفت های صــورت گرفتــه در زمینــه ی مهندســی بافــت، 
ــی  ــز در برخ ــازگار نی ــای زیست س ــه ی پلیمر ه ــر پای ــی ب ــای نوین دریچه ه

5  Valvular Heart Diseases )VHD(

6  Leaflet

7  Calcification

.هموگوگرافت ها  دریچه هایی که از انسان دیگر)جسد( گرفته می شوند  8

ــا  ــد ت ــد و دانشــمندان در تالش ان کشــورها مــورد اســتفاده قــرار می گیرن
بــا طراحــی ایــن دریچه هــا مطابــق بــا ســاختار و رفتارهــای بیومکانیکــی 
دریچه هــای طبیعــی قلــب انســان، عــوارض ناشــی از تعویــض دریچــه ی 
ــه ی  ــرش دریچ ــزان پذی ــانند و می ــل برس ــه حداق ــاران ب ــی را در بیم قلب

مصنوعــی را توســط بــدن فــرد بــاال ببرنــد.

شکل 2. برخی از پرکاربردترین دریچه های مصنوعی قلب ]2[

انواع دریچه ها
دریچه مکانیکی

 اولیــن تعویــض دریچــه ی قلــب در ســال 1952 توســط هوفنــاگل9 
انجــام شــد و بــه اصطــالح دریچــه توپی-قفســی هوفنــاگل10 نــام داشــت. 
دریچــه به جــای دریچــه آئــورت اصلــی بیمــار کاشــته نشــد بلکــه در یــک 

روش قفســه ی ســینه ی بــاز در آئــورت نزولــی قــرار داده شــد.
اســتفاده از دریچــه ی توپی-قفســی هوفنــاگل بــا معرفــی دریچــه ی 
توپی-قفســی اســتار-ادواردز11 در ســال 1962 منســوخ شــد.  ایــن 
ــه در  ــد ک ــاگل می باش ــه ی هوفن ــی دریچ ــود یافته ــی بهب ــه نوع ــه ب دریچ
ــن  ــه همی ــت و ب ــر اس ــی کوچک ت ــای قبل ــبت دریچه ه ــه نس ــوپ ب آن، ت
علــت دهانــه دریچــه را میبنــدد. بســته شــدن دهانــه ی دریچــه از جریــان 
ــو،  ــه جل ــان رو ب ــاز جری ــول ف ــد. در ط ــری می کن ــون جلوگی ــتی خ برگش
ــه را  ــه دهان ــد و در نتیج ــن می ران ــمت پایی ــوپ را به س ــاال ت ــون ب ــار خ فش
ــه  ــه نگ ــتال12 دهان ــمت دیس ــوپ را در قس ــزی ت ــس فل ــد و قف ــاز می کن ب

ــی دارد.  م
از ســال 1962، دریچــه اســتار-ادواردز دســتخوش تغییــرات زیادی شــده 
اســت تــا عملکــرد خــود را بهبــود بخشــد. بــا ایــن حــال، تغییــرات فعلــی 
بــر مــواد و تکنیک هــای ساخت و ســاز متمرکــز شــده اســت و مفهــوم 
کلــی طراحــی شــیر را تغییــر نــداده اســت. طراحــی تــوپ و قفــس، 
ــه ی  ــان دریچ ــا همچن ــت، ام ــه نیس ــن گزین ــروزه محبوب تری ــه ام اگرچ

ــت ]3[. ــان اس ــادی از جراح ــداد زی ــرای تع ــی ب انتخاب
مشــابه دریچه هــای تــوپ و قفــس،  دریچه هــای دیســکی در اواســط دهــه 
1960 ســاخته شــدند. نمونه هایــی از طرح هــای دیســک در قفــس، 

9  Hufnagel

10 Hufnagel’s Cage-Ball Valve

11  Starr-Edwards

12  Distal
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ــه ترتیــب در ســال های  پروتزهــای ِکی-شــایلی13 و بیــل14 هســتند کــه ب
ــابه  ــا مش ــه ه ــوع دریچ ــن ن ــی ای ــدند. طراح ــی ش 1965 و 1967 معرف
دریچه هــای تــوپ و قفــس اســت بــا ایــن تفــاوت کــه مســدود کننده 
ــن  ــا ای ــت. ب ــک اس ــک دیس ــه ی ــت، بلک ــوپ نیس ــک ت ــر ی ــه ی دیگ دریچ
ــم از  ــکالتی اع ــر و مش ــک پایین ت ــای همودینامی ــل ویژگی ه ــال به دلی ح
ترومبولیســم و حتــی مــرگ، دریچه هــای دیســک در قفــس دیگــر کاشــته 

نمی شــوند. 
دارنــد؛  عمــده  اشــکال  دو  مصنوعــی  دریچــه ی  اولیــه ی  طــرح  دو 
پیکربنــدی بــا مشــخصات بــاال و آشــفتگی بیش ازحــد ناشــی از مســدود 
ــر  ــه ی مؤث ــه ی روزن ــه، منطق ــتال دریچ ــوری و دیس ــان عب ــده در جری کنن

دریچــه15 را کاهــش می دهــد.
مهم تریــن پیشــرفت در طراحــی مکانیکــی دریچــه ی قلــب در ســال های 
1969 و 1970 بــا معرفــی دریچه هــای دیســک کج کننــده بیــورک-
شــایلی16 و لیلهای-کاســتر17 رخ داد. ایــن دو طــرح دریچــه دیســک کــج، 
از یــک دیســک و یــک مکانیســم پایــه نگهدارنــده تشــکیل شــده اند. 
ــت  ــد و در حال ــدود می کن ــه را مس ــال دریچ ــته کام ــت بس ــک در حال دیس
بــاز بــا یــک زاویــه متمایــل می شــود. دیســک می توانــد در حیــن کارکــرد 
ــده در  ــًات نگهدارن ــد قطع ــایش بیش ازح ــن از س ــد بنابرای ــادی بچرخ ع
یــک ناحیــه ی  خــاص از دیســک جلوگیــری می کنــد. پیشــرفت های 
ــتم  ــر سیس ــج، ب ــکی ک ــای دیس ــدی دریچه ه ــل های بع ــی در نس طراح
ــاز و  ــاز ب ــر دو ف ــک در ه ــدن دیس ــج ش ــای ک ــک، زوای ــده دیس نگهدارن
بســته و هندســه دیســک متمرکــز شــده اند. بــرای مثــال طراحــی بیــورک-
شــایلی بــا یــک دیســک محدب-مقعــر مشــخص می شــود در حالــی کــه 

ــت. ــت اس ــک تخ ــک دیس ــامل ی ــال18 ش ــه مدترونیک ه دریچ
ــه ی  ــاس دریچ ــر اس ــب ب ــی قل ــه ی مکانیک ــای دریچ ــن طرح ه جدیدتری
ــی ســنت جــود19  دولتــی قلــب طراحــی شــده توســط موسســه ی درمان
در ســال 1978 در بــازار معرفــی شــده اســت. در داخــل محفظــه ی 
ــه  ــت ک ــدادی اس ــه ی امت ــک ناحی ــت دارای ی ــا ل ــه ی ــر برگچ ــوی، ه حلق
به عنــوان گــوش برگچــه شــناخته می شــود، کــه حــول یــک لــوالی 
ــق  ــون از طری ــتند خ ــاز هس ــا ب ــه لت ه ــی ک ــد. هنگام ــه می چرخ فرورفت
یــک روزنــه ی مســتطیلی مرکــزی و دو روزنــه ی جانبــی نیــم دایــره 
ــوند،  ــته می ش ــل بس ــور کام ــا به ط ــه برگه  ه ــی ک ــد. هنگام ــان مییاب جری
ــه  ــا و محفظ ــن برگچه ه ــته و بی ــای بس ــن برگه ه ــک بی ــکاف های کوچ ش
)شــکاف پیرامونــی( اجــازه می دهــد تــا درجاتــی از جریــان نشــتی وجــود 
داشــته باشــد. نشــتی جریــان خــون نیــز ممکــن اســت از طریــق ناحیــه ی 

