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سرمقاله

در فــراز و نشــیب روزهــای گــرم بهــاری، بــا بازگشــایی مجــدد دانشــگاه ها 
تکاپــوی تــازه ای در تمــام روزهــا شــکل گرفــت. تکاپویــی از جنــس بازگشــت 
بــه زندگــی عــادی و بــار دیگــر اعضــای اجرایــی و تحریریه ی نشــریه ی »تپش« 
موفــق شــدند نفــس بــه نفــس یکدیگــر  ایــن میــراث گرانبهــا را بــار دیگــر بــه 

دســت شــما عالقه منــدان برســانند.
ــواده ی تپــش، ســی و نهمیــن شــماره ی  ــغ خان ــا تالش هــا و زحمــات بی دری ب

ایــن نشــریه هم اکنــون بــه دســت مخاطبانــش رســیده اســت.
بــار دیگــر آغــاز بازگشــایی دوبــاره ی دانشــگاه ها و مراکــز علمــی کشــور را 
بــه تمامــی فرهیختــگان تبریــک عــرض می کنیــم امیــد اســت کــه شــاهد 
صمیمیــت، موفقیــت و ســالمت روزافــزون تمــام اعضــای ایــن خانــواده ی 

بــزرگ باشــیم.
بــه روال ســابق همــواره پذیــرای نظــرات و پیشــنهادات محتــرم شــما حامیــان 

ایــن میــراث بــزرگ، هســتیم.
و پیشاپیش از این که ما را همراهی می کنید سپاسگزاریم.

امین سخایی
درناز مزینانی

sca_bme

scabme.aut@gmail.com
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باب بایومتریال

نانوذرات و کاربرد آن ها در درمان کرونا	 

بــا 	  اســید  هیالورونیــک  تزریــق  قابــل  هیدروژل هــای 

غضــروف ترمیــم  کاربــرد 

بررســی 	  در  آن هــا  کاربــرد  و  مغــزی  ارگانوئیدهــای 

عصبــی بیماری هــای 
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نانوذرات و کاربرد آن ها در درمان کرونا
ستایش افشار، مریم فتح طاهری، محمدطاها سلگی

مقدمه  ای بر ویروس  ها و طبقه  بندی آنها
جنــس  از  کوچکــی  ســلولی  داخــل  اجبــاری  انگل  هــای  ویروس  هــا، 
نوکلئیــک اســید هســتند کــه حــاوی ژنــوم RNA یــا DNA به  عنــوان مــاده  ی 
ژنتیکــی می  باشــند و توســط یــک پوشــش پروتئینــی محافــظ کدگــذاری 
ــداد  ــید تع ــاختمان کپس ــده  اند. در س ــه ش ــید، احاط ــام کپس ــه ن ــده ب ش
ــام واحدهــای ســاختمانی وجــود دارد،  ــز به  ن معینــی از اجــزای بســیار ری
و هــر پنــج یــا شــش واحــد ســاختمانی کــه بــا نظــم خاصــی در کنــار هــم 

ــد. ــود می  آورن ــومر را به  وج ــد، کپس ــرار دارن ق
ــه  ای  ــط قطع ــان، فق ــلول میزب ــارج از س ــا  در خ ــه ویروس  ه ــی ک از آنجای
ــد  ــده  اند و فاق ــوس ش ــن محب ــه در پروتئی ــتند ک ــید هس ــک اس از نوکلئی
امکانــات بیوشــیمیایی الزم بــرای همانندســازی هســتند، موجوداتــی 
ــد  ــا فاق ــد، ویروس  ه ــه ش ــه گفت ــور ک ــوند. همانط ــی می  ش ــده تلق غیرزن
اجــزا ســلولی مــورد نیــاز هســتند و فقــط در داخــل ســلول میزبــان توانایــی 
ــه آن  ــده و ب ــاص ش ــان خ ــلول میزب ــا وارد س ــد؛ آنه ــار دارن ــر و انتش تکثی
متصــل می  شــوند، مــواد ژنتیکــی خــود را تزریــق و بــا اســتفاده از مــاده  ی 
ژنتیکــی میزبــان تولید  مثــل می  کننــد، درنهایــت ســلول میزبــان شــکافته 
شــده و ویروس  هــای جدیــد آزاد می گردنــد. ویروســی کــه دارای تمــام 
ــام دارد. ویورون  هــا  ــون1 ن اجــزای ســاختمانی طبیعــی خــود باشــد ویروی
نقــش مهمــی در انتقــال اســید نوکلئیــک ویروســی)هم از نــوع RNA و هــم 

ــد. ــه ســلول دیگــر دارن ــوع DNA( از ســلولی ب از ن
قــرار  مــاک  ویروس  هــا  طبقه  بنــدی  در  کــه  خصوصیاتــی  از  برخــی 

از: عبارت  انــد  می  گیرنــد 

1  Virion

1 .)RNA یا DNA(نوع اسید نوکلئیک ویروس
آرایش مولکولی اسید نوکلئیک)ترکیب شیمیایی(. 	
شکل و اندازه  ی ویروس. 	
تولیــد . 	 میزبــان  ســلول  در  کــه  بیمــاری  ای  نــوع 

می  کنــد
نحوه تکثیر . 	

طبقه  بندی براساس نوع اسید نوکلئیک
RNA ویروس  های حاوی ژنوم

ــا  ــه  ی ویروس  ه ــد از هم ــدود 70 درص ــه ح ــاوی RNA ک ــای ح ویروس  ه
ــه  ای  ــل ماحظ ــور قاب ــوم به  ط ــاختار ژن ــر س ــد، از نظ ــکیل می  دهن را تش
متفــاوت هســتند؛ چــرا کــه بــه دلیــل نــرخ خطــای آنزیم  هــای دخیــل در 
همانندســازی RNA، ایــن ویروس  هــا معمــواًل نــرخ جهــش بســیار باالتــری 
ــه  ــر ب ــاال منج ــش ب ــرخ جه ــن ن ــد. ای ــای DNA دارن ــه ویروس  ه ــبت ب نس
تولیــد انــواع ویــروس می  شــود کــه ســازگاری زیــادی بــا میزبان  هــای 
ــته  ای  ــک رش ــت ت ــن اس ــی ممک ــد. RNA ویروس ــان می  دهن ــد نش جدی
)	ss( یــا دو رشــته  ای )ds	( باشــد. البتــه ویــروس تــک رشــته ای خــود بــه 

دو نــوع  +RNA و  –RNA تقســیم  بندی می  شــود.

DNA ویروس  های حاوی ژنوم
تــک  مختلــف  نــوع  دو  در  می  تواننــد  نیــز   DNA حــاوی  ویروس  هــای 

شــوند.  طبقه  بنــدی  رشــته  ای  دو  و  رشــته  ای 

2  Single Strand
3  Double Strand
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نانوذرات

فنــاوری نانــو مــوج چهــارم انقــاب صنعتــی و پدیــده  ای عظیــم اســت کــه 
ــه تمامــی گرایش  هــای علمــی راه یافتــه و از فناوری  هــای نوینــی اســت  ب
کــه بــا ســرعت هرچــه تمام  تــر درحــال توســعه می باشــد. نانوتکنولــوژی، 
ــن  ــدازه بی ــل ان ــا حداق ــی ب ــی و مولکول ــاختارهای اتم ــتفاده از س ــه اس ب
100-1 نانومتــر اشــاره می  کنــد. در ســال  های اخیــر، فنــاوری نانــو توجــه 
بســیاری را بــه خــود جلــب کــرده اســت و در زمینه  هــای مختلفــی از جملــه 
پزشــکی، کشــاورزی و برچســب  گذاری زیســتی مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه اســت. همچنیــن تحقیقــات بســیاری در مــورد کاربــرد مجموعــه  ای 
کوانتومی، نانــو نقــاط  شــامل نانوذرات فلزی،  کــه  نانوســاختارها  از 
منظــور  بــه  کربنــی  نانولوله  هــای  و  ذرات ســیلیکا، نانوذرات پلیمری 

شناســایی ویــروس در حــال انجــام اســت.
ــد  ــامل تولی ــت و ش ــکی اس ــو در پزش ــاوری نان ــرد فن ــکی، کارب ــو پزش نان
ــانی  ــای انس ــخیص بیماری  ه ــا تش ــان ی ــرای درم ــه ب ــوده ک ــی ب نانوذرات
ــا  ــد کــه ب ــوذرات توانایی  هــای بســیاری را ایجــاد کرده  ان هســتند. ایــن نان
اســتفاده از روش  هــای درمانــی ســنتی در دســترس نبوده  انــد. با اســتفاده 
از نانوذراتــی کــه مملــو از دارو هســتند، می  توانیــم قســمت خاصــی از بــدن 
را کــه بیمــار اســت، هــدف قــرار دهیــم کــه موجــب افزایــش کارایــی درمــان  
ــه بافت  هــای ســالم  بیمــار می  شــود. در عیــن حــال، دسترســی داروهــا ب

کاهــش یافتــه و در نتیجــه عــوارض جانبــی دارو نیــز کاهــش می  یابــد.
یــک نمونــه بــارز، درمــان ســرطان اســت؛ زیــرا تمام عوامــل شــیمی  درمانی 
بــرای بــدن بســیار ســمی هســتند. بنابرایــن، هدایــت داروهــای ســرطانی 
بــه تومــور، کمــک می  کنــد تــا بافــت تومــور بــه طــور مؤثرتــری ریشــه کــن 
شــود و درد شــدید و عــوارض جانبــی ناشــی از ایــن داروهــا کــه بیمــار از آن 

رنــج می  بــرد، کاهــش یابــد.
نانوذرات ســابقه طوالنــی  ای در اســتفاده به  عنــوان مکمــل بــرای ســاخت 
ــد  ــش چن ــی دارند. نانوذرات افزای ــای ویروس ــر بیماری  ه ــن در براب واکس
برابــری میــزان آنتی  بادی  هــا را در ارگانیســم  هایی کــه با نانوذرات واکســینه 
می  دهنــد.  بدون نانوذرات نشــان  ترکیبــات  بــا  مقایســه  در  می  شــوند 

ــری  ــروس جلوگی ــا وی ــلول ب ــن س ــش بی ــی از واکن ــات ضدویروس نانوترکیب
ــن  ــت. چندی ــته اس ــادی داش ــی زی ــر بالین ــکی تأثی ــو پزش ــد. نان می  کنن
ــازار راه یافته  انــد و اکنــون توســط بیمــاران  ــه ب محصــول وجــود دارد کــه ب
ــز  ــن کاربردهــای موفقیــت آمی ــد. بیشــتر ای ــرار می  گیرن مــورد اســتفاده ق
مربــوط بــه درمــان ســرطان اســت. بــه عبــارت دیگــر، رشــته نانــو پزشــکی 
ــر  ــط تأثی ــن فق ــت، بنابرای ــرده اس ــک ک ــریت کم ــات بش ــه نج ــع ب در واق
مثبتــی بــر صنعــت داروســازی نــدارد. فنــاوری نانــو دارای چندیــن مزیــت 
ــل  ــوان حام ــه عن ــوذرات ب ــتفاده از نان ــت. اس ــف اس ــای مختل در زمینه  ه
داروهــا بــرای دارورســانی هدفمنــد، یکــی از موفق  تریــن زمینه  هایــی 

بــوده کــه مــورد توجــه بســیاری قــرار گرفتــه اســت.
در ســال  های اخیــر عفونت  هــای ویروســی به  عنــوان یکــی از عوامــل 
مهــم در افزایــش میــزان مرگ  و  میــر و همچنیــن تهدیــد جــدی بــرای 
ســامت عمومــی مــی باشــند. یکــی از ایــن ویروس  هــای بیمــاری  زا، 
کروناویروس  هــا هســتند کــه ویروس  هــای مــرس، ســارس و COVID-19 در 
ایــن گــروه قــرار دارنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه ویــروس COVID-19 از اواخــر 
ســال 2019  میــادی شــیوع جهانــی پیــدا کــرده اســت، نیــاز بــه تحقیــق 
و تولیــد مــواد، واکســن و داروهایــی کــه در شناســایی، پیشــگیری و درمــان 
ایــن ویروس  هــا مؤثــر باشــند، افزایــش یافتــه اســت. بتازگــی، از آنجــا کــه 
ــد،  ــده ان ــاخته ش ــو از mRNA س ــوذرات ممل ــه نان ــر پای ــن ب ــن واکس چندی
ــا COVID-19 نیــز کمــک کــرده اســت. در ایــن  ــه مبــارزه ب ــو پزشــکی ب نان
مقالــه مــروری، کاربرد نانــوذرات در تولیــد نانوداروهــا و نانــو واکســن  های 
مختلــف بــرای مقابلــه بــا عفونت  هــای ناشــی از کروناویروس  هــا مــورد 

مطالعــه و بررســی قــرار گرفتــه اســت.

SARS COV-2 ویژگی های بیولوژیکی و بالینی
ــه از  ــد ک ــده	 می  باش ــا ویری ــی کرون ــواده  ی ویروس ــا از خان ــروس کرون وی
طریــق ایجــاد عفونــت دســتگاه تنفســی در پرنــدگان و پســتانداران ایجــاد 
بیمــاری می  کنــد. ویروس  هــای کرونــا، ویورون  هایــی بــا قطــر حــدودا 60 
تــا 0	1 نانومتــر هســتند. ژنــوم ویــروس کرونــا از نــوع RNA تــک رشــته  ای 
ــوم RNA، نــرخ جهــش باالیــی  ــه دلیــل داشــتن ژن مثبــت می  باشــد کــه ب
4  Coronaviridae

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
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دارد و همچنیــن می  توانــد بیــن گونه  هــا و بافت  هــای مختلــف بــه راحتــی 
انتقــال پیــدا کــرده و ســازگار شــود. خانــواده کروناویــروس بــه چهــار جنس 
γ ،-β ،-α- و  δ-CoV تقســیم می  شــود. α−coV و  β -CoV تمایــل دارنــد 
ــوده  ــه آل ــادر ب ــه γ− و CoV- δ ق ــی ک ــد، در حال ــوده کنن ــتانداران را آل پس
کــردن پرنــدگان هســتند. از دهــه 1960 میــادی 6 گونــه ویــروس انســانی 
ــف  ــاری خفی ــث بیم ــوع آن باع ــار ن ــه چه ــده ک ــزارش ش ــوع گ ــن ن از ای
 SARS-CoV و MERS-CoV ماننــد ســرماخوردگی و دو نــوع بــا نام  هــای
می  تواننــد باعــث بیمــاری شــدید و حتــی مــرگ شــوند. بــر اســاس نتایــج 
ــان  ــوم ویــروس، خفــاش به  عنــوان میزب بدســت آمــده از تعییــن توالــی ژن
ــوژی، ویورون  هــای  ــروس شــناخته شــد. از نظــر مورفول طبیعــی منشــا وی

SARS-CoV-2 عمومــا کــروی هســتند.  

عائــم  بــه  شــبیه   SARS-COV-2 بــه  مبتــا  بیمــاران  بالینــی  عائــم 
بیماری  هــای SARS و MERS می  باشــد کــه ازجملــه آنهــا می  تــوان بــه 
تــب، ســرفه، خســتگی و حساســیت اشــاره کــرد. البتــه عائــم کمتــری در 
دســتگاه تنفســی فوقانــی افــراد مبتــا بــه کوویــد 19 مشــاهده می  شــود 
تنفــس  دســتگاه  ســلول  های  بیشــتر  ویــروس،  می  دهــد  نشــان  کــه 

ــد.  ــرار می  ده ــر ق ــت تاثی ــی را تح تحتان

باتوجــه بــه خــواص ذاتــی و مورفولــوژی و انــدازه  ی ایــن ویــروس، به  نظــر 
می  رســد اســتفاده از نانــوذرات یــک رویکــرد مناســب بــرای مقابلــه بــا ایــن 

ــه می  دهــد.   ــروس را ارائ وی
کاربــرد دارورســانی و نانوحســگرها در بیماری هــای مشــابه SARS مــی 
توانــد نقــش مهمــی در مراحــل مختلــف پیشــگیری، تشــخیص، درمــان، 
ــن  ــد. همچنی ــا کن ــد-19 ایف ــا کووی ــط ب ــات مرتب ــیون و تحقیق واکسیناس
فنــاوری ضــد میکروبــی مبتنــی بــر نانــو را می  تــوان بــرای ایمنــی بیشــتر 
ــام  ــخصی ادغ ــزات ش ــردم در تجهی ــتی و م ــای بهداش ــان مراقبت  ه کارکن
ــوان  ــه عن ــد ب ــی، می  توانن ــاط کوانتوم ــد نق ــف، مانن ــواد مختل کــرد. نانوم
شــوند.  اســتفاده   COVID-19 تشــخیص  بــرای  زیســتی  حســگرهای 
ــد لیپوزومــی6،  ــا اســتفاده از نانوسیســتم هایی مانن ــرز 5ب ــوژی ف نانوتکنول
ــازی  ــرای کپسوله س ــل ها7 ب ــزی و میس ــدی و فل ــری،  لیپی ــوذرات پلیم نان
ــی دارو را  ــواص داروی ــی خ ــود کل ــه و بهب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس دارو م
تســهیل می کنــد. عملکردهــای ضــد ویروســی بــرای نانــوذرات می  توانــد 
اتصــال، ورود، تکثیــر و جوانــه زدن کوویــد-19 را هــدف قــرار دهــد. 
ــده  ــدود کنن ــل مح ــی از عوام ــمیت یک ــا س ــط ب ــی مرتب ــوذرات معدن نان
اســتفاده از آن اســت کــه بایــد بیشــتر مــورد بررســی و اصــاح قــرار گیــرد. 
نانــوذرات زیســت ژنتیکــی 8ســازگار بــا محیــط زیســت هســتند، بــه ســرعت 
در مقادیــر زیــاد تولیــد می  شــوند، زیســت ســازگار هســتند و انــدازه و 
ــی و  ــک مورفولوژیک ــباهت نزدی ــد. ش ــخصی دارن ــًا مش ــوژی کام مورفول
ــه  ــز آن را ب ــی نی ــای مصنوع ــا نانوذره  ه ــیمیایی SARS-CoV-2 ب فیزیکوش
یــک روش مداخلــه موثــر تبدیــل کــرده اســت. بــرای انجــام عملکردهــای 
خــاص، نانــوذرات ممکــن اســت بــه طــور گســترده بــا پلیمرهــا و گروه  هــای 
ــای  ــد پاکت ه ــدی مانن ــوذرات لیپی ــوند. نان ــدار ش ــف عامل ــی مختل عامل
مولکولــی چربــی هســتند کــه بــه رشــته های mRNA کمــک می کننــد 
تــا از مقابــل ســدهای بیولوژیکــی بــدن فــرار کــرده و بــدون تخریــب، 
ــی  ــدی برخ ــن ذرات نانولیپی ــدون ای ــند. ب ــدف برس ــلول ه ــه س ــود را ب خ
و  واکســن ها  تولیــد  در  اســتفاده  مــورد  فناوری هــای  پیشــرفته ترین  از 

ــود.  ــن نب ــوژی mRNA ممک ــه تکنول ــا از جمل داروه

5  Phoresis
6  Liposomal
7  Micell
8  Biogenic

شکل 1. انواع نانوذرات

ایــن حامل هــا مــاده فعــال دارویــی API(9( موجــود در واکســن را در خــود 
جــای می دهنــد. از ایــن فنــاوری در داروهایــی ماننــد داروی شــیمی 
ــز  ــترول Repatha و Praluent نی ــده کلس ــای کاهن ــا داروه ــی Doxil ی درمان
اســتفاده می شــود. یکــی از مهم تریــن اهــداف اســتفاده از ایــن ذرات 
ایــن اســت کــه عــوارض جانبــی ناخواســته دارو و واکســن ها را بــه حداقــل 
برســانند. دانشــمندان در حــال بررســی ایــن نانــو ذرات هســتند تــا بتوانند 
از ایــن طریــق ویرایشــگر داروهایــی بــا تکنولــوژی CRISPR-Cas9 را عــاوه 
ــن  ــه ای ــد. ب ــل کنن ــر منتق ــورد نظ ــای م ــه ارگان ه ــوژی mRNA ب ــر تکنول ب
امیــد کــه چالش هــای دیگــری کــه بــرای دارو رســانی وجــود دارنــد، حــل 

شــده یــا کاهــش یابنــد.
در ســال 2018 شــرکت داروســازی Alnylam اولیــن دارو بــا تکنولــوژی 
ــرای  ــی راه را ب ــیون های این  چنین ــون، فرموالس ــرد. اکن ــد ک RNAi را تولی

واکســن ها بــا تکنولــوژی mRNA همــوار می کننــد.
دکتــر دانیــل اندرســون، اســتاد مهندســی شــیمی در شــتابدهنده فنــاوری 

ــد: ــاره می گوی ــت در این  ب ماساچوس
 RNA ب��هنظ��رم��ن،یک��یازقهرمان��انداس��تانواکس��ن،نان��وذرهه��ای«
هس��تند.چراک��ه siRNA عام��لرس��یدنب��ه mRNA  ب��ود.تأییدی��ه FDA از
اولی��ندارویمبتن��یب��ر RNAi ثاب��تک��ردک��های��ننان��وذراتتنه��ااب��زار
آزمایش��گاهیوفرضیههای��یب��رایدس��تکاریژنه��انیس��تند؛بلک��ه

مش��خصش��دمیتوانن��دب��هداروهای��یمفی��دب��دلش��وند.«
 گزارشــات جدیــد بیــان می دارنــد کــه نانــو پزشــکی در دارو رســانی 
واکســن ها بــا تکنولــوژی mRNA بســیار مهــم اســت؛ امــا عــاوه بــر آن، در 
ــرای  ــد ب اصــاح مجــدد داروهــای موجــود و فرموالســیون داروهــای جدی
ــا در سراســر  ــا نیــز نقــش کلیــدی دارد. قبــل از انتشــار کرون درمــان کرون
جهــان، واکســن های بــا تکنولــوژی mRNA در مراحــل اولیــه توســعه خــود 
در شــرکت های بیوتکنولــوژی بودنــد و همــواره فنــاوری نانــو در تحقیقــات 

آن هــا نقــش اساســی داشــت.

نانوذرات و نقش آنها در تکنولوژی اولیه
یــک سیســتم نانــو حامــل متشــکل از نانــوذرات لیپیــدی یــا پلیمــری اســت 
کــه می توانــد mRNA را وارد ســلول ها کنــد تــا بــه آن هــا دســتور دهــد آنتــی 
ژن بســازند و سیســتم ایمنــی بــدن را تحریــک کــرده و آنتــی بــادی علیــه 
ــرای فــرار از آنزیم هایــی  ــروس تولیــد کننــد. ایــن لیپیدهــا و پلیمرهــا ب وی
ــه ســرعت mRNA را تخریــب کــرده  طراحــی شــده اند کــه ممکــن اســت ب
تقویت  کننده هــای  کننــد.  محــدود  را  آن  ســلولی  جــذب  میــزان  یــا 
9  Active Pharmaceutical Ingredient 
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تحریــک کننــده سیســتم ایمنــی نیــز می تواننــد بــرای ایجــاد پاســخ 
ــوند. ــه ش ــر اضاف ــی قوی ت ایمن

شکل 	. ساختار لیپوزوم برای دارورسانی

ــا تکنولــوژی mRNA پــس از  مکانیســم فعالیــت واکســن ب
ورود بــه بــدن

در یــک واکســن نهــاده می شــود، مجموعــه ای از   mRNA زمانــی کــه
می دهنــد: رخ  هــم  به  دنبــال  اتفاقــات 

مولکــول mRNA ، پروتئینــی را کــه در ســطح ویــروس 1( 
ــا قــرار دارد، رمزگــذاری می کنــد. کرون

ایــن مولکــول پــس از ورود بــه ســلول های بــدن، 	( 
آن هــا را مجبــور بــه تولیــد آن پروتئیــن می کنــد.

ایــن امــر باعــث ایجــاد واکنــش سیســتم ایمنــی 	( 
بــدن می شــود کــه بــه بــدن می  آمــوزد چگونــه بــا 
ویــروس مبــارزه کنــد. بنابرایــن بــه ایــن روش از کرونــا 

می کنــد. جلوگیــری 

mRNA شکل3. درمان از طریق

نانودارو در درمان کرونا
ــان  ــرای درم ــی ب ــو داروی ــوان نان ــه عن ــن ب ــش از ای ــازون پی دگزامت
multiple myeloma فرموالســیون شــده   اســت. از ایــن فرموالســیون 
ــری  ــای قوی ت ــاندن دوزه ــرای رس ــوان ب ــوه می ت ــور بالق ــه ط ــو ب نان
ــز  ــا استنشــاقی نی ــه شــکل داخــل وریــدی ی از داروی دگزامتــازون ب
اســتفاده کــرد. دگزامتــازون یکــی از معــدود داروهــای موجــود اســت 
کــه برخــی اثــرات آن در کاهــش التهــاب بیمــاران کرونــا نشــان داده 
ــلول های  ــر س ــتقیم ب ــور مس ــه بط ــق ک ــن طری ــه ای ــت. ب ــده اس ش



10
ــات  ــاس مطالع ــر اس ــذارد. ب ــر می گ ــال اث ــد فع ــش از ح ــی بی ایمن
ــاری  ــد10، بیم ــت روماتوئی ــد آرتری ــا مانن ــایر بیماری ه ــی در س حیوان
التهابــی روده، مولتیپــل اســکلروزیس11، فیبــروز کبــدی و ســرطان، 

ــد. ــت یافته ان ــی دس ــج جالب ــه نتای ــن ب محققی
دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه وارد کــردن اســتروئیدها بــه صــورت 
ــه درون  ــه طــور مســتقیم ب ــو حامل هــای لیپوزومــی ب محصــور در نان
ماکروفاژهــا )جایــی کــه می دانیــم نانــوذرات در آن تجمــع می یابنــد(، 
موثرتــر از دادن دگزامتــازون آزاد بــه منظــور کنتــرل طوفان هــای 
ــدن  ــال ش ــای فع ــه معن ــایتوکاینی ب ــان س ــت. طوف ــایتوکاینی اس س
ــل در دوران  ــن عام ــت و همی ــدن اس ــه ب ــدن علی ــی ب ــتم ایمن سیس
ابتــا بــه بیمــاری کرونــا موجــب بــروز مــرگ و میــر و التهابــات ناشــی 
از ابتــا مــی شــود. بــرای کرونــا نیــز، یــک فرموالســیون دارویــی نانــو 
می توانــد در حالــت استنشــاقی برخــی ســلول های ایمنــی را در 
ریه هــا هــدف قــرار دهــد یــا اینکــه در صــورت تزریــق داخــل وریــدی 

ــد. ــال نمای ــز فع ــی را نی ــلول های ایمن ــایر س س

10  Rheumatiod Arthritis 
11  Multiple Sclerosis
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هیدورژل هــای قابــل تزریــق هیالورونیــک اســید 
بــا کاربــرد ترمیــم غضــروف

دالرام دزفولیان، عرفان آقازاده، علیرضا محمدنمازی
اثــر شــرایط  آســیب غضــروف و اســتخوان زیرغضروفــی می توانــد در 
مختلفــی ماننــد ضربــه، التهــاب مفاصــل و آســیب های مربــوط بــه ورزش 
ایجــاد شــود. گــزارش  شــده اســت کــه 60٪ از بیمارانی کــه با آرتروســکوپی 
زانــو معاینــه می شــوند، آســیب غضــروف را نشــان می دهنــد و 15٪ از افراد 
بــاالی 60 ســال دارای برخــی عائــم بالینــی ایــن آســیب هســتند. ترمیــم 
ــه دلیــل نبــود عــروق و عصب دهــی در غضــروف،  غضــروف آســیب دیده ب
بــا محدودیــت  پیش ســاز،  و ســلول های  لنفــاوی  فقــدان شــبکه های 
مواجــه اســت. بــرای بافــت اســتخوان، علی رغــم عروقــی شــدن بــاالی آن، 
تکنیک هــای مرســوم بــرای ترمیــم ماننــد پیونــد اتوگرفــت و آلوگرافــت، بــه 
دلیــل وجــود عــوارض ناشــی از اهــدا عضــو، عفونــت بالقــوه و نــرخ بــاالی 
عــدم چســبندگی بــا بافــت میزبــان، محــدود هســتند. نقائــص اســتخوانی 
ــت. از  ــن اس ــاران مس ــوص در بیم ــی به خص ــی ناتوان ــل اصل ــی از عل یک
ــتخوانی  ــت اس ــیب دیده و باف ــروف آس ــکی غض ــای پزش ــن رو ترمیم ه ای
بایــد انجــام شــود. بنابرایــن، توســعه روشــی بــرای ترمیــم کامــل و دائمــی 
بــه  بــرای بیمــاران مبتــا  بافــت اســتخوانی آســیب دیده  و  غضــروف 
ضایعــات غضروفــی و   نقائــص اســتخوانی از اهمیــت بالینــی قابل توجهــی 

برخــوردار اســت. 
و  ســلول ها  داربســت،  از  مهندسی شــده  بافــت  یــک  کلــی،  به طــور 
ــرای بازســازی کامــل  فاکتورهــاي رشــد ضــروری تشــکیل شــده اســت. ب
داربســت های  ســاخت  آســیب دیده،  اســتخوانی  بافــت  و  غضــروف 
ــاص  ــت خ ــی باف ــای بوم ــه ویژگی ه ــت تخریب پذیر ک ــازگار و زیس زیست س
را تقلیــد می کننــد، ســلول ها و فاکتورهــای رشــد را بــا موفقیــت بــه بافــت 
ــه  ــا زمانی ک ــده ت ــت تازه تشکیل ش ــد و از باف ــل می کنن ــیب دیده منتق آس
ــت. در  ــم اس ــد، مه ــتیبانی می کنن ــود پش ــغ مي ش ــیب دیده بال ــت آس باف
ــتخوان  ــروف و اس ــت غض ــی باف ــت های مهندس ــده آل، داربس ــت ای حال
بایــد متخلخــل، زیست ســازگار، غیرســمی و قــادر بــه تقویــت تمایــز 
ــواص  ــد خ ــن بای ــا همچنی ــند. آن ه ــد باش ــت جدی ــکیل باف ــلولی و تش س
ــد  ــت جدی ــکیل باف ــه تش ــخ ب ــند، در پاس ــته باش ــداری داش ــی پای مکانیک

ــد،  ــهیل کنن ــا را تس ــذی و متابولیت ه ــواد مغ ــار م ــوند، انتش ــب ش تخری
بــه بافــت بومــی اطــراف بچســبند و بــا آن ادغــام شــوند و محــل آســیب را 

ــد. ــر کنن ــتی پ به درس
 در میــان تمــام مــواد زیســتی، هیدروژل هــا بــه دلیــل شــباهت ســاختاری 
و  پیونــد  و چارچــوب متخلخلشــان کــه  بــه ماتریــس خــارج ســلولی 
تکثیــر ســلولی را امکان پذیــر می ســازد، موردتوجــه گســترده ای قــرار 
توســط  کــه  هســتند  ســه بعدی  شــبکه های  هیدروژل هــا  گرفته انــد. 
هموپلیمرهــا، کوپلیمرهــا یــا ماکرومرهــای آب دوســت تشــکیل شــده  و در 
ــابه  ــب مش ــط مناس ــک ریزمحی ــا ی ــوند ت ــورم می ش ــی مت ــول آب ــک محل ی
ــر  ــبندگی، تکثی ــرت، چس ــد و مهاج ــاد کنن ــلولی ایج ــارج س ــس خ ماتری
ــذی  ــواد مغ ــال م ــت ها، انتق ــه استئوباس ــتئوپروژنیتور ب ــلول های اس س
و فاکتورهــای رشــد و تمایــز کندروســیت ها را تســهیل کننــد. اخیــرًا، 
ــرای کاربردهــای  ــواد را ب هیدروژل هــای تزریقــی توجــه دانشــمندان بیوم
ــرا  ــد، زی ــب کرده ان ــود جل ــه خ ــتخوانی ب ــت اس ــروف و باف ــی غض مهندس
می تواننــد جراحــی کاشــت را بــا روش تزریــق کم تهاجمــی جایگزیــن 
کننــد و هــر شــکل دلخــواه را بــرای مطابقــت بــا نقص هــای نامنظــم ایجــاد 
ــرای کاربردهــای مهندســی  کننــد. طــرح کلــی هیدروژل هــای تزریقــی ب

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 1 نش ــتخوان در ش ــت اس ــروف و باف غض
ــعه  ــی در توس ــش مهم ــب نق ــاخت مناس ــای س ــی و روش ه ــواد عال  بیوم
هیدروژل هــای تزریقــی ایــده آل دارنــد کــه می تواننــد به عنــوان داربســت 
ــد.  ــل کنن ــتخوان عم ــت اس ــروف و باف ــی غض ــای مهندس ــرای کاربرده ب
انــواع بیومــواد، طبیعــی و مصنوعــی، بــرای تهیــه هیدروژل هــای تزریقــی 
مــورد بهره بــرداری قــرار گرفته انــد. ایــن بیومــواد شــامل کیتوســان، کاژن 
یــا ژالتیــن، آلژینــات، هیالورونیــک اســید، هپاریــن، کندرویتین ســولفات، 
پلــی اتیلــن گلیکــول )PEG(و پلــی وینیــل الــکل اســت. باوجــود بررســي 
ــا ي  ــف در دهه ه ــای مختل ــا روش ه ــده ب ــی تهیه ش ــای تزریق هیدروژل ه
مختلــف،  هیــچ هیــدروژل تزریقــی کاملــی وجــود نــدارد کــه در پزشــکی 
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بازســازي بالینــی اســتفاده شــده باشــد. بنابرایــن، توســعه یــک هیــدروژل 
تزریقــی عالــی بــرای کاربردهــای مهندســی غضــروف و بافــت اســتخوانی 

مــورد نیــاز اســت. 

