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مقدمه)1

هاي زنده موجودي است که براي ي زمین، مانند تمام گونهي هوشمند شناخته شدهانسان تنها گونه

.کندبیشتر زنده ماندن تالش می

- از زندگی درون غارها و روشن کردن آتش، تا تالش براي جستجوي حیات در فضا همه و همه به گونه

از آنجایی که بشر موجودي هوشمند است طبیعت را نیز در راستاي . انداین میل به بقا بودهاي در راستاي

ش به خدمت گرفته و حتی در موارد لزوم آن را تغییر داده است؛ که ما به این تالش تکنولوژي نام می بقا

و همه مظاهر این ها در این روزگار همه از ساخت نیزه براي شکار تا دستبرد در ساختار ملکول. نهیم

تکنولوژي، یا همان تغییر طبیعت به نفع انسان است که البته خواستگاه علوم و رشته هاي مهندسی بوده 

.است

توان به پیدایش پزشکی اشاره از زمره ي تالشهاي بشر براي بیشتر زنده ماندن و بهتر زندگی کردن، می

آمده؛ و همیشه از بهترین دانش رفت تمدن به حساب میکرد که در تمام اعصار همیشه یکی از مظاهر پیش

.بردهزمان خود بهره می

تر زندگی کردن نوع بشر مهندسان که از ابتداي پیدایششان کارشان ساختن ابزارهایی در جهت آسان

اند که کارشانبوده است؛ در پزشکی نیز وارد شده و شاخه اي تحت عنوان مهندسی پزشکی را بنا نهاده

مهندسی پزشکی داراي .تر و کارامدتر براي پزشکی و سالمت بشر استهاي دقیقطراحی و ساخت دستگاه

هاي مهندسی در راستاي ساخت وسایل هرچه کاراتر در هاي متعددي است، که تقریباً از تمام شاخهبخش

مهندسی برق در ها بیوالکتریک است، که به بررسی کاربر هايیکی از این شاخه. بردپزشکی بهره می

.پردازدپزشکی و ابزارهاي آن می
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با توجه به کاربرد روز افزون الکتریسیته و مغناطیس یا به طور کلی الکترومغناطیس در تمام جوانب 

رود نیز از این ها، عجیب نیست سالمت و پزشکی که دغدغه ي کهن نسل بشر به شمار میزندگی انسان

.باشدبهره نمانده ماجرا   بی

هاي کارگذاشته ها در پزشکی براي مصارف اندازه گیري و تصویر برداري و برقراري ارتباط با دستگاهآنتن

به ویژه (و تشخیص شرایط غیرطبیعی بدن) به عنوان مثال سرطان(شده در بدن و گرما دادن براي درمان

و افزودن سالمت و RFا براي امنیت هگیري و براورد میدان، اندازه)افت شدید دماي بدن(و ضعف) قلب

روندکار میکاهش درد به

هاي الکترومغناطیسی با استفاده از تکنولوژي الکترونیک وابسته به میدان1پزشکیهاي  زیستپیشرفت

)EM (هاي میدان2فیزیکیهاي زیستي شناخت برهم کنشآوري به وسیلهو امواج، به طرز شگفت

ي عظیمی از یک سیستم حیاتی در گستره. هاي زنده صورت گرفته استبافتالکترومغناطیسی در 

و یا EMهاي به کارگرفته شده جهت رساندن انرژي آنتنشناسی و پزشکی، سیستم کاربردهاي زیست

پزشکی نقشی مشابه نقششان در ارتباط راه ها در زیستآنتنبنابراین، . دریافت این انرژي از بافت هدف است

هرچند، . بین ساختارهاي هدایت شده ي محدود و وسایل اطرافEMبازي می کنند، انتقال  انرژي دور را

ها براي مقاصد     آنتن. هاي ذاتی در روش استقرار آنها وجود دارد، که آنها را متمایز می سازدتفاوت