ــد. ــوال رخ ده ل

دریچه های قلب بیوپروتز
ــه  ــاز ب ــا نی ــترده، ب ــتفاده گس ــم اس ــب علیرغ ــی قل ــای مکانیک دریچه ه
ــزی  ــکالت خونری ــر و مش ــاد مادام العم ــد انعق ــای ض ــتفاده از داروه اس
توســعه  در  جایگزیــن  رویکــرد  یــک  هســتند.  مواجــه  آن  بــا  همــراه 
دریچه هــای مصنوعــی قلــب، اســتفاده از دریچه هــای طبیعــی قلــب 
ــود  ــوی خ ــه ری ــتفاده از دریچ ــرد اس ــه رویک ــر ب ــن منج ــت. ای ــوده اس ب
یــک  از  به دنبــال آن  و  آئــورت شــد  بــرای جایگزینــی دریچــه  بیمــار 
ــن  ــه ای ــد. اگرچ ــتفاده ش ــوی اس ــه ری ــرد دریچ ــرای عملک ــت ب هوموگراف

13  Kay-Shiley

14  Beall

15  EOA

16  Bjβrk-Shiley

17  Lillehei-Kaster

18  Medtronic-Hall Valve

19  St Jude Medical )SJM( Inc. )Minneapolis, MN, USA(

ــا  ــورت مطــرح اســت، ام ــا جایگزینــی دریچــه آئ رویکــرد در درجــه اول ب
ــت ــده اس ــام ش ــز انج ــار نی ــرال بیم ــای میت ــی دریچه ه ــرای جایگزین ب

شکل 3. نمایش جریان خون در مدل های متفاوت دریچه ی مصنوعی]3[
ــای  ــت به ج ــرای کاش ــت ب ــتفاده از هوموگراف ــامل اس ــر ش ــرد دیگ رویک
دریچــه خــود بیمــار اســت. چنیــن روشــی کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 
1962 انجــام شــد علیرغــم نتایــج بالینــی رضایــت بخــش، هنــوز ایــده آل 

نیســت زیــرا نیــاز بــه اهــدای عضــو و تأمیــن دریچــه دارد.
توســط  بافــت  دریچــه  جایگزین هــای  در  بــزرگ  پیشــرفت  یــک 
ــتفاده  ــا اس ــت ب ــت باف ــعه روش تثبی ــا توس ــال 1969 ب ــر20 در س کارپنتی
از گلوتارآلدئیــد21 انجــام شــد کــه منجــر بــه افزایــش پایــداری بافــت 
بیولوژیکــی و کاهــش تجزیــه زیســتی آن شــد. بافــت و اســتفاده از 
اســتنت22 های دریچــه انعطاف پذیــر، امــکان ایجــاد طراحــی جدیــد 
ــن  ــرد. چنی ــم ک ــی فراه ــای قلب ــی دریچه ه ــرای جایگزین ــه ای را ب دریچ
طراحیهایــی، ترکیبــی از ســاختارهای بیولوژیکــی و مکانیکــی بــرای 
یــا  کــم   thrombogenicity بــا  بافــت  بــر  مبتنــی  دریچهــای  ایجــاد 
ــه انعقــاد خــون، توســط کارپنتیــر »بیوپروتــز«  به عبارتــی تمایــل پاییــن ب
ــی و  ــه خوک ــای دریچ ــًا بافت ه ــت، عمدت ــوع باف ــن ن ــد. چندی ــده ش نامی
پریــکارد، از آن زمــان بــرای طراحــی قلــب بیوپروتز اســتفاده شــده اســت.

20  Carpentier

21  Glutaraldehyde

22  Stent
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ــف  ــه ای را توصی ــی دریچ ــکاران جایگزین ــزر23 و هم ــال 1969، کای در س
بــا  شــده  تیمــار  خوکــی  آئــورت  دریچــه  یــک  شــامل  کــه  کردنــد 
گلوتارآلدئیــد اســت کــه بــر روی یــک قــاب حمایتــی محکــم نصــب شــده 
ــا  ــخت ب ــه س ــک حلق ــا ی ــت ب ــخت در نهای ــفت و س ــاب س ــن ق ــت. ای اس
پایه هــای انعطــاف پذیــر جایگزیــن شــد و دریچــه حاصــل به عنــوان 
دریچــه زنوگرافــت24 در ســال 1970 به صــورت تجــاری در دســترس قــرار 
گرفــت. امــروزه ایــن دریچــه یکــی از محبوب تریــن جایگزین هــای ســایر 

دریچه هاســت.
 یکــی دیگــر از دریچه هــای محبــوب پروتــز کارپنتیــر-ادواردز اســت. ایــن 
ــاری  ــورت تج ــگاه ادواردز به ص ــط آزمایش ــال 1976 توس ــه در س ــیر ک ش
ــر روی یــک قــاب پشــتیبانی  معرفــی شــد از بافــت دریچــه خوکــی کــه ب
کامــال انعطــاف پذیــر نصــب شــده اســت اســتفاده می کنــد. اســتفاده از 
دریچه هــای دســت نخــورده و بیولوژیکــی در پروتزهــای خــوک بــا کاهــش 
نیــاز بــه ســاخت لت هــای دریچــه ای، فرآینــد تولیــد را تســهیل می کنــد. 
ــدازه مناســب و  ــا ان ــرای تولیــد دریچه هــای مصنوعــی ب ــن حــال، ب ــا ای ب
ــته  ــد برداش ــوک بای ــای خ ــادی از دریچه ه ــدار زی ــب، مق ــت مناس کیفی

شــوند.

دریچه های پریکارد
توســط  یافتــه  توســعه  گوســاله،  پریــکارد  بــر  مبتنــی  دریچه هــای 
لونســکو25 و همــکاران،  بــر نیازهــای بــزرگ مرتبــط بــا دریچه هــای خــوک 
غلبــه می کننــد. دریچــه زنوگرافــت پریــکارد اصلــی لونسکو-شــایلی 
ــه  ــط ده ــا در اواس ــد، ام ــه ش ــازار عرض ــه ب ــال 1976 ب ــار در س ــن ب اولی
1980 به دلیــل شکســت ســاختاری متوقــف شــد. دریچــه پریــکارد 
کارپنتــر-ادواردز در ســال 1981 بــرای اســتفاده بالینــی معرفــی شــد و در 
ســال 1991 بــرای اســتفاده تجــاری در ایــاالت متحــده تاییــد شــد. ایــن 
دریچــه عملکــرد همودینامیــک برتــر بــا دوام بهتــر نســبت بــه دریچه هــای 

ــد.  ــه می ده ــی را ارائ ــکارد قبل پری
یــک تغییــر عمــده اخیــر در طراحــی دریچــه بافتــی، معرفــی پروتزهــای 
ــای  ــه دریچه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــت. اعتق ــتنت اس ــدون اس ــتی ب زیس
ــرا  ــتند، زی ــده هس ــای استنت ش ــر از دریچه ه ــتنت بهت ــدون اس ــی ب بافت
انتظــار مــی رود ریشــه آئــورت به جــای تمرکــز بــر بافــت برگچــه در نزدیکــی 
اســتنت ها، تنش هــای مکانیکــی را در بافــت آئــورت توزیــع کنــد. اولیــن 
دریچــه ی قلــب بــدون اســتنت، در ســال 1991مــورد اســتفاده قــرار 
ــو26   ــه SPV تورنت ــرانجام  دریچ ــد. س ــی ش ــار بررس ــت و در 635 بیم گرف
توســط ســازمان غــذا و دارو27 ایــاالت متحــده در ســال 1997 تاییــد شــد. 
پروتزهــای زیســتی بــدون اســتنت در حــال حاضــر فقــط بــرای جایگزینــی 
دریچــه آئــورت در ایــاالت متحــده تاییــد شــده اســت و بــرای جایگزینــی 
ــوز تاییــد  ــرال به دلیــل عــدم انجــام آزمایش هــای بالینــی هن دریچــه میت

شــده نیســت. 