بــرای  تزریقــی  از رویکردهــای ســاخت هیدروژل هــای  شــکل 1. تصویــر شــماتیک 
اســتخوان.]1[ بافــت  و  کاربردهــای مهندســی غضــروف 

ســلولی  خــارج  ماتریــس  و  غضــروف  بیولــوژی 
نی ا ســتخو ا

در مهندســی غضــروف و بافــت اســتخوان، درک دقیــق بیولــوژی غضــروف 
ــز  ــازی موفقیت آمی ــق بازس ــتخوانی در تحق ــلولی اس ــارج س ــس خ و ماتری
ــاده  ــک م ــروف ی ــت. غض ــم اس ــیار مه ــتخوان بس ــت اس ــروف و باف غض
کامپوزیتــی تقویت شــده بــا الیــاف اســت کــه از غضروف هــای احاطه شــده 
توســط ماتریــس خــارج ســلولی تخصصــی متشــکل از پروتئین هــای 
گلیکوزامینوگلیکان هــا  و  گلیکوپروتئین هــا  عملکــردی،  و  ســاختاری 
ســه بعدی  ریزمحیــط  معماری هــای  در  کــه  اســت  شــده  تشــکیل 
ــت  ــاختار باف ــب و س ــده اند. ترکی ــاژ ش ــاص مونت ــت خ ــرد باف منحصربه ف
ــوان آن  ــه عمــق اســت]1[ )شــکل 2( و می ت غضــروف همیشــه وابســته ب
ــب  ــر کاژن و ترکی ــرازی فیب ــاس هم ت ــف براس ــه مختل ــار منطق ــه چه را ب
عمیــق،  ناحیــه  بــه  ناحیــه ســطحی  از  کــرد.  تقســیم  پروتئوگلیــکان 
ــد. در ناحیــه ســطحی،  ــج افزایــش می یاب محتــوای پروتئوگلیــکان به تدری
ــه  ــاف کاژن در ناحی ــد. الی ــرار دارن ــطح ق ــوازات س ــه م ــاف کاژن ب الی
میانــی ناهم تــراز و ممــاس بــا ســطح غضــروف هســتند. در ناحیــه عمیــق، 
ســاختار  ایــن  گرفته انــد.  قــرار  شــعاعی  به صــورت  کاژن  رشــته های 
بســیار ســازمان یافته و پیچیدهــی غضــروف و اســتخوان بــرای پشــتیبانی 
از عملکردهــای بیولوژیکــی آن ضــروری اســت. به طــور معمــول، ماتریــس 
ــوع II، پروتئوگلیکان هــا،  ــًا از آب، کاژن ن خــارج ســلولی غضــروف عمدت
هیالورونیــک اســید، گلیکوزامینوگلیکان هــا و االســتین تشــکیل شــده 
ــارج  ــس خ ــی، ماتری ــلولی غضروف ــارج س ــس خ ــاف ماتری ــت. برخ اس
نانوکریســتال های  و  جهــت دار   I کاژن  الیــاف  از  اســتخوانی  ســلولی 
تعــدادی  بــا  و  اســت  شــده  تشــکیل  کربناتــه  هیدروکســی آپاتیت 
ــام  ــود. تم ــل می ش ــیالوپروتئین تکمی ــن و س ــکان، گلیکوپروتئی پروتئوگلی
اجــزای غضــروف و ماتریــس خــارج ســلولی اســتخوانی کــه به طــور 
مــداوم توســط ســلول های غضروفــی یــا استئوباســت هایی کــه حمایــت 
ــرای رشــد،  می کننــد تولیــد، ترشــح، جهت گیــری و اصــاح می شــوند، ب
و  غضروف هــا  بیولوژیکــی  فعالیت هــای  تنظیــم  و  نگهــداری  توســعه، 
استئوباســت ها ضــروری هســتند. تحــت شــرایط فیزیولوژیکــی، ماتریــس 
خــارج ســلولی غضــروف و بافــت اســتخوانی در حالــت متقابــل دینامیکــی 

بــا غضروف هــا و استئوباســت ها وجــود دارد و یــک چارچــوب مکانیکــی 
ــای  ــن، فاکتوره ــر ای ــد. عاوه ب ــم می کن ــلول ها فراه ــت از س ــرای حمای ب
ــیتوکین ها،  ــا س ــراه ب ــلولی، هم ــارج س ــس خ ــا ماتری ــده ب ــد ترکیب ش رش
تعــدادی نشــانه عملکــردی را ارائــه می دهنــد کــه بــر متابولیســم و   ترشــح 
همچنیــن،  می گــذارد.  تأثیــر  استئوباســت  و    غضروفــی  ســلول های 
ریزمحیــط ارائه شــده توســط ماتریــس خــارج ســلولی پویــا اســت و توســط 
عواملــی ماننــد خــواص مکانیکــی، pH، غلظــت اکســیژن و اقدامــات 
ــر هموســتاز بافــت تأثیــر می گــذارد. در  ــی تنظیــم می شــود کــه ب هورمون
نهایــت، ماتریــس خــارج ســلولی نه تنهــا چســبندگی ســلولی، مهاجــرت، 
رشــد، تمایــز و آپوپتــوز را تنظیــم می کنــد، بلکــه در فعالیــت ســیتوکین ها و 
ســیگنال دهی داخــل ســلولی نیــز شــرکت می کنــد. پیچیدگــی ماتریــس 
خــارج ســلولی بــرای عملکــرد خــاص غضــروف و بافــت اســتخوان ضروری 
اســت و نقــش مهمــی در حفــظ ثبــات فیزیولوژیکــی ریزمحیــط دارد. 
بنابرایــن، طراحــی و ســنتز بیومــواد جدیــد کــه از ماتریــس خــارج ســلولی 
طبیعــی تقلیــد می کنــد، در مهندســی غضــروف و بافــت اســتخوان و 

ــادی دارد. ــت زی ــاختی اهمی ــکی بازس پزش

ــه  ــروف. از ناحی ــت غض ــق باف ــه عم ــته  ب ــاری وابس ــماتیک از معم ــر ش ــکل 2. تصوی ش
ســطح بــه ناحیــه عمیــق، محتــوای پروتئوگلیــکان به تدریــج افزایــش می یابــد. در ناحیــه 
ســطحی، الیــاف کاژن بــه مــوازات ســطح قــرار دارنــد. الیــاف کاژن در ناحیــه میانــی 
ــته های کاژن  ــق، رش ــه عمی ــتند. در ناحی ــروف هس ــطح غض ــا س ــاس ب ــراز و مم ناهم ت

به صــورت شــعاعی قــرار گرفته انــد.]1[

هیدروژل هــای تزریق پذیــر مبتنــی بــر هیالورونیــک 
اســید و روش های ســاخت

پزشــکی  زمینــه  در  گســترده ای  طــور  بــه  تزریقــی  هیدروژل هــای 
ــی  ــزء طبیع ــن ج ــر گرفت ــا در نظ ــود]	[. ب ــی ش ــتفاده م ــاختی1 اس بازس
ــی  ــوان یک ــید )HA	(، به عن ــک اس ــلولی، هیالورونی ــارج س ــس خ ماتری
ــاخت  ــرای س ــه ب ــاده بهین ــلولی، م ــارج س ــس خ ــی ماتری ــزای اصل از اج
هیــدروژل بــرای مهندســی بافــت اســت کــه نقــش مهمــی در فعالیــت های 
مختلــف ســلولی از جملــه مهاجــرت، تکثیــر و تمایــز دارد. نــه تنهــا خــواص 
ســاختاری و بیولوژیکــی آن، بلکــه خواصــی ماننــد زیســت ســازگاری، 
زیســت تخریــب پذیــری و ایمنــی زایــی کــم، HA را بــه یــک مــاده زیســتی 
ــد.  ــی کن ــاختی م ــکی بازس ــت و پزش ــی باف ــرای مهندس ــده ب امیدوارکنن
HA را می تــوان به گونــه ای طراحــی کــرد  بــر  هیدروژل هــای مبتنــی 
ــرای بافت هــای هــدف نشــان  ــا عملکردهــای خاصــی را ب کــه ویژگی هــا ی
دهــد، کــه قــادر بــه حفــظ یــا جایگزینــی خــواص ســاختاری و بیولوژیکــی 

هســتند. ]	-	[

1  Regenerative Medicine
2  Hyaluronic Acid
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ــارج  ــس خ ــدی ماتری ــدروژل HA تقلی ــت های هی ــف داربس ــای مختل ــکل 	. کاربرده ش
.HAs ــراوان ــای ف ــازی بافت ه ــت و بازس ــی باف ــلولی در مهندس س

در  طبیعــی  طــور  بــه  را  هیــدروژل  نمی توانــد  خــود   HA بااین حــال، 
ــاالت  ــل  و انفع ــا فع ــی ی ــای واکنش ــود گروه ه ــدم وج ــل ع ــه دلی ــول ب محل
را می تــوان   HA بــر  فیزیکــی تشــکیل دهــد. هیدروژل هــای مبتنــی 
ــرای  ــا عملکردهــای خاصــی را ب ــه ای طراحــی کــرد کــه ویژگی هــا ی به گون
بافت هــای هــدف نشــان دهــد کــه قــادر بــه حفــظ یــا جایگزینــی خــواص 

ــتند]	[. ــی هس ــاختاری و بیولوژیک س
 در ســال های اولیــه، از اتصال دهنده هــای شــیمیایی بــرای تشــکیل 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــرًا تاش ه ــد. اخی ــتفاده می ش ــای HA اس هیدروژل ه
ــت  ــه اس ــی HA صورت گرفت ــره اصل ــه زنجی ــی ب ــای عامل ــی گروه ه معرف

کــه می تــوان بــا واکنــش آنهــا از طریــق شــیمی کلیــک	، مایــکل ادیشــن	 
و واکنــش شــیف بیــس	 و غیــره، پیوندهــای متقابــل بیشــتری انجــام داد. 
ــه  ــرای واکنــش اتصــال عرضــی، شــیمی کلیکــی diels-alder ب ــرًا، ب اخی
ــی  ــط و ویژگ ــش متوس ــرایط واکن ــاال، ش ــان ب ــم، راندم ــمیت ک ــل س دلی
ــرای ســاخت داربســت  ــر، ویژگــی هــای مــورد عاقــه ای را ب برگشــت پذی
ــا خاصیــت خــود  ســلولی نشــان داده اســت. در اینجــا، هیــدروژل HA ب
ترمیمــی از طریــق شــیمی کلیکــی Diels-alder به عنــوان یــک داربســت 
ســلولی بــرای حمایــت از رشــد ســلولی طراحــی شــد. اســید هیالورونیــک 
ــورد  ــی م ــای تزریق ــه هیدروژل ه ــرای تهی ــتردهای ب ــور گس ــه ط )HA( ب
اســتفاده قــرار میگیــرد؛ زیــرا مــی توانــد ماتریــس خــارج ســلولی بافــت را 
تقلیــد کنــد و پتانســیل هدایــت رفتــار ســلولی در طــول بازســازی بافــت، 
 HA ماننــد بازســازی غضــروف را دارد. عــاوه بــر ایــن، ســاختار مولکولــی
ــه  ــه و ثانوی ــیل اولی ــیل و کربوکس ــروه هیدروکس ــادی گ ــداد زی ــاوی تع ح
ــول  ــل مولک ــد متقاب ــل پیون ــک عام ــا ی ــوان آن را ب ــی ت ــن م ــت، بنابرای اس
ــرد  ــل ک ــدروژل HA متص ــک هی ــکیل ی ــرای تش ــردی ب ــک دو عملک کوچ
ایده آلــی  بیولوژیکــی  فعالیــت  و  ســختی  شــکل،  ســاختار،  آن  بــه  و 
ــید  ــر اس ــی ب ــد مبتن ــدروژل هیبری ــای هی ــرد ]	[. در میکروکره ه ــا ک اعط
هیالورونیــک تزریقــی )HA(، بــه دلیــل انــدازه نســبتا یکنواخــت و شــکل 
ــل توجهــی  ــه طــور قاب ــق ب کــروی، فرمــول هــای هیــدروژل قابلیــت تزری
افزایــش یافتــه اســت. عــاوه بــر ایــن، پایــداری زیســتی و اســتحکام 
ــا  مکانیکــی نیــز بــه دلیــل افزایــش چگالــی اتصــال عرضــی در مقایســه ب

ــه اســت]	[. ــی افزایــش یافت ــی معمول ــزذرات ژل ری
و  پلی ســاکاریدها  بیــن  آمیداســیون  بــا  فــوران   -HA و   HEP-AMA
گروه هــای آمیــن حــاوی مــواد شــیمیایی کاربــردی )فوریــل متیــل آمیــن 

ــدند. ــنتز ش ــا AMA( س ی

3  Click chemistry
4  Michael addition
5  Schiff base
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شکل 	. طرح سنتز مشتقات پلی ساکارید]	, 6[

هیدروژل هــای HA در آب مقطــر در دمــای اتــاق بــا سیســتامین دی 
هیدروکلرایــد به عنــوان پیونــد متقابــل و EDC و NHS به عنــوان کاتالیــزور 
تهیــه شــدند. ابتــدا HA در آب مقطــر حــل شــد. ســپس سیســتامین دی 
هیدروکلرایــد به عنــوان پیونــد متقابــل بــا نســبت مولــی 1:	 از گروه هــای 
 EDC و   NHS مخلــوط،  ایــن  بــه  شــد.  اضافــه  آمینــو  و  کربوکســیل 
 HA .1 بــه 1 بــا گــروه کربوکســیل	به عنــوان کاتالیــزور در نســبت مولــی 

ــه شــدند]	[. اضاف

میکــرو کره هــای HA بــا اســتفاده از تکنیــک امولســیون w/o تهیــه 
شــدند. ابتــدا پودرهــای HA به آرامــی در محلــول 	.0 مــوالر هیدروکســید 
ســدیم )NaOH( در دمــای 10 درجــه ســانتیگراد در طــول شــب بــه 
ــال  ــل اتص ــود. عام ــه ش ــول )HA 10٪ )w/v تهی ــا محل ــدند ت ــم زده ش ه
متقابــل، BDDE، بــا محلــول HA آمــاده شــده در 	٪ )v/v( مخلــوط شــد 
و در روغــن زیتــون در v/v( ٪10( امولســیون شــد. پــس از 1 ســاعت، 
ســرعت هــم زدن در ســطوح موردنظــر یعنــی 00	، 00	، 800 و 00	1 
دور در دقیقــه ثابــت شــد. اتصــال عرضــی در دمــای 		 درجــه ســانتیگراد 
بــه مــدت 	 روز همــراه بــا هــم زدن انجــام شــد؛ زیــرا پیونــد متقابــل 
طوالنی مــدت در دماهــای پاییــن )زیــر 7	 درجــه ســانتیگراد( نســبت 
بــه شــرایط معمولــی )حــدود 7	 درجــه ســانتیگراد یــا باالتــر( در افزایــش 
ــر  ــر اســت]	[. یــک هیــدروژل تزریقــی مبتنــی ب خــواص فیزیکــی مفیدت
اســید هیالورونیــک )HA( بــا خــواص مکانیکــی تدریجــی فزاینــده از 
ــی از  ــدر )DA( ناش ــش دیلز-آل ــع و واکن ــال متقاط ــش اتص ــق واکن طری
حــرارت ســنتز شــد. هیــدروژل تزریقــی مــی توانــد بــه ســرعت در عــرض 
ــل- ــوم فنی ــز لیتی ــت کاتالی ــوران تح ــل HA-ف ــال متقاب ــا اتص ــه ب 0	 ثانی
6،	،	-تــری متیــل بنزوئیــل فســفینات )LAP( ژل شــود. ایــن خاصیــت 
تزریقــی بــرای حفــظ فعالیــت ســلول محصــور شــده مفیــد اســت و بــرای 
ــت در  ــا موفقی ــای ATDC-5 ب ــلول ه ــت. س ــت اس ــی راح ــات بالین عملی
هیــدروژل تزریقــی کپســوله شــدند و فعالیــت خوبــی از خــود نشــان 
دادنــد. همــه نتایــج نشــان داد کــه هیــدروژل تزریقــی بــا خــواص مکانیکی 
 DA ــش ــل و واکن ــال متقاب ــش اتص ــط واکن ــه توس ــش یافت ــی افزای تدریج
ــت  ــی باف ــرد در مهندس ــرای کارب ــی ب ــم انداز خوب ــرارت، چش ــی از ح ناش

غضــروف دارد]6[.

هیدروژل های کامپوزیت هیالورونیک اسید
چنــد  یــا  دو  از  کــه  اســید  هیالورونیــک  کامپوزیــت  هیدروژل هــای 
ــا را  ــای بیوپلیمره ــده اند، مزای ــکیل ش ــی تش ــی/ مصنوع ــر طبیع بیوپلیم
ــه  ــی را ک ــی از معایب ــودن، برخ ــت ب ــل کامپوزی ــه دلی ــن ب ــد و همچنی دارن

HA به تنهایــی دارد، از طریــق بهبــود زیست ســازگاری و تجزیه پذیــری 
ــد.  ــذف می کنن ــود ح ــات خ ــی، از خصوصی ــتحکام مکانیک ــتی و اس زیس
ایــن ویژگی هــای جــذاب، تحقیقــات در حــوزه اســتفاده از هیدروژل هــای 
کامپوزیــت HA در زمینــه بازســازی غضــروف را جــذاب کــرده اســت. 
ــا  ــا روش هــای متعــدد و ب ــا اســتفاده از HAهــای اصاح شــده ب امــروزه ب
ــای  ــد، هیدروژل ه ــرار می کنن ــی برق ــال کوواالنس ــه اتص ــوادی ک ــایر م س
کامپوزیــت HA متنوعــی بــرای اســتفاده در کاربردهــای مهندســی بافــت 

ــت]7[. ــه اس ــعه یافت ــروف توس ــتخوان و غض اس
ــه  ــف، تجزی ــی ضعی ــواص مکانیک ــر خ ــه ب ــرای غلب ــک ب ــید هیالورونی اس
ســریع و واکنش هــای هیدرولیتیــک، معمــواًل بــرای کاربردهــای عملــی بــا 

ســایر مــواد زیســتی اصــاح یــا ترکیــب میشــود ]8[.

اتصال به کالژن
کاژن مــاده ای اســت کــه به وفــور در اســتخوان، غضــروف و ماتریــس 
خــارج ســلولی یافــت می شــود. محققــان بــر ایــن باورنــد کــه کاژن 
بنیــادی  ســلول های  چســبندگی  و  تکثیــر  رشــد،  تســهیل  توانایــی 
ــتفاده از  ــروف را دارد. اس ــز غض ــکیل و تمای ــن تش ــیمی و همچنی مزانش
ــتفاده  ــه اس ــبت ب ــری نس ــات بهت ــج و خصوصی ــب کاژن و HA نتای ترکی
ــال در  ــرای مث ــت. ب ــان داده اس ــود نش ــی از خ ــواد به تنهای ــک از م از هری
مهندســی بافــت غضــروف، داربســت های کاژن -HA بــرای ســلول های 
ــرک  ــه تح ــد ک ــان می دهن ــود نش ــی از خ ــوذ باالی ــیمی نف ــادی مزانش بنی
ایــن ســلول ها و آن هــا را بــرای تشــکیل غضــروف تحریــک می کننــد ]7[.

اتصال به ژالتین 
ژالتیــن از فراینــد هیدرولیــز کاژن حاصــل می شــود و از بســیاری از 
توالی هــای هــدف  و   )RGD( پپتیــد چســبندگی ســلولی توالی هــای 
ــلولی را  ــازی س ــه بازس ــت ک ــده اس ــکیل ش ــس تش ــاز ماتری متالوپروتئین
ــی بافــت موردتوجــه  تقویــت می کنــد کــه بــه همیــن علــت در مهندس
قــرار گرفتــه اســت. ترکیــب HA اصاح شــده بــا مرکاپتــان6 )گلیکوزیــل(، 
بــرای   PEGDA7 و   )Gelatin-S( مرکاپتــان  بــا  اصاح شــده  ژالتیــن 
تشــکیل ماتریس هــای ســاخت ســلولی اســتفاده شــده اســت کــه اثــرات 
خوبــی در مهندســی بافــت غضــروف نشــان داده انــد]7[.  چانــگ و 
همــکاران ]9[ داربســت هایی را بــا اســتفاده از یــک کوپلیمــر ســه گانه 
ــد از  ــرای تقلی ــولفات/HA ب ــن8 و س ــوک، ژالتین/کندرویتی ــروف خ غض
ماتریــس غضــروف طبیعــی بــا هــدف درمــان آســیب های مفصــل ضخیــم 
 RGD ــه فیبریــن حــاوی ــد کــه کارایــی باالیــی دارد. اتصــال ب تهیــه کردن
عــاوه بــر توانایــی القــای تجمــع پلیمرهــا، زیست ســازگاری بســیارخوبی 
ــد  ــده پیون ــواد تقویت کنن ــا م ــد ب ــن می توان ــه فیبری ــا ک ــز دارد. از آنج نی
 HA ــه ــت ک ــده اس ــان داده ش ــات نش ــی تحقیق ــد، ط ــرار کن ــی برق عرض
متصــل بــه فیبریــن اســتحکام مکانیکــی و چســبندگی ســلول را افزایــش 

می دهــد.

اتصال به آلژینات 
ــرا و همــکاران]10[ کــه روی هیدروژل هــای  طــی آزمایشــاتی کــه ماهاپات
آلژینــات/HA مخلــوط بــا کاژن نــوع I انجــام دادنــد، ایــن هیدروژل هــای 
کامپوزیتــی باعــث ترشــح ماتریس هــای غضروفــی بیشــتری شــدند کــه نــه 
تنهــا اســتحکام مکانیکــی را افزایــش داد و پایــداری بیولوژیکــی و محیــط 
بیوشــیمیایی را حفــظ کــرد، بلکــه بــه حفــظ فنوتیــپ ســلولی نیــز کمــک 
کــرد. یــک هیــدروژل تزریقــی، زیســت تخریــب پذیــر، اکســید شــده 
آلژینات/هیالورونیــک اســید توســط پــارک و لــی]11[ تهیــه شــده اســت. 
در 6 هفتــه پــس از تزریــق هیــدروژل بــا ســلول هــای غضروفــی اولیــه بــه 

مــوش، بازســازی موثــر غضــروف مشــاهده شــده اســت.
6  Mercaptan
7  Poly)ethylene glycol( diacrylate
8  Gelatin/ chondroitin
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ــال  ــت اتص ــه قابلی ــت ک ــاده ای اس ــل، م ــواد قب ــد م ــز همانن ــان نی کیتوس
ــای  ــن گروه ه ــاز9 بی ــیف ب ــای ش ــل واکنش ه ــه دلی ــی را دارد. ب بیولوژیک
آمیــدوژن و گروه هــای آلدهیــدی مشــتقات پلی ســاکاریدی، ژل ســازی 
ــان  ــده نش ــلول های زن ــمیت را روی س ــه س ــی ک ــد متقابل ــل پیون ــه عام ب
می دهــد نیــاز نــدارد. از SSC10 و A-HA11 بــرای تهیــه هیدروژل هــای 
روی  کــه  آزمایش هایــی  در  می شــود.  اســتفاده  کامپوزیــت  تزریقــی 
 1	 HA ــیون ــان استیاس ــای کیتوس ــد، هیدروژل ه ــام ش ــا انج خرگوش ه
بازســازی اســتخوان زیــر غضروفــی و   تشــکیل غضــروف را افزایــش دادنــد 
]7[. پــارک و همــکاران]	1[ بــا بهره گیــری از زیســت ســازگاری و شــباهت 
یونــی  کمپلکس هــای  تشــکیل  و  گلیکوزآمینوگلیــکان  بــا  ســاختاری 
ــتفاده  ــا اس ــان/HA ب ــی کیتوس ــدروژل تزریق ــت هی ــا موفقی ــان، ب کیتوس
از اســید هیالورونیــک و متاکریــات گلیکــول کیتوســان ســاخته انــد. 
ــش  ــی و افزای ــر عال ــدروژل، تکثی ــده در هی ــور ش ــیت های محص کندروس
ــر  ــا در نظ ــد. ب ــان دادن ــی را نش ــلولی غضروف ــارج س ــس خ ــوب ماتری رس
ــرای  ــادی ب ــیل زی ــت پتانس ــدروژل کامپوزی ــن هی ــج، ای ــن نتای ــن ای گرفت

ــروف دارد. ــت غض ــم باف ترمی

 اتصال به مواد دیگر  
یــو و همــکاران ]	1[ هیــدروژل HA/PEG قابــل تزریــق بــا خــواص 
ــه  ــاخته اند ک ــروف س ــت غض ــی باف ــرای مهندس ــیارخوب ب ــی بس مکانیک
ســلول های داخــل هیــدروژل، زنده مانــی و توانایــی تکثیــر باالیــی از 

ــد. ــان دادن ــود نش خ

 دامینــگ و همــکاران ]	1[ نیــز از نانوبلورهــای ســلولز بــه عنــوان پرکننــده  

9  Schiff base reaction
10  N-succinyl-chitosan
11  Aldehyde-HA
12  HA-acetylation

ــر  ــق مبتنــی ب ــل تزری ــدی از هیدروژل هــای قاب ــرای توســعه دســته جدی ب
هیالورونیــک اســید تقویت شــده اســتفاده کردنــد کــه شــامل اســید 
هیالورونیــک اصــاح شــده بــا اســید آدیپیــک دی هیدرازیــد و هیالورونیک 
ــلولز  ــای س ــط نانوبلوره ــه توس ــت ک ــد اس ــا آلدهی ــده ب ــاح ش ــید اص اس
ــت  ــده اس ــخص ش ــت. مش ــده اس ــت ش ــد تقوی ــا آلدهی ــده ب ــاح ش اص
کــه ایــن هیــدروژل عــاوه بــر ایــن کــه فعالیــت تکثیــری مشــخصی دارد، 
ــه خوبــی در  ــرای حمایــت از ســلول اســت و ب دارای ویژگی هــای خوبــی ب

حجــم ژل پخــش مــی شــود.

نتیجه گیری
ــر روی ســنتز هیدروژل هــای  ــادی ب در چنــد ســال گذشــته، مطالعــات زی
تزریقــی جدیــد جهــت ترمیــم غضــروف و اســتخوان انجــام شــده اســت. 
تزریقــی  هیدروژل هــای  ســاخت  در  زیــادی  چالش هــای  بااین حــال، 
ــده  ــتخوان باقی مان ــروف و اس ــه غض ــازی بهین ــه بازس ــت یابی ب ــرای دس ب
ــی  ــرای مهندس ــی ب ــای تزریق ــعه هیدروژل ه ــی توس ــش اصل ــت. چال اس
ــت  ــت فعال اس ــت های زیس ــی داربس ــتخوان، طراح ــت اس ــروف و باف غض
کــه زیست ســازگاری کامــل، زیســت تخریب پذیری، پایــداری و خــواص 
ــه  ــادر ب ــته و ق ــه بعدی داش ــلولی س ــت س ــرای کش ــوب ب ــی مطل مکانیک
پشــتیبانی از حمــل و نقــل مــواد مغــذی و تحویــل فاکتــور رشــد باشــند. 
ــا ایــن چالــش، ابتــدا بایــد مــواد زیســت فعال زیســتی کــه  بــرای مقابلــه ب
می تواننــد بــرای تهیــه هیدروژل هــای تزریقــی جدیــد مورداســتفاده قــرار 
گیرنــد، توســعه یابنــد. دوم، روش هــای ســاخت پیشــرفته نیــاز بــه توســعه 
ــداری  ــی و پای ــواص مکانیک ــود خ ــرای بهب ــه اول ب ــتر دارد، در درج بیش
فیزیولوژیکــی و کاهــش ســمیت ســلولی و اثــرات نامطلــوب هیدروژل ها در 
داخــل بــدن. در نهایــت، توســعه روشــی بــرای ادغــام مزایــای مواد زیســتی 
مختلــف و روش هــای ســاخت بــرای تهیــه هیدروژل هــای تزریقــی، نقــش 
مهمــی در کاربردهــای بالینــی هیدروژل هــا در مهندســی غضــروف و 

بافــت اســتخوان ایفــا خواهــد کــرد.
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بررســی  در  آن هــا  کاربــرد  و  مغــزی  ارگانوئیدهــای 
عصبــی بیماری هــای 

سپهر الریجانی، طاهره حسینمردی
امــروزه مشــخص شــده اســت کــه بســیاری از بیماری هــای عصبــی 
بنابرایــن،  می شــوند؛  ناشــی  عصبــی1  رشــد  در  نقــص  از  روانــی،  و 
ــا آن همــواره مــورد توجــه  مطالعــه ســاختار مغــز و بیماری هــای مرتبــط ب
دانشــمندان مختلــف بــوده اســت؛ امــا بــه دلیــل ســاختار پیچیــده 
ــه بافــت مغــز  )پیچیدگی هــای ســلول های مغــزی ( و دسترســی دشــوار ب
ــت  ــز جه ــت مغ ــرای باف ــی ب ــه جایگزین های ــی( ب ــه جراح ــاز ب ــد نی )مانن

ــت]1[.  ــاز اس ــه نی مطالع
از ســلول های  اســتفاده  زمینــه،  ایــن  در  نویــن  رویکردهــای  از  یکــی 
 )iPSC3( و ســلول های پرتــوان القایــی )	hPSC( بنیــادی پرتــوان انســانی

ــت]	[.  اس

ارگانوئید4 چیست؟
تحــت شــرایط خــاص و مناســب، hPSCهــا توانایــی تمایــز بــه ســلول های 
ــد.  ــت را دارن ــابه باف ــدی مش ــه بع ــاختارهای س ــاد س ــت و ایج ــاص باف خ
ــا  ــوان از آن ه ــد و می ت ــام دارن ــد ن ــدی، ارگانوئی ــه بع ــاختارهای س ــن س ای
در مدلســازی بافــت مــورد نظــر و بررســی اختــاالت آن اســتفاده کــرد]	[.

ارگانوئیدهای مغزی
ارگانوئیدهــای مغــزی، آن دســته از ســاختارهای بافتــی ســه بعــدی 
هســتند کــه شــامل ســلول هایی ماننــد پیش ســاز	های مغــزی، نورون هــا 
الیگودندروســیت ها  استروســیت ها6،  )شــامل  پشــتیبان  ســلول های  و 
ــته از  ــن دس ــا ای ــه ب ــد در رابط ــه بای ــه ای ک ــتند. نکت ــا8( هس 7و میکروگالی

ارگانوئیدهــا در نظــر داشــت ایــن اســت کــه آن هــا بافــت مغــزی جنیــن را 
ــان بالــغ را ]	[. ــک انس ــد و نــه ی شبیه ســازی می کنن

1  Neural Development
2  Human pluripotent Stem Cells
3  Induced pluripotent Stem Cells
4  Organoids
5  Progenitor
6  Astrocytes
7  Oligodendrocytes
8  Microgalia

اســتفاده  بــه  دانشــمندان  تــا  شــد  باعــث  کــه  دلیلــی  اصلی تریــن 
در  بعــدی  دو  کشــت  محدودیت هــای  بیاورنــد،  روی  ارگانوئیدهــا  از 
مدل ســازی بافــت مغــز بــود. هــر چنــد کــه کشــت دو بعــدی یــک 
ــا  ــد ام ــرار می دهن ــن ق ــار محققی ــلول ها را در اختی ــن از س ــه همگ تک الی

مثــال: بــرای  دارد]	[.  نیــز  محدودیت هایــی 
• ــارج 	 ــلول-ماتریس خ ــلول و س ــش سلول-س برهم کن

ــدارد. از  ــود ن ــدی وج ــت دو بع ــن کش ــلولی در ای س
آنجایــی کــه ایــن برهم کنش هــا بخــش مهمــی از 
را تشــکیل می دهنــد، می تــوان  ســاختار عصبــی 
ــه  ــن زمین ــدی در ای ــت دو بع ــه کش ــت ک ــه گرف نتیج

ضعــف دارد.
• در بافــت مغــز، فاکتورهــای رشــد، مــواد مغــذی و 	

ــئله در  ــن مس ــه ای ــد ک ــانی ندارن ــع یکس ــا توزی گازه
نمی شــود. گرفتــه  نظــر  در  ســلولی  تک الیه هــای 

• برخــی خــواص ســلول های عصبــی ماننــد قطبیــت و 	
مهاجــرت آن هــا در کشــت دو بعــدی کــه بــه صــورت 

صفحــه اســت، قابــل مطالعــه نیســتند.
می تــوان گفــت کــه ارگانوئیدهــای مغــزی عملکــردی بیــن کشــت دو 
ــد؛ یعنــی اینکــه آن هــا  بعــدی ســلول های عصبــی و مغــز طبیعــی را دارن
ــه  ــبت ب ــری نس ــع ناهمگن ت ــلول ها، توزی ــودن س ــن ب ــزان همگ ــر می از نظ
کشــت دو بعــدی دارنــد؛ از طــرف دیگــر، پیچیدگــی ســاختار آن هــا بیشــتر 
از کشــت دو بعــدی اســت و بــه بافــت مغــز طبیعــی نزدیک تــر اســت]	[.
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ــان و  ــز انس ــم مغ ــد )	(. ه ــان )1( و ارگانوئی ــز انس ــل مغ ــن تکام ــه بی ــکل 1. مقایس ش
ــد امــا ارگانوئیدهــا برخــاف بافــت طبیعــی  هــم ارگانوئیــد مغــز، تنــوع ســلول ها را دارن
مغــز، ســاختار آناتومیکــی ندارنــد و اتصــاالت مــداری هــم بیــن نورون هــا در آن هــا برقــرار 

ــت]	[. نیس

ــرار  ــی ق ــز طبیع ــدی و مغ ــت دو بع ــن کش ــی بی ــزی، جای ــای مغ ــکل 	. ارگانوئیده ش
دارنــد]	[.

دسته بندی اورگانوئیدهای مغزی
دو نوع دسته بندی برای این نوع ارگانوئیدها وجود دارد]	[:

ارگانوئیدهای مغزی کامل
ــن  ــکیل ای ــاس تش ــام دارد. اس ــل9 ن ــزی کام ــای مغ ــوع اول، ارگانوئیده ن
ــه  ــت، ب ــن حال ــت ]6[. در ای ــازماندهی10 اس ــود س ــا، خ ــوع ارگانوئیده ن
ــود  ــد خ ــا می توانن ــی، hPSCه ــای خارج ــت عامل ه ــدم دخال ــل ع دلی
ــوع از  ــن ن ــد. ای ــدا کنن ــط تجمیع11پی ــه و در محی ــش یافت ــود آرای ــه خ ب
ارگانوئیدهــا می تواننــد ســاختار کلــی بافــت مغــز در حــال تکامــل را 
ــواع مختلفــی از ســلول های  ــه ان ــادی آن ب ــد و ســلول های بنی ــد کنن تقلی

ــد.  ــز یابن ــز تمای مغ
ــدا  ــع پی ــا تجمی ــا]hPSC ،]6ه ــوع از اورگانوئیده ــن ن ــکیل ای ــرای تش ب
9  Whole-Brain Organoids
10  Self-Organization
11  Aggregate 

می کننــد و ســاختاری بــه نــام بدنــه جنینی	1تشــکیل می شــود. ایــن بدنــه 
جنینــی، در یــک محیــط مناســب قــرار می گیــرد کــه وظیفــه آن، پیش بــرد 
تمایــز ایــن ســلول های بنیــادی بــه ســمت ســلول های عصبــی و تشــکیل 
ــه،  ــز یافت ــن ســلول های عصبــی تمای بافــت اکتــودرم عصبــی اســت	1. ای
ــدی  ــه بع ــاختار س ــک س ــا ی ــد ت ــرار می گیرن ــط ماتریژل	1ق ــک محی در ی

پیــدا کننــد.

شکل 	. مراحل تشکیل ارگانوئید مغزی کامل]6[

یکــی از محدودیت هایــی کــه ایــن نــوع ارگانوئیدهــا ایجــاد می کننــد 
ــر  ــن ه ــوژی بی ــع و مورفول ــر توزی ــا از نظ ــلول های آن ه ــه س ــت ک ــن اس ای
ــی را در  ــت چالش های ــن اس ــوع ممک ــن موض ــت و همی ــر اس ــه متغی نمون

زمینه هــای تحقیقاتــی زیســتی و آسیب شناســی ایجــاد کنــد]	[.

اورگانوئیدهای مغزی از پیش الگو داده شده
ــیگنال های  ــی س ــیله برخ ــه وس ــه ب ــتند ک ــی هس ــوع دوم، ارگانوئیدهای ن
الگودهــی  قبــل  از  بایومولکول هــا،  و  رشــد  عوامــل  ماننــد  خارجــی 
می شــوند. ایــن امــر باعــث می شــود تــا ایــن ســلول های بنیــادی بــه 
ــا  ــر مغز	1ی ــال قش ــرای مث ــد]6[ )ب ــز یابن ــز تمای ــی از مغ ــلولهای خاص س

قاعــده ای]	[16( عقده هــای 
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــت قب ــه حال ــبت ب ــا نس ــوع از ارگانوئیده ــن ن ــت ای مزی
ســلول های موجــود در آن هــا از پراکندگــی نــوع کمتــری برخوردارنــد 
ــه  ــد ب ــه بای ــه ای ک ــا نکت ــت؛ ام ــان تر اس ــا آس ــات روی آن ه ]6[ و مطالع
آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه اگــر ســیگنال های خارجــی کــه وظیفــه 
الگودهــی را دارنــد بــه درســتی کنتــرل نشــوند، ایــن احتمــال وجــود دارد 
ــا ســلول طبیعــی متفــاوت شــود]6[. از  کــه ســاختار ســلولی ارگانوئیــد ب
جملــه کاربردهــای ایــن نــوع ارگانوئیــد می تــوان بــه بررســی آثــار نواقــص 

ژنتیکــی در بخــش خاصــی از مغــز اشــاره کــرد]1[
اتصاالت ارگانوئیدها17

گاهــی بــرای اینکــه آســیب ها و نواقــص عصبــی خاصــی بررســی شــوند، 
ــم  ــا ه ــز ب ــف مغ ــمت های مختل ــی قس ــلول های عصب ــه س ــت ک ــاز اس نی
ــا  ــط ارگانوئیده ــیب ها توس ــن آس ــه ای ــرای اینک ــند]1[. ب ــاط باش در ارتب
بررســی شــوند، نیــاز اســت تعــدادی از ارگانوئیدهــای از پیــش الگودهــی 
ــرای برقــراری ایــن ارتبــاط، چنــد راه  ــا هــم اتصــال پیــدا کننــد. ب شــده ب

ــود دارد:]1[ وج
• ارگانوئیدهــای مختلــف را در یــک محیــط بــا یکدیگــر 	

کشــت کننــد18.
• دو یــا چنــد ارگانوئیــد را در یــک ماتریــژل قــرار دهنــد 	

تــا بــا یکدیگــر اتصــال پیــدا کننــد.

12  Embryonic Body
13  Neural Induction Media
14  Matrigel
15  Cortex
16  Basal Ganglia
17  Organoids Fusion
18  Co-culture
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مشکالت کنونی ارگانوئیدها
ارگانوئیدهــای مغــزی کنونــی، شــامل برخــی نقــاط ضعــف هســتند]	[؛ 

ــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: از جملــه آن هــا می تــوان ب
• ــروز 	 ــه نک ــزی ک ــواد مغ ــیژن و م ــدود اکس ــوذ مح نف

بــه دنبــال دارد. را  ســلول ها 
• ــود 	 ــدم وج ــد و ع ــلول ها در ارگانوئی ــدود س ــوغ مح بل

ــا. ــاختار آن ه ــاص در س ــلول هایی خ س
• تفــاوت ارگانوئیدهــای تولیــد شــده از نظــر تمایــز 	

 Batch ــه ــوژی و تنــوع ســلولی کــه ب ســلولی، مورفول
Effect معــروف اســت )ایــن مــورد در ارگانوئیدهــای 
ــود(. ــت می ش ــتر یاف ــده بیش ــی ش ــش الگوده از پی

• ــوع 	 ــه ن ــه ب ــا توج ــد ب ــا بای ــاخت ارگانوئیده ــوه س نح
گونــه ی جانــوری شخصی ســازی شــود. بــرای مثــال 
بدســت  مــوش  از ســلول های  کــه  ارگانوئیدهایــی 
می آینــد بــه 	 روز زمــان و ارگانوئیدهــای ســلول های 

ــد]	[. ــاز دارن ــان نی ــدود 0	 روز زم ــه ح ــانی ب انس

ناهنجاری هــای  بررســی  در  ارگانوئیدهــا  کاربــرد 
مغــزی

مدل سازی ناهنجاری های رشدی
ــی  ــوغ، مراحل ــه بل ــیدن ب ــرای رس ــزی ب ــای مغ ــه ارگانوئیده ــی ک از آنجای
شــبیه بــه مغــز جنیــن انســان را طــی می کننــد، بــرای بررســی اختــاالت 
رشــدی مغــز مناســبند. اختــاالت رشــدی، آن دســته از اختاالت هســتند 
کــه باعــث می شــوند بخشــی از عملکــرد مغــز شــامل یادگیــری، تحلیــل 
ــی  ــه بیماری های ــوند]	[. از جمل ــل ش ــی مخت ــود کنترل ــا خ ــات ی احساس
کــه در اثــر ایــن نــوع از اختــاالت بــه وجــود می آینــد می تــوان بــه 
ــرد]	[. ــاره ک ــی اش ــاالت دو قطب ــم و اخت ــنج، اوتیس ــفالی، تش میکروس

یکــی از اولیــن اســتفاده ها از ارگانوئیدهــای مغــزی، مدل ســازی بیمــاری 
iPSC بیمــار  هیدروســفالی بــود. در یــک بررســی]	[، از ســلول های 
مبتــا بــه هیدروســفالی، ارگانوئیــد تهیــه شــد. مشــاهده شــد کــه در ایــن 
ارگانوئیــد، ســلول های پیش ســاز عصبــی نســبت بــه ارگانوئیــد نمونــه 

ــتند. ــری داش ــلولی کم ت ــز س ــرت و تمای ــاهد، مهاج ش
مدل سازی ناهنجاری های انحطاط عصبی19

ــاط  ــل از انحط ــای حاص ــی ناهنجاری ه ــزی در بررس ــای مغ از ارگانوئیده
عصبــی هــم اســتفاده می شــود. بــرای مثــال در یــک تحقیــق کــه بــر روی 
ــه آلزایمــر انجــام شــد]	[، محققــان متوجــه شــدند کــه  بیمــاران مبتــا ب
در  ارگانوئیدهــای حاصــل شــده از ســلول های ایــن بیمــاران، زیســت 
بــر  عــاوه  داشــتند.  وجــود  آمیلوید-بتــا1	  نشــان گرهایی0	همچون 
آلزایمــر، از ارگانوئیدهایــی کــه از ســلول های hPSC بــه دســت می آینــد در 
بررســی آسیب شناســی بیمــاری پارکینســون هــم اســتفاده می شــود]	[.