د که مشخصات شونپزشکی در نزدیکی، یا حتی درون بدن انسان یا یک ارگان خاص استفاده میزیست

.ها در فضاي آزاد متفاوت استآنتنهاي داده شده با همین آنتنارسال و دریافت 

هاي معمول مثل پترن تشعشعی آنتنها براي کاربرد درمانی، برخی از پارامترهاي معروف آنتندر موارد 

را مشخص می کند، از مقادیر عملی پایین تري برخوردار است در حالی که ارزیابی آنتنکه میدان راه دور 

. اي برخوردار استمعموالً از اهمیت تعیین کنندهآنتنتولیدشده به صورت فوري در اطراف EMمیدان 

براي ها براي کاربردهاي زیست پزشکی ، امپدانس ورودي است، که باید آنتندیگر پارامتر کلیدي در طراحی 

١ Biomedical
٢Biophysical
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به بافت زیستی به مقدار دلخواه کنترل شود، به طور واضح، هر دوي میدان آنتنرساندن توان بهینه از 

نزدیک و امپدانس ورودي به شدت تحت تاثیر مشخصات الکتریکی و هندسی زیستی بدن یا ارگان خاص که 

.شود، استبراي آن استفاده میآنتن

پزشکی را می توان به دو دسته ي اصلی طبقه کاربردهاي زیستها براي آنتنبسته به هدف خاص، 

ها آنتندر هر دو گروه، . ها براي تصویربرداري و حسگريآنتنها براي کاربردهاي درمان و آنتن: بندي کرد

استفاده شوند؛ هرچند، منطقی است که ) یا بافت خاص (ممکن است داخل یا خارج از بدن انسان یا حیوان 

ستفاده شده براي تشخیص عموماً خارج از بدن یا در تماس مستقیم با سطح بدن بکار گرفته هاي اآنتن

هاي استفاده شده براي کاربردهاي درمانی در تماس آنتن، درحالی که )1در کاربردهاي غیر تماسی(شوند 

.استفاده شوند) هاي ایمپلنت شدهآنتن( مستقیم با سطح بدن یا حتی درون بدن 

براي بدن . ي معمول دماي بدن کاربرد دارندها و بافت هاي بدن معموالً به صورت کارا در محدودهارگان

هاي دمایی باالتر از این باال رفتن. است°37در دماي نسبتاً پایداري حدود ) نورم(انسان این حد معمول 

عبارتی است که براي توصیف باال ) تب(2هایپرترمیا. شودهاي زیستی مرتبط مینورم با تغییر مرحله پاسخ

هاي تنظیم حرارتی احاطه شده با فعالبت) °40(اي در دماي بافت، باالي حد معمولرفتن قابل مالحظه

این استفاده در اهداف درمانی در سالهاي اخیر گسترش یافته و شامل شرایط . عادي، استفاده می شود

تواند اصالحات موضعی در نشان داده است که هایپرترمیا میتحقیقات اخیر. نامعمول متنوعی شده است

کاربردهاي . نددرمان کارا ایجاد کند، دماهایی که در آن بافت مطلوب پاسخش در برد وسیعی تغییر می

-ي هایپرترمیا و درمان تهیي گسترده تقسیم می شوند؛ درمان سرطان بوسیلهپزشکی فعلی به دو دسته

جنبه مهم این پیشرفت ها تولید افزایش دماي کافی و توزیع دریافت هدف، به طور یک . لخته خون3سازي

هاي موفق هایپرترمیا و تهی سازي نه تنها به عالوه بر این، درمان. یکنواخت به صورت سطحی با عمقی است

١ noninvasive
٢ Hyperthermia
٣Ablation
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شناختی تحت درمان به منظورمنبع مناسب انرژي براي تولید گرما، بلکه شناخت شرایط اساسی اسیب

.به بافت هدف احتیاج داردEMتعیین دماي بحرانی بافت هدف و توانایی رساندن انرژي درمانی