23  Kaiser

24  Xenograft

25  Lonescu

26  Toronto SPV )Stentless Porcine Valve(

27  FDA
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شکستگی های گردن استخوان ران و روش های درمان آن
ارمیدا پوررضا و، سید کیارش سید دارابی، پ فرشاد پاشال

فمور
 مفصــل اســتخوان ران مفصلــی اســت کــه از ســر توپــی شــکل اســتخوان 
ران و حفــره ی لگــن شــکل گرفتــه اســت. دو اســتخوان فمــور، بلندتریــن 
ــا  ــا زانوه ــن ت ــه از لگ ــتند ک ــان هس ــدن انس ــتخوان در ب ــن اس و قوی تری
کشــیده  شــده اند. بخش هــای مهــم ایــن اســتخوان شــامل ســر، گــردن 
در  ناحیــه  آســیب پذیرترین  می باشــد.  کوچــک  و  بــزرگ  تروکانتــر1  و 
اســتخوان فمــور، گــردن2 فمــور اســت کــه بــا زاویــه ای مشــخص –حــدود 

125 درجــه بیــن ســر و بدنــه ی ایــن اســتخوان قــرار گرفتــه اســت.

شکستگی گردن فمور
در  شکســتگی  بیومکانیــک،  در  اصــل  یــک  به عنــوان  کلــی  به طــور 
اســتخوان  اغلــب بــه ایــن دلیــل رخ می دهــد کــه نیــروی اعمــال شــده بــر 
اســتخوان، از آســتانه ی تحمــل آن فراتــر مــی رود و اســتخوان نمی توانــد 
نیــروی وارد شــده را تحمــل کنــد ]2[. اســتخوان فمــور هــم از ایــن اصــل 
ــه  ــر ب ــور منج ــتخوان فم ــردن اس ــه و گ ــن تن ــه ی بی ــت. زاوی ــزا نیس مج

شکســتگی های گســترده ای در ایــن ناحیــه می شــود.
ــردن از  ــه ی گ ــور در ناحی ــتخوان فم ــتگی اس ــال شکس ــه احتم  در نتیج

ــت. ــتر اس ــی آن بیش ــه ی نواح بقی

1  Trochanter

2  Neck

شکل 1. محل های مستعد شکستگی استخوان ران ]3[.
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ــراد  ــد اف ــود درص ــور در حــدود ن ــردن فم ــتگی گ ــت شکس ــایع ترین عل ش
مســن، ســقوط کــم انــرژی یــا به عبارتــی دیگــر، یــک افتــادن ســاده اســت 
]4-7[. در بیمــاران جوان تــر، ایــن شکســتگی معمــواًلً در نتیجــه ی یــک 
ــقوط از  ــا س ــات و ی ــد تصادف ــرژی3 مانن ــی پران ــه فیزیک ــا ضرب ــورد ی برخ

ــد. ــاق می افت ــاع اتف ارتف
ــوع  ــن ن ــه ای ــر ب ــد منج ــه می توان ــی ای ک ــوادث فیزیک ــر از ح ــی دیگ یک
شکســتگی شــود، ســقوط بــه پهلــو اســت. در ایــن نــوع آســیب، تروکانتــر 
ــتابولوم در  ــن و اس ــرف زمی ــب از ط ــه ترتی ــتخوان ران ب ــر اس ــزرگ و س ب
معــرض ضربــه و نیــروی بزرگــی قــرار می گیرنــد. ایــن نیــرو در محــل 
ــی  ــمت بزرگ ــه قس ــد ک ــاد می کن ــتاوری ایج ــور گش ــه ی فم ــردن و بدن گ
از آن در بخــش پروگزیمــال ران وارد می شــود و ایــن نیــرو منجــر بــه 
شکســتگی می شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اکثــر شکســتگی های 

اســتخوان ران در بخــش پروگزیمــال آن رخ می دهنــد ]8[. 
احتمــال شکســتگی گــردن فمــور در کــودکان هــم وجــود دارد امــا 
ایــن احتمــال بســیار پاییــن اســت و کمتــر از یــک درصــد از انــواع 
کــودکان  در  آســیب  ایــن  می دهنــد.  رخ  کــودکان  در  شکســتگی ها 
برخــالف افــراد مســن، نتیجــه ی یــک برخــورد فیزیکــی پرانــرژی اســت 
ــد. ــته باش ــود داش ــه ای وج ــک زمین ــد پاتولوژی ــک فرآین ــه ی ــن ک ــر ای مگ
ــد  ــه می توانن ــد ک ــود دارن ــا وج ــماری از بیماری ه ــا، ش ــر این ه ــالوه ب ع
احتمــال وقــوع شکســتگی گــردن فمــور را تشــدید کننــد. ایــن بیماری هــا 
از جملــه ســرطان مغــز اســتخوان منجــر بــه تضعیــف اســتحکام اســتخوان 
شــده و فــارغ از ســن، باعــث شکســتگی گــردن فمــور در بیمار می شــوند. 
عوامــل متعــددی از جملــه پوکــی اســتخوان4 )تقریبــًا ســه الــی چهــار نفــر 
ــر  ــت نف ــر هش ــر از ه ــک نف ــال و ی ــاه س ــاالی پنج ــم ب ــر خان ــر ده نف از ه
آقــا از پوکــی اســتخوان رنــج می برنــد ]9[(، اختــالل در بینایــی، اختــالل 
در واکنــش عضــالت، کاهــش بافــت نــرم در مفصــل ران و لگــن و ســبک 
زندگــی بــا میــزان فعالیــت بدنــی کــم، احتمــال وقــوع ایــن آســیب را در 
ــاالی  ــن ب ــا س ــراد ب ــه در اف ــوری ک ــد به ط ــتر می کنن ــن بیش ــراد مس اف

پنجــاه ســال احتمــال ایــن شکســتگی دو برابــر اســت ]11،10[.

 انواع شکستگی
فرآینــد  اغلــب  کــه  دارد  مختلفــی  انــواع  فمــور  گــردن  شکســتگی 
خون رســانی بــه ســر اســتخوان فمــور را مختــل می کننــد. علی رغــم 
پیشــرفت های فوق  العــاده در علــم و عمــل جراحــی ارتوپــدی، بیهوشــی 
ــوز در  ــتگی  ها هن ــن شکس ــواع ای ــم ان ــل، ترمی ــن عم ــای حی و مراقبت ه

ســی درصــد از بیمــاران پیچیدگی هــای خــاص خــود را دارد.
طبقه بنــدی گاردن5 یکــی از انــواع طبقه بندی هــای موجــود در زمینــه ی 
ایــن نــوع شکســتگی ها اســت ]13،12[. به دلیــل وجــود برخــی از 
محدودیت هــا در ایــن طبقه بنــدی و در تــالش بــرای بهبــود اعتبــار 
آن، یــک سیســتم طبقه بنــدی ســاده تر و کلی تــر کــه تنهــا شــامل دو 
دســته ی کلــی می باشــد معرفــی شــده اســت. ایــن دو دســته عبارت انــد 

از:
1. شکستگی های پایدار6

2. شکستگی های ناپایدار7
ــدی  ــن طبقه بن ــان پرکاربردتری ــدی گاردن هم چن ــال طبقه بن ــن ح ــا ای  ب
ــز  ــی نی ــل قبول ــور قاب ــادگی، به ط ــر س ــالوه ب ــرا ع ــی رود زی ــمار م ــه ش ب

3  High-energy trauma

4  Osteoporosis

5  Garden Classification of Neck Fractures

6  Stable fractures

7  Unstable fractures

پذیرفتــه  شــده  اســت و به طــور گســترده توســط جراحــان ارتوپــدی 
ــی از  ــوان تابع ــتگی  را به عن ــدی، شکس ــن طبقه بن ــود. ای ــتفاده می ش اس
ــاهده ی  ــات مش ــار در ثب ــن اعتب ــد و باالتری ــف می کن ــی توصی جابه جای
ــه آن  ــا ب ــه اصطالح ــی را دارد ک ــازه ی زمان ــد ب ــا چن ــده در دو ی ــک پدی ی

ــود. ــه می ش ــری8 گفت ــار درون ناظ اعتب
طبقه بندی گاردن شامل چهار  دسته می شود:

1. شکستگی ناقص و بدون جابه جایی
2. شکستگی کامل و بدون جابه جایی

3. شکستگی کامل و جابه جایی ناقص
4. شکستگی و جابه جایی کامل ]14[

ــه  ــی ک ــتگی و بیماری های ــل از شکس ــت قب ــطح فعالی ــار، س ــن بیم   س
ممکــن اســت شــخص مــورد نظــر داشــته  باشــد بایــد در هنــگام تعییــن 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــان در نظ روش درم

شکل 2. انواع شکستگی ها بر اساس تقسیم بندی گاردن ]13،12[.