مدل سازی سرطان مغز
ــه  ــود آورد، ب ــه وج ــر ب ــرطان موث ــد س ــان ض ــک درم ــوان ی ــه بت ــرای اینک ب
ــی  ــه ژنتیک ــم پیش زمین ــیله آن ه ــه وس ــوان ب ــه بت ــت ک ــاز هس ــی نی مدل
ــزی  ــور مغ ــدی از توم ــه بع ــط س ــک محی ــم ی ــرد و ه ــی ک ــار را بررس بیم
داشــته باشــد. ارگانوئیدهایــی کــه از بیمــار بــه دســت می آینــد عــاوه بــر 
در دســترس بــودن، قابــل دســتکاری هــم هســتند تــا بتــوان بــه وســیله آن 
ــه  پیشــرفت ســرطان، داروهــای ضــد ســرطان و میــزان مقاومــت تومــور ب

19  Neurodegenerative Disorders 
20  Biomarkers
 نوعــی زنجیــره پلــی پپتیــدی تشــکیل شــده از 43-36 آمینواســید کــه در مغــز مبتالیــان  21
می شــود. دیــده  آزایمــر  بــه 

ــرد]	[.  ــه ک ــا را مطالع ــن داروه ای
در یــک تحقیــق کــه روی بیمــاران مبتــا بــه گلیوباســتوما		 انجــام 
شــد]	[، ارگانوئیدهــای حــاوی ایــن تومورهــا توانســتند رشــد ســلول های 
ســرطانی و ریزمحیط		آن هــا را بهتــر از یــک کشــت دو بعــدی نشــان 
ــه  دهنــد کــه همیــن امــر، برتــری ایــن ســازه های ســه بعــدی را نســبت ب
حالــت دو بعــدی نشــان می دهــد. همچنیــن، در یــک مطالعــه دیگــر کــه 
بــرای بررســی اثــرات داروهــای ضــد ســرطانی بــود]	[، اثــرات  دو داروی 
ضــد ســرطان )Temozolomide و Doxorubicin( بــر روی ارگانوئیدهــای 
ــن  ــدند. ای ــی ش ــتوما بررس ــه گلیوباس ــا ب ــار مبت ــده از بیم ــل ش حاص
آزمایــش نشــان داد کــه ایــن دو دارو هیــچ تغییــری روی ســلول ها عصبــی 
ــی توانســتند ســلول های ســرطانی را  ــد ول ــن ارگانوئیدهــا ندادن عــادی ای

ــه آپوپتــوز کننــد. وادار ب

مطالعه بیماری های عفونی
مغــز و سیســتم عصبــی مرکــزی مســتعد ابتــا بــه عفونت هــای ویروســی، 
ــم های  ــل مکانیس ــه دلی ــز ب ــتند. مغ ــی هس ــا انگل ــی ی ــی، قارچ باکتریای
ــژه عفونت هــا ، حســاس  ــه وی ــه  مــوارد فــوق ب ــان، ب دفاعــی ناکافــی میزب
پاتوژن24 هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه باعــث بیماری هــای  اســت. 
عفونــی می شــوند، ماننــد ســرماخوردگی و آنفوالنــزا، کــه بــر سیســتم 
ــا  ــذارد. ب ــر نمی گ ــز تأثی ــر مغ ــا ب ــذارد ام ــر می گ ــی تأثی ــی و گوارش تنفس
ایــن حــال، بســیاری از ویروس هــا، ماننــد ویــروس زیــکا25و ویــروس نقــص 
ایمنــی انســانی26 ، خــواص نوروتروپیــک از خــود نشــان می دهنــد و 

باعــث بیماری هــای شــدید می شــوند.
در سیســتم عصبــی مرکــزی عفونت هــای ویروســی نوروتروپیــک می توانند 
باعــث اختــال حــاد یــا مزمــن مغــز شــوند و بــه دلیــل چالش هــای موجــود 
در ارائــه درمــان بــه بیمــاران، بــار اقتصــادی زیــادی را بــر جامعــه مــا وارد 

. کنند

بــه دلیــل محدودیــت هــای فنــی، مطالعــه مســتقیم تأثیــر بیمــاری هــای 
ــات در  ــیاری از مطالع ــت. بس ــوار اس ــیار دش ــان بس ــز انس ــر مغ ــی ب عفون
ــه  ــکافی تکی ــد ش ــای کالب ــر روی نمونه ه ــی ، ب ــای عفون ــورد بیماری ه م
ــه بافت هــای اولیــه مغــز انســان و فقــدان  ــد. دسترســی محــدود ب کرده ان
مدل هــای قــوی بیماری هــای انســانی در شــرایط آزمایشــگاهی، مانــع از 
ــان  ــنتی، محقق ــور س ــه ط ــت. ب ــی شده اس ــات مکانیک ــیاری از مطالع بس
تأثیــر عفونــت هــای ویروســی نوروتروپیــک را بــا اســتفاده از رده هــای 
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــی می کنن ــی بررس ــای حیوان ــا مدل ه ــرا ی ــلولی نامی س
ــای  ــلول ه ــد و س ــرطانی دارن ــاء س ــرا منش ــلولی نامی ــای س ــر رده ه اکث
انســانی اولیــه کشــت شــده در یــک الیــه هیــچ ســاختار بافتــی ندارنــد و 
ــل  ــور کام ــه ط ــه ب ــد ک ــان می دهن ــود نش ــدودی از خ ــلولی مح ــوع س تن

ــدارد. وجــود ن

ایــن معایــب کشــت ســلولی تک الیــه درک مــا را از تأثیــر ویروس هــای 
نوروتروپیــک در بافت هــای پیچیــده و انــواع مختلــف ســلول های عصبــی 

محــدود می کنــد.

تروپیســم ویروســی بــه توانایــی یــک ویــروس عفونــی بــرای آلــوده کــردن 
ســلول های خــاص )تروپیســم ســلولی(، بافــت )تروپیســم بافتــی( یــا 
ــا  ــه ی ویروس ه ــاره دارد. هم ــان( اش ــم میزب ــان )تروپیس ــای میزب گونه ه
نمــی تواننــد انســان را آلــوده کننــد. بــرای درک ویژگی هــای یــک ویــروس 
عفونــی خــاص و تأثیــر آن بــر انســان، اولیــن جنبــه مهــم، شــناخت 
گرایــش میزبــان ویــروس اســت. مرحلــه بعــدی شناســایی تروپیســم بافتــی 

نوعی تومور مغزی  22
23  Microenvironment
(Pathogen عوامل بیماری زا ) 24
25 Zika virus
26  HIV
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ــی،  ــت ویروس ــم عفون ــرای درک مکانیس ــه ب ــت ک ــلولی اس ــم س و تروپیس
ــن  ــا ای ــت. ب ــم اس ــیار مه ــد بس ــای هدفمن ــان ه ــعه درم ــز آن و توس پاتوژن
حــال، بــه دلیــل دسترســی محــدود بــه بافــت اولیــه انســان، گاهــی 
ــه  ــات درک وســعت کامــل بافــت و تروپیســم ســلولی دشــوار اســت. ب اوق
عنــوان مثــال، اگــر بیمــار پــس از یــک عفونــت ویروســی بــا عائــم عصبــی 
مراجعــه کنــد، دشــوار اســت کــه بدانیــم آیــا ایــن بــه دلیــل عفونــت 
مســتقیم در مغــز اســت یــا پاســخ هــای ایمنــی ثانویــه کــه بــر عملکــرد مغــز 
تأثیــر می گــذارد. اکثــر مطالعــات کنونــی بــه شــدت بــر داده هــای بالینــی 

ــتند. ــی هس ــرگ متک ــس از م ــای پ ــی مغزه و بررس

ــی در  ــه تازگ ــه ب ــدی ک ــزار جدی ــوان اب ــه عن ــان ب ــز انس ــای مغ ارگانوئیده
دهــه گذشــته ایجــاد شــده  اســت، فرصــت بــی ســابقه ای را بــرای مطالعــه 
حساســیت و نوســانات ســلولی عفونــت ویروســی و پیامدهــای آن در 
ــتق  ــز مش ــین مغ ــای پیش ــد. ارگانوئیده ــم می کنن ــی فراه ــتم عصب سیس
شــده از ســلول های بنیــادی پرتــوان القایــی اولیــن مــوردی بــود کــه بــرای 
مطالعــه زیــکا اســتفاده شــد. تانــگ و همــکاران]7[ در تاشــی بــرای 
ــکا و میکروســفالی، دریافتنــد کــه ایــن  ــد قــرار گرفتــن در معــرض زی پیون
ــتق  ــاص مش ــزی خ ــر مغ ــی قش ــازهای عصب ــت پیش س ــادر اس ــروس ق وی
ــوده  ــه آل ــک الی ــت های ت ــی را در کش ــوان القای ــادی پرت ــلول های بنی از س
کنــد. ایــن گرایــش خــاص نســبت بــه پیش ســازهای عصبــی بــه زودی بــا 
ــادی  ــای بنی ــلول ه ــتق از س ــی مش ــز قدام ــای مغ ــتفاده از ارگانوئیده اس

ــد شــد.  ــن ارگانوئیدهــای مغــزی تأیی ــی و همچنی ــوان القای پرت
ــق در  ــور دقی ــه ط ــد ب ــلولی می توان ــی و س ــش بافت ــه چرخ ــی ک از آنجای
ــرای درک  ارگانوئیدهــای مغــز منعکــس شــود، ایــن سیســتم فرصتــی را ب
آســیب شناســی مرتبــط بــا عفونــت ویروســی در انــواع ســلول های عصبــی 
انســانی مرتبــط در هــر دو ســطح ســلولی و ســاختاری فراهــم می کنــد. بــه 
عنــوان مثــال، برخــی از نــوزادان متولــد شــده از مــادران آلــوده بــه زیــکا ، 
الیه هــای قشــر نازک تــری از خــود نشــان دادنــد کــه نشــانه میکروســفالی 
ــه  ــش الی ــه کاه ــر ب ــکا منج ــت زی ــز عفون ــای مغ ــد ه ــت. در ارگانوئی اس
ــه  ــود ک ــز می ش ــر مغ ــای قش ــش الیه ه ــن کاه ــاز و همچنی ــلولی پیشس س
ــت  ــت. عفون ــفالیک اس ــز میکروس ــه مغ ــبیه ب ــاختاری ش ــای س ویژگی ه
ترجیحــی ســلول های گلیــا رادیــال توســط زیــکا منجــر بــه کاهــش 
ــا،  ــر ســلولی می شــود، و مــرگ ســلولی را افزایــش می دهــد. متعاقب تکثی
ــد  ــکا می توان ــا زی ــت ب ــه عفون ــد ک ــان داده ان ــات نش ــیاری از مطالع بس
رشــد ارگانوئیدهــای مغــزی تولیــد شــده توســط روش هــای هدایــت نشــده 
و هدایــت شــده را کاهــش دهــد. جالــب اســت کــه مــرگ ســلولی نــه تنهــا 
در ســلول های پیش ســاز عصبــی آلــوده، بلکــه در نورون هــای غیــر آلــوده 
نیــز مشــاهده شــد، کــه نشــان دهنــده اثــرات خودگــردان و غیــر ســلولی 

اســت.

   

برای مشاهده منابع کلیک کنید.

https://docs.google.com/document/d/1VxbIqtW67wtqOuJFCaW7oSsxSowsH17pRf2MVXZP5yA/edit?usp=sharing
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باب بایومکانیک

بیومکانیــک آرتروپالســتی آناتومیــک  و آرتروپالســتی 	 

معکــوس  شــانه

رباتیک نرم در مهندسی پزشکی	 

پیــاده 	  عابــر  ســر  برخــورد  از  ناشــی  آســیب  بررســی 
بــا زمیــن درنتیجــه ی تصــادف بــا وســیله ی نقلیــه بــا 

پاییــن نســبتا  ســرعت 
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بیومکانیک آرتروپالستی آناتومیک  و آرتروپالستی 
معکوس  شانه

کیمیا ابوطالبی، احمد مانیان، ابوالفضل کاظمیان اسکی

مفصــل شــانه بعــد از مفصــل ران و زانــو، جایــگاه ســوم را در در بیــن 
شــایع ترین مفاصــل تعویضــی دارد. هــدف اصلــی  مفصــل گلنوهومــرال1 
قــرار دادن دســت در فضــا اســت. ایــن مفصــل پرتحرک تریــن مفصــل بــدن 
ــاختار و  ــق س ــدم تطاب ــق ع ــاال از طری ــرک ب ــن تح ــد. ای ــاب می آی ــه حس ب
انــدازه ی ســر محدب تــر و بزرگ تــر اســتخوان بــازو و ســطح مفصلــی 
ــر  ــدازه ی س ــارم ان ــک چه ــه ی ــد	 ک ــره گلنوئی ــر حف ــر و کوچک ت کم عمق ت
ــک،  ــت فیزیولوژی ــود ]1[. در حال ــق می ش ــت، محق ــازو	 اس ــتخوان ب اس
شــانه بــه آناتومــی اســتخوان و ســاختارهای اســتاتیکی و دینامیکــی  
ــه ســر اســتخوان  متکــی اســت. ایــن ســاختارها نیروهــای کوپلــی	 کــه ب

بــازو وارد می شــوند را متعــادل می کننــد ]	[. 

1  The Glenohumeral Joint
2  Glenoid
3  Humeral Head
4  Force Couples

شکل 1. آناتومی مفصل شانه ]	[.
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آرتروپالستی کامل شانه

شکل 	. نمایش شکل پروتز شانه در آرتروپاستی کامل آناتومیک ]6[.

در آرتروپاســتی کامــل شــانه اجــزای مفصــل گلنوهومــرال جایگزیــن 
می شــود ]1[. هــدف از ایــن نــوع آرتروپاســتی بازگردانــدن شــانه بــه 
ــینماتیک  ــا س ــانه ب ــل ش ــی مفص ــق بازآفرین ــود از طری ــادی خ ــت ع حال
ــد  ــز باش ــیار چالش برانگی ــد بس ــاده می توان ــدف س ــن ه ــت. ای ــال اس نرم
ــر بیمــاری و مشــکات پیــش  ــد در اث ــرا آناتومــی مفصــل شــانه می توان زی
ــی  ــا جراحت ــی ی ــا فرسایش ــه ت ــی	 ثانوی ــاج و پیچیدگ ــد اعوج ــده مانن آم
تغییــر کنــد. بنابرایــن، آناتومــی کلیــد اصلــی در بازآفرینــی موفقیت آمیــز 

ــت ]	[.  ــل اس ــینماتیک مفص س

ــتعد  ــود مس ــترده خ ــی گس ــه حرکت ــل دامن ــه دلی ــرال ب ــل گلنوهوم مفص
ــه آن اشــاره شــد یکــی  ــر نیــز ب ــداری اســت. همــان طــور کــه پیش ت ناپای
از عواملــی کــه بــر پایــداری و ثبــات تاثیــر می گــذارد، عــدم تطابــق شــعاع 
انحنــای ســر اســتخوان  بــازو و حفــره ی گلنوئیــد اســت و تنهــا 0	 تــا 0	 
ــد در تمــاس اســت. چرخاننــده کاف6 7  ــا گلنوئی درصــد ســر اســتخوان ب
نیــز بــه عنــوان یــک نیــروی تثبیــت کننــده ی دینامیکــی ضــروری عمــل 
می کنــد کــه اســتخوان بــازو را در قســمت میانــی دامنــه ی حرکتــی متمرکز 
می کنــد و وجــود آن بــرای یــک آرتروپاســتی کامــل ضــروری اســت ]	[.

ــه  ــه ب ــادی دارد ک ــوع زی ــازو تن ــتخوان ب ــال8 اس ــمت پروگزیم ــی قس آناتوم
طــور قابــل توجهــی توســط بیماری هــای مفصلــی9 تغییــر می کنــد. 
ــی  ــانه را بازیاب ــینتیک ش ــل، س ــتی کام ــه آرتروپاس ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
امــری  شــانه  طبیعــی  آناتومــی  از  کامــل  دانشــی  داشــتن  می کنــد، 
ضــروری اســت و نمی تــوان فقــط بــر اقدامــات بعــد از جراحــی تکیــه کــرد. 
ســر اســتخوان بــازوی ســالم دارای قطــر متوســط ســه بعــدی 	.	 ± 	.6	 

میلی متــر و ارتفــاع حــدودی 19 میلی متــر اســت ]	[.

5  Distortion
6  Rotator Cuff
  غالفسختیازتاندونهاورباطهاکهازبازودرمفصلشانهحمایتمیکند. 7
8  Proximal
9  Arthritis

شــکل 	. تصویــر ســر اســتخوان بــازوی ســالم. قطــر ســر بــازو، مرکــز چرخــش10، محــور 
کانــال مــدوالری داخلــی و آفســت11 داخلی	1نشــان داده شــده اســت ]	[.

ســر اســتخوان بازویــی کــه دچــار اســتئوآرتریت	1 شــده اســت	1، بــا قطــر 
متوســط 9 ± 9	 میلی متــر مســطح و گشــاد می شــود. ســر اســتخوان 
بــازو در قســمت های محیطــی بیضــوی اســت و در قســمت مرکــزی، 
کــروی می شــود. ایــن مســئله بــه ایــن معناســت کــه ســطح بــرش از 
قســمت میانــی بــه خارجــی حــدود 	 میلی متــر بزرگ تــر از قســمت 
قدامــی بــه خلفــی خواهــد بــود. ایمپلنت هــای ســر اســتخوان بــازو عمدتــا 
کــروی هســتند امــا ایمپلنت هــای بیضــوی ای هــم طراحــی شــده اند کــه 
ــبت  ــند. نس ــود می بخش ــی را بهب ــت چرخش ــدوده ی حرک ــوری، مح در تئ
انــدازه ی ســر اســتخوان بــازو بــه ارتفــاع آن تقریبــا ثابــت اســت. باالتریــن 
نقطــه ی ســر اســتخوان بــازو 	.	 ±8 میلی متــر باالتــر از برجســتگی 
بزرگ تــر	1 ایــن اســتخوان اســت. در نهایــت، نســبت بــه کانــال بــازو، 
ســر آن دارای یــک آفســت خلفــی و یــک آفســت داخلــی16 اســت کــه بــه 
ــتند ]	[.  ــر هس ــا 9.7 میلی مت ــر و 6.	 ت ــا 6.	 میلی مت ــب، 		.0 ت ترتی

و  بــازو  اســتخوان  فاصلــه ی ســر  بــازوی ســالم.  اســتخوان  تصویــر ســر   .	 شــکل 
ــی18  ــازی کل ــز و محلی س ــن مرک ــردن17، بهتری ــفت و گ ــه ی ش ــر، زاوی ــتگی بزرگ ت برجس
نشــان داده شــده اند. محلی ســازی کلــی، منعکس کننــده ی آفســت گلنوهومــرال بــا در 

ــت ]	[. ــتخوان اس ــن اس ــت رفت ــیل از دس ــتن پتانس ــر داش نظ

دانســتن ایــن پارامترهــا بــه انتخــاب پروتــز مناســب بــرای ســر اســتخوان 
را  چرخــش  مرکــز  نهایــت  در  انتخــاب  ایــن  زیــرا  می کنــد  کمــک 
بیــش از  افزایــش  کــه  نشــان می دهــد  مشــخص می کنــد. مطالعــات 
10  Center Of Rotation (COR)
11  Medial Offset
 فاصلهیبینکانالمدوالریداخلیومرکزچرخش 12
13  The Osteoarthritic Head
  بهاصطالحآرتروز،کههمانورماستخوانهاومفاصلاست. 14
15  Greater Tuberosity
16  Posterior And Medial Offset
17  The Neck-shaft Angle (NSA)
18  Total Lateralization
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انــدازه و نابه جــای انــدازه ی ایمپلنــت اســتخوان بــازو مرکــز چرخــش 
را تغییــر می دهــد، بــه چرخاننــده کاف اســترس اضافــه وارد می کنــد 
ــز  ــانه را نی ــی ش ــه ی حرکت ــد و دامن ــر می ده ــی آن را تغیی ــازوی اهرم و ب
کاهــش می دهــد. بــا قــرار دادن بیمــار در چنیــن شــرایطی، احتمــال 
ــای  ــه داده ه ــت ک ــر اس ــه ذک ــی رود. الزم ب ــاال م ــه ی کاف19 ب ــی ثانوی پارگ
ــه  ــبت ب ــوی نس ــت بیض ــرح ایمپلن ــری ای در ط ــی، برت ــی کنون بیومکانیک
ــان  ــی نش ــی و خارج ــش داخل ــت چرخ ــه ی حرک ــا دامن ــط ب ــروی مرتب ک
ــدی،  ــه بع ــورت س ــه ص ــوان ب ــل را می ت ــش مفص ــز چرخ ــد. مرک نمی دهن
بــه وســیله ی یــک کــره ی مناســب بــا اســتفاده از نشــانه های غیرمفصلــی 
ــه یــک فرآینــد دو بعــدی ترجمــه  محفــوظ0	 تعییــن کــرد. ایــن تکنیــک ب
می شــود تــا امــکان ارزیابــی رادیوگرافــی حیــن عمــل و همچنیــن بعــد از 

ــد ]	[.  ــم کن ــل را فراه عم

شــکل 	. آرتروپاســتی کامــل آناتومیــک شــانه. افزایــش بیــش از حــد انــدازه ی اجــزای 
اســتخوان بــازو بــه چرخاننــده کاف فشــار مــی آورد ]	[.

شــکل 6. نمــای از بــاالی شــانه ی راســت. نمایــش آفســت های داخلــی، خلفــی و 
.]	[ جهانــی 

ــمت  ــراف قس ــا انح ــفت ی ــردن و ش ــه ی گ ــن زاوی ــر، میانگی ــرف دیگ از ط
پروگزیمــال اســتخوان بــازو تقریبــا 		1 درجــه1	 اســت. مطالعــات نشــان 
ــه  ــر از 0	1 درج ــراد کمت ــد اف ــراف در 		 درص ــن انح ــه ای ــد ک می دهن
ــا بیش تــر از 0	1 درجــه اســت بنابرایــن، اســتم  ثابتــی کــه در ناحیــه ی  ی
ایــن انحــراف قــرار می گیــرد		 بایــد بــا اســتفاده از تکنیک هــای جراحــی 
ــود.  ــازگار ش ــار س ــدن بیم ــاص ب ــی خ ــا آناتوم ــق ب ــراح، مطاب ــط ج و توس
19  Secondary Cuff Failure
20  Preserved Non-articular Landmarks
  بین۱۱۵تا۱۴۸درجهمتفاوتاست. 21
22  Fixed NSA Humeral Stems

ــای  ــا اندازه ه ــت ب ــی ایمپلن ــکان طراح ــدرن ام ــدوالر م ــتم های م سیس
ــازگاری ها  ــن س ــه ای ــتیابی ب ــب، در دس ــن ترتی ــه ای ــم و ب ــف را فراه مختل

کمــک می کننــد ]	[.

تعییــن میــزان پیچــش		 ســر اســتخوان بــازو نیــز در آرتروپاســتی کامــل 
ــش،  ــه ی چرخ ــر زاوی ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــرا ب ــت زی ــت اس ــز اهمی حائ
ــک  ــذارد. ی ــر میگ ــانه تاثی ــات ش ــی و ثب ــش خارج ــب چرخ ــت در قال حرک
ــازو 9.8	  مطالعــه نشــان می دهــد کــه میانگیــن عقب گــرد		 اســتخوان ب
درجــه اســت کــه بــا فاصلــه اطمینــان 	9 درصــد از 7 تــا 		 درجــه متغیــر 
ــور  ــا مح ــره ای ی ــور قرق ــوان مح ــدار می ت ــن مق ــن ای ــرای تعیی ــت. ب اس
ــع  ــوان مرج ــه عن ــد، ب ــوت دارن ــه تف ــا 8 درج ــه 	 ت ــار را ک ترنزاپی کندی
ــک		  ــک ج ــدار از ی ــن مق ــن ای ــرای تعیی ــی ب ــتم های فعل ــرار داد. سیس ق
ــد و  ــتفاده می کنن ــع اس ــوان مرج ــه عن ــود ب ــراز می ش ــاعد ت ــه روی س ک
بــه مقادیــر بــه دســت آمــده 10 تــا 	1 درجــه بــه عنــوان زاویــه ی حمــل6	 

اضافــه می کننــد ]	[. 

شــکل 7. تصویــری از اســتخوان بــازوی راســت. میــزان عقبگــرد اســتخوان بــازو زاویــه ی 
ــه ی  ــل زاوی ــه ی حم ــت و زاوی ــار اس ــور ترنزاپی کندی ــتخوان و مح ــردن اس ــور گ ــن مح بی
بیــن محــور دیافیــز7	 و محــور ســاعد اســت. دیافیــز قســمت میانــی یــا شــفت8	 اســتخوان 

بلنــد اســت ]	[.

ــه ســر اســتخوان  ــال مــدوالری داخلــی9	 نه تنهــا نســبت ب در نهایــت، کان
تنگ تــر اســت بلکــه از ناحیــه ی پروگزیمــال بــه دیســتال0	 بــه مقــدار 
قابــل توجهــی بــه ســمت عقــب متمایــل می شــود، بنابرایــن تثبیــت 
ــت  ــتم ها پرس-فی ــود. اس ــاوت می ش ــف متف ــراد مختل ــز در اف ــتم پروت اس
دیافیــز1	 باعــث کاهــش تراکــم اســتخوان		 می شــود. اهدافــی ماننــد کــم 
شــدن میــزان کاهــش تراکــم اســتخوان، راحت تــر تعویــض کــردن اســتم و 
حفــظ عــروق پزشــکان را بــه ســمت اســتفاده از اســتم متافیــزال کوتــاه		 

ــت ]	[.  ــوق داده اس ــل س ــتم		 مفص ــت بی اس ــا تثبی ی
23  Torsion
24  Retrotorsion
25  jig
26  Carrying Angle 
27  Diaphyseal Axis
28  Shaft
29  Intramedullary Canal
30  Distal
31  Diaphyseal Press-fit Stems
32  Stress Shielding
33  short metaphyseal stem
34  Stemless fixation
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ــال ها  ــول س ــانه در ط ــتی ش ــرای آرتروپاس ــازو ب ــای ب ــی ایمپلنت ه طراح
ــک  ــانه دارای ی ــدوالر ش ــای م ــد پروتزه ــل جدی ــت. نس ــه اس ــل یافت تکام
اســتم آناتومیــک هســتند کــه پارامترهــای ســه بعــدی بخــش پروگزیمــال 
اســتخوان بــازو را دارا هســتند. بــا ایــن کــه بازســازی آناتومیــک بهتریــن راه 
بــرای بازگردانــدن ثبــات بــه شــانه و دســتیابی بــه بهتریــن میــزان تحــرک 
در شــانه ی مصنوعــی و بهبــود دوام ایمپلنــت اســت امــا ایجــاد ایمپلنتــی 
کــه کامــا مطابــق بــا وضعیــت آناتومیکــی فــرد باشــد، در همــه ی بیمــاران 
ــه اســتئوآرتریت شــانه ناشــی  ــرادی کــه مبتــا ب ــد اف ممکــن نیســت مانن
از ســانحه		 هســتند یــا ناحیــه ی متافیــزال6	 اســتخوان بازویشــان شــکل 
طبیعــی ای نــدارد. بنابرایــن، بــرای جلوگیــری از مشــکات ناشــی از 
ــتم  ــدون اس ــای ب ــدی از پروتزه ــل جدی ــد، نس ــتم دارن ــه اس ــی ک پروتزهای
ســاخته شــده اند. در نتیجــه، ثابــت شــده اســت کــه آرتروپاســتی شــانه ی 
بــدون اســتم حداقــل بــه انــدازه ی ایمپلنت هــای دارای اســتم موفــق 

ــت ]	[. اس

شکل 8. نمایشی از یک ایمپلنت شانه ی بدون استم ]	[.

آرتروپالستی معکوس کامل شانه
 آرتروپاســتی معکــوس کامــل شــانه از همــان ابتــدا محبوبیــت زیــادی بــه 
دســت آورد زیــرا ایــن روش می توانــد مفصــل گلنوهومــرال را در بیمارانــی 
کــه فاقــد چرخاننــده کاف7	 هســتند، درمــان کنــد. ایــن دســته از بیمــاران 
افــرادی هســتند کــه پارگــی  کاف در بــدن آن هــا بــا جراحــی ترمیــم 
نمی شــود بلکــه عضــات آن دچــار آتروفــی8	 شــده و از بیــن می رونــد. در 

ــه درســتی عمــل نمی کنــد ]	[.  نتیجــه، چرخاننــده کاف دیگــر ب

ــت  ــکل راس ــل. ش ــوس کام ــتی معک ــانه در آرتروپاس ــز ش ــکل پروت ــش ش ــکل 9. نمای ش
ــد ]8،7[. ــان می ده ــتم را نش ــز بی اس ــپ پروت ــکل چ ــتم و ش ــز دارای اس پروت

35  Post-traumatic Osteoarthritis Of The Shoulder
36  The Metaphyseal Region
37  Rotator Cuff Deficiency
38  Atrophy

پروتــز معکــوس پــل گرامونــت9	 بــرای اولیــن بــار در ســال 	198 معرفــی 
شــد و بــا طــرح جدیــد خــود انقابــی در آرتروپاســتی شــانه ایجــاد کــرد. 
ــرای فراهــم کــردن  ــر چهــار اصــل کلیــدی تمرکــز دارد کــه ب ایــن طــرح ب
ســاختاری پایــدار ضــروری اســت و بــه دلتوئیــد0	 اجــازه می دهــد تــا نبــود 

ــد از: چرخاننــده کاف را جبــران کنــد. ایــن چهــار اصــل عبارت ان

ثابــت، 1.  گلنوئیــد  تــا ســطح  بایــد  مرکــز چرخــش 
شــود.  میانــی42  و  دیســتالیزه41 

پروتز باید ذاتا پایدار باشد.	. 
بــازوی اهرمــی دلتوئیــد بایــد از شــروع حرکــت موثــر 	. 

باشــد.
گلنوســفر43 بایــد بــزرگ و کاپ44 بــازو کوچــک باشــد 	. 

نیمه محــدود درســت کنــد  یــک مفصل بنــدی  تــا 
 .]	[

ــر  ــش متغی ــز چرخ ــاد مرک ــث ایج ــرال باع ــل گلنوهوم ــک مفص ــی ی آناتوم
در سراســر قــوس حرکــت می شــود. حرکــت ســر بــازو روی گلنوئیــد حــول 
ــی نزدیــک  ــد کــه هــر دو در مکان ــی اتفــاق می افت دو مرکــز چرخــش اصل
ــر  ــاوه ب ــوس ع ــز معک ــزای پروت ــد. اج ــرار دارن ــتخوان ق ــر اس ــز س ــه مرک ب
افزایــش محدودیــت و همسان ســازی شــعاع انحنــا، یــک مرکــز چرخــش 
ثابــت نیــز ایجــاد می کننــد ]	[. بنابرایــن، بــر خــاف آرتروپاســتی کامــل 
آناتومیــک شــانه، کــه در آن ســر اســتخوان بــازو بــه دور خــود می چرخــد 
و مرکــز چرخــش در ســر اســتخوان قــرار دارد، در آرتروپاســتی معکــوس، 
ــک  ــه ی ــر ب ــت و منج ــه اس ــفر نهفت ــل گلنوس ــت داخ ــش، ثاب ــز چرخ مرک

ــود ]	[. ــازو می ش ــتخوان ب ــی در اس ــت لوالی حرک

حرکــت شــانه یــک بــردار نیــرو را نتیجــه می دهــد کــه از نیروهــای برشــی و 
فشــاری ای تشــکیل شــده اســت کــه در طــول دامنــه ی حرکــت متفاوت اند 
امــا همــواره از مرکــز چرخــش ثابــت مفصــل می گذرنــد. تمامــی نیروهــای 
عکس العملــی مفصلــی از طریــق یــک مرکــز چرخــش ثابــت جدیــد 
منتقــل می شــوند. پــس طــرح یــک پروتــز معکــوس بایــد در ســطح 
اســتخوان و ایمپلنــت، نیروهــای فشــاری را بــه حداکثــر و نیروهــای برشــی 
را بــه حداقــل برســاند. محلی ســازی مرکــز چرخــش مفصــل فاصلــه ی بیــن 
ایــن نقطــه و ســطح ایمپلنت-اســتخوان را افزایــش می دهــد. ایــن فاصلــه 
برابــر بــا بــازوی اهرمــی ای اســت کــه از طریــق آن نیروهــای غیــر تعادلــی  
ــد ]	[. ــش می یاب ــتاور افزای ــه گش ــوند و در نتیج ــر گلنوس��فر وارد می ش ب

39  Paul Grammont
40  Deltoid
41  Distalized
42  Medialized
43  Glenosphere
44  Cup
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ــده  ــکیل ش ــی تش ــاری و برش ــروی فش ــل از دو نی ــروی حاص ــردار نی ــف( ب ــکل 9. )ال ش
اســت کــه همــه از طریــق مرکــز چرخــش ثابــت مفصلــی کــه در ســطح مشــترک اســتخوان 
و ایمپلنــت در ســطح گلنوئیــد قــرار دارد، عمــل می کننــد. )ب( محلی ســازی مرکــز 
ــرای  ــر ب ــی بلند ت ــازوی اهرم ــاری، ب ــای فش ــش نیروه ــه کاه ــر ب ــی منج ــش مفصل چرخ
ــت و  ــترک ایمپلن ــطح مش ــد در س ــتاور جدی ــک گش ــی و ی ــای برش ــردن نیروه ــی ک خنث

اســتخوان می شــود ]	[.

بنابرایــن، آرتروپاســتی معکــوس منجــر بــه افزایــش 		 درصــدی بــازوی 
ــام  ــرای انج ــی ب ــد قدام ــدرت دلتوئی ــش ق ــز افزای ــد و نی ــی دلتوئی اهرم
دلتوئیــد  معکــوس،  آرتروپاســتی  در  می شــود.  ابداکشــن		  حرکــت 
ــرکات  ــام ح ــتاور در انج ــازوی گش ــی از ب ــش مهم ــوان بخ ــه عن ــی ب قدام
فلکشــن6	 و ابداکشــن بــه حســاب می آیــد. در صــورت ســالم نبــودن 
دلتوئیــد قدامــی، نیــروی الزم بــرای انجــام حرکــت ابداکشــن توســط 
نیــروی تقویــت شــده ی موجــود در ماهیچــه ی زیرکتفــی7	 و بخــش میانــی 
عضلــه ی دلتوئیــد تامیــن می شــود. بــا ایــن حــال، ایجــاد ایــن گونــه 
ــی آورد.  ــود م ــه وج ــکاالتی ب ــتاور اش ــازوی گش ــک در ب ــرات آناتومی تغیی
ــه  ــاژور8	 ب ــس م ــز پکتورالی ــی و نی ــی و خلف ــد قدام ــه دلتوئی ــی ک در حال
عنــوان فلکســور 9	 و ابداکتــور0	 کمکــی انتخــاب می شــوند، لتیســیموس 
ــازوی  خلفــی1	، تــرس مــاژور		 و قســمت تحتانــی پکتورالیــس مــاژور		 ب
گشــتاور ادداکتــور		 و اکستنســور		 را افزایــش می دهنــد. بنابرایــن، 
ــال  ــی فع ــی و خارج ــش داخل ــتقیم در چرخ ــور مس ــه ط ــان ب مشارکت ش
محــدود می شــود. از طــرف دیگــر، از آن جایــی کــه بــازوی گشــتاور 
ــش  ــازی کاه ــه ی محلی س ــن در نتیج ــش از ای ــی کاف پی ــی و خلف جلوی
ــی  ــش داخل ــدن چرخ ــر ش ــه ضعیف ت ــز ب ــش نی ــن کاه ــت، ای ــه اس یافت
و خارجــی فعــال کمــک می کنــد. ایــن مشــکل می توانــد بــا انجــام 
ــوس  ــتی معک ــرح آرتروپاس ــر در ط ــا تغیی ــا ب ــدون6	 ی ــض تان ــل تعوی عم
کاســیک بــه محلی ســازی شــده حــل شــود. ایــن تغییــر بازوهــای 
گشــتاور چرخشــی را در ماهیچــه ی زیرکتفــی و تــرس ماینــور7	 حفــظ و در 
نتیجــه دامنــه ی حرکــت فعــال را در صفحــه ی محــوری تقویــت می کنــد. 

45  Abduction
46  Flexion
47  Subscapularis
48  Pectoralis Major
49  Flexor
50  Abductor
51  Latissimus Dorsi
52  Teres Major
53  Pectoralis Major
54  Adductor
55  Extensor
56  Tendon Transfer
57  Teres Minor

ــل  ــل داخ ــد از عم ــت بع ــه ی حرک ــه دامن ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت، ب در نهای
ــف و  ــل کت ــارکت مفص ــد، مش ــق می یاب ــده تحق ــذاری ش ــل پروتزگ مفص

ــد ]	[. ــش می یاب ــیار افزای ــل بس ــد از عم ــز بع ــینه8	 نی ــه ی س قفس

شــکل 10. )الــف( شــانه. مرکــز چرخــش در ســر اســتخوان بازو اســت. )ب( آرتروپاســتی 
معکــوس شــانه بــا طــرح گلنوئیــد محلی ســازی شــده در مــواردی کــه چرخاننــده کاف از 
بیــن رفتــه اســت. میانــی کــردن9	 مرکــز چرخــش و محلی ســازی اســتخوان بــازو باعــث 
بازبابــی قــدرت دلتوئیــد می شــود. )ج( آرتروپاســتی معکــوس بــا محلی ســازی گلنوئیــد 
یــا میانــی کــردن اســتخوان بــازو. ماننــد شــانه ی نرمــال، محلی ســازی اســتخوانی مرکــز 
ــه چرخاننــده کاف  ــرای چرخــش کاهــش می دهــد امــا ب چرخــش، قــدرت دلتوئیــد را ب

امــکان کشــش مجــدد می دهــد ]	[.