انتخاب بر مبناي فرکانس، . ها براي کاربردهاي زیست پزشکی وجود دارندآنتنانواع گوناگون متعددي از 

یع آن، هدف زیستی وتوز) SAR(چگالی توان، طول مدت در معرض پرتو بودن، نرخ جذب ویژه ي مطلوب 

ها و روش کاربردهاي متفاوت آن بستگی دارد که کل بدن یا بخشی از بدن یا آنتندرگیر و دامنه ي کاربرد 

هاي فراوانی را هر یک از این رویکردها پیکر بندي. داخل بافت هدف قرار است در معرض پرتو قرار گیرد

هاي آنتناربردهاي درمانی به دو بخش تقسیم می شوند؛ ها براي کآنتن. داردها مجاز میآنتني براي آرایه

شده و 1هاي ایمپلنتآنتنخارجی طراحی شده براي استفاده در فواصل نزدیک یا اتصال مستقیم با بدن و 

ي است که براي تخلیهاي لولهکاتتر ( 2جاسازي شده براي قرار گرفتن درون بدن انسان با استفاده از کاتتر

ها با کاربردهاي تشخیص از بحث تقسیم شدن آنتن. )شودمیاستفاده ها باز نگه داشتن وروديمایعات بدن و 

هاي قلبی عروقی و ریوي و تصویر برداري رزونانسی مغناطیسی غیر تماسی نشانه) گروه هاي(به بخش هاي 

.و ماکروویوي پیروي می کنند

براي کاربري بی سیم ، غیر تماسی ، حسگري از مورد بررسیRFو مایکروویوبه طور فزاینده ، تابش 

هاي داراي جلوهمایکروویوو RFانرژي . اندهاي در عمق بدن انسان ، قرار گرفتهپوست و بررسی ارگان

هاي حسگري و تصویربرداري دهد به مفیدي روشیکتایی هستند که به انها در برخی موارد اجازه می

ساده براي کشف و نشان دادن حرکات فیزیلوژیکی بدون سازش با یک رویکردEMتابش . تشخیصی باشند

یک . دهدیکپارچگی رویدادهاي فیزیولوژیک مثل ضربان قلب، تنفس ، حرکات بطنی و پالس فشار، ارایه می

ممکن است به سمت ارگان یا ) هاي شیپوري وجود دارندآنتنهایی که در مانند ان( مایکروویوپرتو انرژي 

ي ارگان هدف تحت یابی به اطالعات دربارهایت شود و سیگنال بازتابیده به منظور دستجسم هدف هد

اي با  پروب غیر تماسی حرکت هاي باریک نانو ثانیههمچنین، استفاده از پالس.  مطالعه ، پردازش می شود

١ Implant
٢Catheter
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ریانی، روده، در اصل، سینه،  قلب، شش، تار صوتی، رگ ش. کندهاي داخلی بدن انسان را مشخص میارگان

مثانه، جنین و دیگر حرکت هاي بدن ممکن است ؛ با استفاده از سیستم هاي پالس هاي نانو ثانیه اي یا 

.باند نازك نمایش داده شوندمایکروویوسیستم هاي 

اي براي توانند روش سادهو امواج در فرکانس هاي باالتر میEMهاي در کاربردهاي تشخیصی، میدان

حرکات فیزیولوژیک، بدون به خطر انداختن  ) monitoring(مناسبی به منظور کشف و نمایشدستیابی 

به هدف و EMدر این مورد، جهت هدایت امواج . یکپارچگی اتفاقات زیر الیه اي فیزیولوژیکی، ایجاد کنند

ت بررسی، از آوري اطالعات از ارگان مطلوب یا رویداد فیزیولوژیک تحبررسی امواج بازتابیده براي جمع

هاي این تکنیک غیر تماسی نمایش پیوسته را به خوبی تعیین تغییرات کمیت. ها استفاده شده استآنتن