روش های درمان شکستگی
بــا توجــه بــه نــوع شکســتگی ها روش هــای درمــان مناســب وجــود دارنــد 
ــاره ای خواهیــم  داشــت. طبــق  ــا اش ــه بــه مهم تریــن  آن ه کــه در ادام
توضیحــات قســمت قبــل می تــوان بــه ایــن اصــل پــی بــرد کــه دســته ی 
ــدار  ــتگی های پای ــان شکس ــته بندی گاردن، هم ــک و دو در دس ــماره ی ش
هســتند کــه در آن هــا جابجایــی ای صــورت نگرفتــه و دســته ســه و چهــار، 
جــزو دســته شکســتگی های ناپایــدار می باشــند کــه در محــل شکســتگی 

ــی ایجــاد شــده اســت. جابه جای

 درمان شکستگی های پایدار
نــدارد و هیــچ تغییــر  پایــدار جابه جایــی وجــود   در شکســتگی های 
شــکلی مشــاهده نمی شــود. ایــن نــوع شکســتگی ممکــن اســت در 
تصویربــرداری رادیولــوژی تشــخیص داده نشــود بــه همیــن دلیــل نیــاز بــه 

بررســی اســکن MRI می باشــد.
ــا  ــی و ب ــل جراح ــدون عم ــتگی ها ب ــوع از شکس ــن ن ــه ای ــی ک در صورت
ــت  ــد از گذش ــع بع ــد مواق ــل درص ــوند در چه ــان ش ــان درم ــت زم گذش
زمــان اســتخوان دچــار جابه جایــی می شــود، پــس بهتریــن روش درمــان 

ــد.  ــی می باش ــل جراح عم
روش درمــان ایــن نــوع شکســتگی از طریــق قــرار دادن ســه پیــچ توخالــی 
به صــورت مــوازی9 و اتصــال محــل شکســتگی بــه الیــه بیرونــی10 گــردن 
ایــن پیچ هــا در  پایــدار شــود.  تــا اســتخوان  اســتخوان ران11 اســت 
ــه خــارج کــردن  ــازی ب ــد و نی ــت می مانن ــر مواقــع در جــای خــود ثاب اکث
ــک  ــت، پزش ــه عفون ــاص از جمل ــرایط خ ــی در ش ــت ول ــان نیس و حذفش

8  Intra observer reliability

9  Parallel cannulated screws

10  Cortex

11  Femur neck cortex
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ــد.  ــارج می کن ــار خ ــدن بیم ــا را از ب ــج پیچ ه معال

شــکل3. تصویــر رادیولــوژی از پیچ هــای کانولــه جایگــذاری شــده در محــل شکســتگی 
.]16،15[

 درمان شکستگی های ناپایدار
رخ  جابه جایــی  ران،  اســتخوان  در  شکســتگی ها  از  دســته  ایــن  در 
داده اســت کــه ایــن مــورد در تصاویــر رادیولــوژی نیــز بــه وضــوح مشــخص 

ــت. اس
ــی   ــش جزئ ــم چرخ ــتگی ه ــار شکس ــمت دچ ــی، قس ــی فیزیک در بررس
داشــته و هــم طولــش کوتــاه شــده اســت. مقــدار چرخــش و کوتــاه  
شــدگی طــول بــه میــزان جابه جایــی  اســتخوان بســتگی دارد کــه در اثــر 
شکســت اســتخوان رخ می دهــد. در بیمــاران جوان تــر بهتریــن روش 
درمــان پین گــذاری12 اســت. دلیــل انتخــاب پین گــذاری، خطــرات و 
ــه  ــز ب ــدن پروت ــا شــل ش ــایش ی ــه س ــتی از جمل ــاالی آرتروپالس ریســک ب
خاطــر تحــرک بــاال در جوانــان اســت. همچنیــن به دلیــل احتمــال پاییــن 
ــنی  ــن رده ی س ــود در ای ــرخ بهب ــان، ن ــتخوان در جوان ــی اس ــود پوک وج

ــت. باالس

شــکل4. تصویــر رادیولــوژی شکســتگی ناپایــدار کــه محــل شکســتگی کامــال مشــخص 
اســت ]16،15[.

روش  مســن  افــراد  در  مخصوصــا  و  باالتــر  ســنی  رده ی  در 

12  Operative pinning

نــرخ  وجــود  به دلیــل  کامــل14  آرتروپالســتی  و  همی آرتروپالســتی13 
پایین تــر نیــاز بــه تکــرار عمــل جراحــی نســبت بــه دیگــر روش هــا، روش 
ــت  ــتابولوم دس ــتی، اس ــت. در همی آرتروپالس ــب تری اس ــی مناس درمان
نخــورده باقی-می مانــد و ایمپلنــت بــا اســتابولوم مفصــل می شــود ولــی 
در آرتروپالســتی کامــل، خــود اســتابولوم نیــز ســاخته و شبیه ســازی 
می شــود و کاســه ی فلــزی15 و آســتر از جنــس پلی اتیلــن16 در داخــل آن 

.]17[ می گیرنــد  قــرار 
همی آرتروپالســتی مــدت زمــان کمتــری بــرای عمــل جراحــی نیــاز دارد 
چــون در ایــن روش اســتابولوم دســت نخورده باقــی می مانــد. همچنیــن 
بــه روش  نســبت  آن  در  ایمپلنــت  ناخواســته ی  احتمــال جابه جایــی 
آرتروپالســتی کامــل کمتــر اســت چــون انــدازه ی ســر ایمپلنــت اســتفاده 

ــت. ــر اس ــن روش بزرگ ت ــده در ای ش

شکل5. مقایسه ی دو نوع مختلف آرتروپالستی ]18[.
    

 در نهایــت می تــوان گفــت شکســتگی گــردن اســتخوان ران یکــی از 
ــراد  ــرای اف ــد ب ــت می توان ــن اس ــه لگ ــتگی ها در ناحی ــایع ترین شکس ش
در رده هــای ســنی متفــاوت رخ دهــد . بــا پیشــرفت علــم روش هــای 
ــا  ــه ب ــت ک ــود آمده اس ــه وج ــان آن ب ــرای درم ــرفته ای ب ــف و پیش مختل
توجــه بــه عوامــل متعــددی از جملــه شــرایط اولیــه و ســن بیمــار، محــل 
ــب ترین روش  ــود، مناس ــات موج ــتگی و امکان ــدت شکس ــتگی، ش شکس

درمــان انتخــاب می شــود.

برای مشاهده منابع کلیک کنید.

13  Hemi arthroplasty

14  Total arthroplasty

15  Metal cup

16  Polyethylene liner

https://docs.google.com/document/d/13XjQ-ze3cpt9S6z95Yg9HohOS4leCsIIDilfqLzw2oE/edit
https://docs.google.com/document/d/13XjQ-ze3cpt9S6z95Yg9HohOS4leCsIIDilfqLzw2oE/edit
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مهشاد نظری، میترا بهرامی

قرص ضد کرونا »مولنوپیراویر«
شــرکت داروســازی آمریکایــی مــرک1 کپســول کرونــا را بــا نــام مولنوپیراویر2 
تولیــد کــرده کــه می توانــد خطــر بســتری شــدن افــراد مبتــال بــه ویــروس 
ــوارض  ــه ع ــده ک ــق ش ــرص موف ــن ق ــد. ای ــش ده ــا 50٪ کاه ــا را ت کرون
دائمــی بیمــاری کرونــا را به طــور چشــمگیری کاهــش دهــد و اولیــن 
ــدن  ــی وارد ب ــورت خوراک ــان و به ص ــق ده ــه از طری ــت ک ــا اس داروی کرون