مزیــت بیومکانیکــی مرکــز چرخــش مفصــل میانــی شــده، تبدیــل نیــروی 
گشــتاور بــه نیــروی فشــاری در ســطح اســتخوان و گلنوســفر اســت تــا هــم 
ــی  ــد. از آن جای ــش یاب ــزا افزای ــی اج ــم یکپارچگ ــود و ه ــم ش ــات فراه ثب
ــز  ــد، مرک ــاد نمی کن ــاری ای ایج ــروی فش ــر نی ــده کاف دیگ ــه چرخانن ک
ــران و  ــئله را جب ــن مس ــا ای ــد ت ــازه می ده ــد اج ــه دلتوئی ــت ب ــش ثاب چرخ

ــرای ثبــات مفصــل را فراهــم کنــد ]	[.  نیــروی فشــاری الزم ب

در آرتروپاســتی آناتومیــک نیروهــای عکس العمــل مفصلــی در ابداکشــن 
90 درجــه می تواننــد بــه 90 درصــد وزن بــدن برســند. ایــن در حالی اســت 
کــه طــرح آرتروپاســتی معکــوس، هــم تنــش فشــاری و هــم تنــش برشــی 
ــای  ــدی نیروه ــش 		 درص ــث کاه ــه باع ــد و در نتیج ــش می ده را کاه
ــال  ــن فع ــرایط ابداکش ــئله ش ــن مس ــود. ای ــی می ش ــل مفصل عکس العم
بــا 0	 درصــد کاهــش فعالیــت دلتوئیــد را در نبــود چرخاننــده کاف فراهــم 

می کنــد ]	[.

ــر  ــز غی ــک پروت ــوان ی ــه عن ــوس ب ــانه ی معک ــی ش ــدل طراح ــل م ــه دلی ب
ــا  ــت ب ــفت-گردن ایمپلن ــه ی ش ــز زاوی ــدل آن و نی ــن م ــک، بهتری آناتومی
شــانه ی نرمــال متفــاوت اســت و هنــوز تعریــف نشــده  اســت. در مقایســه بــا 
میانگیــن زاویــه ی شــفت-گردن بــازوی طبیعــی کــه 		1 تــا 0	1 درجــه 
ــک 		1  ــردن غیرآناتومی ــراف گ ــک انح ــا ی ــت ب ــت گرامون ــت، ایمپلن اس
درجــه طراحی شــده اســت. این تفــاوت در زاویــه ی گردن-شــفت ایمپلنت 
بــر دامنــه ی حرکــت تاثیــر می گــذارد. بــه عبــارت دیگــر، کاپ پلــی اتیلنــی 
در جهــت افقی تــری قــرار گرفتــه اســت کــه منجــر بــه درگیــری مکانیکــی 
پیش رونــده بیــن کاپ و گــردن تحتانــی کتــف می شــود. هــر چــه زاویــه ی 
گردن-شــفت کوچکتــر و آفســت گلنوس��فر بزرگتــر باشــد، خطــر بریدگــی 
پایین تــر می آیــد. بــا ایــن حــال توجــه بــه دســتیابی بــه بهتریــن دامنــه ی 

ممکــن بــرای حرکــت چرخشــی در اولویــت قــرار دارد ]	[.

58  Scapulothoracic
59  Medialization
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اولیــه  آرتروپاســتی های  تعــداد  می شــود  پیش بینــی  کــه  آنجایــی  از 
ــل  ــاال رود، درک کام ــد ب ــا 			 درص ــال 0	0	 ت ــا س ــانه ت ــی ش و اصاح
اصــول بیومکانیکــی امــری اجبــاری اســت. مفاهیــم کلیــدی بیــن دو روش 
آرتروپاســتی آناتومیــک و آرتروپاســتی معکــوس بســیار متفــاوت اســت. 
ــکین درد  ــگاه اول تس ــتی در ن ــوع آرتروپاس ــر ن ــدف ه ــی، ه ــور کل ــه ط ب
و بازیابــی بهتریــن عملکــرد اســت. بازآفرینــی آناتومــی در مرکــز فلســفه ی 
ــدن  ــی ب ــل آناتوم ــن، درک کام ــرار دارد. بنابرای ــک ق ــتی آناتومی آرتروپاس
پیــش از بیمــاری بــرای موفقیــت بســیار مهــم اســت زیــرا ترمیــم نادرســت 
مرکــز چرخــش می توانــد منجــر بــه پارگــی ثانویــه ی کاف و مشــکات 
ــه  ــی نیم ــا طراح ــوس ب ــتی معک ــر، آرتروپاس ــرف دیگ ــود. از ط ــر ش دیگ
 محــدود خــود، در ابتــدا بــرای درمــان پارگــی کاف توســعه یافــت. بعدهــا 
درمــان مشــکاتی ماننــد شکســتگی های ســه و چهــار قســمتی و اصــاح 
ــه  ــز ب ــره نی ــده و غی ــه ش ــت مواج ــا شکس ــه ب ــک ک ــتی آناتومی آرتروپاس
لیســت مــوارد قابــل درمــان اضافــه شــد. مشــکل اصلــی مــدل گرامونــت 
ــفت  ــه ی گردن-ش ــش زاوی ــت. کاه ــف اس ــی کت ــدن بریدگ ــود آم ــه وج ب
می توانــد احتمــال ایجــاد بریدگــی را کاهــش و قــدرت دلتوئیــد و تنــش در 
کاف را افزایــش دهــد تــا در نتیجــه، چرخــش خارجــی فعــال بــه صــورت 

ــد ]	[. بالقــوه بهبــود یاب
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رباتیک نرم در مهندسی پزشکی
ابوالفضل کاظمیان اسکی، فروهر کشاورز، مهدیه ایرانشاهی

ــفت و  ــواد س ــتیم از م ــنا هس ــا آن آش ــروزه ب ــه ام ــی ک ــا معنای ــا ب ربات ه
ســختی ســاخته شــده اند کــه در برابــر تغییــر شــکل های االســتیک 
مقاومــت می کننــد، غیرقابــل انعطــاف هســتند و می تواننــد دقیــق و 
ــر از  ــد فرات ــک می توان ــوزه ی رباتی ــه ح ــا ازآن جایی ک ــند. ام ــد باش قدرتمن
مرزهــای تولیــد و اتوماســیون1 صنعتــی بــه ســمت مراقبت های بهداشــتی، 
ــد،  ــل  یاب ــترش و تکام ــات گس ــان و رب ــکاری انس ــی و هم ــاف میدان اکتش
ــند، بــه  ــر باش ــرم و انعطاف پذیرت ــدی ن ــا ح ــد ت ــل درگیــر می توانن عوام
همیــن منظــور، الگــو ی جدیــدی از رباتیــک بــه نــام »رباتیــک نــرم« تکامــل 
 یافتــه  اســت تــا تعامــل انســان و ربــات را در قلمــرو رباتیــک زیست پزشــکی 
ممکــن ســازد. در مقایســه بــا ربات هایــی کــه بدنــه ا ی ســخت دارنــد 
ــر و دارای  ــکل پذیر، انعطاف پذی ــر ش ــداوم تغیی ــور م ــه ط ــرم ب ــای ن ربات ه
انطبــاق نســبتا باالیــی هســتند. ایــن ویژگی هــا بــه ربات هــای نــرم، 
ــد و حرکــت  ــا محیط هــای جدی ــرای ســازگاری ب ــی ای ب چابکــی باورنکردن
ربات هــا هم چنیــن می تواننــد  ایــن  باریــک می دهــد.  مکان هــای  در 
اطاعــات ارزشــمندی را در کاربردهــای بســیار پیچیــده ی زیست پزشــکی 

ــد ]1[. ــال کنن ــع آوری و ارس ــان جم ــرای انس ــات ب ــات نج و عملی

شــکل 1. نمونــه ای از ربــات پیوســته ی ســخت ]1[.

1  Automation

ربات  نرم تلفیقی از شش علم می باشد که عبارت اند از:

مــواد  آلی-ســیلیکونی،  پلیمرهــای  خصوصــا  مــواد  طراحــی   .1
ــت  ــد و قابلی ــه کار می رون ــاختاری ب ــه ا ی س ــوان پای ــه عن ــه ب ــتیکی ک االس
تولیــد و درنتیجــه بهبود ســازی باالیــی دارنــد. ایــن مــواد هم چنیــن 
دارای ویژگی هــای مثبتــی نظیــر شــفافیت، اســتریل شــدن راحــت و 

هســتند. زیست ســازگاری 

	. حکاکی نرم و ریزمایع ها برای کانال تهویه و انتقال سیاالت.

	. تولید دیجیتال	 به خصوص برای کمک به قالب سازی.

	. کامپوزیــت نــرم بــرای تولیــد و هم چنیــن کنتــرل حرکت هــای انحرافــی 
ــده	. در فعال کنن

	. کامپیوتــر و سیســتم های کامپیوتــر محــور بــرای طراحــی، تولیــد و 
ــی. ــع اجرای ــرل تواب کنت

ــه دلیــل این کــه  ــر هســتند ب ــات هــای ســخت کــه از ســایرین مهم ت 6. رب
پیشــرفته تراند و قابلیت هایــی نظیــر کنتــرل حرکــت، جای گیــری و حتــی 
ــه  ــاد و به صرف ــل اعتم ــی قاب ــل توجه ــرز قاب ــه ط ــد و ب ــازی دارن تصویرس

هســتند ]	[.

 طراحی و ساخت
نــرم  یــا  ســخت  بــه  سازنده شــان  مــواد  انطبــاق  براســاس  ربات هــا 
ــته  ــکل پیوس ــر ش ــه تغیی ــادر ب ــرم ق ــای ن ــوند. ربات ه ــدی می ش طبقه بن
ــه  ــی اســت کــه همــه ی ربات هــای پیوســته از جمل ــن در حال هســتند، ای
ربات هایــی کــه هماننــد خرطــوم فیــل عمــل می کننــد، نــرم نیســتند. بــه 

2  Digital Fabrication
3  Actuation
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ــات پیوســته ی  ــه ای از یــک رب ــات کاتتــر4 مفصلــی نمون عنــوان مثــال، رب
ســخت اســت، در حالــی که ربــات کاترپیــار5  نمونــه ای از ربات پیوســته ی 
ــدوالر6  ــه ا ی م ــرم دارای بدن ــین های ن ــن ماش ــد. ای ــاب می آی ــه حس ــرم ب ن
متشــکل از بخش هــای الســتیکی نــرم هســتند کــه می تواننــد بــه صــورت 
ســریالی یــا مــوازی بــرای ایجــاد مورفولوژی هــای7 پیچیــده ترکیــب شــوند. 
بدنــه ی یــک ربــات نــرم ممکــن اســت از چندیــن مــاده بــا خــواص ســختی 
متفــاوت تشــکیل شــده باشــد. تمــام زیرسیســتم های یــک ربــات معمولــی 
در یــک ربــات نــرم نیــز وجــود دارد:  سیســتم تحریــک، ادراک، الکترونیــک 

رانندگــی8 و محاســباتی بــا منابــع انــرژی مربوطــه ]	[.

شکل 2. ربات کاتتر، نمونه ای از یک ربات پیوسته ی سخت ]	[.  

شکل 	. ربات کاترپیار، نمونه ای از یک ربات پیوسته ی نرم ]	[.

 فعال سازی

بخش هــای یــک ربــات نــرم معمــواًل بــه یکــی از دو روش زیــر فعــال 
: ند می شــو

1. در یــک روش تاندون هایــی بــا طــول متغیــر، بــه شــکل کابل هــای 
کششــی یــا محرک هــای آلیــاژی در بخش هــای نــرم تعبیــه شــوند.

ــردن  ــاد ک ــرای ب ــک9 ب ــک پنوماتی ــر، از تحری ــج دیگ ــک روش رای 2. در ی
کانال هــا در یــک مــاده ی نــرم و ایجــاد تغییــر شــکل مــورد نظــر اســتفاده 
عنــوان  بــه  کــه  پنوماتیــک10  مصنوعــی  ماهیچه هــای  می شــود. 
از  نمونه هایــی  می شــوند،  شــناخته  نیــز  مک کیبــن11  محرک هــای 
ــتومری12  ــای االس ــه از لوله ه ــتند ک ــازگار هس ــی س ــرم خط ــای ن محرک ه

4  Catheter Robot
5  Caterpillar Robot
6  Modular 
7  Morphologies 
8  Driving Electronics
9  Pneumatic Actuation
10  Pneumatic Artificial Muscles (PAMs)
11  McKibben
12  Elastomer

ــه  ــد ب ــا می توانن ــن محرک ه ــده اند. ای ــکیل ش ــر13 تش ــتین های فیب در آس
صــورت پنوماتیــک یــا هیدرولیکــی کار کنند. صــرف نظــر از روش تحریک، 
ــرم اغلــب در یــک آرایــش آگونیست-آنتاگونیســت14 الهــام  محرک هــای ن
گرفتــه از رونــد فعالیــت بیولوژیکــی ماهیچه هــا مرتــب می شــوند تــا 

ــد. ــم کنن ــویه را فراه ــازی دو س ــکان فعال س ام

در حالــی کــه بیشــتر نمونه هــای اولیــه ی ربات هــای نــرم از محــرک 
پنوماتیــک یــا هیدرولیــک اســتفاده می کردنــد، تحقیقــات زیــادی بــر روی 
توســعه ی محرک هــای الکتریکــی ای کــه بــه صــورت فعــال در ربــات هــای 
نــرم فعالیــت می کننــد، متشــکل از پلیمرهــای الکترواکتیــو15 متمرکــز 
شــده اند کــه بــه سیســتم های نمونــه ی اولیــه نیــز منجــر شــده اند. 
ــات  ــن رب ــه کار انداخت ــرای ب ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــی ب ــیل الکتریک از پتانس
نــرم اســتفاده میشــود زیرا:1_انــرژی بــه صــورت الکتریکــی ذخیــره 
انجــام  الکتریکــی  مدارهــای  روی  بــر  معمــوال  می شود،2_محاســبات 

می شــود.]	[

ــات در حالــت اســتراحت  ــرم رب ــه ی ن ــرای فعال ســازی بدن ــج ب شــکل 	. رویکردهــای رای
)چــپ( و در حالــت فعــال )راســت( ]	[.

الکترونیک قابل کشش
بــرای  یک پارچــه  نــرم  رباتیــک  سیســتم های  بیشــتر  امــروز،  بــه  تــا 
ذخیــره ی الگوریتم هــای کنتــرل و اتصــال بــه محرک هــا، حســگرها و 
ــن  ــا ای ــد. ب ــه الکترونیــک ســنتی و صلــب متکــی بوده ان ــرژی، ب ــع ان مناب
حــال، اخیــرا تــاش زیــادی در زمینــه ی الکترونیــک نــرم و قابــل کشــش16 

.]6[ گرفته اســت  صــورت 

شکل 	. مدار قابل کشش ]6[

 

13  Fiber sleeves
14  Agonist-Antagonist
15  Electroactive Polymers (EAPs)
16  Soft and Stretchable Electronics
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حسگر

ــا  ــواًل ی ــرم معم ــات ن ــک رب ــرای ی ــی17 ب ــس عمق ــگرهای ح ــاس حس اس
ــا  ــراه ب ــم هم ــیار ک ــدول بس ــتومرهای م ــا االس ــی ی ــگرهای غیرتماس حس
ــا  ــاد انحن ــا ایج ــرم ب ــای ن ــه ربات ه ــی ک ــت. ازآن جای ــع اس ــاز مای ــواد ف م
فعــال می شــوند، حــس عمقــی بــر حســگرهای انحنــا متکــی اســت. ایــن 
حســگرها عمومــا دارای ســاختارهای الیــه ای هســتند کــه در آن چندیــن 
الیــه ی االســتومری نــازک بــا کانال هــای میکروســیال توســط لیتوگرافــی18 
ــر  ــع پ ــانای مای ــک رس ــا ی ــًا ب ــا متعاقب ــوند. کانال ه ــی می ش ــرم الگوده ن
ــرای  ــگرهایی را ب ــوان حس ــه ای، می ت ــال الی ــه ی کان ــا هندس ــوند. ب می ش
ــه  ــا ب ــا انحن ــرش ی ــش، ب ــه کش ــف از جمل ــای مختل ــری کرنش ه اندازه گی

ــرد ]7[. کار ب

شکل 6. حسگر منعطف منفرد شامل یک دستگاه ورودی پوشیدنی نرم ]7[.

 منبع انرژی
ــل  ــل حم ــرژی قاب ــع ان ــرم، مناب ــای ن ــرای ربات ه ــزرگ ب ــش ب ــک چال ی
ــا باتــری  ــرای فعال ســازی اســت. منبــع فشــار قابــل حمــل شــیمیایی ی ب
پنوماتیــک، گاز تحــت فشــار را بــا اســتفاده از یــک تــک پیشــرانه ی 
احتــراق  قابــل  ســوخت های  می کنــد.  تولیــد  هیــدروژن19  پراکســید 
یکــی دیگــر از منابــع ســوخت شــیمیایی بــا چگالــی انــرژی بــاال هســتند. 
ــر و  ــاف پذی ــرم، انعط ــی ن ــرژی الکتریک ــع ان ــه مناب ــی ب ــای برق محرک ه
ســبک نیــاز دارنــد. ماننــد الکترونیــک نــرم، ایــن یــک حــوزه ی تحقیقاتــی 

ــت ]5[. ــال اس فع

 طراحی
ــنتی  ــی س ــزار طراح ــا نرم اف ــواًل ب ــود معم ــرم موج ــک ن ــتم های رباتی سیس
ــای  ــای ربات ه ــده اند. طرح ه ــی ش ــه20 طراح ــک رایان ــه کم ــه بعدی ب س
نــرم به طــور خــودکار بــا اســتفاده از نرم افــزار تحلیــل اجــزا تولیــد شــده اند 
کــه مــوادی را بــا طیــف وســیعی از مدول هــا همــراه بــا بهینه ســازی 
طراحــی بــا اســتفاده از یــک الگوریتــم تکاملــی در خــود جــای می دهنــد. 
ــات  ــرای تولیــد طرح هــای رب ــن، از الگوریتم هــای تکاملــی ب ــر ای عــاوه ب

نــرم اســتفاده شــده  اســت ]3[.

 ساخت
ــاپ  ــل چ ــاق مث ــل انطب ــریع و قاب ــاخت س ــای س ــری از تکنیک ه بهره گی
ســه بعدی چنــد مــاده ای و لیتوگرافــی نــرم از جملــه پیشــرفت های اخیــر 
در زمینــه ی رباتیــک نــرم بــوده  اســت. چــاپ دیجیتــال مســتقیم بــا مــواد 
ــرم  ــاختارهای ن ــاخت س ــرای س ــری ب ــه ی دیگ ــت گزین ــن اس ــرم21 ممک ن
17  Proprioceptive Sensors
18  Lithography
19  Hydrogen Peroxide Monopropellant
20  Computer-Aided Design (CAD)
21  Direct Digital Printing with Soft Materials

دلخــواه باشــد. بــا اســتفاده از ایــن تکنیک هــا می تــوان طیــف وســیعی از 
ــاخت ]	[. ــا را س ــه ی ربات ه بدن

 محاسبات و کنترل
ــا شــش  برخــاف کنتــرل اجســام صلــب کــه حــرکات آن هــا را می تــوان ب
درجــه ی آزادی توصیــف کــرد، حــرکات اجســام نــرم را نمی تــوان محــدود 
بــه حــرکات مســطح کــرد. مــواد نــرم االســتیک هســتند و می تواننــد خــم 
ــی ای را  ــوع حرکت ــن تن ــوند. چنی ــرده ش ــیده و فش ــد، کش ــوند، بپیچن ش
می تــوان بــه عنــوان ارائــه ای بی نهایــت از درجــه ی آزادی در نظــر گرفــت؛ 
ــد.  ــز می کن ــش برانگی ــرم را بســیار چال ــرل ربات هــای ن واقعیتــی کــه کنت
کنتــرل ربات هــای نــرم نیازمنــد رویکردهــای جدیــد در مدل ســازی، 

ــت ]5[. ــاال اس ــطح ب ــزی س ــرل و برنامه ری کنت

 مدل سازی و سینماتیک
ســینماتیک و دینامیــک سیســتم های رباتیــک نــرم بــر خــاف ربات هــا بــا 
بدنــه ی ســخت اســت. هنگامــی کــه ایــن ربات هــا از یــک ســری عناصــر 
محــرک تشــکیل می شــوند، بــه یــک رفتــار پیوســته نزدیــک می شــوند. در 
ــع پیوســته توصیــف  ــک تاب ــا ی ــوان ب ــات را می ت ــی رب ــوری، شــکل نهای تئ
کــرد و مدل ســازی ایــن رفتــار مســتلزم ریاضیــات پیوســته اســت. در 
ربات هایــی کــه به طــور کامــل از االســتومر نــرم ســاخته شــده اند و بــا 
ــده  ــی پیچ ــکل های ذات ــر ش ــل تغیی ــه دلی ــوند، ب ــه می ش ــیاالت تغذی س
ــای  ــان ربات ه ــرد. طراح ــان ک ــزی و کنترل ش ــت برنامه ری ــوان راح نمی ت
نــرم اغلــب ســینماتیک ربات هــای نــرم را بــا اســتفاده از یــک فــرض ســاده 
ــد  ــدل می کنن ــود، م ــه ای22 می ش ــت تک ــای ثاب ــدل انحن ــه م ــر ب ــه منج ک

.]4[

شــکل 7. طراحــی و مدل ســازی ســینماتیک ربات هــای پیوســته بــا انحنــای ثابــت 
تکــه ای ]	[.

 دست کاری23
دســت کاری یکــی از چالش هــای متعــارف رباتیــک اســت. سیســتم های 
ــن  ــی در گرفت ــی طبیع ــخت مزیت ــفت و س ــای س ــه ربات ه ــبت ب ــرم نس ن
ــه آن هــا اجــازه  ــرم ب ــاق گیره هــای ن ــرا انطب ــد، زی اجســام ناشــناخته دارن
ــا انــواع اشــیا ســازگار  می دهــد تــا بــا طرح هــای کنترلــی ســاده خــود را ب
ــیلیکونی  ــتومرهای س ــکل از االس ــرد متش ــدون عملک ــای ب ــد. گیره ه کنن
ــی را  ــل توجه ــازگاری قاب ــز س ــده نی ــه ش ــی تعبی ــای پنوماتیک ــا کانال ه ب

ــد ]5[. نشــان داده ان

22  Piecewise Constant Curvature (PCC)
23  Manipulatin
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شکل 8. نمونه هایی از دست کاری  رباتیک نرم ]5[.

 رباتیک نرم در کاربردهای زیست پزشکی
ســازگاری  نــرم،  رباتیــک  سیســتم های  طبیعــی  مزایــای  از  یکــی 
مدول هــای آن هــا بــا بافت هــای طبیعــی بــرای کاربردهــای پزشــکی 
ــا  ــیب ی ــاد آس ــر ایج ــز، خط ــا ارت ــخت ی ــکی س ــتگاه های پزش ــت. دس اس
ناراحتــی بــه بافــت انســان را دارنــد. عــاوه بــر ایــن، تکــرار کامــل حرکــت 
مفاصــل طبیعــی بــا ارتودیک هــای ســخت24 می توانــد دشــوار باشــد 
]6[. ســاخت ربات هــای نــرم بــه مــوادی ماننــد ژل هــا و االســتومرها  
نیــاز دارد کــه عمومــًا بــه عنــوان مــواد آلــی طبقه بنــدی می شــوند و 
ــک  ــی رباتی ــای ذات ــن، ویژگی ه ــتند. بنابرای ــازگار 25هس ــًا زیست س طبیعت
ــرای طیــف وســیعی از کاربردهــای زیست پزشــکی ماننــد  ــرم، آن هــا را ب ن
ــات  ــرای تعام ــیدنی ب ــای پوش ــی، ربات ه ــت کاری کننده های جراح دس
انســان و موتــور، ربات هــای مشــارکتی بــرای تعامــات ایمنــی و بســیاری 
ــل  ــوژی راه ح ــه تکنول ــت ک ــر اس ــل ذک ــازد ]1[. قاب ــد می س ــر مفی دیگ
ــرل  ــتار، کنت ــه پرس ــک ب ــد کم ــان مانن ــتی انس ــکات زیس ــی از مش خیل
ــا  ــود دارد، ام ــر وج ــال حاض ــوری و... در ح ــای ف ــون، درمان ه ــار خ فش
مشــکل اصلــی در زمینــه ی زیســتی اســت؛ بدیــن منظــور کــه راه حــل این 
ــه ی  ــه در زمین ــت، بلک ــوژی نیس ــی تکنول ــک یعن ــش رباتی ــائل در بخ مس
مهندســی مــواد و ســازگاری آن بــا محیط هــای زنــده اســت. البتــه مســائل 

ــرد ]	[. ــه ک ــع اضاف ــت موان ــه لیس ــد ب ــز بای ــکی را نی ــادی و پزش اقتص

 کاربردهای توان بخشی
1. توان بخشی اندام فوقانی:

قــرار  بررســی  مــورد  فیزیوتراپــی  و  توان بخشــی  بــرای  نــرم  رباتیــک 
ــدن  ــی ب ــی فوقان ــرم در توان بخش ــای ن ــای ربات ه ــت. کاربرده گرفته اس
شــامل کمــک بــه بیمــاران در بازیابــی عملکــرد حرکتــی بــه ویــژه پــس از 
فلــج و پــس از ســکته ی مغــزی، توســط قــرار دادن مفصــل هــای متعــدد 
حیــن انجــام حرکــت هایــی کــه بیــن یــک تــا چنــد درجــه آزادی را دارنــد، 

می باشــد]7[. 

ــوع  ــه ترتیــب ن شــکل 9 ســه پیکربنــدی متــداول را نشــان می دهــد کــه ب
پیکربندی هــا  ایــن  از  الهــام  بــا  و قرقــره می باشــد.  آونگــی  اهرمــی، 

ــت ]6[. ــده  اس ــی ش ــک طراح ــی رباتی ــدام فوقان ــاختار ان س

24  Rigid Orthodics
25  Biocompatible

شکل 9. سه پیکربندی رایج و طراحی دست کاری ]6[.

الف( آرنج:

یــک سیســتم توان بخشــی آرنــج بــرای کمــک بــه بیمــاران ســکته ی مغــزی 
مبتــا بــه فلــج بــرای بازیابــی عملکــرد حرکتــی ســاخته شــده  اســت. ایــن 
ربــات یــک وســیله ی پوشــیدنی کم هزینــه، ســبک و ســاخته شــده از مــواد 
ــی  ــه ی حرکت ــا دامن ــج ب ــدن آرن ــاز ش ــدن و ب ــم ش ــه خ ــه ب ــت ک ــرم6	 اس ن
ــه  ــا توج ــی ب ــتم توان بخش ــن سیس ــد. ای ــک می کن ــه کم 0	1-90 درج
بــه شــرایط جســمانی بیمــار، میــزان ســختی آرنــج و ... مــورد بررســی قــرار 

می گیــرد ]7[.

شکل 10. رباتیک نرم در توان بخشی آرنج ]7[.

ب( شانه:

ــا  ــد ت ــک می کن ــاران کم ــه بیم ــانه ب ــی ش ــیدنی توان بخش ــتگاه پوش دس
عملکــرد حرکتــی خــود را پــس از ســکته بــه دســت آورنــد. نمونــه ی اولیه ی 
آن می توانــد حرکت هــای خطــی و زاویــه ای را بــا موفقیــت شناســایی 
کــرده و آنهــا را تصحیــح کنــد تــا هیــچ گشــتاوری خــارج از محــور ایجــاد 

ــد ]7[. نکن

شکل 11. رباتیک نرم در توان بخشی شانه ]7[.

ج( انگشتان و دست:

دســتگاه توان بخشــی انگشــت از انقباضــات پــس از ســکته کــه منجــر بــه 
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ــه تاندون هــای دســت می شــوند جلوگیــری می کنــد. همچنیــن  آســیب ب
دســتکش رباتیــک نــرم بــه تمریــن تکــراری بــرای بیمــاران مبتــا بــه 
ــک  ــامل ی ــتم ش ــن سیس ــد. ای ــک می کن ــردی کم ــی عملک آسیب شناس
دســتکش کــف بــاز و محرک هــای نــرم در ســمت پشــتی هــر پنــج انگشــت 
اســت. محرک هــا بــا فشــار هیدرولیــک کنتــرل و بــه یــک پمــپ آب و 
مخــزن نصــب می شــوند و در نهایــت، در یــک بســته ی کمربنــد قابــل 
حمــل متصــل می شــوند. همچنیــن در بســته، بردهــای کنتــرل و باتــری 
وجــود دارد، بنابرایــن کل سیســتم قابــل حمــل اســت. قابــل حمــل بــودن 
همــراه بــا طراحــی کــف دســت بــاز بــه ایــن معنــی اســت کــه دســتکش نــه 
تنهــا بــرای توان بخشــی مناســب اســت، بلکــه می توانــد بــه کارهــای روزانــه 
ــتکش،  ــن دس ــی ای ــن ویژگ ــد. مهم تری ــک کن ــه درک دارد کم ــاز ب ــه نی ک
ــول  ــاوت در ط ــختی متف ــا س ــم ب ــل تنظی ــده ی قاب ــه ش ــای تعبی محرک ه
ــا حــرکات متفــاوت دســت  آن هــا اســت کــه محرک هــا را قــادر می ســازد ت
ــت  ــف دس ــاد مختل ــا ابع ــد و ب ــام دهن ــف انج ــای مختل ــرای درمان ه را ب
ــدن  ــم ش ــکان خ ــا ام ــراردادن محرک ه ــار ق ــت فش ــند. تح ــب باش متناس
ــرای  ــه ب ــد ک ــم می کن ــت را فراه ــل انگش ــک از مفاص ــر ی ــش در ه ــا کش ی

تمرینــات حرکــت غیرفعــال مــداوم مفیــد اســت.

ــرای  ــرم ب ــک ن ــتکش رباتی ــوان دس ــی می ت ــای توانبخش ــر ربات ه از دیگ
توان بخشــی تانــدون انگشــت را نــام بــرد. ایــن سیســتم شــامل یــک 
دســتکش پارچــه ای و محرک هــای پنوماتیــک نــرم در امتــداد پشــتی 
ــتگاه،  ــن دس ــت ]7[. در ای ــت اس ــت شس ــز انگش ــه ج ــت ب ــار انگش چه
یــک حســگر منعطــف شــامل یــک دســتگاه ورودی پوشــیدنی نــرم تنظیــم 
ــه حــس المســه ماننــد  ــه دســتیابی ب شــده اســت کــه ربات هــا را حتــی ب

ــت ]1[. ــرده  اس ــر ک ــت نزدیک ت پوس

شکل 	1. رباتیک نرم در توان بخشی انگشتان دست ]7[.

شکل 	1. دستکش رباتیک نرم ]7[.

شکل	1.حسگر منفرد منعطف ]1[.

د( مچ دست:

ارتــز رباتیــک نــرم بــرای توان بخشــی مــچ دســت می توانــد عملکــرد 
ــای  ــت آورد. محرک ه ــه دس ــکته ب ــل از س ــج حاص ــس از فل ــی را پ حرکت
پنوماتیکــی7	 محرکی هایــی هســتند کــه جهــت کنتــرل سیســتم ها از بــاز 
و بســته شــدن و تحریــک اســتفاده می کننــد، بــه یــک دســتکش و آســتین 

ــوند ]7[. ــل می ش ــی متص زانوی

شکل 	1. رباتیک نرم در توان بخشی مچ دست ]7[.

	. دهانی:

یــک دســتگاه رباتیــک نــرم بــه همــراه یــک محــرک پنوماتیــک نــرم از نــوع 
ــه اختــاالت حرکتــی فــک پاییــن طراحــی شــده  ــرای کمــک ب ــون8	 ب بال

 اســت ]7[.

شکل 16. رباتیک نرم در توان بخشی اختاالت فک پایین ]7[.

3. توان بخشی اندام تحتانی:

الف( راه رفتن، پا و مچ پا:

ــی  ــاختار نرم ــا س ــا ب ــچ پ ــی م ــتگاه توان بخش ــک دس ــه ی ی ــه ی اولی نمون
ــت.  ــاخته شده اس ــد، س ــه می کن ــت ارائ ــرای حرک ــی را ب ــک فعال ــه کم ک
ــت،  ــن پوس ــی بی ــاالت بیولوژیک ــل و انفع ــاس فع ــتگاه براس ــی دس طراح
ماهیچه هــا، تاندون هــا و رباط هــا اســت و بــدون محدودیــت دامنــه ی 
حرکتــی طبیعــی بــا قســمت بیرونــی پــا مطابقــت دارد زیــرا کامــًا از مــواد 

ــت ]7[. ــده  اس ــاخته ش ــر س ــرم و انعطاف پذی ن

شکل 17. رباتیک نرم در توان بخشی مچ پا ]7[.

ــال 27 ــرایانتق ــردهب ــدهوفش ــمش ــوایمتراک ــوددره ــرژیموج ــتفادهازان ــوژیاس تکنول
اســت.  انــرژی
28  Soft Pneumatic Actuator (SPA)
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ب( زانو:

یــک دســتگاه رباتیــک نــرم و پوشــیدنی بــرای کمــک بــه خــم شــدن زانــو 
طراحــی گردیده اســت. هــدف از ســاخت ایــن دســتگاه اســتفاده در 
ــده   ــیب دی ــی آس ــتم عصب ــا سیس ــا ب ــودکان نوپ ــوزادان و ک ــی ن توان بخش
اســت. ایــن ربــات بــا بهره گیــری از یــک مکانیــزم شــش میلــه ای توســعه 
داده شده اســت. اســتفاده از ایــن مکانیــزم در ربــات ســبب می گــردد کــه 
هــم حرکتــی مشــابه مفصــل زانــو شــامل دوران و انتقــال همزمــان ایجــاد 
ــش  ــت افزای ــر را جه ــای انعطاف پذی ــزودن المان ه ــکان اف ــم ام ــردد و ه گ

ــات پوشــیدنی فراهــم کنــد ]7[. قابلیــت رب

شکل 18. رباتیک نرم در توان بخشی زانو ]7[.

 کاربردهای جراحی
ــر محدودیت هــای ابزارهــای جراحــی فعلــی، سیســتم های  ــه ب ــرای غلب ب
جراحــی رباتیــک کم تهاجمــی 29 بــا هــدف تشــخیص و درمــان از راه دور از 
طریــق برش هــای کوچــک بــا ابزارهــای رباتیــک باریــک بــه وجــود آمــد. بــا 
پیشــرفت کلــی در رباتیــک جراحــی کــه در شــکل نشان داده شــده اســت، 
ــرای  ــی ب ــی کم تهاجم ــه جراح ــدت ب ــی  م ــاز طوالن ــه نی ــت ک ــح اس واض
ــکاف های  ــد از ش ــه می توانن ــت ک ــته  اس ــود داش ــی وج ــای جراح ابزاره
ــرده و  ــت ک ــد، حرک ــل کنن ــرم تعام ــای ن ــا اندام ه ــد، ب ــور کنن ــک عب باری

تغییــر شــکل دهنــد ]1[.

شکل 19. نمودار پیشرفت در رباتیک جراحی ]1[.

دســت کاری های جراحــی نــرم، ماهرانــه و بســیار انعطاف پذیرانــد و بــرای 
کاربردهــای MIS ایــده آل هســتند زیــرا:

1. می توانند از شکاف های برش های کوچک بفشارند.

ــرم و  ــًا ن ــان، ذات ــرم انس ــای ن ــا بافت ه ــابه 0	ب ــختی مش ــل س ــه دلی 	. ب
ســازگار هســتند.

	.  مقیاس و مدوالر کردن آسان.

	. هزینه ی کم به دلیل مواد نرم ارزان  قیمت به  راحتی در دسترس.

	. زیست سازگار.
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6. یک بار مصرف ]1[.

1-3- چالش های رباتیک نرم
 چالش های طراحی و ساخت

انتقــال از یــک ربــات معمولــی ســخت بــه همتای نــرم آن، بــه مواد ســازنده 
ــال  ــتگی دارد. در ح ــود، بس ــتفاده می ش ــات در آن اس ــه رب ــی ک و محیط
حاضــر، محققــان رباتیــک نــرم بــه طــور مکــرر از تکنیک هــای پیشــرفته ی 
ــش  ــل کش ــک قاب ــرم، الکترونی ــی1	 ن ــاخت لیتوگراف ــه بعدی و س ــاپ س چ
ــزار  ــانا، اب ــع رس ــا مای ــرم ب ــیال ن ــال میکروس ــوج دار، کان ــای م ــا مداره ب
ــره اســتفاده  ــه ی پوشــیدنی و غی ــاال، رایان ــا قابلیــت کشــش ب هوشــمند ب
ــه  ــد ک ــود دارن ــی وج ــیار کم ــرم بس ــواد ن ــال، م ــوان  مث ــه  عن ــد. ب می کنن
ــورد  ــه بعدی م ــاپ س ــرای چ ــترده ب ــور گس ــه ط ــد ب ــی می توانن ــه  خوب ب
ــز  ــی حاصلخی ــرم زمین ــک ن ــن رباتی ــن رو، زمی ــد. ازای ــرار گیرن ــتفاده ق اس
ــت ]1[. ــد اس ــای جدی ــف پلیمره ــت کش ــده جه ــیمی دانان آین ــرای ش ب

 چالش های محاسباتی و کنترلی
در مقایســه بــا ربات هــای معمولــی ســخت و غیرقابل انعطــاف، ربات هــای 
نــرم از نظــر تئــوری دارای درجه هــای آزادی نامحــدود هســتند کــه کنتــرل 
را بســیار چالش برانگیــز می کنــد زیــرا مــواد مــورد اســتفاده بــرای رباتیــک 
نــرم معمــواًل ماهیــت غیرخطــی دارنــد کــه پیش بینــی ضریــب تجربــی کــه 
می توانــد رفتــار ارتجاعــی غیرخطــی تجربــی، ضرایــب میرایــی، رابــط بیــن 
مــواد و اصطــکاک را تقلیــد کنــد، بســیار دشــوار می کننــد. ازآن جایــی  کــه 
مــواد نــرم پیوســته و قابــل تغییــر شــکل هســتند، کنتــرل بهینــه ی نســل 
ــاز دارد،  ــدن نی ــت ب ــت وضعی ــای حال ــه متغیره ــرم ب ــای ن ــد ربات ه جدی
پــس پارامترهــای طراحــی بــه طــور مــداوم بــا تغییــر شــکل ها تغییــر 
می کننــد و پرداختــن بــه آنهــا بــا مکانیــک کاســیک دشــوار اســت، اگــر 
ــد  ــر تولی ــرد موردنظ ــرای کارب ــه را ب ــتاور بهین ــرو و گش ــد نی ــرک بخواه مح
ــرو  ــای الکت ــال، پلیمره ــود. به عنوان مث ــوارتر می ش ــبات دش ــد، محاس کن
اکتیــو بــرای کارکــردن بــه ولتــاژ بســیار بــاال، در محــدوده ی کیلوولــت نیــاز 
ــن،  ــاژ پایی ــی ولت ــری یون ــزی پلیم ــای فل ــه کامپوزیت ه ــد، درحالی ک دارن
ــی  ــال انجام ــات در ح ــتند. تحقیق ــی نیس ــش کاف ــرو و ران ــد نی ــرای تولی ب
ــا  ــته ب ــکل پیوس ــر ش ــا تغیی ــر ب ــام انعطاف پذی ــازی اجس ــورد شبیه س در م
اســتفاده از مــدل انحنــای ثابــت تکــه ای ، مکانیــک پرتــو برنولــی - اویلــر 
بــرای پیش بینــی تغییــر شــکل، یــا الگوریتــم ســینماتیک معکــوس وجــود 
دارد. هــر یــک از ایــن رویکردهــا بــرای مدل ســازی سیســتم های رباتیــک 
الهام گرفتــه از طبیعــت چالش هــای خــاص خــود را دارد. بــه  عنــوان  مثــال، 
ــای  ــه ی ویژگی ه ــه هم ــد ک ــن نمی کن ــًا تضمی ــت لزوم ــای ثاب ــدل انحن م
ربات هــای نــرم را در خــود جــای دهــد کــه اخیــرًا مــدل انحنــای غیرثابــت 

بــرای آنهــا معرفــی شــده  اســت ]1[.