می شــود. 
ــق،  ــای تزری ــه به ج ــت ک ــروس اس ــول ضدوی ــک کپس ــام ی ــر، ن مولنوپیراوی
کوتاه مــدت  و  روزانــه  به صــورت  و  قــرص مصــرف می شــود  به صــورت 
ــر  ــم وخیم ت ــروز عالئ ــا از ب ــود ت ــز می ش ــروس تجوی ــخیص وی ــس از تش پ
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــر به عنــوان دارویــی ب پیشــگیری کنــد. ایــن قــرص پیش ت
آنفلوانــزا اســتفاده می شــد، بــا ایجــاد یکســری تغییــر در ســاختار آن بــرای 
ــاد  ــا ایج ــن دارو ب ــرد. ای ــرار می گی ــا مورداســتفاده ق ــروس کرون ــان وی درم
ــامانه  ــود س ــث می ش ــا، باع ــر RNA  ویروس ه ــگام تکثی ــی در هن خطا های
تولیدمثــل ویــروس کرونــا دچــار نقــص ژنتیکــی شــود و مانــع تکثیــر آن هــا 
ــی،  ــق و بین ــروس در حل ــر وی ــار تکثی ــا مه ــرآن ب ــود و عالوه ب ــدن ش در ب

ــد. ــری کن ــراد جلوگی ــایر اف ــه س ــال آن ب ــد از انتق می توان
داده  نشــان  انســان ها،  و  حیوانــات  روی  آزمایشــگاهی  مطالعــات 
نگرانی هــای  و  نمی شــود  ژنتیکــی  تغییــر  باعــث  مولنوپیراویــر  کــه 
ــت.  ــد ارزش اس ــن دارو فاق ــی ای ــوارض جانب ــه ع ــدت در زمین طوالنی م
آزمایشــات انجــام شــده روی 775 بیمــار مبتــال بــه کرونــا بــا عالئــم خفیــف 
1  Merck

2  Molnupiravir

تــا متوســط کــه به دلیــل مشــکالتی مثــل چاقــی، بیماری هــای قلبــی یــا 
ــرص  ــه ق ــد ک ــان می ده ــتند، نش ــتری هس ــر بیش ــرض خط ــت در مع دیاب
مولنوپیراویــر، خطــر بســتری شــدن یــا مــرگ ناشــی از کرونــا را تــا 50% کاهــش 

داده اســت؛ نتایــج ایــن آزمایشــات به صــورت زیــر اســت:
ایــن دارو اســتفاده کرده انــد در بیمارســتان  از  از کســانی کــه   ٪7.3

شــده اند. بســتری 
14.1٪ از کســانی کــه دارونمــا مشــابه را اســتفاده کرده اند در بیمارســتان 

بســتری شــده اند.
بعــد  کمــی  کردنــد  اســتفاده  دارونمــا  از  کــه  مبتالیانــی  از  نفــر   8
درگذشــته اند امــا در میــان مبتالیانــی کــه از مولنوپیراویــر اســتفاده کردنــد 

ــت. ــوده اس ــی نب تلفات
نتایــج ایــن آزمایــش در یــک بیانیــه از ســوی شــرکت مــرک منتشــر شــده و 

هنــوز توســط متخصصــان دیگــر بررســی نشــده اســت.
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قــرص مولنوپیراویــر به عنــوان داروی خوراکــی کرونــا می توانــد مــرگ 
ــد. ــش ده ــا 50٪ کاه ــا را ت ــی از کرون ناش

مــرک انتظــار دارد تــا پایــان ســال 2021، حــدود 10 میلیــون بســته از ایــن 
قــرص را تولیــد کنــد. در اوایــل ســال جــاری، مــرک قــراردادی را بــا دولــت 
ایــاالت متحــده منعقــد کــرد کــه بــر اســاس آن، تقریبــًاً 1.7 میلیــون بســته 
ــت  ــه ایال ــکا، ب ــذا و داروی آمری ــازمان غ ــد س ــس از تأیی ــر را پ مولنوپیراوی

متحــده ارائــه خواهــد کــرد.
ــطح  ــر در س ــه مولنوپیراوی ــع ب ــی به موق ــه ی دسترس ــه ارائ ــد ب ــرک متعه م
جهانــی، در صــورت تأییــد یــا مجــوز اســت و قصــد دارد یــک رویکــرد 
قیمت گــذاری طبقاتــی بــر اســاس معیار هــای درآمــد بانــک جهانــی 
را اجــرا کنــد تــا توانایــی نســبی کشــور ها بــرای تأمیــن مالــی پاســخ 

بهداشــتی خــود بــه همه گیــری را منعکــس کنــد.
ــروش  ــرای ف ــر ب ــور های دیگ ــا کش ــره ب ــاال وارد مذاک ــن ح ــرک از همی م
قــرص مولنوپیراویــر شــده اســت. اســترالیا 300 هــزار بســته از ایــن قــرص 
ــرآن کشــور هایی مثــل ســنگاپور، تایلنــد،  را ســفارش داده اســت؛ عالوه ب
ــد آن  ــرای خری ــره ب ــال مذاک ــم در ح ــزی ه ــوان و مال ــی، تای ــره جنوب ک

ــتند. هس

تجاری ســازی   19- کوویــد  ضدویــروس  بینــی  اســپری 
د می شــو

کرونــا در اثــر قطــرات موجــود در هــوا کــه از طریــق تنفــس، ســرفه، عطســه 
ــر  ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــی از ف ــوند، به راحت ــر می ش ــردن منتش ــا صحبت ک ی
انتقــال پیــدا می کنــد. بــه همیــن علــت، حفــره بینــی یکــی از مســیرهای 
ــال  ــار انتق ــرای مه ــده آل ب ــی ای ــدن و محل ــه ب ــروس ب ــن وی ــی ورود ای اصل

احتمالــی اســت.
ــی  ــات ضدویروس ــا ترکیب ــی ب ــپری بین ــگام3 اس ــگاه بیرمن ــی از دانش تیم
پلی ســاکاریدهای ســولفاته ضدویروســی طبیعــی  پایــه  بــر  قــوی ای، 
مشــتق شــده از جلبــک دریایــی قرمــز، ایجــاد کرده انــد کــه در پیشــگیری 

ــد.  ــک می کن ــوو -24، کم ــارس - ک ــت س از عفون
و  کپســوله  کــردن  بــا  کــه  شــده  طراحــی  به گونــه ای  اســپری  ایــن 
ــذب  ــت، از ج ــی اس ــوز در بین ــه هن ــی ک ــروس هنگام ــردن وی غیرفعال ک
ــتفاده  ــب اس ــن ترکی ــد. همچنی ــری کن ــدن جلوگی ــط ب ــترده آن توس گس
ایــاالت  و  اروپــا  بریتانیــا،  نظارتــی در  نهادهــای  توســط  قبــاًل  شــده، 
متحــده تأییــد شــده و به طــور گســترده در تجهیــزات پزشــکی، داروهــا و 

می شــود. اســتفاده  غذایــی  محصــوالت 
ویژگی ها و مزایای استفاده از این اسپری:

بــا مهــار عفونــت ســارس - کــوو -2 از ابتــال بــه کوویــد -19 جلوگیــری 	 
کــرده و بــار ویروســی را در افــراد آلــوده، کاهــش می دهــد.

اســپری های 	  از ســایر  بیشــتر  برابــر   6( مانــدگاری طوالنی مــدت 
بینــی( در حفــره بینــی به دلیــل فرموالســیون بســیار چســبناک.
3  University of Birmingham

4  SARS-CoV2-

مــواد اولیــه ی ارزانــی دارد و فرموالســیون ســاخت ایــن محصــول بــا 	 
ــازگار  ــی س ــپری بین ــتگاه های اس ــی و دس ــی فعل ــای صنعت فرآینده
محصــول  به راحتــی  می تواننــد  تولیدکننــدگان  بنابرایــن  اســت، 

ــد. ــد کنن ــی را تولی نهای
البتــه ایــن اســپری بــرای ایجــاد یک الیــه محافظتــی بیشــتر اختــراع شــده 
و نمی توانــد جایگزیــن پوشــیدن ماســک و ســایر اقدامــات بهداشــتی 

شــود.  
به تازگــی شــرکت بایوتــک بیرمنــگام5، ســازنده و تأمین کننــده ی تجهیــزات 
و دســتگاه های تشــخیص پزشــکی، و دانشــگاه بیرمنــگام، قــراردادی 
بــرای اســپری بینــی ضدویروســی کوویــد -19 امضــا کردنــد کــه به موجــب 
آن، ضمــن حفــظ حــق ثبــت اختــراع محصــول، بایوتــک بیرمنــگام حقــوق 
انحصــاری بازاریابــی و فــروش ایــن اســپری بینــی ضدویروســی را، در 
ــن  ــد به دســت مــی آورد. پیش بینــی می شــود ای سراســر جهــان به جــز هن
ــگان  ــترس هم ــیا در دس ــا و آس ــال 2022 در بریتانی ــل س ــپری در اوای اس

قــرار گیــرد. 

شکل2. اسپری بینی می تواند تا 89٪ از ابتال به کرونا جلوگیری کند

شکل 3. نحوه عملکرد اسپری بینی

5  Birmingham Biotech
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کنفرانس و همایش های مهندسی  پزشکی
مائده صیدی

کنفرانس های پاییز و زمستان 1400 ایران

ICBME کنفرانس
  پــس از برگــزاری اولیــن کنفرانــس در حــوزه مهندســی پزشــکی بــا عنــوان 
)بررســی مســائل مهندســی پزشــکی در ایــران و جهــان( در دانشــگاه 
رشــته  مفهــوم  و  معنــی   1366 ســال  آذرمــاه  در  امیرکبیــر  صنعتــی 
مهندســی پزشــکی و نقــش آن در رفــع نیازهــای روبه رشــد کشــور تشــریح 
ــف  ــگاه های مختل ــته در دانش ــن رش ــعه ای ــوی توس ــت به س ــد و حرک گردی

ــت. ــف گرف ــتاب مضاع ــور ش کش
ــن  ــده ای ــان و برگزارکنن ــی میزب ــگاه های مختلف ــد دانش ــال های بع  در س
کنفرانــس بودنــد و از زمــان بیســتمین کنفرانــس در دانشــگاه تهــران 

ــد.  ــالح گردی ــکی اص ــی زیست پزش ــس مهندس ــه کنفران ــوان آن ب عن
کنفرانــس  ششــمین  و  ملــی  کنفرانــس  بیست و هشــتمین  امســال 
ــی  ــگاه صنعت ــط دانش ــران توس ــکی ای ــی زیست پزش ــی مهندس بین الملل
ــدف  ــران باه ــکی ای ــی زیست پزش ــن مهندس ــت انجم ــا حمای ــریف و ب ش
آذر 1400   5 و   4 روزهــای  در  پژوهشــگران  و  گردهمایــی متخصصــان 

می شــود. برگــزار  غیرحضــوری  به صــورت 
مباحث اصلی این همایش به شرح زیر است: 

-پردازش سیگنال های حیاتی
-انفورماتیک زیستی

-مهندسی بافت

-مهندسی بیومواد
-مدل سازی سامانه های زیستی

-مهندسی اعصاب

کنفرانس های سایت کنفرانس یاب
 بــه گــزارش پایــگاه خبــری کنفراس یــاب، »دومیــن همایــش ملــی تولیــد 
ــا و حکمرانــی در جهــان پســاکرونا«  ــا کرون دانــش ســالمتی در مواجهــه ب
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــط دانش ــاه 1400 توس ــخ 28 و 29 دی م در تاری

نجف آبــاد به صــورت مجــازی برگــزار می گــردد.
محورهای عمومی این همایش:

الف( حوزه شناختی
ب( حوزه کاربردی 

محورهای تخصصی این همایش:
-حوزه مهندسی معماری و شهرسازی

-حــوزه مهندســی پزشــکی: ســازوکارهای مقابله بــا گســترش بیماری های 
ــب،  ــی مناس ــی و غیرمصرف ــکی مصرف ــزات پزش ــد تجهی ــا تولی ــی ب اپیدم
کنتــرل و جلوگیــری از گســترش بیماری هــای مشــابه بــا تولیــد تجهیــزات 
ــتان های  ــکی در بیمارس ــزات پزش ــش تجهی ــی، نق ــیون خانگ استرالیزاس
کشــور در راســتای جلوگیــری از گســترش بیمــاری، کنتــرل و جلوگیــری 
از گســترش بیماری هــای مشــابه بــا تولیــد تجهیــزات مناســب بــرای 

اســتفاده در مراکــز عمومــی
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سومین کنفرانس در زمینه مهندسی پزشکی از همایش های سایت 
کنفرانس یاب، )اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و 

بیوانفورماتیک در علوم زیستی( است که توسط دانشگاه جیرفت در 
تاریخ 13 آبان 1400 به صورت مجازی برگزار می گردد.

محورهای همایش:
کرونا ویروس

آنالیز شبکه های زیستی
بیوانفورماتیک کال سیک

زیست شناسی سامانه ها در علوم زیستی
ایمونولوژی )ایمونوتراپی، ایمنی زیستی و ایمونوانفورماتیک(

تصویــر 2. پوســتر همایــش ملــی تولیــد دانــش ســالمتی در مواجهــه بــا کرونــا و حکمرانی 
ــاکرونا  در جهان پس

آخرین همایش مهندسی زیست پزشکی پاییز و زمستان 1400 از پایگاه خبری 
کنفرانس یاب، »نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات 
زیستی« است که در تاریخ 29 دی تا 1 بهمن توسط دانشگاه دامغان به صورت 

مجازی برگزار می شود.
محورهای همایش:

-مدل سازی ریاضی در علوم زیستی و پزشکی
-معادالت دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

-ریاضیات زیستی
-فیزیک زیستی

-کاربردهای ریاضیات در فیزیک پزشکی
-بیوانفورماتیک

-بهینه سازی و کنترل بهینه در علوم زیستی
-روش های محاسباتی در مدل های علوم زیستی.

-حوزه مهندسی کامپیوتر
-حوزه پرستاری 

-حوزه مامایی
-حوزه علوم انسانی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری کنفرانــس یــاب، »کنفرانــس بین المللــی 
ژنتیــک و ژنومیکــس انســانی« در تاریــخ 10 و 11 آذر 1400 توســط 

برگــزار می شــود. مجــازی  به صــورت  یــزد  دانشــگاه 
حوزه های تحت پوشش:

-پزشکی و سالمت
-زیست شناسی

محورهای همایش:
-ژنتیک انسانی و پزشکی

-منابع ژنتیکی
-سلول های بنیادی

پروتئین هــا،  مدل ســازی  در  -بیوانفورماتیک:بیوانفورماتیــک 
بیوانفورماتیــک در شــناخت بیماری هــا، زیســت ســامانه ها، طراحــی 

فیلوژنتیــک بیوانفورماتیکــی،  نرم افزارهــای 
ژنتیــک:  در  تکنولوژیکــی  پیشــرفت های  و  جدیــد  -تکنولوژی هــای 
ــادالت  ــلولی و تب ــه س ــد و چرخ ــک، رش ــی ژنتی ــن مهندس ــای نوی روش ه
کروموزومــی، ژنتیــک تکوینــی، فناوری هــای نویــن در بررســی بیــان 

ژن هــا و مارکرهــای مولکولــی
-اخالق و قانون در ژنتیک و تعیین هویت انسانی.