اکنــون واضــح اســت کــه ربات هــای نــرم راه جدیــدی را بــرای نگاه کــردن به 
رباتیــک بــرای نســل های آینــده بــه ارمغــان می آورنــد کــه ســرمایه گذاران 
ــن  ــد. همچنی ــذب می کن ــول ج ــازی محص ــرای تجاری س ــرکت ها را ب و ش
الزم بــه ذکــر اســت کــه رباتیــک نــرم پتانســیل رقابــت بــا رباتیــک معمولــی 
ــه  ــد ک ــه کن ــکات مقابل ــه ای از مش ــا مجموع ــد ب ــه می توان ــدارد، بلک را ن
فناوری هــای موجــود قــادر بــه حــل آن هــا نبــوده  اســت. کاربردهــای 
ــی  ــی، مهندس ــرم در توان بخش ــک ن ــکی رباتی ــترده ا ی از زیست پزش گس
دســت کاری های  نــرم،  بیولوژیکــی  ســلولی  زیست شناســی  بافــت، 
جراحــی انعطاف پذیــر و ... وجــود دارد. همچنیــن، نمونه هــای فراوانــی از 
رباتیــک نــرم وجــود دارد کــه مناطقــی فراتــر از تحقیقــات زیست پزشــکی، 
ــول  ــی را متح ــاف میدان ــات و اکتش ــات نج ــا، عملی ــت بای ــد مدیری مانن

کــرده  اســت ]1[.

31  Lithography
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بررســی آســیب ناشــی از برخــورد ســر عابــر پیــاده بــا زمیــن 
درنتیجــه ی تصــادف بــا وســیله ی نقلیــه با ســرعت نســبتا پایین

ساجده سادات طباطبائی، علی زنگویی، پارمیدا پوررضا
عابــران پیــاده از آســیب پذیرترین کاربــران جاده هــا هســتند. ســازمان 
بهداشــت جهانــی1 تخمیــن زده اســت کــه ســاالنه حــدود 70000	 عابــر 
ــه دنبــال تصادفــات جــاده ای جــان خــود را از دســت می دهنــد.  پیــاده ب
تصــادف عابــر پیــاده معمــواًل شــامل یــک تمــاس اولیــه بــا وســیله ی نقلیــه 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــت. ب ــن اس ــا زمی ــه ب ــاس ثانوی ــک تم ــال آن ی ــه دنب و ب
ــا خــودرو متمرکــز شــده  اگرچــه بیشــتر تحقیقــات بــر روی تمــاس عابــر ب
اســت امــا اهمیــت تمــاس بــا زمیــن نیــز همــواره مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 
اســت.  بســیاری از مطالعــات نشــان داده انــد کــه صدمــات ناشــی از 
برخــورد بــا وســیله ی نقلیــه پرتکرارتــر و بــا شــدت بیش تــری اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه یــک مطالعــه ی جدیــد نشــان داده اســت کــه در مــواردی 
کــه ســرعت برخــورد وســیله ی نقلیــه و عابــر پیــاده کم تــر از 0	 کیلومتــر 
ــرد، دو  ــری ک ــن جلوگی ــا زمی ــاس ب ــوان از تم ــر بت ــد، اگ ــاعت باش در س
ــد ]	-1[.  ــد ش ــذف خواه ــه ح ــی از ضرب ــده ناش ــاد ش ــیب ایج ــوم آس س
هم چنیــن در ایــن ســرعت ها، احتمــال زنــده مانــدن فــرد پــس از برخــورد 

نیــز باالتــر اســت ]	[.

آســیب مغــزی ناشــی از چرخــش	 نتیجــه ی تغییــر ســریع ســرعت چرخش 
ــه  ــتقیم ب ــه ی مس ــر ضرب ــد در اث ــریع می توان ــر س ــن تغیی ــت. ای ــر اس س
ــر  ــه منج ــانه ک ــه ش ــتقیم ب ــه ی غیرمس ــا ضرب ــه ی ــا جمجم ــی ی کاه ایمن
ــزی  ــیب مغ ــر آس ــود. خط ــاد ش ــود، ایج ــر می ش ــی س ــت چرخش ــه حرک ب
1  WHO, 2013
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ایجــاد شــده  در اثــر چرخــش	 ناشــی از برخــورد بــا زمیــن باالســت، حتــی 
هنگامــی کــه ســرعت برخــورد وســیله ی نقلیــه و عابــر پیــاده بســیار پاییــن 
باشــد. بــه طــور کلــی، بیشــترین مقــدار	 شــتاب خطــی ناشــی از تمــاس با 

زمیــن، باالتــر از تمــاس بــا وســیله ی نقلیــه اســت ]	-1[. 

صدمــات ناشــی از برخــورد عابــر پیــاده بــا زمیــن بــه راحتــی قابــل 
ــه،  ــرعت ضرب ــر س ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــه ب ــرا نتیج ــت زی ــی نیس پیش بین
شــکل جلــوی خــودرو، قــد عابــر پیــاده و راه رفتــن، ســرعت و زاویــه ی  بــدن 
ــیب های  ــر آس ــرای درک بهت ــت. ب ــن اس ــا زمی ــاس ب ــه ی تم وی در لحظ
زاویــه ی  و محدوده هــای  مکانیســم ها  زمیــن،  بــا  تمــاس  بــه  مربــوط 
ــکل  ــا ش ــت ت ــده اس ــنهاد ش ــاده	 پیش ــر پی ــرای عاب ــی ب ــش مختلف چرخ
جلــو یــا عقــب خــودرو، ســرعت برخــورد و ویژگی هــای عابــر پیــاده را 
ــات،  ــتر مطالع ــد. در بیش ــط کن ــن مرتب ــه زمی ــر ب ــه ی س ــرعت ضرب ــه س ب
ــای  ــا از مدل ه ــه در آن ه ــه  ک ــه کار رفت ــه ای6 ب ــد بدن ــازی های چن شبیه س
ــه  ــی ک ــت. در حال ــده اس ــتفاده ش ــات7 اس ــر ریاضی ــی ب ــی مبتن دینامیک
ــی  ــدود و در برخ ــزای مح ــای اج ــا و ویدئوه ــر، از روش ه ــی دیگ در بعض
مطالعــات اولیــه از آدمک هــای مصنوعــی اســتفاده شــده اســت ]1[.

3  Rotationally Induced Head Injury
4  Peak
5  Pedestrian Rotation Angle Ranges (PRAR)
6  Multibody Simulations
7  MADYMO (Mathematical Dynamic Models)
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ــزار  ــک نرم اف ــه وســیله ی ی ــات8 ب ــر ریاضی مدل هــای دینامیکــی مبتنــی ب
ــه ی  ــر پای ــا ب ــن مدل ه ــار ای ــوند. اعتب ــاخته می ش ــات س ــی تصادف طراح
ــتاب  ــامل ش ــر ش ــخ س ــی، پاس ــای برش ــی و باره ــدام تحتان ــدن ان ــم ش خ
ــا  ــت. ت ــده اس ــا ش ــدن بن ــینماتیک کل ب ــر و س ــت س ــیر حرک ــرو، مس و نی
کنــون، همــه ی مدل هــا بــرای ارزیابــی برخــورد بــا وســیله ی نقلیــه 
طراحــی شــده اند و مدلــی معتبــر بــرای بررســی برخــورد بــا زمیــن وجــود 
نــدارد. بــا توجــه بــه هزینه هــای بــاالی آزمایــش جســد، ارزش قابــل 
توجهــی در وجــود مدلــی بــرای عابــر پیــاده وجــود دارد کــه بتوانــد برخــورد 
ــا جامعــه  ــا زمیــن را شبیه ســازی کــرده و در یــک مطالعــه ی پارامتــری ب ب

ــود ]	[. ــتفاده ش ــاال9 اس ــاری ب آم

اگــر مــدل عابــر پیــاده بتوانــد شبیه ســازی دقیقــی از ســینماتیک و 
ــان  ــه محقق ــات ب ــن اطاع ــت ای ــن اس ــد، ممک ــم کن ــیب فراه ــج آس نتای
ــه و  ــیله ی نقلی ــوی وس ــکل جل ــن ش ــی بی ــد ارتباط ــا بتوانن ــد ت ــک کن کم
آســیبی کــه از انــواع تمــاس عابــر بــا زمیــن بــه وجــود می آیــد، پیــدا کننــد. 
هم چنیــن از ایــن اطاعــات می تــوان بــرای توســعه ی تجهیــزات موجــود 
ــه ی  ــا کیس ــرل شــده ی ــز کنت ــای ترم ــر فن آوری ه ــه10 نظی در وســایل نقلی
هــوا اســتفاده کــرد و از برخــورد عابــر پیــاده بــا زمیــن و صدمــه دیــدن وی 

ــرد ]	[.  ــری ک جلوگی

تاثیــر شــکل جلــوی وســیله ی نقلیــه در آســیب ناشــی از برخورد 
ــیله ی  ــا وس ــادف ب ــه ی تص ــن در نتیج ــا زمی ــاده ب ــر پی ــر عاب س

نقلیــه
صدمــه بــه ســر، در برخــورد بــا وســایل نقلیــه ای کــه ارتفــاع لبــه ی کاپــوت 
جلــوی11 آن هــا بــاالی 70 ســانتی متر اســت، بیشــتر اســت. در ایــن 
راســتا، اهمیــت ارتفــاع کاپــوت جلــوی وســیله ی نقلیــه بــا افزایــش وســایل 
ــازی ها  ــت ]	[. در مدل س ــه اس ــاال رفت ــن، ب ــد از زمی ــاع بلن ــا ارتف ــه  ب نقلی
ــود.  ــتفاده می ش ــدی	1 اس ــط 0	 درص ــایز متوس ــرد س ــدل م ــوال از  م معم
ــاخه  ــه در 7 ش ــت ک ــب اس ــش صل ــامل 		 بخ ــاده ش ــر پی ــدل عاب ــن م ای
پیکربنــدی شــده اســت. ســطح بیرونــی آن نیــز بــا 	6 بیضــی و 	 صفحــه 
توصیــف شــده اســت. بــرای وســیله ی نقلیــه هــم می تــوان مدلــی مشــابه 

یــک وســیله ی نقلیــه ی واقعــی را در نظــر گرفــت ]	[.

شکل 1. سناریوای معمول از برخورد و سیستم مختصات مدل برخورد ]	[.

پارامتــر معیــار آســیب بــه ســر، پارامتــری اســت کــه احتمــال آســیب به ســر 
ناشــی از یــک برخــورد را بــه دســت می دهــد و بــه صــورت گســترده قابــل 
ــا 	HIC1 نمایــش داده می شــود و فرمــول آن  قبــول اســت. ایــن پارامتــر ب

بــه صــورت زیــر اســت:
8  MADYMO
9  Large-Sample Parametric Study
10  Active Countermeasures
11  Bonnet Leading Edge (BLE) Height
12  The 50th% Mid-size Male Pedestrian Model
13  The Head Injury Criterion (HIC)

ــرای  ــه ب ــتند ک ــه هس ــب ثانی ــر حس ــی ب ــه و نهای ــای اولی ــان ه t1 و t2 زم
ــوند.  ــاب می ش ــر انتخ ــه س ــیب ب ــار آس ــر معی ــاندن پارامت ــر رس ــه حداکث ب
ــدازه گیــری می شــود کــه شــتاب اســتاندارد  ــه صــورت gs ان و شــتاب a ب
ــوال  ــه و معم ــر 6	 میلی ثانی ــان t2 - t1، حداکث ــدت زم ــت. م ــش اس گران

	1 میلی ثانیــه اســت ]6[.

پارامتــر معیــار آســیب بــه ســر 	1	1، بــه معنــای اندازه گیــری ضربــه در 	1 
میلــی ثانیــه اســت، بــه عبــارت دگــر، t2 - t1 	1میلی ثانیــه اســت. پارامتــر 
ــا ارزش 700، خطــر 	 درصــدی ایجــاد یــک  ــه ســر 	1 ب ــار آســیب ب معی

آســیب شــدید را بیــان می کنــد ]	[. 

آســیب ســر ناشــی از برخــورد عابــر پیــاده بــه زمیــن در شــبیه ســازی جزئی 
ــن  ــر 	1 و میانگی ــه س ــیب ب ــار آس ــر معی ــتفاده از پارامت ــا اس ــوان ب را می ت
شــتاب زاویــه ای ارزیابــی کــرد. ایــن دو پارامتــر همبســتگی خوبــی دارنــد 
ــی مناســب  ــه ســر 	1، انتخاب ــار آســیب ب ــن، انتخــاب پارامتــر معی بنابرای

اســت ]	[. 

ــر 	1 در  ــه س ــیب ب ــار آس ــر معی ــل پارامت ــه ای در مقاب ــتاب زاوی ــن ش ــکل 	. میانگی ش
.]	[ جزئــی  شبیه ســازی 

پارامترهــای ابعــادی کــه شــکل جلــوی خــودرو را توصیــف می کننــد 
وضعیــت تماسشــان بــا وســیله ی نقلیــه  بافاصلــه تغییــر می کنــد و شــدت 
ــی،  ــد. از طرف ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــه را تح ــاس اولی ــی از تم ــیب ناش آس
واکنش هــای ســینماتیکی مختلــف نیــز منجــر بــه تغییــرات قابــل  توجهــی 
ــا  ــاس ب ــه ی تم ــدن در لحظ ــس ب ــه ی لم ــاده و ناحی ــر پی ــت عاب در وضعی
زمیــن می شــوند کــه در نهایــت بــر خطــر آســیب در طــول برخــورد ثانویــه 
ــه ی  ــک مطالع ــی ی ــه طراح ــت ک ــی اس ــن، بدیه ــذارد. بنابرای ــر می گ تأثی
پارامتریــک ماتریســی بــرای شــکل جلــوی خــودرو مهــم از اهمیــت باالیــی 

ــت ]	[. ــوردار اس برخ

بــرای کّمــی کــردن و ســاده کــردن مــدل خــودرو، چهــار پارامتــر بــه عنــوان 
مشــخصه ی اصلــی انتخــاب می شــود:

• 	)H( ارتفاع لبه ی جلوی کاپوت

• 	)L( طول کاپوت

• 	)α( زاویه ی کاپوت

• 	]	[ )θ( زاویه ی شیشه ی جلو
14  HIC-15
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شکل 	. پارامترهای مد نظر از مدل وسیله ی نقلیه ]	[.

زاویــه ی چرخــش قســمت باالیــی بــدن حــول محــور	y1 از وضعیــت ثابــت 
اولیــه تــا برخــورد نهایــی بــا زمیــن  بــا النــدا16 نشــان داده می شــود.  ایــن 
ــاده در لحظــه ی  ــت عابــر پی ــه وضعی ــور خاص ــوان بــه ط زاویــه را می ت
برخــورد بــا زمیــن توصیــف کــرد کــه بــه طــور مســتقیم بــا شــدت آســیب 
ــه ی  ــر زاوی ــام مقادی ــت. تم ــط اس ــن مرتب ــه زمی ــر ب ــه ی س ــی از ضرب ناش
چرخشــی به دســت آمــده از نتایــج شبیه ســازی را می تــوان بــه چهــار 

بخــش تقســیم کــرد:

شکل 	. توضیح زاویه ی چرخش در چهار بخش ]	[.

ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــوت ب ــی کاپ ــه ی جلوی ــاع لب ــی، ارتف ــور کل ــه ط ب
حاکــم بــر آســیب ناشــی از برخــورد عابــر پیــاده بــه زمیــن مــورد مطالعــه 
ــودرو  ــوی خ ــای جل ــه ای از مدل ه ــوان مجموع ــت. می ت ــه اس ــرار گرفت ق
ــوت متفــاوت ایجــاد کــرد.  ــه ی کاپ ــوت و زاوی ــا ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپ ب
ســپس در تصادفــات مجــازی در ســرعت های 0	، 0	 و 0	 کیلومتــر اثــر 
هم زمــان17 ارتفــاع و زاویــه ی کاپــوت را در ســرعت های مختلــف بــه دســت 
ــن چنینــی نشــان می دهــد کــه ســرعت  آورد. مطالعــات و بررســی های ای
ــه ی  ــاع و زاوی ــه ارتف ــش ب ــه ی چرخ ــیت زاوی ــش حساس ــث افزای ــاال باع ب
کاپــوت می شــود. در ســرعت 0	 کیلومتــر در ســاعت، اتفــاع لبــه ی جلــو 
ــه ی  ــادی روی زاوی ــدار زی ــه مق ــد ب ــدام می توانن ــر ک ــوت ه ــه ی کاپ ــا زاوی ی
ــر دوی  ــاعت، ه ــر س ــر ب ــرعت 0	 کیلومت ــد. در س ــر بگذارن ــش اث چرخ
ــه ی چرخــش کمــک می کننــد و در نهایــت  ــر زاوی ــه تغیی ــن پارامترهــا ب ای
در ســرعت 0	 کیلومتــر بــر ســاعت، ارتفــاع لبــه ی جلویــی کاپــوت نقــش 
اصلــی را در تغییــر زاویــه ی چرخــش بــازی می کنــد در حالــی کــه زاویــه ی 

ــر آن دارد ]	[. ــر کمــی ب ــوت تاثی کاپ

15  y
16  (γ(
17  Coupling Effect

شــکل 	. اثــر هم زمــان ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپــوت و زاویــه ی کاپــوت بــر زاویــه ی 
.]	[ چرخــش 

بــه طــور مشــابه، اثــر هم زمــان ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپــوت و طــول کاپوت 
بررســی شــده اســت. در ســرعت 0	 کیلومتــر بــر ســاعت، ارتفــاع و طــول 
کاپــوت هیچ کــدام نمی تواننــد بــر زاویــه ی چرخــش تاثیــری بگذارنــد. در 
ســرعت 0	 کیلومتــر بــر ســاعت نیــز رونــد بــه همیــن صــورت اســت. امــا 
در ســرعت 0	 کیلومتــر بــر ســاعت، ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپــوت نقــش 
ــوت  ــول کاپ ــه ط ــی ک ــش دارد در حال ــه ی چرخ ــر زاوی ــی را در تغیی اصل

دارای اثــر حداقــل اســت ]	[.

شــکل 6. اثــر هم زمــان ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپــوت و طــول کاپــوت بــر زاویــه ی چرخــش 
.]	[

در آخــر بــا زیــر نظــر گرفتــن اثــر هم زمــان ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپــوت و 
زاویــه ی شیشــه ی جلــو بــه طــور کلــی، تغییــر زاویــه ی چرخــش در ســرعت 
ــت.  ــرعت اس ــان س ــل نوس ــدار و دارای حداق ــاعت پای ــر س ــر ب 0	 کیلومت
ــر  ــا در تغیی ــن پارامتره ــر دوی ای ــاعت ه ــر س ــر ب ــرعت 0	 کیلومت در س
زاویــه ی چرخــش مشــارکت دارنــد و در ســرعت 0	 کیلومتــر بــر ســاعت، 
عامــل حاکــم بــر تغییــر زاویــه ی چرخــش ارتفــاع لبــه اســت و اثــر آن بــر اثــر 

زاویــه ی شیشــه ی جلــو غالــب اســت ]	[.
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شــکل 7. اثــر هم زمــان ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپــوت و زاویــه ی شیشــه ی جلــو بــر زاویــه ی 
.]	[ چرخش 

ــر از  ــا کم ت ــاعت ی ــر س ــر ب ــورد 0	 کیلومت ــرعت برخ ــی، در س ــور کل ــه ط ب
آن، در صورتــی کــه مقادیــر ســه پارامتــر طــول کاپــوت، زاویــه ی کاپــوت و 
زاویــه ی شیشــه ی جلــو ثابــت در نظــر گرفتــه شــود، زاویــه ی چرخــش بــه 
طــور چشــم گیری بــا مقادیــر مختلــف ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپــوت تغییــر 
می کنــد. بــه بیانــی دیگــر، ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپــوت بــا تغییــر محــل 
نقطــه ی خمــش بــدن و نقطــه ی برخــورد ســر بــا وســیله ی نقلیــه، زاویــه ی 

چرخــش را بــه طــور قابــل توجهــی تغییــر می دهــد ]	[.

شکل 8. شش فرآیند سینماتیکی برخورد عابر پیاده با وسایل نقلیه ی پایه

بــا مقادیــر متغیــر ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپــوت در 0	 کیلومتــر در ســاعت. تصاویــر 86 
میلی ثانیــه تفــاوت بیــن نقطــه ی ضربــه و نقطــه ی خمــش بــدن را نشــان می دهنــد ]	[.

ــته  ــگاه داش ــت ن ــوت ثاب ــه ی کاپ ــز زاوی ــه ج ــر ب ــه ی مقادی ــر هم ــال اگ ح
شــوند، هنگامــی کــه فــرد بــا وســیله ی نقلیــه بــا زاویــه ی کاپــوت بزرگ تــر 
ــدن  ــه، ب ــیله ی نقلی ــا وس ــر ب ــورد س ــه ی برخ ــل از لحظ ــد، قب ــورد کن برخ
بــه زاویــه ی چرخــش  بــا زاویــه ی کوچکتــری می چرخــد کــه منجــر 
کوچک تــری در زمان هــای بعــدی می شــود. بــه طــور کلــی، زاویــه ی 
ــاده  ــر پی ــر عاب ــن س ــورد بی ــه ی برخ ــکان نقط ــر م ــا تغیی ــا ب ــوت تنه کاپ
و وســیله ی نقلیــه بــر زاویــه ی چرخــش تأثیــر مــی گــذارد. در نتیجــه 
ــر از حساســیت آن  ــوت کم ت ــه ی کاپ ــه زاوی ــه ی چرخــش ب حساســیت زاوی

ــت ]	[. ــوت اس ــوی کاپ ــه ی جل ــاع لب ــه ارتف ب

ــا  ــه ب ــه ی پای ــایل نقلی ــا وس ــاده ب ــر پی ــورد عاب ــینماتیکی برخ ــد س ــش فرآین ــکل 9. ش ش
مقادیــر متغیــر در 0	 کیلومتــر در ســاعت. تصاویــر 00	 میلی ثانیــه تفــاوت در نقطــه ی 

ــد. ــان می ده ــه را نش ضرب

بــا ثابــت نــگاه داشــتن همــه ی پارامترهــا بــه جــز طــول کاپــوت، زاویــه ی 
ــش  ــه ی چرخ ــیت زاوی ــن، حساس ــد بنابرای ــت می مان ــا ثاب ــش تقریب چرخ
بــه طــول کاپــوت بــه طــور غیرقابــل انــکاری کم تــر از حساســیت زاویــه ی 

چرخــش بــه ارتفــاع لبــه ی جلــوی کاپــوت اســت ]	[.

ــه  ــه ی پای ــایل نقلی ــا وس ــاده ب ــر پی ــورد عاب ــینماتیکی برخ ــد س ــش فرآین ــکل 10. ش ش
ــه  ــر 118 میلی ثانی ــاعت. تصاوی ــر در س ــر در 0	 کیلومت ــوت متغی ــول کاپ ــر ط ــا مقادی ب

نشــان دهنده ی تفــاوت در نقطــه ی ضربــه اســت ]	[.

ــه ی  ــه ی شیش ــه زاوی ــش ب ــه ی چرخ ــیت زاوی ــب حساس ــن ترتی ــه همی ب
جلــو، بــه طــور مشــخص کم تــر از حساســیت آن بــه ارتفــاع لبــه ی جلــوی 

ــت ]	[. ــوت اس ــه ی کاپ ــا زاوی ــوت ی کاپ

 
شــکل 11. شــش فرآینــد ســینماتیکی برخــورد عابــر پیــاده بــا وســایل نقلیــه ی پایــه بــا 
ــه  ــاوت در نقط ــه تف ــر 116 میلی ثانی ــاعت. تصاوی ــر در س ــر در 0	 کیلومت ــر متغی مقادی

ــد ]	[. ــان می ده ــه را نش ضرب
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بنابرایــن نتایــج چنیــن مطالعاتــی، اطاعــات مفیــدی دربــاره ی مکانیــزم 
ــه  ــه ب ــد ک ــت می دهن ــه دس ــن ب ــه زمی ــر ب ــه ی س ــی از ضرب ــیب ناش آس
ــه ایــن  عنــوان یــک دســتورالعمل قابــل اســتناد بــر آن تکیــه می شــود و ب
ترتیــب ایمنــی عابــر پیــاده را در طراحــی ایمنــی خــودرو پیــاده کــرد  ]	[.

تاثیــر ترمــز کنترل شــده در آســیب ناشــی از برخورد 
ــا  ــا زمیــن در نتیجــه ی تصــادف ب ــاده ب ــر پی ســر عاب

وســیله ی نقلیــه
ــا کنتــرل ترمــز خــودرو  ــا زمیــن را می تــوان ب ــر پیــاده ب شــدت تمــاس عاب
در خــط ســیر حرکتــی، بعــد از کامــل شــدن برخــورد اولیــه، کاهــش داد. 
ــر  ــینماتیک عاب ــر س ــه تغیی ــیله ی نقلی ــده در وس ــز کنترل ش ــدف از ترم ه
ــیله ی  ــا وس ــاده ب ــر پی ــاس  عاب ــزان تم ــش می ــتفاده از افزای ــا اس ــاده ب پی
ــا زمیــن کاهــش  ــر پیــاده ب ــا ســرعت عمــودی برخــورد عاب نقلیــه اســت ت
یابــد. البتــه در بســیاری از مــوارد، فاصلــه توقــف موجــود بــرای وســیله ی 
نقلیــه بــه گونــه ای اســت کــه فرصــت ترمــز کنترل شــده جهــت محافظــت 

ــود دارد ]1[. ــورد وج ــری از برخ ــاده و جلوگی ــر پی از عاب

 شکل 	1. فازهای تصادف عابر پیاده با وسیله ی نقلیه ]1[.

ــن  ــد و  t1 اولی ــورد می کن ــه برخ ــیله ی نقلی ــا وس ــدا در t0 ب ــاده ابت ــر پی عاب
زمــان تمــاس ســر و وســیله ی نقلیــه اســت. فرآینــد ترمــز گرفتــن خــودرو تــا 
t1 کامــل می شــود تــا ســرعت برخــورد ســر بــا خــودرو بــه حداقــل برســد. 
ــت و  ــر اس ــا براب ــودرو تقریب ــرعت خ ــا س ــاده ب ــر پی ــرعت عاب ــد از t1س بع
ــاک و  ــودرو خطرن ــا خ ــر ب ــتر عاب ــاس  بیش ــده تم ــز کنترل ش ــل ترم ــه دلی ب
ــی  ــه عبارت ــود. ب ــر نمی ش ــیب بیش ت ــه آس ــر ب ــتند و منج ــم گیر نیس چش
دیگــر، ایــن تماس هــا مســیر رو بــه پاییــن عابــر پیــاده تحــت نیــروی جاذبــه 
ــش  ــن را کاه ــا زمی ــاس وی ب ــرعت تم ــت س ــد و در نهای ــع می کنن را قط
ــه  ــا t2  ب ــه ای ت ــر18 	.0 ثانی ــک تاخی ــا ی ــز در t1 ب ــن، ترم ــد. بنابرای می دهن
صفــر کاهــش می یابــد تــا از زیــر گرفتــن عابــر پیــاده جلوگیــری شــود. بــا 
توجــه بــه ایــن  کــه t1 بــا سنســورهای مــدرن قابــل تشــخیص اســت، تعییــن 

ــد ]1[.  ــی می باش ــکل اصل ــه مش ــت ک t2 اس

شکل 	1. منحنی کاهش سرعت در ترمز کنترل شده ]1[.

18  Lag Time

ــز  ــرایط ترم ــا ش ــف ب ــناریوهای مختل ــرای س ــتفاده از اج ــا اس ــان دوم ب زم
 t2 متفــاوت تعییــن می شــود. قانون هــای در نظــر گرفتــه شــده در تعییــن

از:  عبارت انــد 

قانــون اول: در برخــی مــوارد، عابــر پیــاده بــه کنــار وســیله ی نقلیــه 
می افتــد، پــس در ایــن شــرایط عمــا هیــچ ســودی در ترمــز کنترل شــده 
وجــود نــدارد. بنابرایــن، زمــان دوم بــه صــورت جمــع زمــان یــک و زمــان 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــه در نظ ــر 	.0 ثانی تاخی

قانــون دوم: در اکثــر شبیه ســازی ها، مــدت زمانــی کــه ارتفــاع لگــن، 
ســر یــا باالتنــه پایین تــر از ارتفــاع لبــه ی جلویــی کاپــوت اســت t2 در نظــر 

گرفتــه می شــود.

ــه ی  ــا شیش ــا ب ــاس پاه ــر، تم ــازی های دیگ ــرای شبیه س ــوم: ب ــون س قان
ــه تعامــل  ــر پیــاده و وســیله ی نقلیــه ب ــا ســقف باعــث می شــود عاب ــو ی جل
ــزرگ ایجــاد می شــود، امــا ایــن مســئله  ادامــه دهنــد. در نتیجــه یــک t2 ب
 t2 ــر ــن، اگ ــود. بنابرای ــادل ش ــود متع ــف موج ــه توق ــر فاصل ــد در براب بای
ــاوه ی 	.0  ــه ع ــک ب ــان ی ــد زم ــدار جدی ــد، مق ــتر باش ــه بیش از 	.0 ثانی
ــس از  ــه پ ــم ک ــر می گیری ــوان 2در نظ ــه عن ــی19 را ب ــر تجرب ــک پارامت و ی
بررســی های بســیار ثابــت شــد کــه بــا قــرار دادن 		.0 ثانیــه بــرای پارامتــر 

ــد ]1[. ــت می آی ــه دس ــی ب ــج مطلوب ــی، نتای تجرب

در یــک نــگاه کلــی، بــا ایــن کــه بیش تــر عابــران پیــاده ای کــه بــا وســیله ی 
ــا  ــد ام ــورد می کنن ــز برخ ــن نی ــا زمی ــا ب ــد، متعاقب ــادف می کنن ــه تص نقلی
ــر روی آســیب های ناشــی از برخــورد  ــه امــروز تمرکــز بســیار کمــی ب ــا ب ت
ــر  ــورد عاب ــت. برخ ــته اس ــود داش ــوع آن وج ــری از وق ــن و جلوگی ــا زمی ب
پیــاده بــا زمیــن در بیشــتر مواقــع در مقایســه بــا برخــورد وی بــا وســیله ی 
ــن  ــوه ی از بی ــت بالق ــا مزی ــت ام ــوردار اس ــری برخ ــدت کم ت ــه از ش نقلی
بــردن صدمــات ناشــی از برخــورد عابــر پیــاده بــا زمیــن بســیار زیــاد اســت 
حتــی اگــر از نظــر فنــی چالــش برانگیــز باشــد ]	[. در ایــن راســتا، تمرکــز 
مطالعــات بایــد بــه جــای داده هــای خــاص بــر روی رونــد کلــی نتایــج بــه 

دســت آمــده از ایــن داده هــا بنــا شــود ]	[. 

برای مشاهده منابع کلیک کنید.

19  at

https://docs.google.com/document/d/1Xt-mmhxuEhzEzFo4iVf_NHkje6WAVaW79zLVAlf-hcI/edit?usp=sharing


38

باب بایوالکتریک

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای	 

فیبریالسیون بطنی به کمک ریاضیات آشوب	 

بیوانفورماتیک ژنومیک	 
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پیش گفتار
تــا چنــد دهــه ی گذشــته تصــور می شــد کــه مغــز انســان تنهــا تــا 
مراحــل ابتدایــی رشــد شــناختی قابــل اصــاح اســت. اگرچــه مطالعــات 
نوروفیزیولوژیکــی1  و تصویربــرداری عصبــی	  نشــان داد کــه تحــت شــرایط 
خاصــی مغــز بالــغ انســان می توانــد تغییــرات بلندمــدت پایــداری در 
ســیناپس ها و مســیرهای عصبــی داشــته باشــد. ایــن تغییــرات  بــه خاطــر 
ــارهای  ــا فش ــی ی ــای فیزیولوژیک ــته، نیازه ــارب گذش ــار، تج ــر در رفت تغیی
محیطــی یــا حتــی جراحــات بدنــی اســت. واژه ی فراگیــری کــه بــرای ایــن 
تغییــرات بــه کار مــی رود »انعطاف پذیــری عصبــی«	  یــا »انعطاف پذیــری 

ــت ]1[. ــزی« اس مغ

از مداخــات  )نورومدوالســیون( گســتره ی وســیعی  تعدیــل عصبــی	 
یــا  فعالیــت  کــه  می گیــرد  بــر  در  را  غیرتهاجمــی  و  تهاجمــی 
تحریک پذیــری عصبــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. بنیــاد کاوش 
ــه ی  ــر پای ــی ب ــداف درمان ــش، اه ــیون در پژوه ــتفاده از نورومدوالس و اس
شــواهد فزاینــده ای هســتند کــه نشــان می دهنــد در کنــار تغییــر شــدید 
ــت و  ــدگار در فعالی ــرات مان ــث تغیی ــی باع ــل عصب ــری، تعدی ــت قش فعالی
انعطاف پذیــر  تغییــرات  بــه  وادار  و  می شــود  عصبــی  اتصال دهندگــی 
عصبــی می کنــد؛ در نتیجــه می توانــد در جهــت برگردانــدن تغییــراِت 
ناســازگاِر انعطاف پذیــر عصبــی  در مغــز اســتفاده شــود، یــا بــه جلوگیــری 
از پیشــروی ایــن تغییــرات کمــک کنــد و یــا باعــث تقویــت تغییــرات ســازگار 
ــه  ــیب ب ــد از آس ــردی بع ــی عملک ــود. بازیاب ــز ش ــی مغ ــر عصب انعطاف پذی

دســتگاه عصبــی مرکــزی یکــی از مثال هــای آن اســت ]1[.

1  Neurophysiological
2  Neuroimaging
3  Neuroplasticity
4  Neuromodulation

آشنایی با تحریک الکتریکی فراجمجمه ای
ــی  ــل عصب ــک تعدی ــک تکنی ــه ای	 )tES( ی ــی فراجمجم ــک الکتریک تحری
ــق  ــن از طری ــاژ پایی ــاوب ولت ــا متن ــت ی ــای ثاب ــه در آن جریان ه ــت ک اس
الکترودهــای پوســت ســر )فــرا جمجمــه ای( بــه مغــز انســان اعمــال 
 )tDCS( 6مــی شــود کــه شــامل تحریــک جریــان مســتقیم فراجمجمــه ای
متنــاوب فراجمجمــه ایtACS( 7( می شــود. تصــور  و تحریــک جریــان 
پایــه ای tES ایــن اســت کــه اعمــال جریان هــای ضعیــف می توانــد بــا 
ــی  را  ــری عصب ــد، انعطاف پذی ــته باش ــش داش ــی برهم کن ــردازش عصب پ
اصــاح کــرده و شــبکه های مغــز را مشــخص و اصــاح کنــد کــه در نهایــت 
منجــر بــه بهبــود رفتــار شــود. ایــن تکنیــک در حــال حاضــر به طــور 
می شــود  اســتفاده  کاربردی ســازی  و  پایــه  پژوهش هــای  در  گســترده 
و به شــکل فزاینــده ای به شــکل خصوصــی در ورزش، ارتــش و تمــدد 
ــرد  ــی عملک ــش بازیاب ــه در افزای ــی ک ــود. ظرفیت ــتفاده می ش ــاب اس اعص
مغــز بــا پیش بــردن یادگیــری و تســهیل انعطاف پذیــری دیــده شــده، 
انگیــزه ای بــرای تعــداد زیــادی از آزمایشــات بالینــی در طیــف گســترده ای 
از اختــاالت سیســتم عصبــی اســت. ســازوکارهایی کــه tES از طریــق آن 
اثــرات رفتــاری خــود را در مغــز انســان اعمــال می کنــد، هنــوز بــه خوبــی 
شــناخته نشــده اســت و همچنــان منطــق پایــه ای کاربردهایــش، قابلیــت 

ــت ]2[. ــؤال اس ــر س ــری اش زی ــان و تکرارپذی اطمین

سازوکار عمل در انسان و حیوان
ــی  ــات حیوان ــابه مطالع ــان مش ــز انس ــی مغ ــک الکتریک ــا تحری ــه آی اینک
عمــل می کنــد یــا خیــر هنــوز مسئله ســاز اســت. منطــق پایــه ای اســتفاده 
از tES عمدتــًا بــر روی مطالعــات درون تنــی8 و برون تنــی9 حیوانــی اســتوار 
5  Transcranial electrical stimulation
6  Transcranial direct-current stimulation
7  Transcranial alternating current stimulation
8  In vivo
9  In vitro

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای
حسین قاسم دامغانی
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اســت کــه در آن جریــان مســتقیمًا بــه قشــر مغــز اعمــال می شــود. 
ــات  ــده در آزمایش ــاهده  ش ــرات مش ــه اث ــت ک ــن اس ــج ای ــرض رای ــک ف ی
ــده در  ــاهده  ش ــاری مش ــی و رفت ــرات فیزیولوژیک ــد تغیی ــی می توان حیوان
ــل  ــطحی متص ــای س ــق الکتروده ــان از طری ــه جری ــی ک ــان را هنگام انس
ــات  ــا tES در حیوان ــد. اّم ــح ده ــود، توضی ــال می ش ــر اعم ــت س ــه پوس ب
ــی  ــت جریان ــدرت و جه ــورد ق ــق در م ــش دقی ــا دان ــده ب ــًا کنترل ش کام
ــا  ــد، اعمــال می شــود. ب کــه عناصــر عصبــی در معــرض آن قــرار می گیرن
ــتقیم از  ــان مس ــک جری ــه ی تحری ــر اولی ــم، اث ــی ک ــای الکتریک جریان ه
ــای  ــد نورون ه ــایی نورون ها-مانن ــیل های غش ــرات در پتانس ــق تغیی طری
هرمــی کــه بــه صــورت عمــود بــر ســطح قشــر مغــز قــرار دارنــد- مشــخص 
تغییراتــی  شــامل  ســلولی  غشــاِی  قطبــِش  پیامدهــای  می شــود. 
شناخته شــده اســت: بــرای جریــان مســتقیم شــامل تغییراتــی شــبیه 
ــه  ــت ک ــدتLTD( 11( اس ــف بلندم ــدتLTP( 10( و  تضعی ــت بلندم ــه تقوی ب
پــس از تحریــک نیــز ادامــه دارد. بــا وجــود اینکــه تحریــک، LTP مــداوم را 
ــد. در  ــاد کن ــی ایج ــری سیناپس ــد انعطاف پذی ــد، نمی توان ــل میکن تعدی
ــری  ــاح انعطاف پذی ــا اص ــا ی ــرای ارتق ــداوم ب ــری م ــه یادگی ــه، tES ب نتیج
ــری  ــوع انعطاف پذی ــه ن ــتر ب ــاص بیش ــرات خ ــال، اث ــن ح ــا ای ــاز دارد. ب نی
ــه ســوما( بســتگی دارد کــه در انســان  ــا وابســته ب ــه دندریــت ی )وابســته ب

ــت ]2[. ــده اس ــی مان ــناخته باق ناش

اســتاندارد  فرکانســی  محــدوده ی  در  نوســانی  جریــان   tACS در 
ــه مدوالســیون  الکتروانســفالوگرام )EEG( اعمــال می شــود و ایــن منجــر ب
زیرآســتانه ی سینوســی پتانســیل های غشــای عصبــی خواهــد شــد. 
اســت،  زیرآســتانه ای  احتمــااًل   tACS مســتقیم  اثــرات  کــه  حالــی  در 
ــر را  ــن اث ــز ای ــق مغ ــجم کل مناط ــک منس ــبکه و تحری ــداوم ش ــت م فعالی
تقویتکــرده و منجــر بــه تغییــر در زمان بنــدی قله هــای پتانســیلی	1 و 
ــاوب  ــرات تحریــک متن ســرعت  فوران هــای عصبــی	1 مــداوم می شــود. اث
لزومــًا چنــد برابرکــردن ســاده ی قــدرت در فرکانــس تحریــک اعمال شــده 
نیســت، بلکــه می توانــد از طریــق دینامیک هــای غیرخطــی پیچیــده 
جفت شــدن  تشــویق  باعــث  می توانــد  همچنیــن   tACS شــود.  بیــان 
بین فرکانســی میــان فعالیــت درون زا	1 و بــرون زا	1 شــود و ایــن اثــرات 
ممکــن اســت بــرای تحریــک هدفمنــد در بیمارانــی کــه فعالیــت نوســانی 

غیرطبیعــی دارنــد، اســتفاده شــود ]2[.

ــر  ــت س ــای پوس ــاژ الکتروده ــدازه و مونت ــانی، ان ــای انس ــا در کاربرده ام
اغلــب ده هــا ســانتی متر مربــع یــا بیشــتر اســت )یــک الکتــرود اســتاندارد 
ــایز  ــا دارای س ــه الکتروده ــی ک ــت(. از آنجای ــر اس ــانتی مت tES 7 در 5 س
بزرگــی هســتند و جریــان الکتریکــی بیــن آنهــا وجــود دارد، مناطــق 
ــی  ــن، چگونگ ــر ای ــکل 1(. عــاوه ب ــود )ش ــک می ش ــز تحری ــی از مغ بزرگ
تأثیــر آناتومــی شــکنج16 و شــیار17 بــر شــارش جریــان بــه انــدازه ی کافــی 
ــت  ــه پوس ــده ب ــای اعمال ش ــه جریان ه ــی ک ــت. در حال ــده اس ــاظ نش لح
ــه ذکــر اســت  ــا شــدت پایین انــد )2-0.5 میلیآمپــر(. الزم ب ســر عمومــًا ب
 V/m  ــا ــری )تقریب ــطح پایین ت ــز در س ــی در مغ ــای الکتریک ــه میدان ه ک
0.4 بــرای جریــان mA 2 پوســت ســر( از شــدت مــورد نیــاز بــرای اصــاح 
فعالیــت عصبــی کــه در آزمایشــات حیوانــی مشــاهده شــده اســت، 
تخمیــن زده می شــود. بنابرایــن ممکــن اســت اثراتــی کــه در انســان 
مشــاهده می شــود ســازوکارهای عملــی متفاوتــی نســبت بــه مــوارد 

باشــد ]2[. آماده ســازی های حیوانــی داشــته  مشاهده شــده در 

10  Long-term potentiation
11  Long-term depression
12  Spike
13  Neuronal firing
14  Endogenous
15  Exogenous
16  Gyrus
17  Sulcus

ــه  ــی اولی ــر حرکت ــک قش ــرای تحری ــتر ب ــه بیش ــرود ک ــه ی الکت ــاژ نمون ــکل 1- مونت ش
اســتفاده می شــود. یــک الکتــرود )آنــد( روی شــیار مرکــزی و الکتــرود دیگــر )کاتــد( روی 
ــت  ــمت راس ــه در س ــور ک ــرد. همانط ــی گی ــرار م ــل ق ــرف مقاب ــانی ط ــوی پیش ــر جل قش
نشــان داده شــده اســت، توزیــع جریــان در داخــل مغــز بــا ایــن مونتــاژ کانونــی نیســت. 
ــی  ــه در نواح ــرود، بلک ــر دو الکت ــر ه ــا در زی ــه تنه ــد ن ــان می توان ــه ی جری ــل، قل در مقاب

ــد ]	[. ــک رخ ده ــای تحری ــن و دور از الکتروده ــز بی مغ

بهبود شناختی
 ،tES ــوژی ــا از فیزیول ــش م ــود در دان ــای موج ــدم  قطعیت ه ــود ع ــا وج ب
پیشــینه ی پژوهشــی  جالــب توجــه اســت کــه برخــی از بخش هــای 
بــه   ،tES اثــرات مثبــت  را در گــزارش  از یکنواختــی  باالیــی  درجــه ی 
دیــداری،  ویــژه tDCS نشــان می دهنــد. پیشــرفت هایی در تشــخیص 
حافظــه، اثــر پیش زمینــه18، خوانــدن، خاقیــت، فهــم ریاضــی، اخــاق، 
ــای  ــی، رفتاره ــم غذای ــتقامت، رژی ــی، اس ــرد ورزش ــری، عملک تصمیم گی
ــی  ــای ذهن ــناختی )عملکرده ــرد ش ــن عملک ــوش و چندی ــادآور، ه اعتی
دانش انــدوزی و فهــم از طریــق افــکار، تجــارب و احســاس ( دیگــر گــزارش 
ــد  ــه بای ــود دارد ک ــا وج ــن گزارش ه ــم در ای ــی مه ــه ویژگ ــت. س ــده اس ش
بــه آن هــا پرداختــه شــود: پیش فــرض اثــرات فیزیولوژیکــی، ماهیــت 

.]2[ دوز  پیش فــرض  و  کنتــرل  و  تحریک شــده  محدوده هــای 

پیش فرض اثرات فیزیولوژیکی
منطــق اولیــه ی تحریــک tDCS در شــناخت بــه شــرح زیــر اســت: تحریــک 
 )M1( روی قشــر حرکتــی )آندی)جریــان مثبــت(/ کاتدی)جریــان منفــی
تحریک/مهــار ایجــاد می کنــد. بنابرایــن، اثــرات تحریــک آنــدی/ کاتــدی 
مشــاهده  شــده در ایــن منطقــه نیــز در نواحــی دیگــر قشــر مغــز رخ 
ــه  ــه ب ــا توج ــود دارد. ب ــرض وج ــن ف ــرای ای ــی ب ــواهد ضعیف ــد. ش می ده
ــه ی تحریــک M1، فــرض  ــرات اولی ــا در مــورد اث ــش م محدودیت هــای دان
یکســان بــودن اثــرات در جــای دیگــر دشــوار اســت. یــک مشــکل عمیــق 
دیگــر، وضعیــت قشــر مغــز اســت. در هنــگام اندازه گیــری تحریک پذیــری 
قشــر حرکتــی عضلــه شــل می شــود؛ حتــی بــا فعال کــردن عضلــه اثــرات 
ــز  ــوی مغ ــر جل ــه ی قش ــت اولی ــون وضعی ــد. اکن ــر  می کن ــک تغیی تحری
را در نظــر بگیریــد. چگونــه می تــوان یــک عضلــه ی آرام را بــا حالــت 
ــرات tDCS را  ــه اث ــازی عضل ــر فعال س ــت؟ و اگ ــی دانس ــناختی آرام یک ش
ــا فــرض ایــن کــه آنچــه بــرای M1 خــوب اســت  تغییــر می دهــد، آنــگاه )ب
ــی  ــدن نواح ــه فعال ش ــت( چگون ــوب اس ــز خ ــرهای مغ ــه ی قش ــرای هم ب
ــرات را  ــن اث ــوی ای ــناختی جل ــف ش ــام وظای ــن انج ــانی در حی پیشپیش

]2[ نمی گیــرد؟ 

محدوده های تحریک شده و کنترل
ــی   ــه  ای منطق ــوان پای ــه عن ــد ب ــرات tES در M1 می توان ــه اث ــرض ک ــن ف ای
ــر  ــردی ب ــتگی ف ــر آراس ــد تأثی ــدی: مانن ــک بع ــه تحری ــش ب ــر واکن ــک ب ــک تحری ــذاری ی 18  اثرگ

اســت. تصمیم گیــری   دوم  محــرک  و  دیــداری  اول  محــرک  درخواســتش.  پذیــرش 
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بــرای تحریــک ســایر نواحــی قشــر مغــز بــه کار رود، امــا همچنــان 
مشکل ســاز اســت زیــرا مشــخص نیســت کــه چگونــه تغییــر تحریک پذیــری 
یــک ناحیــه ی بــزرگ مغــز ممکــن اســت مفیــد باشــد. بــا توجــه  بــه اینکــه 
چگونــه بیشــتر تحریــکات بهبــودی انجــام می شــود، زمینــه فکــری بــرای 
حــوزه ی تقویــت شــناختی ناهموارتــر می شــود. فــرض بــر ایــن اســت کــه 
ــه عنــوان کاتــد عمــل می کنــد  ــد و دیگــری ب ــه صــورت آن یــک الکتــرود ب
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــم در نظ ــیار ک ــز بس ــرودی نی ــن الکت ــای بی و تعدیل ه
ــت  ــرات یکنواخ ــه اث ــا پیش زمین ــده ب ــی توزیع ش ــان الکتریک ــق جری تطبی
ــت.  ــوار اس ــده دش ــکان تحریک ش ــن دو م ــش بی ــود برهمکن ــدم وج و ع
مقایســه ی مونتاژهــای کنتــرل فعــال ممکــن اســت بــه رفــع ایــن مشــکل 
ــور  ــه تص ــی ک ــای کنترل ــا فراینده ــه ب ــه مقایس ــور ک ــد. همانط ــک کن کم
ــر  ــورد نظ ــد م ــابه فراین ــا مش ــان ی ــری یکس ــاختار قش ــط س ــود توس می ش

پشــتیبانی می  شــوند، کمــک می کنــد ]2[.

اثرات »دوز«
ــناختی، دوز  ــود ش ــرات tDCS در بهب ــده در درک اث ــکل عم ــومین مش س
ــم ارزی  ــرض ه ــرش ف ــرای پذی ــی ب ــر دالیل ــی اگ ــم حت ــار ه ــن ب ــت. ای اس
ــا  ــای M1 ب ــد، یافته ه ــته باش ــود داش ــز وج ــر مغ ــه ی قش ــن M1 و بقی بی
مفروضــات ســازوکاری بســیاری از مقــاالت بهبــودی ای کــه بــه آن هــا 
پیشــینه ی  منطــق  ســاده،  بیــان  بــه  دارد.  تناقــض  می کنیــم  اشــاره 
پژوهشــی بهبــود ایــن اســت کــه M1 یــک مــدل بــرای بقیــه قشــر اســت، 
یعنــی تحریــک آنــدی/ کاتــدی، تحریکــی/ مهــاری اســت و جریــان بیشــتر 
ــه  ــور ک ــت. همانط ــت اس ــه قطبی ــوص ب ــتر مخص ــرات بیش ــای اث ــه معن ب
ــا  ــی ی ــه ی غیرخط ــک رابط ــی M1 ی ــینه ی پژوهش ــد، پیش ــر ش ــاال ذک در ب
حتــی غیــر یکنواخــت بیــن دوز و پاســخ را نشــان می دهــد کــه در آن 
ــه  ــر( در مقایس ــد 2 میلی آمپ ــر )مانن ــدت های باالت ــک در ش ــرات تحری اث
ــا حتــی معکــوس اســت ]2[. ــا تحریــک در شــدت های پایین تــر، پــوچ ی ب

بنابرایــن، بــه نظــر می رســد کــه مفروضــات فیزیولوژیکــی کــه اکثــر 
ــتند،  ــا هس ــر آن ه ــی ب ــازوکاری مبتن ــات س ــود و توضیح ــای بهب طرح ه
ســاده انگارانه بــه نظــر می رســند. چگونــه ایــن همــه گــزارش ظاهــر شــده 
اســت؟ دالیــل مختلفــی وجــود دارد از جملــه: ســوگیری انتشــار، نمونــه ی 
کوچــک و اثــر انــدازه و تکــرار ناکافــی. مشــکل اصلــی می توانــد مفهومــی 
باشــد. مشــخص نیســت چــرا قطبــش گســترده و غیــر یکنواخــت مناطــق 
ــد  ــام می دهن ــق انج ــن مناط ــه ای ــباتی ک ــرای محاس ــد ب ــز بای ــزای مغ مج
ــه  ــه چ ــود ب ــًا بهب ــه واقع ــف اینک ــکل تعری ــن مش ــرای همی ــد. ب ــد باش مفی
ــی  ــر جزئ ــاف تغیی ــاری، برخ ــف19 رفت ــد. تکالی ــود می آی ــت به وج معناس
ــی  ــود واقع ــخیص بهب ــرای تش ــب ب ــگاهی، اغل ــرد آزمایش ــره عملک در نم
و مطلــوب عملکــرد شــناختی کــه بــه مزایــای دنیــای واقعــی تبدیــل 
ــاری  ــای تج ــیاری از کاربرده ــفانه، بس ــتند. متأس ــز نیس ــود، مجه می ش
و درمانــی برجســته ی tES در بهبــود شــناختی و عملکــرد بــه افــرادی 
 tES ارائــه مــی شــود کــه قــادر بــه نقــد ادعاهــای مربــوط بــه اثــرات مفیــد

ــتند ]	[. نیس

درمان گردانی20
بــه دنبــال ایــن موضــوع ایــن تصــور مانــدگار مبنــی بــر اینکــه tES ممکــن 
اســت در تعــداد زیــادی از اختاالت مفید باشــد، همچنان معمایی اســت. 
ــی  ــؤ از نمونه های ــکی ممل ــه پزش ــد ک ــتدالل کن ــی اس ــت کس ــن اس ممک
اســت کــه در آن کاربــرد مقــّدم بــر دانــش بــوده اســت. بــا ایــن حــال، بــه 

19  Tasks
20  واژۀ Translation در منبــع اصلــی جــزوی از عبــارت Translational Neuroscience اســت کــه 
پژوهش هــای علــوم اعصــاب را توســعه داده و تبدیــل بــه روش هــای درمانــی می کنــد. از ایــن رو ترجمــۀ »علــوم 
 Translation ــرای آن در نظــر گرفتــه شــد و اینجــا بخــش »درمان گردانــی« هــم ارز اعصــاب درمان گردانــی« ب

ــرار داده شــد. ق

نظــر می رســد چندیــن مشــکل مخصــوص بــه tES باشــد. اواًل، اغلــب 
ــات  ــی tES در حیوان ــای فیزیولوژیک ــه پیامده ــود ک ــه می ش ــده گرفت نادی
ــل  ــا دلی ــرد آن در بیماری ه ــرای کارب ــل ب ــه در اص ــالم، ک ــان های س و انس
ــود.  ــی نش ــاران درمان گردان ــرای بیم ــتقیمًا ب ــت مس ــن اس ــی آورد، ممک م
بــه عنــوان مثــال، بســیاری از اختــاالت روانپزشــکی بــا تغییــرات در 
همیــن  می شــوند.  مشــخص  عصبــی  تعدیل کننــده ی  سیســتم های 
 سیســتم ها بــرای تعییــن اثــرات فیزیولوژیکــی tES شــناخته شــده اند، 
بــا  جمعیــت  دو  در  یکســان  تحریــک  پروتــکل  از  اســتفاده  بنابرایــن 
اثــرات  اســت  ممکــن  عصبــی  تعدیل کننــده ی  مختلــف  حالت هــای 
ــای  ــال پروتکل ه ــق اعم ــابه، منط ــور مش ــه ط ــد. ب ــته باش ــانی نداش یکس
نادیــده گرفتــه  بــه آســیب مغــزی  بیمــاران مبتــا  بــرای   tES خــاص 
ــر توزیــع جریــان الکتریکــی  ــد عمیقــًا ب می شــود کــه ایــن آســیب می توان
ــر  ــه را تغیی ــراف ضایع ــت اط ــر باف ــت ه ــن وضعی ــذارد و همچنی ــر بگ تأثی
ــر تأثیــر tES نامشــخص اســت، امــا  می دهــد. چگونگــی تأثیــر ایــن امــر ب

ــت ]	[. ــی اس ــل حیات ــک عام ــااًل ی احتم

همچنیــن ایــن احتمــال نگران کننــده وجــود دارد کــه اثــرات tES در مغــز 
انســان ســالم بــه طــور مســتقیم بــه گروه هــای بیمــار درمان گردانــی 
ــک  ــه تحری ــی ب ــش متفاوت ــااًل واکن ــاران احتم ــن بیم ــز ای ــرا مغ ــود، زی نش
نشــان می دهــد. بنابرایــن اطاع رســانی اســتفاده ی بالینــی از tES بــا 
بینــش از شــرکت کنندگان انسان)ســالم( و مطالعــات حیوانــی ممکــن 
ــرات  ــه تأثی ــاری ک ــه بیم ــوص ب ــرات مخص ــی تغیی ــدازه ی کاف ــه ان ــت ب اس
tES را تعییــن می کنــد، در نظــر نگیــرد. نتیجــه می شــود کــه حرکــت 
بــه ســمت مدل هــای مخصــوص بــه بیمــاری، ماننــد امــکان در نظــر 
 tES ــرد ــرای کارب ــی  ب ــان الکتریک ــر جری ــزی ب ــات مغ ــر ضایع ــن تأثی گرفت
ــی  ــت باالی ــی، از اهمی ــل عصب ــک و تعدی ــن تحری ــل بی ــای تعام و مدل ه

ــت ]	[. ــوردار اس برخ

چشم انداز
ــی  ــک مغناطیس ــه ی تحری ــای اولی ــده؛ در روزه ــرار ش ــاره تک ــخ دوب تاری
فراجمجمــه ای1	 TMS(( ادعاهــای زیــادی در مــورد کمــک ایــن روش 
ــن  ــق، ای ــرن تحقی ــع ق ــس از رب ــت و پ ــود داش ــا وج ــان بیماری ه ــه درم ب
ــرن،  ــردگی، میگ ــت: افس ــش یاف ــماری کاه ــداد انگشت ش ــه تع ــوارد ب م
 tES درد و اضطــراب. مــا اکنــون در ابتــدای فراینــد پی بــردن بــه تاثیــرات
ــت  ــد.جذابیت tES ظرفی ــده می باش ــخت و پیچی ــیار س ــل بس ــن عم و ای
و  کاربــرد  آســانی  و   انعطاف پذیــری  غیرتهاجمــی،  تعدیــل  بــرای  آن 
ــاالی مدارهــای عصبــی همــراه اســت. مثال هــای مهیــج  ــری ب تحمل پذی
شــبکه های  و امیدوارکننــده ای بــرای ظرفیــت tES در تأثیرگــذاری بــر 
ــش  ــر چال ــال حاض ــود دارد. در ح ــده وج ــای کنترل کنن ــری و رفتاره قش
ــن  ــم ای ــش اعظ ــت. بخ ــرفت اس ــن پیش ــه از ای ــرداری بهین ــی، بهره ب اصل
ــا  بحــث توســط تعــداد فزاینــده ای از فراتحلیل هــا		 تقویــت می شــود، ام
این هــا فقــط می تواننــد بــه خوبــی روش هایــی باشــند کــه بــکار می برنــد 
بیــن  توافقــی  هیــچ  قضــا،  از  می کننــد.  اســتفاده  کــه  داده هایــی  و 
ــدگان  ــدارد. نگارن ــود ن ــابه tES وج ــای مش ــورد کاربرده ــا در م متاآنالیزه
مرجــع ایــن بخــش فکــر میکننــد تــا زمانــی کــه منابــع بــزرگ پراکندگــی 
ماننــد عــدم »کنتــرل دوز« فعلــی یــا عــدم هدف گیــری فــردی باقــی 
بمانــد، بحــث و نتیجه گیــری در مــورد کاربــرد عمومــی tES نــارس بــه نظــر 

.]	[ می رســد 

21  Transcranial Magnetic Stimulation
22  Meta-analyses



42



43

فيبريالسيون بطنى به كمك رياضيات اشوب
آناهیتا نریمانی، امیرحسین حتم خانی

مقدمه
 بــدن انســان یکــی از سیســتم هایی اســت کــه عملکــردی ماننــد ماشــین 
ــرا  ــت چ ــر گرف ــین در نظ ــک ماش ــوان آن را ی ــت نمی ت ــا در حقیق دارد ام
ــونده  ــر تکرارش ــای غی ــدت دارای رفتاره ــی م ــتم در طوالن ــن سیس ــه ای ک
ــم  ــورت منظ ــه ص ــان ب ــدن انس ــع ب ــت؛ درواق ــی اس ــل پیش بین و غیرقاب
ــراه دارد  ــه هم ــی ب ــود بی نظم ــت در خ ــن حرک ــی ای ــد ول ــت می کن فعالی

.]	[
ــوده  ــاز مــورد توجــه ب ــه عنــوان یــک عضــو منظــم و دقیــق از دیرب قلــب ب
 اســت. مطالعاتــی کــه در ســال های اخیــر بــرروی آن انجــام گرفتــه نشــان 
ــود  ــده وج ــی پیچی ــک بی نظم ــم ی ــده منظ ــن پدی ــه درون ای ــد ک می ده
ــوان آن را در دســته ی فعالیت هــای آشــوب گونه 1  ــه طــوری کــه می ت دارد ب
قــرار داد. اصــوال پدیــده آشــوب در دو حالــت بــه صــورت بــارز رخ می دهــد: 
ــان قلــب در درازمــدت  ــرخ ضرب ــده تپش هــای عــادی و تغییــرات ن در پدی
و همچنیــن در هنــگام بــروز فیبریاســیون بطنــی کــه یــک نــوع خــاص از 

ــد ]1[.  ــب می باش ــان قل ــتم ضرب ــی درسیس بی نظم
ــی  ــره باالی ــه دو حف ــردد ک ــکیل می گ ــره تش ــار حف ــان از چه ــب هرانس قل
ــی  ــک توال ــود ی ــوند. وج ــده می ش ــن خوان ــی بط ــره پایین ــز و دو حف دهلی
باعــث  قســمت ها  ایــن  عضــات  انقبــاض  در  مشــخص  زمان بنــدی 
ــع  ــک منب ــط ی ــدی توس ــن زمان بن ــردد. ای ــدن می گ ــون در ب ــردش خ گ
ــن  ــود. ای ــرار می ش ــزی برق ــی – دهلی ــره سینوس ــام گ ــه ن ــان ب ــد ضرب تولی
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــز می باش ــک از دهلی ــت کوچ ــک باف ــت ی ــره درحقیق گ
ــک،  ــیگنال تحری ــن س ــد. ای ــد می کن ــک را تولی ــیگنال تحری ــودکار س خ
ابتــدا دهلیزهــا را تحریــک کــرده وســپس توســط یــک ســری کانال هــای 
ــس  ــه فرکان ــود ک ــت ش ــد دق ــد. بای ــک می نمای ــا را تحری ــی، بطن ه عصب
ضربــان گــره سینوســی – دهلیــزی تحــت تاثیــر مــواد شــیمیایی موجــود در 

ــد ]1[. ــز تغییــر می کن ــی مغ ــای عصب ــن فرمان ه ــون و همچنی خ

سیستم آشوبی
قوانیــن موجــود بــرای پدیده هــای خطــی و قابــل پیش بینــی، مجموعــه ای 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــا ای ــد ام ــکل می دهن ــیک را ش ــن کاس از قوانی
ــرار  ــوبی ق ــته آش ــان در دس ــای جه ــده ه ــر پدی ــون، اکث ــط پیرام در محی

.]2[ می گیرنــد 
»اثــر  می تــوان  را  آشــوب گون  سیســتم  کلیــدی  نمونه هــای  از  یکــی 

1  Chaotic

پروانــه«2 دانســت. در واقــع سیســتم آشــوب گون تاثیــر بســیار زیــادی 
از شــرایط اولیــه می گیــرد و در طوالنی مــدت بــه صــورت غیــر قابــل 
ــا ایــن حــال سیســتم آشــوبی دارای مجموعــه ی  پیش بینــی در می آیــد، ب
ــر  ــا تغیی ــا ب ــه تنه ــت ک ــی اس ــای زمان ــا و تاخیره ــخصی از فیدبک ه مش
ــه بعدی  ــاختار س ــد. س ــود می ده ــیاری در خ ــرات بس ــه تغیی ــرایط اولی ش
ــورت  ــه ص ــتم ب ــه سیس ــد ک ــان می ده ــتم ها نش ــن سیس ــده از ای ــم ش رس
ــل.  ــان عم ــا هم ــه دقیق ــی ن ــد ول ــام می ده ــی را انج ــونده عمل ــرار ش تک
ایــن گــراف را می تــوان ماننــد تــار عنکبــوت دانســت کــه یــک الگــو تکــرار 

ــی]2[. ــورت قبل ــه ص ــا ب ــه دقیق ــی ن ــود ول می ش

بی نظمی درفعالیت قلب
در اثــر فعالیــت ماهیچه هــای قلــب، یــک ســیگنال الکتریکــی تولیــد 
ــوج دارای  ــر م ــود. ه ــه می ش ــس QRS گفت ــه آن کمپلک ــه ب ــود ک می ش
ــا مــوج  یــک قلــه تیــز )مــوج R( مــی باشــد کــه فاصلــه بیــن ایــن مــوج ت
ــه کــه ذکــر شــد  ــان قلــب اســت. همان گون ــاوب ضرب R بعــدی بیانگــر تن
ــش از 6ا  ــی )بی ــای طوالن ــی زمان ه ــب در ط ــان قل ــر ضرب ــوه ی تغیی نح
ــیگنال  ــد چــرا کــه س ــت می نمای ــوب گون تبعی ــد آش ــک فراین ــه( از ی دقیق
ــن  ــی تفــاوت داشــته باشــد. ای ــا ســیگنال قبل ــد ب ــار می توان ورودی هــر ب
ــه سیســتم عصبــی حســی- حرکتــی رفتــه و باعــث  ســیگنال در نهایــت ب
می شــود کــه عمــل انقبــاض و اســتراحت در قلــب انجــام شــود همچنیــن 
ــی  ــی عروق ــتم قلب ــی و سیس ــتم عصب ــن سسیس ــا بی ــل پوی ــر متقاب تاثی
می توانــد دلیــل دیگــری بــر فعالیــت آشــوب گون قلــب باشــد. ایــن 
حرکــت آشــوب گون را می تــوان در تصویرنــگاری از ضربــان قلــب بــه 
وضــوح مشــاهده کــرد چــرا کــه الگــو تکــرار می شــود ولــی نــه بــه صــورت 

ــل ]1و2[. ــه قب ــا دفع ــابه ب ــا مش کام
معیــار  یــک  می توانــد  جهتــی  از  موضــوع  ایــن  مشــاهدات  طبــق 
تشــخیصی باشــد بــه نحــوی کــه فقــدان ایــن خاصیــت آشــوبی می توانــد 

.]1[ باشــد  بیمــاری  وجــود  نشــان دهنده 
ــوع مهــم ازبــی نظمی هــای مشــاهده  فیبریاســیون بطنــی	)VF( یــک ن

شــده در ضربــان قلــب مــی باشــند ]1[.
در فیبریاســیون بطنــی ســاختار ضربانــی قلــب بــه هــم می ریــزد و دیگــر 
ــن  ــت. در ای ــب نیس ــاض قل ــده انقب ــر و هدایت کنن ــی، راهب ــره سینوس گ
ــود  ــاد می ش ــب ایج ــت قل ــان در باف ــد ضرب ــون تولی ــن کان ــت چندی حال

2  Butterfly Effect
3  Ventricular Fibrillation
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کــه مســتقل از یکدیگــر بــه تولیــد ضربــان تحریکــی بــرای عضــات 
قلــب می پردازنــد. نتیجــه ی کار روشــن اســت؛ ماهیچه هــای قلــب در 
ــد.  ــت می کنن ــاوت دریاف ــک متف ــای تحری ــف، فرمان ه ــای مختل زمان ه
ــز و  ــه موقــع در دهلی ــده باعــث می شــود کــه انقبــاض کامــل و ب ــن پدی ای
بطــن اتفــاق نیفتــد]1[. ایــن امــر باعــث می شــود بــه جــای پمپــاژ خــون، 
انقبــاض همزمــان در اکثــر نواحــی بطن رخ دهــد. گاهی در فیبریاســیون 
بطنــی بــا بــروز حملــه قلبــی، فشــار خــون افــت شــدیدی پیــدا می کنــد و 
ایــن امــر منجــر بــه قطــع جریــان خــون بــه اندام هــای حیاتــی می گــردد. 
فیبریاســیون بطنــی یــک مــورد ضــروری اســت و نیازمنــد فوریــت هــای 
عــرض  در  فــرد  مــرگ  بــه  منجــر  می     توانــد  زیــرا  می باشــد.  پزشــکی 
چنــد ثانیــه شــود. ایــن وضعیــت، شــایع ترین علــت مــرگ ناگهانــی 
قلبــی اســت. درمــان اورژانســی ایــن وضعیــت شــامل احیــای قلبــی 
ــور  ــام دفیبریات ــزاری بن ــتفاده از اب ــا اس ــی ب ــوک قلب ــویCPR(4( و ش ری
از  )الکتروشــوک( می باشــد. در فیبریاســیون بطنــی در واقــع خــون 
قلــب پمپــاژ نمی شــود و بنابرایــن می تــوان گفــت بــا نوعــی ایســت قلبــی 
ــال  ــک اخت ــی ی ــیون بطن ــت فیبریاس ــایع ترین عل ــتیم. ش ــه هس مواج
قلبــی، از جملــه نرســیدن جریــان خــون کافــی بــه عضلــه قلــب بــه علــت 
ــه  ــت ک ــر اس ــوارد زی ــامل م ــر ش ــل دیگ ــت. عل ــر اس ــروق کرون ــاری ع بیم
ــه  ــی ک ــد. از آن جای ــی5 رخ می ده ــی و کاردیومیوپات ــه قلب ــان حمل در زم
مغــز اندامــی اســت کــه بیشــترین حساســیت را بــه کمبــود خــون حــاوی 
اکســیژن دارد،  لــذا فیبریاســیون بطنــی منجــر بــه بی هوشــی می گــردد. 
معمــوال اســتفاده از دســتگاه دفیبریاتــور بــرای بازگردانــدن ریتــم طبیعــی 
ــا  ــایر اندام ه ــز و س ــه مغ ــدید ب ــیب ش ــگیری از آس ــور پیش ــه منظ ــب ب قل
ضــروری اســت. ســاالنه افــراد زیــادی در اثــر فیبریاســیون بطنــی دچــار 
ــد:  ــی آریتمیک)مانن ــای آنت ــا داروه ــان ب ــوند. درم ــی می ش ــرگ ناگهان م
آمیــد،  پروکائیــن  کلســیم،  کانــال  کننده هــای  مســدود  بتاباکرهــا(، 
کینیدیــن و... بســتگی بــه نــوع آریتمــی و ســایر شــرایط بیمــار دارد. گاه 
تحریــک الکتریکــی بــا دفیبریاتــور ضــروری اســت. حتــی بــا درمــان نیــز 
احتمــال مــرگ بیمــار باالســت. علــت اصلــی فیبریاســیون بطنــی هنــوز 
ناشــناخته اســت. شــایع ترین علــت ایــن وضعیــت، بــروز مشــکلی در 
تکانه هــای الکتریکــی اســت کــه بعــد از اولیــن حملــه قلبــی یــا مشــکات 
ناشــی از بــروز زخــم در بافــت عضانــی قلــب در اثــر حملــه قلبــی ســابق 
بــه قلــب ارســال می شــوند. در برخــی مــوارد فیبریاســیون بطنــی در اثــر 
ــان  ــن ضرب ــد. ای ــروز می یاب ــی( ب ــی کاردی بطن ــریع قلب)تاک ــان س ضرب
ســریع و نامنظــم قلــب در اثــر تکانــه هــای الکتریکــی غیــر طبیعــی بطــن 

ــد ]2[. بوجــود مــی آی
ــرد  ــیون کارب ــه در فیبریاس ــوب چگون ــه آش ــی و نظری ــک غیرخط دینامی

ــد؟ دارن
ــا عناصــر غیــر تصادفــی،  اثبــات اینکــه یــک مــدل کامپیوتــری قطعــی، ب
ــد  ــاد می کن ــوی را ایج ــال ق ــن احتم ــد، ای ــد می کن ــیون تقلی از فیبریاس
کــه فیبریاســیون یــک پدیــده »تصادفــی« نیســت، بلکــه از فراینــد 
ــا  ــت. م ــرج اس ــرج و م ــه ای از ه ــع، نمون ــود. درواق ــی می ش ــی ناش قطع
ایــن امــکان را بــا اســتفاده از دینامیــک غیرخطــی و تئــوری آشــوب بــرای 
ــه ای  ــازی های رایان ــی و شبیه س ــیون قلب ــی فیبریاس ــه برداری تجرب نقش
ــد  ــت می کنن ــده حمای ــن ای ــدت از ای ــه ش ــا ب ــم. یافته ه ــی کرده  ای را بررس
مــرج مکانی-زمانــی  و  نشــان دهنده هــرج  قلبــی  فیبریاســیون  کــه 
ــه ســوی هــرج و مــرج« پیش بینی هــای  اســت. شناســایی ایــن »مســیر ب
بســیار خاصــی در مــورد چگونگــی طراحــی داروهــای ضــد آریتمــی بــرای 

ــد ]3[. ــه می ده ــی ارائ ــیون قلب ــری از فیبریاس جلوگی

رفتارهای آشوب گون
نویــز  رفتــاری  ظاهــرًا  کــه  هســتند  پدیده هایــی  آشــوبی  پدیده هــای 
ــروی  ــون پی ــده و قان ــک قاع ــود از ی ــه در ذات خ ــی ک ــد در حال ــه دارن گون
و  معیــن6  سیســتم های  بیــن  آشــوبی  سیســتم های  رفتــار  می کننــد. 
ــوبی  ــده آش ــک پدی ــم ی ــت مه ــراردارد. دو خاصی ــزی ق ــتم های نوی سیس
4  Cardio Pulmonary Resuscitation
5  Cardiomyopathy
6  Deterministic

ــن  ــوبی بی ــده آش ــه پدی ــد:1- دامن ــدا می کن ــزی ج ــده نوی ــک پدی را از ی
دو مقــدار مشــخص می باشــد 2- در پدیده هــای آشــوبی، در بازه     هــای 
ــه در  ــود دارد درحالی ک ــیگنال وج ــی س ــکان پیش بین ــی ام ــک زمان کوچ
پدیده هــای نویــزی چنیــن خصوصیتــی مشــاهده نمی شــود. یکــی از 
ــدن در  ــاخه ش ــده دوش ــدن پدی ــد آم ــوبی پدی ــای آش ــخصات فرآینده مش
منحنی هــای مربــوط بــه فضــای حالــت بــه ازای بعضــی مقادیــر پارامترهــا 

ــد ]1[. ــی باش م

ابعاد فرکتال وهندسه فرکتالی
درســال 1960 فــردی بــه نام مندلبــرات7 هندســه غیراقلیدســی جدیدی را 
پایه گــذاری نمــود کــه می توانســت اشــکال نامنظــم را بــه شــیوه نامنظمــی 
ــورد  ــای م ــرار در المان ه ــارن و تک ــود تق ــن کار وج ــاس ای ــد. اس ــان کن بی
ــان  ــک الم ــف ی ــا تعری ــه ب ــه طوری ک ــت. ب ــه اس ــن هندس ــتفاده در ای اس
اولیــه و تولیــد فرزندانــی مشــابه بــا آن ولــی کوچک تــر، یــک ســری ابــزار 
ــک  ــه از ی ــم. در هرمرحل ــی آوری ــت م ــکل به دس ــک ش ــه ی ــت تجزی در جه
فرزنــد، یــک فرزنــد جدیــد تولیــد می شــود کــه کوچک تربــوده ولــی کامــا 
شــبیه بــه والــد خــود می باشــد. مــی تــوان ایــن فراینــد را بــا یــک عملگــر 

نمایــش داد کــه بــه طــور متوالــی بــه یــک ورودی اعمــال میشــود.