ICBME تصویر 1. پوستر همایش
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کنفرانس های دو سال آینده در سراسر جهان

عــالوه بــر کنفرانــس و همایش هــای ایرانــی ذکــر شــده می تــوان در 
ســایت WASET  لیســت شــاخص داری از کنفرانس هــای مهندســی 
پزشــکی کــه در ســالهای 2021، 2022و 2023 در نقــاط مختلــف جهــان 

ــرد. ــاهده ک ــد مش ــد ش ــزار خواهن برگ
ــرای  ــه ب ــم جداگان ــا وه ــورت یک ج ــم به ص ــا را ه ــایت همایش ه ــن س ای
ــت،  ــان اس ــیار آس ــا بس ــه وبینار ه ــی ب ــرار داده و دسترس ــش ق ــر گرای ه
به صــورت جلســه،  ایــن ســایت  قــرار گرفتــه شــده روی  رویدادهــای 
ــوی  ــات گفتگ ــوزی و جلس ــوزش و کارآم ــس، کارگاه، آم ــش و کنفران همای

ــتند. ــالیانه هس ــه و س ــی، ماهیان هفتگ
یکــی از ایــن همایش هــا در ایــن ســایت کنفرانــس بین المللــی بــا عنــوان 
)مکانیــک مولکولــی و اپلیکیشــن های مهندســی( اســت کــه در تاریــخ 18 

و 19 نوامبــر 2021 )27 و 28 آبــان 1400( در پاریــس برگــزار می گــردد.
و  رشــد  )داروپژوهــی،  عنــوان  بــا  بین المللــی  کنفرانــس  همین طــور 
توســعه و طراحــی به کمــک کامپیوتــر( یکــی از همایش هــای قــرار گرفتــه 
شــده در ایــن ســایت بــرای ســال آینــده در تاریــخ 7 و 8 فوریــه 2022 در 

ــت. ــد اس بانکوک،تایلن
ایــن دو همایــش هــر دو بــا هــدف گردهمایــی پژوهشــگران بــرای بــه 
اشــتراک گذاشــتن تجربیــات و نتایــج حاصــل از تحقیقــات آن هــا در ایــن 
ــگران،  ــرای پژوهش ــرم ب ــک پلتف ــور ی ــود و همین ط ــزار می ش ــا برگ زمینه ه
ــرای  ــود ب ــه می ش ــا ارائ ــن همایش ه ــجویان در ای ــرکت کنندگان و دانش ش
بررســی  و  اخیــر  نوآوری هــای  و  ابتــکارات  مطرح کــردن  و  گفت وگــو 
چالش هــای ســودمند و راه حل هــا در حوزه هــای ارائــه شــده در جلســات.

ایــن دو همایــش نمونه هایــی از کنفرانس هــای موجــود در ایــن ســایت در 
دو ســال آینــده هســتند، عالقه منــدان بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر و 
شــرکت در کنفرانس هــا می توانیــد از طریــق لینــک موجــود اقــدام کننــد.

تصویر 3. پوستر  کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی

ــوم  ــک در عل ــامانه ها و بیوانفورماتی ــت س ــرد زیس ــی کارب ــش مل ــتر همای ــر 4. پوس تصوی
زیســتی

ــات  ــی ریاضی ــش مل ــومین همای ــی و س ــش بین الملل ــتین همای ــتر نخس ــر 5. پوس تصوی
زیســتی 

58



59

معرفی ژورنال های معتبر علمی
مریم فتح طاهری

مالک انتخاب یک ژورنال معتبر
ــب  ــالت، ضری ــت مج ــری اهمی ــاخصهای اندازه گی ــن ش ــی از مهمتری یک
ــت  ــن اس ــر ای ــاخص بیانگ ــن ش ــد. ای ــا Impact Factor  می باش ــر ب تأثی
کــه هــر مقالهــی منتشــر شــده در یــک مجلــه، در یــک بازهــی مشــخص 

ــت.   ــه اس ــرار گرفت ــاع ق ــورد ارج ــار م ــد ب ــاله(، چن )دوس
بــا اینکــه شــاخص ضریــب تأثیــر، معیــار خوبــی بــرای اندازه گیــری میــزان 
به جایــگاه  نمی تــوان  آن  به کمــک  اعتبــار مجلــه هســتند،  و  اهمیــت 
یــک مجلــه در زیرگــروه تخصصــی آن پــی بــرد. بــرای ایــن منظــور، 
شــاخص دیگــری بــا عنــوان Q یــا Quartiles  تعریــف می شــود. ایــن 
شــاخص بــه چهــار دســته ی  Q1و Q2و Q3و Q4  تقســیم شــده و امــکان 
مشــخص کردن جایــگاه هــر مجلــه از بیــن چهــار چهــارک موجــود در 
ــاخص  ــه ای دارای ش ــر مجل ــردد. اگ ــر می گ ــی اش میس ــروه تخصص زیرگ
Q1 باشــد، بــه ایــن معنــی اســت کــه در بهتریــن جایــگاه در میــان مجــالت 
 Q2 ،ــه همیــن ترتیــب ــه اســت. ب ــرار گرفت تخصصــی زیرگــروه خــودش ق
طبقــه ی میانــی، Q3 طبقــه ی میانــه به ســمت پاییــن و Q4 طبقــه ی 

ــتند.     ــن هس پایی
نمایــه  موسســات  نیــز  علمــی  پایگاههــای  یــا  دیتابیســها  همچنیــن 
کنندهــای می باشــند کــه براســاس معیارهــای خــاص خــود ماننــد کیفیــت 
ــالت  ــاپ و... مج ــرعت چ ــتناد، س ــاع و اس ــزان ارج ــاالت،  می ــداد مق و تع
ــده  ــه کنن ــی نمای ــای علم ــع پایگاه ه ــد. درواق ــه می کنن ــف را نمای مختل
ــار  ــه اعتب ــه هرچ ــند ک ــروف می باش ــرکتهای مع ــد ش ــها(، مانن )دیتابیس

ــت. ــد داش ــز خواهن ــتری نی ــن بیش ــند، مخاطبی ــته باش ــتری داش بیش
ــال  ــک ژورن ــخیص ی ــت در تش ــز اهمی ــکات حائ ــر از ن ــی دیگ ــن یک بنابرای
 ISC، ISI، معتبــر، قــرار داشــتن آن در لیســت مجــالت معتبــر ماننــد

می باشــد. و…   Scopus، PubMed

ژورنال های ایرانی
فصل نامه علمی -پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی

 فصل نامــه ی علمی پژوهشــی مهندســی پزشــکی زیســتی از ســال 1383 
بــا اخــذ مجوزهــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و وزار  ت علــوم، 

تحقیقــات و فنــاوری مجموعــه ای از مقــاالت پژوهشــی در زمینه  هــای 
مهندســی زیست پزشــکی را ثبــت و منتشــر می نمایــد. 

 ،)ISC( ــالم ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــای اس ــا: پایگاه ه ــا و نمایه ه بانک ه
اطالعــات جهــاد دانشــگاهی )SID(، مرکــز منطقــه ای اطالع رســانی 

 .)magiran( ــور ــریات کش ــات نش ــک اطالع ــاوری، و بان ــوم و فن عل
 

      

شکل 1. فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی

ژورنال های خارجی
Nature Biomedical Engineering

ایــن ژورنــال، یــک ماه نامــه آنالیــن بــا هــدف انتشــار تحقیقاتــی در 
ــا  ــارزه ب ــرای درک و مب ــی ب ــا روش های ــاوری ی ــواد، فن ــداع م ــوزه ی اب ح
بیماری هــا و درمــان آن هــا، طراحــی و بهینهســازی دســتگاههای پزشــکی 
ــد.  ــت می کن ــکی فعالی ــی  پزش ــه مهندس ــوط ب ــث مرب ــی مباح و به طورکل

ضریب تأثیر: 25.671
 .Scopus، Medline، JRC :بانک ها و نمایه ها
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Nature Biomedical Engineering.2شکل
 Acta Biomaterialia

مهندســی  بیومتریــال  گرایــش  زمینــه ی  در  بین المللــی  ژورنــال  ایــن 
ــواد  ــرد م ــاختار و عملک ــن س ــه ی بی ــردن رابط ــدف پیداک ــا ه ــکی و ب پزش
ــخ های  ــواد و درک پاس ــار م ــی رفت ــرای بررس ــازی ب ــواع مدلس ــتی، ان زیس

ــد.  ــت می کن ــتی فعالی ــواد زیس ــواع م ــه ان ــی ب بیولوژیک
ضریب تأثیر: 8.947 

 PubMed/Medline، Science Citation Index، نمایه هــا:  و  بانک هــا 
 Materials Science و   Scopus، EMBiology، Elsevier BIOBASE

Citation Index

 