شــکل 1.  الــف( یــک عملگــر ســاده فرکتــال و اثرمتوالــی آن بــر یــک پــاره خــط، ب(یــک 
شــکل فرکتــال مصنوعــی

ــح  ــد غیرصحی ــی دارای بع ــکال فرکتال ــی، اش ــکال اقلیدس ــاف اش برخ
)S(بیانگررابطــه مســاحت )D( می باشــند. ازنظــر ریاضــی بعــد یــک شــکل

 )D∝)log)S(/log)L((:ــد ــکل می باش ــول )L( ش ــا ط آن ب
ــر  ــاحت آن 	 براب ــع، مس ــع مرب ــدن ضل ــر ش ــا دوبراب ــال ب ــوان مث ــه عن ب
می شــود درحالی کــه در اشــکال فرکتالــی هربــار کــه عملگــر فرکتــال 
ــا تکــرار عملگــر  اعمــال می شــود طــول شــکل ¾ حالــت اول می شــود و ب
طــول منحنــی بینهایــت می شــود ولــی مســاحت آن بــه یــک مقــدار 
ــگاه  ــوب جای ــث آش ــال دربح ــوم فرکت ــردد. مفه ــدود می گ ــخص مح مش
ــد  ــوبی می توان ــده آش ــک پدی ــذب8 ی ــتر ج ــال بس ــرای مث ــی دارد .ب خاص
یــک شــکل فرکتالــی باشــد وهمچنیــن بــرای تولیــد یــک شــکل فرکتالــی 

ــرد ]1[. ــتفاده ک ــوبی اس ــک آش ــک دینامی ــت از ی می بایس

خواص سیستم های آشوبی 
بــه  کــه  می تواننــد  ویژگــی می باشــند  دارای 	  آشــوبی  سیســتم های 
ــر  ــه ه ــت ک ــر اس ــه ذک ــوند. الزم ب ــتفاده ش ــخیصی اس ــار تش ــوان معی عن
یــک از ایــن ویژگی هــا دارای دقــت مربــوط  بــه خــود بــوده و اصــوال بــرای 
اظهــار نظــر کلــی یــک معیــار کافــی نمی باشــد. نکتــه مهــم و قابــل ذکــر 
آن اســت کــه هــر چــه طــول ســیگنال زمانــی مــورد بحــث بیشــتر باشــد 
7  Mandelbrot
8  Domain of Attraction
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ــر  ــرح زی ــه ش ــخصه ب ــن 	 مش ــد. ای ــد ش ــتر خواه ــز بیش ــج نی ــت نتای دق

می باشــد:

1-طیف فرکانسی
ــوبی  ــیگنال آش ــک س ــی ی ــای فرکانس ــه مولفه ه ــان داده ک ــات نش تحقیق
ــه نویــز صورتــی نزدیــک اســت.منحنی نویــز صورتــی  ــه طیــف مربــوط ب ب

ــد. ــع f/1 می باش ــورت تاب ــه ص ب

ــت.  ــده اس ــت آم ــع f k   بدس ــاس تاب ــه براس ــز ک ــه 4کاس نوی ــوط ب ــف مرب ــکل	. طی ش
منحنی هــا بــه ترتیــب الفبــا بــرای نویزهــای ســفید، صورتــی، قهــوه ای، ســیاه وبــه ازای 

مقادیــر k برابربــا 0 و1- و	- و	- می باشــد.]1[

 اگرچــه ایــن ویژگــی، یــک معیــار قــوی بــرای تشــخیص خاصیــت آشــوبی 
ــوان  ــال می ت ــرای مث ــت. ب ــمند اس ــم ارزش ــی ه ــی از جهات ــد ول نمی باش
ــب در  ــان قل ــرات ضرب ــی تغیی ــی در منحن ــن ویژگ ــدان ای ــه فق ــت ک گف
طــول زمــان می توانــد گویــای یــک ناهنجــاری در کارکــرد قلــب باشــد در 
شــکل3 منحنــی مربــوط بــه یــک فــرد بیمــار و یــک فــرد ســالم رســم شــده 
ــه کــه مشــاهده می شــود منحنــی فــرد بیمــار از شــکل  اســت و همان گون

مــوج مربــوط بــه طیــف نویــز صورتــی خــارج شــده اســت]1[.

شــکل	. طیــف فرکانســی مربــوط بــه تغییــرات ضربــان قلب.قســمت a مربــوط یــک فــرد 
ســالم وقســمت b مربــوط بــه فــرد بیمــار می باشــد ]1[.

2- ساختارهای منحنی های فضای حالت
بســتر جــذب یــک سیســتم آشــوبی بــا منحنــی مربــوط بــه ســیکل حــدی 
ــت  ــه متغیرحال ــه دارای س ــوبی ک ــتم های غیرآش ــت. درسیس ــاوت اس متف
ــی  ــا وقت ــرد ام ــرار می گی ــه ق ــک صفح ــی در ی ــن منحن ــند، ای ــی باش م
ــه  ــود گرفت ــه خ ــری ب ــد بزرگ ت ــی بع ــن منحن ــد ای ــوبی باش ــک آش دینامی
و دیگــر داخــل یــک صفحــه باقــی نمی مانــد لــذا یکــی از روش هــای 
مناســب بــرای تعییــن دینامیــک آشــوبی در یــک ســیگنال زمانــی بررســی 
منحنــی فضــای حالــت آن اســت. امــا اولیــن مشــکلی کــه در ایــن زمینــه 
بــه چشــم می خــورد آن اســت کــه یــک ســیگنال زمانــی تک بعــدی اســت 
ــدارد.  ــرای رســم نمــودار فضــای حالــت وجــود ن و متغیرحالــت اضافــی ب

ــتفاده  ــی اس ــیگنال زمان ــته س ــر گذش ــکل از مقادی ــن مش ــل ای ــرای ح ب
 nt , nt- τ ,nt+ τ نمــوده و ســه محــور فضــای حالــت را بــه ســه مقــدار
اختصــاص مــی دهیــم کــه τ تاخیــر زمانــی بیــن دو نمونــه متوالــی اســت 
و معمــوال آن را بیــن 1 یــا 2 انتخــاب می کننــد. ســپس بــا حرکــت اندیــس 
t بــرروی نمونه هــای ورودی و اســتخراج و رســم ایــن ســه تایی های مرتــب 
درفضــای ســه بعدی، نمــودار فضــای حالــت تولیــد می گــردد کــه در یــک 
ــر،  ــه یکدیگ ــبت ب ــی نس ــف قلب ــتقاق های مختل ــم اش ــیله رس روش به وس
فضــای حالــت مربــوط بــه ســیگنال قلبــی تشــکیل می شــود. ایــن نمــودار 
ســاختارهای مشــابه و محلــی را در ســیگنال زمانــی آشــکار می کنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن روش بــه ســه بعد محــدود نمی باشــد ولــی از 
آنجــا کــه در ســه بعد امــکان نمایــش فیزیکــی وجــود دارد از آن اســتفاده 
شــده اســت. موشــکافی ایــن منحنــی ســه بعــدی مشــکل اســت لــذا یــک 
صفحــه دوبعــدی را بــا آن تقاطــع داده )شــکل 	( و نقــاط تقاطع را بررســی 
ــد. درحالتی کــه  ــکاره9 می گوین ــرش پوان ــه نتیجــه حاصــل، ب ــد. ب می کنن
ــکاره  ــرش پوان ــد ب ــزی باش ــد نوی ــک فرآین ــه ی ــوط ب ــی مرب ــیگنال زمان س
ــر  ــل اگ ــد. در مقاب ــخص در می آی ــد و نامش ــوده ابرمانن ــک ت ــورت ی ــه ص ب
ســیگنال زمانــی مربــوط بــه یــک فرآینــد آشــوبی باشــد، نقشــه اســتخراج 
شــده دارای ســاختاری معیــن می گــردد. روش دیگــری کــه می تــوان 
ــتی  ــت بازگش ــتفاده از نگاش ــر داد اس ــده نظ ــودن پدی ــوبی ب ــورد آش در م
10 اســت. مطابــق شــکل	 نقــاط برخــورد منحنــی بــا صفحــه پوانــکاره بــر 

ــه  ــپس فاصل ــده و س ــماره گذاری ش ــورد، ش ــب برخ ــان و ترتی ــاس زم اس
ایــن نقــاط تــا مبــدا اندازه گیــری مــی شــود. هــر فاصلــه بــه همــراه 
ــه  ــک صفح ــل، در ی ــع ماقب ــه تقاط ــوط ب ــده مرب ــری ش ــه اندازه گی فاصل
جدیــد رســم می گــردد. درصورتــی ســیگنال مــورد بررســی، آشــوبی باشــد 
درمحــل تقاطــع بــا نیمســاز ربــع اول‐ســوم، منحنــی دارای شــیب منفــی 

زیــادی مــی باشــد.

شــکل	 . a(  نمــودار فضــای حالــت در ســه بعــد ووضعیــت قرارگیــری صفحــه پوانــکاره، b(  نگاشــت 
پوانــکاره بدســت آمــده، c( نگاشــت بازگشــتی بــر اســاس بــرش پوانــکاره ]1[     

3- بعد دینامیک
بســتر جذبــی کــه در اثــر یــک دینامیــک آشــوبی ایجــاد می شــود اوال 
ــتر  ــن بس ــه ای ــه آن ک ــه ب ــد. باتوج ــدود می باش ــا مح ــت و ثانی ــده اس پیچی
ــود و از  ــانده نمی ش ــط آن پوش ــا توس ــام فض ــد تم ــذب محدودمی باش ج
ــن جهــت  ــرد از ای ــرار نمی گی ــز ق ــن منحنــی در یــک صفحــه نی طرفــی ای
 Strange Attractor بعــد دینامیــک مربوطــه صحیــح نبــوده کــه آن را
بعــد دینامیــک دارای روش هــای مختلفــی می باشــد کــه  می نامنــد. 
ــرض  ــا ف ــن روش ب ــت. در ای ــتگی11 اس ــد همبس ــا روش بع ــی از آن ه یک
داشــتن نقــاط مربــوط بــه بســتر جــذب، یــک نقطــه را بــه عنــوان کانــون 
ــه شــعاع r حــول  ــار نمــوده  ]XC[ و یــک کــره ب ــن بســترجذب اختی در ای
ایــن مرکــز رســم می کنیــم وســپس  تعــداد نقاطــی از بســترجذب]Xi[ کــه 
9  Poincare Section
10   Return Map
11  Correlation Dimention
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در ایــن دایــره قــرار دارنــد را مشــخص می نماییــم ])N)r[، ایــن نقــاط بــه 
ــد  ــه مقدارجدی ــعاع ب ــش ش ــا کاه ــوند. ب ــاب می ش ــی انتخ ــورت اتفاق ص
ــد. بدیهــی اســت کــه  r/2، مجــددا نقــاط داخــل کــره شــمارش می گردن
ــوان گفــت کــه  ــد. به طــور خاصــه می ت ایــن تعــداد نقــاط کاهــش می یاب
ــده  ــتگی خوان ــد همبس ــه D بع ــد ک ــا rD  می باش ــب ب ــداد متناس ــن تع ای
می شــود، بــا گرفتــن لگاریتــم از دوطــرف رابطــهN)r(=crD و اعمــال 

ــود. ــاب می ش ــه، Dحس ــودار حاصل ــی در نم ــب خط تقری
ــره  ــد ک ــی بع ــت کل ــه در حال ــت ک ــن روش آن اس ــکات ای ــی از مش یک
مــورد نظــر مشــخص نبــوده و تغییــر آن بــر روی نتایــج اثــر می گــذارد. در 
ــا بعدهــای مختلــف  ایــن شــرایط مقــدار D بــرای یــک مجموعــه از کــره ب
ــا  ــه جواب ه ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــت امی ــن حال ــود و در ای ــبه می ش محاس
ــرات  ــت تغیی ــد. در نهای ــاق می افت ــن اتف ــم ای ــا ه ــه غالب ــوند ک ــرا ش همگ
D  بــر اســاس بعــد کــره مــورد نظــر رســم می شــود . در فرایندهــای 
ــه  ــی ک ــد در حال ــباع می رس ــت اش ــه حال ــریعا ب ــی س ــن منحن ــوبی ای آش
در فرایندهــای نویــزی ایــن منحنــی بــه صــورت مــداوم افزایــش مــی یابــد 

.]1[

4-حساسیت به شرایط اولیه
یکــی از روش هایــی کــه مــی تــوان آشــوبی بــودن یــک سیســتم را آزمایــش 
نمــود تغییــر شــرایط اولیــه آن بــه مقــدار خیلــی کــم و بررســی خروجــی آن 
اســت. در صورتــی کــه تغییــرات خروجــی شــدید باشــد مــی تــوان گفــت 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــت. ویژگی های ــوبی اس ــه آش ــتم مربوط ــه سیس ک
بــرای آنالیــز یــک ســیگنال زمانــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد مولفــه 

ــند ]1[. ــدن13 می باش ــگویی ش ــکان پیش ــوف12 و ام ــای لیاپان ه

1-4-مولفه های لیاپانوف
در ایــن روش نــرخ همگرایــی یــا واگرایــی دونقطــه در فضــای حالــت 
ــن صــورت کــه دونقطــه را  ــه یکدیگــر اندازه گیــری می شــود بدی نســبت ب
بــه فاصلــه d0 از یکدیگــر بــه عنــوان شــرایط اولیــه سیســتم درنظــر گرفتــه و 
باگذشــت زمــان رونــد همگرایــی آن دو را نســبت بــه هــم می ســنجند.این 
ــر  ــه اگ ــود ک ــدل می ش ــه)d)t(=d0e^)λt م ــتفاده از رابط ــا اس ــنجش ب س
12  Lyapunov Exponents

13  Predictive Ability

ــد ]1[. ــاس می باش ــه حس ــرایط اولی ــه ش ــبت ب ــتم نس ــد سیس λ>0  باش

2-4-امکان پیشگویی شدن
ــت  ــون تبعی ــک قان ــود از ی ــوبی در دل خ ــتم آش ــک سیس ــف ی ــق تعری طب
ــه مــا اجــازه پیشــگویی ســیگنال را بدهــد. از  می کند.ایــن ویژگــی بایــد ب
طرفــی بــه خاطــر حساســیت نســبت بــه شــرایط اولیــه هرچــه کــه نقطــه 
ــی  ــر م ــا کمت ــت درجواب ه ــم، دق ــگویی نمایی ــم پپیش ــری را بخواهی دورت
ــل پیش بینــی  ــه هیــچ عنــوان قاب ــل یــک سیســتم نویــزی ب شــود در مقاب

ــت ]1[. نیس

۵-کنترل پذیری
بــا توجــه بــه وجــود یــک ســاختار قانونمنــد در داخــل یــک پدیــده آشــوبی، 
مــی تــوان سیســتم را کنتــرل نمــود. درحقیقــت کنترل پذیــری بــا امــکان 
ــت  ــتخراج نگاش ــگام اس ــتقیم دارد. هن ــاط مس ــیگنال ارتب ــگویی س پیش
ــه  ــت ب ــه یــک سیســتم آشــوبی، منحنــی فضــای حال ــوط ب بازگشــتی مرب
صــورت یــک ســری الگوهــای تکــراری در می آیــد کــه حــول نیمســاز ربــع 
اول-ســوم نوســان می کند.کنتــرل یــک پدیــده آشــوبی یعنــی نگه داشــتن 

سیســتم حــول نقطــه تقاطــع منحنــی بازگشــتی بــا ایــن نیمســاز ]1[.

مدل سازی سیستم های آشوبگون
ــرای مــدل کــردن ایــن سیســتم ها از مجموعــه ای معــادالت دیفرانســیل  ب
اســتفاده می شــود کــه بــا اســتفاده از آن هــا و لحــاظ شــدن شــرایط اولیــه 
ــوان پیش بینــی دقیقــی از رفتــار یــک سیســتم آشــوب گون داشــت.  می ت
ایــن روش مدل هــای آشــوبی را بــه صــورت فشــرده نمایــش می دهــد کــه 

ــی محســوب می گــردد ]3[. ــرای حوزه هــای تحقیقات ــد ب دری جدی
ــده  ــود آم ــه وج ــر ب ــای اخی ــه در دهه ه ــت ک ــی اس ــری علم ــاب کس حس
ــن  ــده دارد. ای ــه عه ــا ب ــتم ه ــن سیس ــازی ای ــی در مدل س ــش عظمی و نق
محســابات مجموعــه ای از مشــتق و انتگــرال ســاده تــا مشــتق و انتگــرال 
کســری اســت. ایــن علــم در دهه هــای اخیــر محققــان زیــادی را از 
ــمت  ــه س ــک ب ــی و الکترونی ــک، زیست شناس ــی، فیزی ــای ریاض حوزه ه

ــت ]3[. ــیده اس ــود کش خ
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چکیده
ــده  ــی ش ــترک معرف ــه مش ــا حافظ ــده ب ــه چندپردازن ــک تراش ــه ی ــن مقال در ای
ــیار  ــی بس ــک معمول ــباتی بیوانفورماتی ــف محاس ــرای وظای ــژه ب ــه وی ــه ب ــت ک اس
مناســب می باشــد. ایــن معمــاری از رابط هــای گــذرگاه ناهمزمــان بــرای ایجــاد 
یــک روش طراحــی مــدار مجتمــع اســتفاده می کنــد کــه امــکان مقیاس بنــدی 
می کنــد.  فراهــم  طراحــی  بــرای  کمــی  بســیار  تــاش  بــا  را  چندپردازنــده 
یکــی از جنبه هــای کلیــدی ایــن روش طراحــی ایــن اســت کــه نیــازی بــه 
ــاعت ــت س ــر روی درخ ــه ب ــه تراش ــه و منطق ــل توج ــی قاب ــع طراح ــرف مناب  ص
 نیســت. بررســی های انجــام شــده بــر روی الگوریتــم تــراز اســمیت-واترمن 
ــر  ــش تاخی ــه افزای ــد ک ــان می ده ــده نش ــی ش ــاری معرف ــده روی معم ــرا ش اج
ســنکرون کامــا  معمــاری  یــک  عملکــرد  بــا  مقایســه  در  )بــاس(   گــذرگاه 

 قابل چشم پوشی است.

مقدمه
اغلــب مطلــوب اســت کــه یــک پایــگاه داده پروتئیــن یــا ژنوم بــه گونه ای جســتجو 
شــود کــه بخــش مــورد نظــر )قطعــه ای از آن( در توالــی آن ژنــوم جســتجو شــود. 
ایــن پایگاه هــای اطاعاتــی در حــال حاضــر حــاوی میلیاردهــا کاراکتــر از 
داده هــای دنبالــه ای هســتند و مقــدار داده هــای موجــود بــه طــور تصاعــدی در 
حــال افزایــش اســت. حتــی یــک جســتجوی ســاده کــه بــه دنبــال تطابــق دقیــق 
بیــن رشــته مــورد بحــث و زیــر رشــته پایــگاه داده باشــد، از نظــر محاســباتی کار 
ــگاه داده  ــای پای ــه کاراکتره ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــت. ای ــختی اس ــیار س بس

فــردی، جهــش یافتــه یــا دنباله هــای بعــدی از پایــگاه داده درج یــا حــذف شــده 
ــش،  ــکان جه ــد BLAST و FASTA ]1[ ام ــافی مانن ــای اکتش ــند. رویکرده باش
ــی  ــر برنامه نویس ــی ب ــای مبتن ــا الگوریتم ه ــد، ام ــم می کنن ــذف را فراه درج و ح
ــر  ــن از نظ ــمیت- واترم ــه اس ــد]2[. اگرچ ــن را ندارن ــمیت- واترم ــد اس ــا مانن پوی
فنــی برتــر اســت، امــا زمــان مــورد نیــاز بــرای انجــام محاســبات طوالنــی  اســت. 
الگوریتــم اســمیت- واترمــن  بــرای انجــام دادن یــک هم ترازســازی توالــی محلــی 
بــه کار گرفتــه می شــود و بــرای مشــخص کــردن مناطــق مشــابه بیــن دو توالــی 
اســید نوکلئیــک یــا پروتیــن اســتفاده می شــود. بــه جــای در نظــر گرفتــن تمــام 
توالــی ایــن الگوریتــم ســعی می کنــد کــه بــا در نظــر گرفتــن بخش هــای مختلــف 

ــا همــه طول هــای ممکــن میــزان شــباهت را بهینــه کنــد. ب

سیستم های پردازش
چهــار نــوع سیســتم پــردازش متــداول بــرای پــردازش تــراز توالــی مــورد اســتفاده 
ــوره،  ــای همه منظ ــوره، ابررایانه ه ــزی همه منظ ــای رومی ــرد: رایانه ه ــرار می گی ق
و   )ASIC(1برنامــه ویــژه  مجتمــع  مــدار  بــر  مبتنــی  شــتاب دهنده های 
F-(	 یهای مبتنــی بــر آرایــه دروازه قابــل برنامــه ریــزی میدانــ شــتاب دهنده 
PGA(. رایانه هــای رومیــزی همــه منظــوره معمــواًل محــدود بــه اســتفاده از 
یــک  هســتند. هــدف، طراحــی   FASTA یــا   BLAST الگوریتم هایــی ماننــد 
سیســتم چنــد پردازنــده ای اســت کــه دارای مقــدار تــوان محاســباتی الزم بــرای 
اجــرای الگوریتــم اســمیت- واترمــن بــر روی یــک مــدار مجتمــع در مــدت زمــان 

ــد. ــول باش معق
1  )ASIC(
2  )FPGA(

بیوانفورماتیک ژنومیک
رضا رمضانی، سینا سلمانپور
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ابرکامپیوترهــای همه منظــوره اغلــب بســیار گــران هســتند. ایــده ایــن اســت کــه 
بســیاری از پردازنده هــای کوچــک و ســاده را روی یــک مــدار مجتمــع بــزرگ قــرار 
دهیــم. یــک گــذرگاه	 در سیســتم اجــازه می دهــد تــا داده هــا بیــن پردازنده هــا و 

حافظــه مشــترک منتقــل شــوند. 

سازماندهی سامانه
طــرح اساســی یــک بخــش تــک کاک داخــل مــدار مجتمــع در شــکل1 نشــان 
 ARM922T CPU داده شــده اســت. پردازنــده ی ایــن کاربــرد نمونــه ی یــک
core بــوده و بخــش گــذرگاه یــک AMBA AHB اســت. گــذرگاه کل سیســتم بــه 
صــورت یــک درخــت پیکربنــدی شــده اســت )در ایــن حالــت خــاص بــه صــورت 
ــه ی  ــا حافظ ــتم ب ــامل سیس ــه ش ــذرگاه ریش ــش گ ــری(. بخ ــت باین ــک درخ ی
اشــتراکی اســت. هــدف از جفــت رابط هــای ناهماهنــگ )آســنکرون(	 گــذر 
دادن ســیگنال های گــذرگاه)داده، آدرس و کنتــرل( از مرزهــای حــوزه ی کاک 
اســت. هــر جفــت رابــط آســنکرون دارای ســیگنال های گــذر از رابــط آســنکرون 
ــا  ــمت برگ ه ــه س ــنکرون ب ــط آس ــذر از راب ــیگنال های گ ــه و س ــمت ریش ــه س ب

اســت. 

شکل1. یک گذرگاه با یک پروسسور و سه جفت رابط آسنکرون.

شکل	. رابط آسنکرون با بافر ورودی اختیاری.

بلــوک دیاگــرام ســطح بــاالی رابــط آســنکرون و یــک بافــر ورودی ســنکرون 
اختیــاری در شــکل	 نشــان داده شــده اســت. هــدف از ایــن بافــر ورودی 
تضمیــن آن اســت کــه داده هــای ارســال شــده بــه رابــط توســط آربیتــر	 بافاصلــه 
توســط رابــط جــذب می شــوند. کاک محلــی در ســمت ارســال رابــط، sclk و در 
ســمت دریافــت، rclk اســت. انتظــار مــی رود ایــن کاک هــا دارای فرکانــس نامــی 
یکســان باشــند، امــا فــاز نســبی دو کاک ممکــن اســت در طــی زمــان جابجــا 
شــود. حتــی اگــر دو کاک محلــی دارای فرکانس هــای متفاوتــی باشــند، رابــط 
ــوده و  ــنکرون sdata ب ــر س ــه باف ــرد. داده ی ورودی ب ــد ک ــل خواه ــی عم ــه خوب ب
ممکــن اســت شــامل هــر تعــداد بیــت داده ای مــوازی باشــد. خروجــی داده هــای 
مــوازی از بافــر ســنکرون و ورودی بــه رابــط آســنکرون دارای برچســب Din بــوده 
 bfull نامنــد. آربیتــر ســمت ارســال Dout و خروجــی داده هــای مــوازی از رابــط را
ــا  ــت( ت ــر اس ــودن باف ــر ب ــده ی پ ــان دهن ــاال نش ــاژ ب ــد )ولت ــه می کن را ماحظ

3  Bus
4  Asynchrony
5  Arbiter

تعییــن کنــد کــه آیــا داده را می تــوان ارســال کــرد یــا خیــر. اگــر آربیتــر ارســالی 
تاییــد کننــده ی send باشــد، آنــگاه ورودی sdata تضمیــن می شــود کــه چنانچــه 
ــد.  ــد ش ــذب خواه ــده sclk ج ــه ی باالرون ــر در گوش ــط باف ــد توس ــم باش bfull ک
ــط  ــرای درخواســت اینکــه Din توســط راب ســیگنال درخواســت ارســال )sreq( ب
جــذب شــود بــه کار مــی رود. چنانچــه رابــط قــادر بــه جــذب داده باشــد، آنــگاه 
sack تاییــد خواهــد شــد. رابــط آســنکرون را می تــوان بــدون بافــر ورودی بــه کار 
ــد  ــزی می کن ــط را برنامه ری ــمت راب ــه س ــت داده ب ــر حرک ــی آربیت ــا وقت ــرد، ام ب
پرشــدگی غیرضــروری گــذرگاه رخ می دهــد و در نتیجــه رابــط آمــاده ی پذیــرش 

ــود.  داده نخواهــد ب

در ســمت دریافــت رابــط، آربیتــر بــا تاییــد rreq* )فعــال پاییــن6( نشــان می دهــد 
ــود  ــد موج ــات جدی ــر اطاع ــت. اگ ــدی اس ــت داده ی جدی ــاده ی دریاف ــه آم ک
باشــد، رابــط rack* )فعــال پاییــن( را تاییــد خواهــد کــرد. نیــازی بــه یــک 
حافظــه ی میانگــر7 در ســمت دریافــت نیســت چــون آربیتــر ایــن ســمت چنانچــه 
 *rreq جدیــد نباشــد، می توانــد بــه ســادگی Dout قــادر بــه جــذب فــوری مقــدار
را تاییــد نکنــد. اســتفاده از بافــر ســنکرون در ایــن ســمت ورودی هیــچ تاخیــری 
را متوجــه رابــط نمی کنــد، بــا ایــن وجــود الزامــات مســاحت تراشــه را هــدف قــرار 

می دهــد. 

مــدارات داخلــی جعبــۀ "رابــط آســنکرون"8 در شــکل	 نشــان داده شــده اســت. 
ــه ای آســنکرون اولیــن ورودی اولیــن خروجــی  ــن یــک خط کشــی تــک مرحل ای
 GasP مرجــع ]12[ اســت. طــرح اصلــی GasP مبتنــی بــر طــرح )FIFO9(
اصــاح شــده اســت تــا امــکان عملکــرد 1/8 ولــت )بــا ســوئیچ از ترانزیســتورهای 
ــتفاده  ــا اس ــر داده )ب ــیرهای پهن ت ــکان مس ــال( و ام ــای انتق ــه گیت ه ــوری ب عب
ــیگنال های  ــرای س ــان ب ــود بازنش ــق خ ــای منط ــه ج ــارن ب ــای نامتق از اینورتره
ــر  ــرح کندت ــک ط ــن ی ــرح جایگزی ــن ط ــازد. ای ــم س ــیر داده( را فراه ــرل مس کنت
رابــط آســنکرون ســه مرحلــه ای FIFO کــه در ]13[ و ]14[ معرفــی شــده اســت. 
ایــن مــدار بــا یــک مســیر داده ای بــه پهنــای یــک بیــت نشــان داده شــده اســت، 
ــیرداده های  ــه مس ــوان ب ــیر داده )P و P*( را می ت ــرل مس ــیگنال های کنت ــا س ام

ــعه داد.  ــری توس پهن ت

 شکل	. جزئیات رابط آسنکرون با پهنای داده ای 1 بیت.

در  واقــع  فلیپ فــاپ  آســنکرون شــکل	،  رابــط  )چــپ(  ارســال  در ســمت 
بــاال ســمت چــپ هــادی وضعیــت آســنکرون در ورودی )SF( را در گوشــه ی 
نمونه بــرداری  ایــن  نتیجــه ی  می کنــد.  نمونه بــرداری   sclk پایین رونــده 
)ســیگنال ready( بــه طــور بالقــوه  نیم پایــدار بــوده و در طــی دور ه ی پاییــن 
sclk، زمــان دقــت بــه انــدازه ی کافــی نیم پایــداری بایــد میســر شــود تــا از عــدم 
موفقیــت هماهنگ ســازی پیشــگیری شــود. ایــن تحلیــل زمــان دقــت بایــد بــرای 
هــر فنــاوری مــدار مجتمــع جدیــد انجــام شــود، امــا نســبت بــه طــرح درختــی 

کاک جهانــی بســیار ســاده تر اســت. 

آســنکرون FIFO بــا SF ، SF و core کار خــود را در وضعیــت بــاال آغــاز می کننــد. 
 FIFO وقتــی ســمت ارســال نیازمنــد قــرار دادن قطعــه اطاعــات جدیــد در
ــر  ــد. اگ ــرار می ده ــم داده را در Din ق ــرده و آیت ــاال ک ــت ب ــد، sreq را وضعی باش

6  Active low
7  Buffer
8  Asynchronous Interface
9  First-In first-out
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 )DF( در وضعیــت بــاال باشــد، آیتــم داده در فلیپ فــاپ داده ورودی ready
دریافــت می شــود و هــادی وضعیــت ورودی )SF( بــا پالســی روی گوشــه ی 
ــاال  ــن و SL ب ــی SF پایی ــرد. وقت ــرار می گی ــن ق ــت پایی ــده sclk در وضعی باالرون
ــود داده  ــب می ش ــن کار موج ــد.  ای ــد ش ــه10 خواه ــره core برانگیخت ــند، گ باش
ــر  ــن رود )پ ــده(، و SL پایی ــی ش ــه )خال ــاال رفت ــده و SF ب ــی ش ــه DL کپ از DF ب
شــود(. وقتــی ســمت دریافــت )راســت( بــا مقــدار موجــود Dout کارش تمــام شــد، 
ــوه  ــور بالق ــه ط ــد ب ــکان ده ــه FIFO ام ــا ب ــد ت ــن می کن ــت پایی rreq* را وضعی
ــگاه FIFO در واقــع Dout را  Dout را بازنویســی کنــد. اگــر avail* پاییــن باشــد، آن
ــرار  ــاال ق ــت ب ــده rclk در وضعی ــه ی باالرون ــز در گوش ــرده و SL را نی ــی ک بازنویس
ــده  ــه ش ــدار در ]11[ ارائ ــن م ــرد ای ــورد عملک ــع در م ــات جام ــد. اطاع می ده

اســت.

شکل	. بخشی از یک گذرگاه، که به ترافیک تا ریشه رسیدگی می کند.

ــی در  ــر کاک محل ــوزه ی ه ــع در ح ــذرگاه واق ــش گ ــازماندهی بخ ــات س جزئی
ــرای  ــتقل ب ــش مس ــع دو بخ ــت. در واق ــده اس ــان داده ش ــکل های 	 و 	 نش ش
ــه ی  ــمت ریش ــه س ــذرگاه ب ــک گ ــرای ترافی ــی ب ــود دارد، یک ــذرگاه وج ــش گ بخ
ــه ســمت برگ هــای  ــرای ترافیــک گــذرگاه ب درخــت گــذرگاه )شــکل	( و یکــی ب
درخــت )شــکل	(. قســمت مربــوط بــه ترافیــک تــا ریشــه دارای چندیــن منبــع 
داده اســت، امــا تنهــا یــک دریافت کننــده ی داده )نزدیک تریــن رابطــه بــه 
ــده ی داده  ــن دریافت کنن ــه دارای چندی ــی از ریش ــک دریافت ــه( دارد. ترافی ریش
اســت، امــا تنهــا یــک منبــع داده )همچنیــن نزدیک تریــن رابــط بــه ریشــه( دارد. 
مطابــق بــا مشــخصه ی گــذرگاه AMBA AHB، هیــچ ســیگنال دوجهتــه ای 
ــیم های  ــی در س ــای الکتریک ــرار دادن بافره ــل ق ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــود ن وج

ــت.  ــر اس ــذرگاه امکان پذی گ

در قســمت مربــوط بــه ترافیــک بخــش گــذرگاه تــا ریشــه )شــکل	(، آربیتــر بایــد 
انتخــاب کنــد کــه بــه کــدام یــک از ســه منبــع ممکــن داده بایــد رســیدگی شــود 
)در صورتــی کــه چنیــن منبعــی موجــود باشــد(. آربیتــر بافــر ورودی نزدیک تریــن 
ــه  ــا ن ــرد ی ــد داده ای را بپذی ــا ببینــد می توان ــا ریشــه را بررســی می کنــد ت ــط ت راب
)ســیگنال bfull(. اگــر bfull پاییــن اســت و یــک یــا چنــد منبــع داده ی ممکــن 
نیازمنــد ارســال داده اســت )rack* پاییــن یــا req بــاال(، آربیتــر یکــی را انتخــاب 
 *rreq( کــرده و بــه منبعــی ســیگنال می دهــد کــه بــه آن رســیدگی شــده اســت
پاییــن یــا ack بــاال(. آربیتــر همچنیــن مالتی پلکســر را ســوئیچ می کنــد تــا 
داده ی صحیــح را بــه نزدیک تریــن رابــط آســنکرون بــه ریشــه هدایــت کنــد. اگــر 
ــط آســنکرون  ــر ورودی راب ــع رســیدگی کــرده باشــد، باف ــه یکــی از مناب ــر ب آربیت

ــد.  ــد send داده را بخوان ــا تایی ــا ب ــد ت ــیگنال می ده ــده را س دریافت کنن
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شکل	. بخشی از گذرگاه، که به ترافیک خروجی از ریشه رسیدگی می کند.

در قســمت بخــش گــذرگاه بــرای ترافیــک خروجــی از ریشــه )شــکل	(، آربیتــر 
ــه ریشــه دارای داده هــای جدیــد  ــا نزدیک تریــن رابــط ب بایــد تعییــن کنــد کــه آی
ــا اســتفاده از ســیگنال rack*(. اگــر داده ی جدیــدی  ــا خیــر )ب موجــود اســت ی
ــد داده را  ــرده و مقص ــایی )Decode( ک ــر آدرس را رمزگش ــد، آربیت ــود باش موج
مشــخص می کنــد )پردازنــده یــا یکــی از دو رابــط واقــع در بــاالی شــکل(. 
ســپس مقصــد بررســی می شــود تــا مشــخص شــود کــه آیــا آمــاده ی جــذب داده 
ــذب  ــه ج ــادر ب ــد ق ــر مقص ــا(. اگ ــرای رابط ه ــیگنال bfull ب ــر )س ــا خی ــت ی اس
ــد  ــت تایی ــه ریشــه در حال ــط ب ــن راب ــر rreq* را روی نزدیک تری داده باشــد، آربیت
ــا از  ــد11 ت ــد نمی کن ــیگنال را تایی ــن س ــورت ای ــن ص ــر ای ــد، در غی ــظ می کن حف
ــه  ــدی را ک ــن مقص ــر همچنی ــد. آربیت ــری کن ــی داده پیش گی ــی احتمال بازنویس
داده هــا در حــال ارســال بــه آن هســتند ســیگنال می دهــد )ســیگنال send بــرای 

رابط هــا(. 

تحلیل عملکرد
در کل بــرای ارزیابــی عملکــرد سیســتم چندپردازنــده ای بــرای یــک کاربــرد 
مشــخص الزم اســت ترافیــک گــذرگاه سیســتم مــدل شــود. بــه منظــور مقایســه ی 
عملکــرد سیســتم بــه عملکــرد مربــوط بــه چندپردازنــده ی فرضــی طراحــی 
ــی	1، الزم  ــنکرون همگان ــق س ــا منط ــا ب ــذرگاه، ام ــوژی گ ــان توپول ــا هم ــده ب ش
اســت تاخیــر اضافــی ناشــی از رابط هــای آســنکرون مــدل شــود. رابط هــا هیــچ 
ــه  ــادر ب ــنکرون ق ــون FIFO آس ــوند چ ــب نمی ش ــردی را موج ــه ی عملک جریم
ــت.  ــیکل کاک اس ــک س ــر از ی ــی در کمت ــه خروج ــور دادن داده از ورودی ب عب

بــرای کاربــرد بیــان شــده در اینجــا، چندیــن مدل ســازی  ضــرورت نــدارد. نشــان 
داده خواهــد شــد کــه حجــم ترافیــک بــه قــدری کــم اســت کــه درگیــری گــذرگاه 
ــه  ــد ک ــزرگ باش ــدازه ای ب ــه ان ــد ب ــذرگاه بای ــر گ ــاده و تاخی ــاق افت ــدرت اتف ــه ن ب

تاثیــر زیــادی روی نــرخ پــردازش داشــته باشــد. 

ــر اســاس  ــزده ARM از نــوع 		 بیتــی ب ــه پردان الگوریتــم اســمیت-واترمن در ی
ــد  ــه می توان ــت ک ــرده اس ــدری فش ــه ق ــد ب ــن ک ــت. ای ــده اس ــته ش ]15[ نوش
ــه  ــمیت-واترمن مجموع ــم اس ــود. الگوریت ــا بش ــده ج ــش پردازن ــه ی ک در حافظ

ــی دارد: ــل را در پ ــادالت ذی مع

 j = 0 یا   i = 0 هایی که j و i برای همه ی

11  De-assert
12  global synchronize
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مــکان  و   )i( جســتجو  رشــته ی  مــکان  کنونــی  جفت گیــری  در  امتیــاز	1   Ii,j
رشــته ی پایــگاه داده )j( اســت در صورتــی کــه مــا کاراکتــر جســتجوی کنونــی را 
در رشــته ی پایــگاه داده درج کنیــم. Di,j نمــره در جفت گیــری کنونــی اســت اگــر 
ــری  ــره در جفت گی ــم. Mi,j نم ــذف کنی ــی را ح ــگاه داده ی کنون ــر پای ــا کاراکت م
ــا  ــق ی ــک تطاب ــم )ی ــذف کنی ــه ح ــه درج و ن ــر را ن ــا کاراکت ــر م ــت اگ ــی اس کنون
ــذف  ــا ح ــِد درج ی ــه ی جدی ــک مجموع ــروع ی ــرای ش ــه ب ــش(. جریم ــک جه ی
 c ــر ــا حــذف براب ــرای اســتمرار یــک مجموعــه از درج ی ــر g اســت. جریمــه ب براب
اســت. پــاداش بــرای تطابــق دو کاراکتــر برابــر d اســت، کــه بــه کاراکتــر رشــته ی 
جســتجوی کنونــی )ai( و کاراکتــر پایــگاه داده ی کنونــی )bj( بســتگی دارد. 
بــرای جســتجوهای d ،DNA بــرای همــه ی ai = bj هــا مقــدار مثبــت ثابتــی 
ــتجوهای  ــرد. در جس ــر می گی ــدار صف ــوارد مق ــر م ــرای دیگ ــد و ب ــار می کن اختی
پروتئیــن، ماتریــس d معمــوال دارای درایه هــای قطــری مثبــت اســت، امــا دارای 

ــت.  ــز هس ــر نی ــری غیرصف ــای غیرقط درایه ه

یــک ARM922T پیاده ســازی شــده در فنــاوری nm CMOS 130 مســاحت 
2/3 میلی متــر مربــع را اشــغال کــرده و در 0		 مگاهرتــز کار می کنــد. حداکثــر 
FI- اســت.  مربــع  میلی متــر  برابــر 800   ITRS از  انــدازه ی قطعــه حاصــل 
FO هــای آســنکرون پیوســت شــده بــه هــر بخــش گــذرگاه بایــد کمتــر از 	0.0 
ــندگان  ــط نویس ــده توس ــام ش ــرح انج ــا ط ــق ب ــه مطاب ــند ک ــع باش میلی مترمرب
ــل  ــی قائ ــه امتیازات ــتم حافظ ــذرگاه AMBA و سیس ــرای گ ــد ب ــت. بای ]11[ اس
شــد، بنابرایــن ده درصــد بــه مســاحت پردازنــده افــزوده می شــود. نتیجــه 

ــدازه ی  ــر ان ــک حداکث ــوان روی ی ــده را می ت ــدود 7		 پردازن ــه ح ــت ک ــن اس ای
قطــع جــای داد. بــا ضــرب 7		 پردازنــده در 0		 مگاهرتــز بــرای هــر پردازنــده 
ــد  ــل می کنن ــود عم ــل خ ــرعت کام ــا س ــا در تقریب ــی آنه ــه همگ ــرض ک ــن ف و ای
ــیکل های  ــد. س ــت می ده ــز بدس ــی 7	 گیگاهرت ــی ترکیب ــس پردازش ــک فرکان ی
ــرد یکســانند، بنابرایــن در  ــرای کــد ARM کارب دســتوری و ســیکل های کاک ب
ــون  ــدود 1/9 میلی ــگاه داده، ح ــر پای ــر کاراکت ــیکل کاک در ه ــرخ 000	 س ن

ــرد.  ــردازش ک ــوان پ ــه را می ت ــر ثانی ــگاه داده در ه ــر پای کاراکت

ITRS عــدد 1/7 گیگاهرتــز را بــه عنــوان حداکثــر فرکانــس کاک محلــی قابــل 
ــرای nm 130 پــردازش بیــان می کنــد. حصــول ب
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ــن آن را  ــه اســت]1[. بنابرای ــارد جفــت پای ــوم انســان شــامل حــدود ســه میلی ژن
ــتجوی 00	  ــته جس ــک رش ــرای ی ــن ب ــمیت- واترم ــتفاده از اس ــا اس ــوان ب می ت
پایــه ای و سیســتم چندپردازنــده ای ارائــه شــده در اینجــا در حــدود 6	 دقیقــه بــا 
اســتفاده از فنــاوری امــروزی جســتجو کــرد. گــزارش شــده اســت کــه با اســتفاده 
ــگاه  ــزی ده میلیــون پای ــک DEC آلفــای 			 مگاهرت ــا ی از اســمیت- واترمــن ب
ــده ی  ــرض در پردازن ــن ف ــرد ای ــتجو ک ــه جس ــوان در 	8	 ثانی ــه را می ت داده پای

ــه طــول می انجامــد ]3[. ــه شــده تنهــا 	 ثانیــه ب ارائ

پردازنــده ی Kestrel تــک دســتوری چنــد داده ای )SIMD( طراحــی شــده 
ــه را در  ــی، ده میلیــون جفــت پای ــرای مســئله ی هم ترازســازی متوال بخصــوص ب
	1 ثانیــه انجــام می دهــد و قــادر اســت کل ژنــوم انســان را در حــدود 	6 دقیقــه 
جســتجو کنــد ]3[. ایــن موضــوع کــه آیــا طــرح Kestrel قــادر بــه مقیاس بنــدی 
ــود  ــد ب ــا خواه ــده در اینج ــی ش ــده ی معرف ــا چندپردازن ــابه ب ــیوه ای مش ــه ش ب
یــا نــه هنــوز آشــکار نیســت کــه دلیــل آن طراحــی ســنکرون جهانــی آن اســت. 
همچنیــن Kestrel هماننــد یــک ابررایانــه ی عمومــی انعطاف پذیــر نیســت 
ــرا  ــان اج ــک زم ــان را در ی ــتور یکس ــک دس ــد ی ــا بای ــه ی پردازنده ه ــن هم بنابرای
ــه  ــده ای ارائ ــرح چندپردازن ــتند. ط ــی هس ــای 8 بیت ــا پردازنده ه ــد و این ه کنن
شــده در اینجــا از یــک پردازنــده ی ARM 		 بیتــی اســتفاده می کنــد، امــا 
ــر  ــای کوچک ت ــل پردازنده ه ــرد )مث ــره بب ــز به ــا نی ــر پردازنده ه ــد از دیگ می توان

ــی(.  8 بیت

نتیجه گیری
روشــی بــرای طراحــی سیســتم های روی تراشــه ای ابررایانــه ای کــه نیازمنــد 
تــاش طراحــی کمتــری اســت ارائــه شــد و بــرای طراحــی یــک سیســتم 
مســائل  از  مهمــی  دســته ی  روی  خــوب  عملکــرد  بــا  چندپردازنــده ای 
ــه ی  ــا حافظ ــده ی ب ــک چندپردازن ــرح ی ــن ط ــت. ای ــه کار رف ــک ب بیوانفورماتی
ــا  ــه عمدت ــت ک ــی اس ــد داده ای )MIMD( عموم ــتوری چن ــتراکی چنددس اش
مبتنــی بــر اجــزای خــارج از قفســه ای اســت. از آنجــا کــه ایــن چندپردازنده هــا 
را می تــوان بــه طــور بالقــوه بــرای بیشــتر کاربردهــای ابرمحاســباتی بــه کار بــرد، 
هزینــه در واحــد تولیــد آنهــا احتمــاال بســیار کمتــر از ســخت افزارهای بــا کاربــرد 
خــاص اســت. همچنیــن، بــا موجــود بــودن الگوریتم هــای جدیــد همترازســازی 
ــای  ــتر در الگوریتم ه ــه بیش ــوان هرچ ــی را می ت ــرح MIMD عموم ــی، ط متول
ــدی  ــی مقیاس بن ــه خوب ــده ای ب ــتم های چندپردازن ــت. سیس ــه کار گرف ــد ب جدی

ــد.  ــتگی ندارن ــی وابس ــم جهان ــب ک ــت کاک اری ــه درخ ــون ب ــد چ می کنن

یــک مــدار چاپــی بــا ترانزیســتورهای گسســته NMOS و PMOS ســاخته شــد تــا 
عملکــرد رابــط آســنکرون را آزمایــش کنــد. طراحــی چیدمــان ایــن مــدار مجتمــع 
بــه زودی شــروع خواهــد شــد. برنامــه ریــزی شــده اســت کــه ایــن مــدار مجتمــع 
بــرای تولیــد بــا تکنولــوژی CMOS در ابعــاد nm 180 بوســیله MOSIS ســاخته 

شــود ]18[.

ــا فــرض یــک پردازنــده ی ARM9 و گــذرگاه  هرچنــد تحلیــل عملکــردی فــوق ب
ــده/  ــر پردازن ــی دیگ ــای ترکیب ــتر گزینه ه ــت، بیش ــورت گرف AMBA AHB ص
 ARM و دیگــر پردازنده هــای MIPS گــذرگاه نیــز امکا ن پذیــر اســت. انــواع
ــب تر  ــاص مناس ــرد خ ــک کارب ــرای ی ــاید ب ــوده ش ــن ب ــای ممک ــا گزینه ه مطمئن

ــند.  باش

برای مشاهده منابع کلیک کنید.

https://docs.google.com/document/d/1BN5oY_mZdTRAIGrALBxrL7VcilZ3S8v0Yk0LRSTVm_k/edit?usp=sharing
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دانش و رخداد

بــه 	  کمــک  بــرای  قلــب  بافــت  تولیــد  چالش هــای 

فضایــی ســفرهای  در  فضانــوردان 

ترمیم زخم به کمک رنگدانه های حساس به نور	 

دورمیو	 
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بــه  کمــک  بــرای  قلــب  بافــت  تولیــد  چالش هــای 
فضایــی ســفرهای  در  فضانــوردان 

علیرضا غفرانی
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چرا سفر در فضا باعث بروز مشکالت جسمانی 

می شوند؟ 
ــرای زندگــی در شــرایط زمیــن تنظیــم شــده و اگــر  ــدن انســان، فقــط ب ب
ــرد، در طوالنی مــدت باعــث  ــرار بگی ــن محیــط ق در شــرایطی خــارج از ای
ــش،  ــامل گران ــرایط ش ــن ش ــود. ای ــرد می ش ــدن ف ــکاتی در ب ــروز مش ب
فشــار هــوا، وضعیــت جــوی هــوا، اشــعه های موجــود در ســطح زمیــن و... 
اســت. وقتــی انســان از مــدار زمیــن خــارج می شــود همــه ی ایــن شــرایط 
به کلــی تغییــر می کنــد و ایــن تغییــر بســیار بــزرگ و خطرناکــی بــرای 

ــورد اســت. ســامتی فــرد فضان

ضررهای جسمانی سفر به فضا:
باتوجه بــه تجهیزاتــی کــه تحــت اختیــار فضانــوردان قــرار دارد، آن هــا 
می تواننــد تــا حــد بســیار زیــادی از ایــن تغییــرات محیطــی در امــان 
ــتند  ــیب زا هس ــوز آس ــدت هن ــل در طوالنی م ــی از عوام ــا بعض ــند؛ ام باش
و تغییــر گرانــش مهم تریــن عامــل اســت. شــرایط ریــز گرانــش )بی وزنــی( 
ــر  ــر خطرناکــی به نظ ــی تغیی ــد عموم ــت، در دی ــم اس ــا حاک ــه در فض ک
ــت از  ــا واقعی ــت، ام ــز هس ــرگرم کننده نی ــب و س ــًا جال ــد و اتفاق نمی رس
چیــزی کــه مــا فکــر می کنیــم ترســناک تر اســت. البتــه فضانــوردان 
ــا  ــق ب ــرای تطبی ــادی را ب ــات زی ــا تمرین ــه فض ــدن ب ــتاده ش ــل از فرس قب
شــرایط حاکــم بــر آنجــا پشــت ســر می گذارنــد و حتــی دوره هــای ورزشــی 
علی رغــم  ولــی  می گذارنــد،  اقامــت خــود  در طــول  ســخت گیرانه ای 
ــدت  ــی طوالنی م ــا، در ط ــازی ها آن ه ــق س ــات و تطبی ــن تمرین ــام ای تم

ــوند. ــده ای می ش ــکات عدی ــار مش ــا، دچ ــی در فض زندگ

تأثیر ریز گرانش بر قلب:
ــده  ــم ش ــن تنظی ــش زمی ــاس گران ــر اس ــان ب ــون انس ــردش خ ــتم گ سیس
ــه  ــد: ب ــم می زن ــه ه ــان را ب ــی انس ــم طبیع ــن نظ ــی ای ــی بی وزن ــت، ول اس
ــون  ــردن خ ــا ک ــب را در جابه ج ــش، کار قل ــودن گران ــه نب ــورت ک ــن ص ای
بســیار راحت تــر می کنــد. البتــه ایــن مســئله اصــًا خــوب نیســت و 
ــه  ــه ک ــه این گون ــود. ب ــی می ش ــات قلب ــن عض ــث تحلیل رفت ــرور باع به م
پــس از برگشــتن آن هــا از فضــا، پدیــده ی به اصطــاح ضعیف شــدن قلــب، 
باعــث تغییــر در عملکــرد و ریتــم قلــب شــخص فضانــورد می شــود. البتــه 
ایــن عــوارض محیطــی فقــط بــه قلــب خاصــه نمی شــود و می توانــد بــه 

دیگــر اعضــای بــدن ماننــد کبــد نیــز آســیب برســاند.

راهکار دانشمندان برای این مشکل:
ــت؛  ــت اس ــد باف ــئله، تولی ــن مس ــورد ای ــان در م ــی محقق ــتراتژی کل اس
ــم  ــرد، بتوانی ــادی ف ــلول های بنی ــتفاده از س ــا اس ــه ب ــورت ک ــن ص ــه ای ب
ــیب دیده ی  ــت آس ــا باف ــوان آن  را ب ــه بت ــم ک ــد کنی ــر را تولی ــت موردنظ باف
ــن جایگزینــی عملکــردی تهاجمــی ماننــد  ــه ای ــن کــرد. البت فــرد جایگزی
ــت  ــه باف ــده ب ــت تولیدش ــق باف ــق تزری ــدارد و از طری ــاز ن ــای ب جراحی ه

می شــود. انجــام  آســیب دیده 

چالش ناسا:
چالــش بافــت عروقــی ناســا، جایــزه ای پانصدهــزار  دالری اســت کــه بیــن 
ــان در  ــی انس ــم و عروق ــدام ضخی ــت ان ــد باف ــه بتوانن ــی ک ــم اول ــه تی س
ــث  ــه فقــط بح ــود. البت ــیم می ش ــد تقس ــد کنن ــط آزمایشــگاهی تولی محی
ــن  ــد ای ــتاد و پنج درص ــل هش ــت، حداق ــرح نیس ــا مط ــن بافت ه ــد ای تولی
بافــت بایــد بتواننــد عملکــرد متابولیکــی را مشــابه ســلول های درون بــدن 
ــد پیشــنهاداتی  در طــی مــدت 0	 روز حفــظ کننــد و همچنیــن تیــم، بای
را از طریــق آزمایش هایــی ارائــه می کردنــد کــه بتــوان در ریــز گرانــش 
نیــز ایــن بافت هــا تولیــد شــوند. هــدف ناســا از ایــن چالــش، تولیــد 
بافت هــای متابولیکــی ضخیــم )بیــش از یــک ســانتی متر( بــود کــه از 
آن می تــوان بــرای پیشــبرد تحقیقــات فیزیولــوژی بــدن انســان و پزشــکی 
بــرای  از آن  اســتفاده کــرد؛ ناســا به طــور منحصربه فــرد می توانســت 
افزایــش ســطح ســامتی و کاهــش آســیب های جســمانی خدمــه ی خــود 

در مأموریت هــای طوالنی مــدت اســتفاده کنــد.

تولید بافت قلب:
بــه نقــل از ناروتوشــی هیبینــو - پزشــک، PhD و دانشــیار جراحــی در 
ــون  ــا تاکن ــه م ــن کاری ک ــه بهتری ــد ک ــر بگیری ــیکاگو - در نظ ــگاه ش دانش
ــب  ــت قل ــت باف ــر )ضخام ــد میلی مت ــا چن ــاد تنه ــم در ابع ــام داده ای انج
ــن کار  ــام ای ــه انج ــت ک ــا می دانس ــن، ناس ــت؛ بنابرای ــوده اس ــدی( ب تولی
ــه  ــش ب ــن چال ــر اول و دوم ای ــزه ی نف ــت - جای ــز اس ــیار چالش برانگی بس
گروه هایــی رســیده بــود کــه بافــت کبــدی را تولیــد کــرده بودنــد. برنــده ی 
ــو متخصــص  ــر هیبون ــه سرپرســتی دکت ــزه ی ســوم تیمــی 10 نفــره ب جای
ــب را  ــت قل ــد باف ــود تولی ــی خ ــته ی تخصص ــاس رش ــر اس ــود و ب ــب ب قل
ــب ســخت تر  ــب به مرات ــد بافــت قل ــد کــه تولی ــود؛ هرچن انتخــاب کــرده ب
موانــع  ســختی  ایــن  و  بــود  کبــد  ماننــد  دیگــر  بافت هــای  تولیــد  از 
چالش برانگیــزی بــر ســر راه دکتــر هیبینــو و دانشــجویانش قــرار داده 

ــود. ب

چالش های تولید بافت قلب:
ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــب ب ــت قل ــی باف ــو روی مهندس ــگاه هیبین آزمایش
ــد  ــا مشــکل فقــط تولی ــد، ام ــتی کار می کن ــاپ زیس ــه بعدی و چ چــاپ س
بافــت نبــود. هیبینــو دربــاره ی ایــن موضــوع می گویــد: »چالــش در 
ــر  رگ ســازی اســت، اگــر ضخامــت بافــت از کســری از میلی متــر ضخیم ت
شــود ســلول های داخــل بافــت دچــار کمبــود اکســیژن شــده و می میرنــد. 
ــی  ــورت درخت ــاخه رگ هایی را به ص ــد ش ــم بای ــت ضخی ــاد باف ــرای ایج ب
بــرای حمایــت از بافــت قــرار دهیــم امــا موضــوع بــه ایــن ســادگی ها 
ــم.« البتــه غیــر از  ــن کار را نداری هــم نیســت، چــون مــا هنــوز فنــاوری ای
ــت وپنجه  ــز دس ــی نی ــش خارج ــک چال ــا ی ــم ب ــانی، تی ــتم خون رس سیس
نــرم می کــرد: همه گیــری کرونــا باعــث شــده بــود دانشــجویان نتواننــد در 
دانشــگاه حضــور پیــدا کننــد و ایــن کار را بســیار ســخت تر می کــرد. ایــن 
در حالــی بــود کــه از 0	 تیــم حاضــر در ایــن مســابقه فقــط 	 تیــم باقــی 
ــه تمــام  ــد ب ــد. ایــن چالش هــا باعــث شــد کــه ایــن تیــم نتوان  مانــده بودن
ــک  ــد ی ــه 80 درص ــط ب ــد و فق ــدا کنن ــت پی ــابقه دس ــن مس ــای ای معیاره
ــن  ــه ای ــند و ب ــی 0	 روز برس ــدی در ط ــت تولی ــب از باف ــانتی متر مکع س

ــود کــه بافــت قلبــی توانایــی تپــش نداشــت. معنــی ب

مسیرهای جدید برای آینده:
ــم  ــن تی ــاورد، ای ــه دســت نی ــزه را ب ــروژه بخشــی از جای ــن پ درحالی کــه ای
ــته  ــده ی رش ــتای آین ــی در راس ــوان تحقیقات ــد به عن ــام دادن ــه انج ــه آنچ ب
خــود افتخــار می کننــد. هیبینــو می گویــد: »بــرای ایجــاد بافــت انســانی 
ــاختار  ــت آوردن س ــش به دس ــن چال ــری، بزرگ تری ــدام دیگ ــوع ان ــر ن ــا ه ی
ســه بعدی اســت. مــا هنــوز نمی توانیــم قلــب یــا کبــد بســازیم، بــه همیــن 
ــن  ــن، ای ــت؛ بنابرای ــا اس ــی م ــل فعل ــا راه ح ــد تنه ــه پیون ــت ک ــل اس دلی
ــاوری خــاص نیســت،  ــن فن ــر چالــش توســعه ی ای ــه ب فقــط در مــورد غلب
بلکــه در مــورد تغییــر آینــده ی علــم و پزشــکی اســت. به عــاوه، ایــن 
چالــش، الهام بخــش پروژه هــای تحقیقاتــی جدیــد در آزمایشــگاه نیــز 
هســت. اکنــون کــه ایــن چالــش را پشــت ســر گذاشــتیم، حــدود 0	 
دانشــجوی کارشناســی در آزمایشــگاه داریــم، و هــر یــک از آن هــا پــروژه ی 
ــه دلیــل تمــام ســؤاالتی کــه در  ــد، ب ــرای کارکــردن دارن منحصربه فــردی ب
طــول چالــش پیش آمــده و بایــد بــه آن هــا پاســخ داده شــود.« همچنیــن 
هیبینــو می گویــد: »ایــن بــه مــا فرصــت بزرگــی داده اســت. گاهــی اوقــات 
ممکــن اســت ایجــاد یــک برنامــه ی تحقیقاتــی بــزرگ دشــوار باشــد، امــا 
بــا ایــن پــروژه مــا توانســتیم ســؤاالت زیــادی را تــا حــد قابل قبولــی پیــش 

ــم«. ببری
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ترمیم زخم به کمک رنگدانه های حساس به نور

نعیم قربان سرشت
رنگدانه هایــی  و  نــازک  بســیار  الیه هــای  از  اســتفاده  بــا  دانشــمندان 
دســتگاهی  می شــوند،  اســتفاده  غذایــی  صنایــع  در  معمــوال  کــه 
را  عصبــی  ســلول های  می توانــد  کــه  کرده انــد  ابــداع  قابل کاشــت 
بــرای سرعت بخشــیدن بــه ترمیــم زخــم تحریــک کنــد. ایــن فنــاوری کــه 
ــگاهی  ــی های آزمایش ــتین بررس ــی نخس ــود و ط ــال می ش ــور فع ــط ن توس
در نــوع خــود ارزیابــی شــده اســت، دســتگاه جدیــدی را بــرای بررســی و 

دســتکاری سیســتم عصبــی ارائــه می دهــد.

اعصــاب  بــه  رســیدگی  بــرای  الکتریکــی  شبیه ســازی  از  اســتفاده 
آســیب دیده، راهــی بــرای درمــان درد یــا تســریع ترمیــم زخــم در صــورت 

ــی  ــای تهاجم ــا روش ه ــواًل ب ــان معم ــوع درم ــن ن ــت. ای ــیب دیدن اس آس
بــرای اجــرای تحریــک  الکترودهایــی  انجــام می شــود کــه طــی آن، 
الکتریکــی کاشــته می شــوند. امــا دانشــمندان در حــال رســیدن بــه 
ابــداع روش هــای جایگزیــن  پیشــرفت های امیدوارکننــده ای به ســوی 

هســتند.

بــه  روش هــای جدیــد عبارت انــد از: به کاربــردن الکترودهــای نرم تــر 
می شــوند،  اســتفاده  درحال حاضــر  کــه  ســخت  الکترودهــای  جــای 
ــه  ــداوم را ارائ ــک م ــه تحری ــه دو هفت ــدن ک ــل ش ــل ح ــای قاب ایمپلنت ه
پیچیــده  مثانــه   دور  کــه  کمربندماننــدی  دســتگاه های  و  می دهنــد؛ 
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ــگران  ــی از پژوهش ــد. گروه ــی کنن ــدام را بازیاب ــرد ان ــا عملک ــوند ت می ش
ــه ی  ــی و مؤسس ــرب2 کرواس ــگاه زاگ ــس1 ،دانش ــی گرات ــگاه صنعت دانش
فنــاوری اروپــای مرکــزی3، روش دیگــری را بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 
ارائــه داده انــد کــه در آن از رنگدانه هــای حســاس بــه نــور اســتفاده 

می شــود.

پژوهشــگران در ایــن پــروژه از رنگدانه هــا بــرای تشــکیل دادن یــک الیــه ی 
ــر  ــد نانومت ــط چن ــت آن فق ــه ضخام ــد ک ــتفاده کردن ــد اس ــازک ویفرمانن ن
ــمی  ــد. مکانیس ــل کن ــی تبدی ــار الکتریک ــه ب ــور را ب ــد ن ــت و می توان اس
مشــابه ایــن مکانیســم، در مرکــز ســلول های خورشــیدی آلــی نیــز وجــود 
ــازک و فراهم شــدن  ــه ن ــرار گرفتــن ســلول های عصبــی روی الی ــا ق دارد. ب
ــار  ــه ب ــی، ب ــای الکتریک ــد تکانه ه ــا تولی ــلول ها ب ــا، س ــد آن ه ــکان رش ام

ــد. ــخ می دهن ــی پاس الکتریک

پژوهشــگران در بررســی های آزمایشــگاهی نشــان دادنــد کــه ســلول های 
ــای  ــط فاش ه ــوان توس ــازک را می ت ــه ی ن ــه روی الی ــد یافت ــی رش عصب
نــوری تحریــک کــرد تــا امــکان فعالیــت داشــته باشــند و ســلول های 
عصبــی مجــاور را تحریــک کننــد. نــوع نــور قرمــز مــورد اســتفاده می توانــد 
ــه اعمــاق بــدن نفــوذ کنــد. ایــن درحالــی  بــدون ایجــاد کــردن آســیب، ب
ــی توســط ســلول های انســانی  ــه به خوب اســت کــه خــود الیه هــای رنگدان

ــوند. ــل می ش ــی تحم و حیوان

ــه  ــاس ب ــازک و حس ــه ای ن ــه رنگدان ــک الی ــت: ی ــد ایمپلن ــًا جدی ــوع کام ــکل1.یک ن ش
ــرای تحریــک ســلول هــای عصبــی ــه عنــوان مثــال ب ــور، ب ن

»تــرزا رینمولــر« )Theresa Rienmüller(، از پژوهشــگران ایــن پــروژه 
ــق  ــه از طری ــی ک ــک الکتریک ــول تحری ــای معم ــاف روش ه ــت: »برخ گف
ــا روش  ــه ای م ــای رنگدان ــد، الیه ه ــورت می گیرن ــزی ص ــای فل الکتروده
کامــًا جدیــدی را بــرای تحریــک ســلول های عصبــی نشــان می دهنــد«.

ــترده  ــورت گس ــاوری را به ص ــن فن ــی ای ــای احتمال ــگران، کاربرده پژوهش

1  TU Graz
2  University of Zagreb
3  CEITEC

توضیــح دادنــد. ایــن فنــاوری می توانــد پتانســیل خاصــی نیــز در درمــان 
آســیب های مغــزی شــدید داشــته باشــد. در ایــن نــوع کاربــرد، الیــه نــازک 
را می تــوان بــرای جلوگیــری از مــرگ ســلول های عصبــی و تقویــت فرآینــد 
ــرای  ــوان ب ــدن مســتقر کــرد. همچنیــن، ایــن فنــاوری را می ت بهبــود در ب
ــه  ــت. اگرچ ــه کار گرف ــکین درد ب ــی و تس ــیب های عصب ــایر آس ــان س درم
ــورت  ــی ص ــد کارهای ــی بای ــرد بالین ــور کارب ــه منظ ــازی آن ب ــرای آماده س ب
بگیــرد، دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه نخســتین الیه هــا می تواننــد 

طــی دو ســال آینــده در بــدن کاشــته شــوند.
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دانشمندان به دنبال کنترل رویای افراد هستند !

ــه شــما بگویــم کــه        آدام هــار هوروویتــز می گویــد: »اگــر همیــن االن ب
بــه گربــه ای فکــر کنیــد کــه بــاالی تــوپ فوتبــال ایســتاده اســت، بــه ایــن 
ــواب  ــت نیمه خ ــه در حال ــم ک ــی ه ــرد. هنگام ــد ک ــر خواهی ــوع فک موض
باشــید بســیار تلقین پذیــر هســتید و افــکار شــما بســیار بصــری هســتند. 
اگــر در آن لحظــه چیــزی بــه شــخصی بگوییــد، بــه احتمــال زیــاد او آن را 

ــد.«  ــواب می بین ــورد آن خ ــی درم ــد، یعن ــم می کن ــواب تجس در خ
ــا  ــه ب ــت ک ــم  Inception اس ــبک فیل ــه س ــات ب ــن تحقیق ــای ای ــع مبن درواق

ــد. ــروژه ی Dormio   ش ــاخت پ ــه س ــر ب ــگاه MIT   منج ــارکت دانش مش
ــای  ــی از اعض ــاله، یک ــز 7	 س ــار هوروویت ــزارش DigitalTrends ، ه ــه گ ب
آزمایشــگاه در مؤسســه ی  یــک  اســت،   )Dream Lab( آزمایشــگاه رؤیــا
ــر نظــر پروفســور پتــی میــس در آزمایشــگاه  فنــاوری ماساچوســت کــه زی

معــروف Media Lab در MIT قــرار دارد.
غیرمتعارف تریــن  از  برخــی  خاســتگاه    Media Lab ســال ها،  بــرای 
ماشــین  یــک  خــواه  بــوده،  فنــاوری  در  پروژه هــا  مبتکرانه  تریــن  و 
ماشــین  یــک  فضــای  یک ســوم  در  تنهــا  بتوانــد  کــه  جمع شــونده 
ــد  ــری کــه می توان ــا یــک سیســتم بینایــی کامپیوت ــارک کنــد ی ــی پ معمول
ــه  ــا توج ــی ب ــت. حت ــن اس ــهری ایم ــه ی ش ــدام منطق ــد ک ــما بگوی ــه ش ب
  Dream Lab کار آزمایشــگاه ،Media Lab بــه محدودیت هــای آزمایشــگاه

اســت. پیشــرفت  درحــال  هیجان انگیــزی  به طــور 

ساخت دستگاه پوشیدنی برای دستکاری رؤیا 
آنچــه مدیــر پــروژه ی هــار هورویتــز و تیمــی از همکارانــش )از جملــه 
ــکار  ــاس وگا، اس ــار، توم ــدز کوئ ــدرو رینول ــروور، پ ــان گ ــن، ایش محققی
ــن  ــن و کاتلی ــی جی ــن، ابه ــتینا چ ــا، کریس ــو ه ــری، متی ــال پ ــو، ای روزل
بــرای  پوشــیدنی  دســتگاه  یــک  طراحــی  ســاخته اند،  اصفهانــی( 

اســت. شــما  رؤیا هــای  هک کــردن 
ــن پروژهموســوم  ــرای ای ــه ســاخت یــک برنامــه ی iOS ب ــری، کــه ب ــال پ ای
بــه  خــواب  تحقیقــات  »تاکنــون  گفــت:  کــرد،  کمــک   Dormio بــه 
آزمایشــگاه هایی بــا تجهیــزات حجیــم محــدود می شــد. امــا تحــوالت اخیــر 
ــور  ــن ظه ــتی و همچنی ــگرهای زیس ــودن حس ــترس ب ــت و در دس در قیم
ــا،  ــان داده ه ــل جری ــرای تجزیه و تحلی ــین ب ــری ماش ــای یادگی الگوریتم ه
ــی  ــواب در جای ــه خ ــه در آن، مطالع ــد ک ــاد می کن ــدی را ایج ــر جدی عص
ــان.« ــد: در خانه هایش ــًا در آن می خوابن ــراد واقع ــه اف ــود ک ــام می ش انج
ــه در  ــت ک ــاوری اس ــه فن ــن تک ــم جذاب تری ــوز ه ــا هن ــز م ــزود: »مغ او اف
ــازه  ــی اج ــه هرکس ــد ب ــن، می توانن ــد ای ــی مانن ــم و پروژه های ــار داری اختی
دهنــد تــا از پتانســیل گســترده ای کــه در درون مــا نهفتــه اســت، اســتفاده 

کنــد.«

ــر  ــت: کارب ــه آمده اس ــور خاص ــرد Dormio  به ط ــوه ی عملک ــا نح  در اینج
دســتکش های  از  یکــی  بــه  شــبیه  کمــی  کــه  می پوشــد  را  دســتگاه 
ــتگاه  ــن دس ــت. ای ــه ی 1980 اس ــه ده ــق ب ــاور متعل ــدو پ ــی نینتن قدیم
ســیگنال های زیســتی را جمــع آوری می کنــد و تغییــرات را در مراحــل 
ــا اســتفاده از  خــواب دنبــال می کنــد. ایــن ســیگنال ها ازطریــق دســت ب
ــان قلــب و رســانایی  ــی انگشــت، ضرب ــون عضان ــه ت ــوط ب داده هــای مرب

ــوند. ــی می ش ــر ردیاب ــت کارب پوس
ــوارد  ــن م ــه ی ای ــیم، هم ــه آن نباش ــا متوج ــت م ــن اس ــه ممک درحالی ک
چیز هایــی هســتند کــه در هنــگام خــواب تغییــر می کننــد. هنگامــی کــه 
ــی  ــت انتقال ــک حال ــان ی ــه پای ــد ک ــر می رس ــتی به نظ ــیگنال های زیس س
خــواب را نشــان می دهنــد، دســتگاه یــک نشــانه ی صوتــی پخــش کــرده 
ــه  ــه او را ب ــت ک ــداز ه ای نیس ــه ان ــا ب ــد؛ ام ــدار می کن ــی بی ــر را کم و کارب
ــزی  ــبیه چی ــی ش ــانه ی صوت ــن نش ــد. ای ــل برگردان ــداری کام ــت بی حال

ــم.  ــوالن دیدی اســت کــه در فیلــم کریــس ن
ــادر  ــن متب ــه ذه ــن« را ب ــکل آغازی ــه »پروت ــی بافاصل ــانه ی صوت ــن نش ای
می کنــد. آن هــا به عنــوان محتــوای جدیــدی وارد رؤیا هــا می شــوند و 
امــکان تغییــر مســیر رویــای یــک فــرد را فراهــم می کننــد. ســپس سیســتم 
ســیگنال  زیســتی،  ســیگنال های  کــه  زمانــی  تــا  می شــود  خامــوش 
ــر را نشــان دهنــد و ایــن چرخــه تکــرار  ــه خــواب عمیق ت تغییــر دیگــری ب
ــتاورد، کار  ــن دس ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــگفت انگیز و مه ــود.اتفاق ش می ش

واقعــًا می کنــد.

البتــه همانطــور کــه هــار هورویتــز اشــاره می کنــد، برخــی از این هــا نبایــد 
ــد  ــان می دانن ــه محقق ــت ک ــی اس ــون مدت ــند، چ ــب آور باش ــدان تعج چن
ــا را  ــای م ــات رؤیا ه ــد محتوی ــه قادرن ــت ک ــی کاش ــای ذهن ــوان بذره می ت
دیکتــه کننــد، ماننــد همــان گربــه ای کــه روی یــک تــوپ فوتبــال ایســتاده 
اســت. امــا راهــی کــه آن هــا در ایــن حــوزه پیــش می رفتنــد اغلــب بــه طــرز 

ناامیــد کننــده ای دقیــق نبــود.
هــار هورویتــز گفــت: »مــردم بــرای مدت طوالنــی در تــاش بــرای کنتــرل 
ــا  ــن تاش ه ــه ی ای ــاب، هم ــوم اعص ــگاه های عل ــد. در آزمایش ــا بودن رؤی
ــد.  ــی کار نکرده ان ــا به خوب ــا آن ه ــه، ام ــورت گرفت ــا ص ــر رؤی ــرای تکثی ب
به نظــر مــن ایــن نتیجه نگرفتــن بــه دلیــل ایــن اســت کــه آن هــا بــه 
اژد هــا  خــواب  در  می خواهــم  خــوب،  می گفتنــد،  شــرکت کنندگان 
ببینــی یــا راه حلــی بــرای ایــن مشــکل جبــری بیابــی و ســپس ســاعت ها 

بعــد آن هــا را بــه رختخــواب می فرســتند و بعــد بیدارشــان می کننــد.
ــرای  ــادی ب ــای زی ــرا فرصت ه ــت، زی ــص اس ــه ناق ــن چرخ ــت: »ای او گف
فراموشــی یــا افــکار مداخله گــر در فاصلــه ی زمانــی بیــن آمــوزش و خــواب 

ــم.« ــام می ده ــرده تر انج ــیار فش ــن کار را بس ــن ای ــود دارد، م وج
ایــده ی هــار هورویتــز ایــن بــود کــه صبــر کنــد تــا افــراد از نظــر عصبــی در 

حالــت خــواب قــرار گیرنــد و ســپس در آن نقطــه در خــواب بلغزنــد.
در مطالعــه ای روی 0	 نفــر کــه بــه پایان نامــه هــار هورویتــز تبدیــل شــد، 
از دورمیــو بــرای انکوباســیون )نهفتگــی( رؤیا هــای مربــوط بــه درخــت در 
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ــرکت کنندگان  ــس از آن، ش ــد. پ ــتفاده ش ــی اس ــراد آزمایش ــرت زدن اف چ
در طیــف وســیعی از آزمایش هــای خاقیــت بــا مضمــون درخــت، ماننــد 
ــوار، مــورد آزمایــش  ــرای ال ــه ب ــه کاربرد هــای خاقان فکــر کــردن ســریع ب
ــت  ــه هدای ــد ب ــو  می توان ــج نشــان می دهــد کــه دورمی ــد. نتای ــرار گرفتن ق
ــرکت کنندگانی  ــرا ش ــد. زی ــک کن ــداری کم ــت بی ــت خاقی ــا و تقوی رؤیا ه
ــه  ــوط ب ــای مرب ــد، رؤیا ه ــواب رفته ان ــه خ ــو ب ــیون دورمی ــا انکوباس ــه ب ک
درخــت را به طــور قابل توجهــی نســبت بــه ســایر افــراد، تجربــه کرده انــد. 
ــای  ــایر گروه ه ــر از س ــز بهت ــت نی ــای خاقی ــن در آزمون ه ــا همچنی آن ه

مطالعــه عمــل کردنــد.
مســلمًا بخــش هیجان انگیزتــر و شــاید چیــزی کــه منجــر بــه نتیجــه 
به عنــوان  اســت.  مختلــف  رشــته های  از  محققــان  ترکیــب  می شــود، 
مثــال، هــوش مصنوعــی، توســط مجموعــه ای از محققــان بــا منافــع 
بســیار متفــاوت هدایــت شــد. مثــًا بعضــی از روانشناســان عاقمنــد بــه 
درک اینکــه چگونــه مغــز انســان توســط مهندســی معکــوس کار می کنــد 
در ایــن پــروژه حضــور دارنــد و برخــی دیگــر از مهندســین امیدوارنــد کــه 

رایانه هــای متنــوع بیشــتری را ایجــاد کننــد.

از  یکــی  دیگــر  داده،  انجــام    MIT رویــا  آزمایشــگاه  کــه  کاری  ایــن 
می دهــد. نشــان  را  فنــاوری  زیبــای  همگرایی هــای 

برای دیدن منابع کلیک کنید:
DORMIO

برای دریافت اطاعات بیشتر کلیک کنید:
Youtube Dormio

https://www.yjc.news/fa/news/8058496/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://youtu.be/joYEbU2R57Q
https://youtu.be/joYEbU2R57Q
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