Acta Biomaterialia.3شکل
 Tissue Engineering and Regenerative Medicine

ژورنــال مهندســی بافــت و پزشــکی بازســاختی در راســتای هدف پیشــرفت 
و انتشــار تحقیقاتــی در حــوزه ی کمــک بــه درمــان بیماری هــای انســانی 
بــا اســتفاده از بــه کارگیــری علــوم مختلــف همچــون مهندســی، شــیمی، 
از  بــا اســتفاده  پلیمــر و زیست شناســی مولکولــی فعالیــت می کنــد. 
ــهایی  ــط روش ــوان توس ــاختی می ت ــکی بازس ــت و پزش ــی باف ــم مهندس عل
ــا دیگــر اندام هــا،  همچــون ســلولدرمانی، بازســازی و تشــکیل بافت هــا ی
پزشــکی  مســائل  برخــی  حــل  و  بیماری هــا  از  بســیاری  درمــان  بــه 

ــت.  پرداخ
ضریب تأثیر: 4.196

 PubMed/MEDLINE، SCOPUS، Science نمایه هــا:  و  بانک هــا 
Citation Index Expanded

 Tissue Engineering and Regenerative Medicine.4شکل

 Calcified Tissue International
ــرد و  ــی، عملک ــیمیایی، بیوفیزیک ــل بیوش ــی عوام ــه بررس ــه ب ــن مجل ای
متابولیســم بافتهــای اســکلتی - عضالنــی در موجــودات زنــده میپــردازد و 
در زمینــه ی مهندســی بافــت، بــه درک و درمــان بیماری هــای اســتخوانی 

ــد. ــک می کن ــی کم و عضالن
ضریب تأثیر: 4.333 

Science Citation Index، Medline، SCOPUS :بانک ها و نمایه ها

 Calcified Tissue International.5شکل

Nature Neuroscience
ــتم  ــرد سیس ــی عملک ــاب، بررس ــوم اعص ــای عل ــال در زمینه ه ــن ژورن ای

عصبــی و برخــی مدل ســازی های مربــوط بــه آن فعالیــت می کنــد.
ضریب تأثیر: 24.884 

 Elsevier BIOBASE، INSPEC، Scopus، نمایه هــا:  و  بانک هــا 
Web of Science و   Science Citation Index Expanded

 

 Nature Neuroscience.6شکل

 Biomedical Signal Processing and Control
ــی  ــار تحقیقات ــه انتش ــی ب ــتم های حیات ــرل سیس ــردازش و کنت ــال پ ژورن
پــردازش  و  تجزیه وتحلیــل  اندازه گیــری،  خصــوص  در  کاربــردی 

می پــردازد.  مهندســی  علــم  در  آن هــا  بررســی  و  ســیگنال ها، 
ضریب تأثیر: 3.88

 Elsevier BIOBASE، Science Citation Index :بانک هــا و نمایه هــا
INSPEC و Expanded، Scopus، Web of Science

Biosensors and Bioelectronics
ژورنــال حســگرهای زیســتی و بیوالکتریــک، بــه تحلیــل حســگرهای 
ــه  ــواع آن ک ــی و ان ــواد بیولوژیک ــی م ــای تحلیل ــوان ابزاره ــتی به عن زیس
پیزوالکتریــک  الکترومغناطیســی،  الکتروشــیمیایی،  نــوری،  می توانــد 
ژورنــال  ایــن  فعالیتهــای  دیگــر  از  همچنیــن  می پــردازد.  باشــد   ... و 
می تــوان بــه معرفــی دســتگاه ها و حســگرهای الکترونیکــی جدیــد ماننــد 

DNA و بینی هــای الکتریکــی اشــاره کــرد.  تراشــه های 
ضریب تأثیر: 10.618
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Scopus، Science Citation Index، PubMed/ نمایه هــا:  و  بانک هــا 
 Cambridge Scientific و   Medline، Environmental Abstracts

.Abstracts

Biosensors and Bioelectronics.7شکل

Medical Image Analysis
ــردازش  ــردازش، تجزیه وتحلیــل و پ ــه پ ــوم پای ــی عل ــه بررس ــال ب ــن ژورن ای
تصویربــرداری  از  اعــم  آن هــا،  اســتفاده ی  مــوارد  و  پزشــکی  تصاویــر 

می پــردازد.  بافــت/ارگان  تصویربــرداری  یــا  و  مولکولی/ســلولی 
ضریب تأثیر: 8.545

Scopus، Science Citation Index، PubMed/ نمایه هــا:  و  بانک هــا 
 INSPEC و   Medline

Medical Image Analysis.9شکل
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Cerevel معرفی شرکت

هلیا قطبی زاده

 Crevel معرفی شرکت
ــه ی بالینــی اســت  ــی1 در مرحل Crevel Therapeutics شــرکت بیوداروی
کــه در حــوزه ی علــوم اعصــاب2 فعالیــت دارد. ایــن شــرکت در تاریــخ یــک 
 Brain Capital اکتبــر در ســال 2018 در نتیجــه ی همــکاری دو شــرکت

و  Pfizer تأســیس شــد. 

جنبه ی اقتصادی
cerevel یکــی از شــرکت های بــه نســبت بــزرگ اســت کــه هــم اکنــون در 
کمبریــج، واقــع در شــهر ماساچوســت3 آمریــکا قــرار گرفته اســت. حــدودًاً 
100 تــا 200 نفــر کارمنــد در ایــن شــرکت مشــغول بــه کار هســتند. 
بودجــه ی کلــی ایــن شــرکت تــا االن بــه 1.1 میلیــارد دالر رســیده اســت و 

قیمــت ســهام آن در حــال حاضــر حــدود 33 دالر امریــکا اســت.
برنامه های درمانی

در ایــن شــرکت ســعی می کننــد بــا ترکیــب درک عمیقــی کــه از بیولــوژی 
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و مکانیزم هــای کنترلــی اعصــاب مغــز دارنــد بــا شــیمی پیشــرفته و 
ــی  ــای درمان ــزی5، روش ه ــی مرک ــتم عصب ــوژی4 سیس ــده فارکومال گیرن

ــد. ــف کنن ــد کش جدی
بــه ســبب 20 ســال تحقیــق و ســرمایه گذاری شــرکت Pfizer و پشــتیبانی 
ــا  ــه دررابطه ب ــه Brain Capital  ک ــته ب ــرکت های وابس ــی از ش ــط یک توس
ســرمایه گذاری اولیــه انجــام شــد، منجــر بــه اطالعــات و منابــع گســترده 
ــی  ــج روش درمان ــامل پن ــه ش ــت ک ــده اس ــرکت ش ــن ش ــون در ای و گوناگ
در مرحلــه ی بالینــی و چندیــن روش در مرحلــه ی پیش بالینــی هســتند. 
ایــن روش هــا به منظــور درمــان بیماری هــای عصبــی گوناگــون مثــل 

پارکینســون، صــرع و اســکیزوفرنی اســت.

 شــرکت Cerevel  در ســال 2018 توســط Anthony Coles  تأســیس 
ــل  ــت و به دلی ــرکت اس ــل ش ــش مدیرعام ــون در نق ــد. Cloes  هم اکن ش
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وجــود تیــم رهبــری باســابقه و قــوی، ایــن شــرکت موفقیت هــای تجــاری 
زیــادی تــا االن داشــته اســت. بــا انتصــاب Abraham Ceesay به عنــوان 
رئیــس، حتــی شــرایط بهتــر شــد و تیــم قویتــری بــا وجــود Coles  و 

ــت. ــکل گرف Ceesay  ش

Anthony Coles

اهداف 
هــدف آن هــا پرده گشــایی از رازهــای مغــز انســان به منظــور درمــان 
ــی  ــی مردم ــول زندگ ــال تح ــا به دنب ــت. آن ه ــی 6اس ــای عصب بیماری ه
پارکینســون،  نظیــر  عصبــی   - مغــزی  بیماری هــای  از  کــه  هســتند 
ــرفت  ــا پیش ــد ب ــا در تالش ان ــد. آن ه ــج می برن ــکیزوفرنی رن ــرع و اس ص
روش هــای درمانــی جدیــد بــه بیماریهــا غلبــه کننــد. شــعار آن هــا فراتــر 

از محدودیت هــا و تحــول زندگــی انســان ها اســت.

برای مشاهده منابع کلیک کنید.

6  neuroscience disease

https://docs.google.com/document/d/1gpnXeffj-q8TkYmmJlsPB74u18nYniFzsb9l055qqog/edit
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