انرژي الکترومغناطیسی نیز در برخی از . سازدهاي قلبی عروقی و تنفسی ممکن میمتغیر با زمان در سیستم

به طور ویژه، تصویر برداري رزونانسی . هاي مهم کلینیکی، استفاده می شودشرایط تصویر برداري تشخیص

استوار است براي برانگیختن رزونانس ) RF(هاي مغناطیسی فرکانس رادیویی بر میدان) MRI(مغناطیسی 

هاي متعدد در مقایسه با دیگر ي برتري تمایز در پردازش بیمارياي نشان داده شده به منظور ارایههسته

.است، می باشدXگر مانند اشعه ي یونیزهشرایط تصویر برداري، شامل تشعشعات

هاي ها و نا هنجاريعمده ي سیستم هاي تصویر برداري موضعی استفاده شده در تشخیص بیماري

تصویر برداري رزونانسی . یونیزه شده گسیل می کنند، کار می کنندEMبافتی براساس منابعی که انرژي 

کار می کند، نشان داده است RFایستا و میدان هاي مغناطیسی که بر اساس غیر یونیزه ي MRIهسته یا 

MRIموقعیت . دهدهاي یونیزه شده ارایه میها  در مقایسه با روشکه امتیازات متمایزي در روند  بیماري

و تصویر برداري توموگرافی مایکروویوتحقیقات درباره ي چندین روش میدان نزدیک نو ظهور در شکل هاي 

الکتریک یک پتانسیل دامنه وسیعی از تغییرات مشخصات دي.  کی القا شده  را برانگیخته استترمواالستی

تصویر برداري ترموگرافی . دهدبراي کنتراست بیشتر و مشخص کردن ویژگی هاي بافت بهتر را ارایه می

ه و مشخصات به گذردهی الکترکی گرماي ویژ) یا ترمواکوستیک(از یک موج فشار ترمواالستیک مایکروویو

هاي یکتا که در ي داراي برخی جلوهمایکروویواکوستیکی بافت ، بستگی دارد، تصویر برداري ترمواالستیکی 
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بنديجمع)4.3

و توزیع SARها براي کاربردهاي پزشکی وجود دارند و این بسته به فرکانس، توان، انواع متفاوتی از آنتن

هاي آنتن بسیار پیکربنديهايشیکردها اجازه به یکی از آرایهر یک از این رو. و هدف مورد نظر استهاآن

هاي مورد استفاده در کاربردهاي گذاري، آنتنمعرضها به طور کلی براي موارد آزمایشات درآنتن. دهدمی

.هاي براي حسگري تقسیم کردهاي مورد استفاده در تصویر برداري و آنتندرمانی، آنتن

براي هر ها معموالً، انواع مشابهی از آنتنتصویر برداري و حسگري هر دو شامل کشف سیگنال می شوند

همچنین، دو . هاي شیپوري هستندتواند به کار گرفته شود که شامل روزنه موجبري و آنتندو هدف می

یافته شده UWBهاي توانند براي انتشار و دریافت سیگنالهاي پاپیونی میقطبی مقاومتی بارشده و آنتن

طور که در همان. هاي داخلی استفاده شوندکانون و حسگري ارگانروویو همدر کاربردهاي تصویر برداري ماک

هاي اي القا شده در مولکولکلینیکی بر مبناي رزونانس مغناطیسی هستهMRIقبل اشاره شد، اسکنرهاي 

اعمال شده باید روي تمامی نواحی تحت RFبراي تصاویر کیفیت باال، میدان مغناطیسی . اندب بنا شدهآ

به عالوه، براي . کندویر برداري بدن، یکنواخت باشد، چون میدان غیر یکنواخت اعوجاج وارد تصویر میتص

هاي با قطبش یک آنتن که بتواند میدان،هاي هیدروژن داشتني کوپلینگ انرژي درون هستهبیشینه

اي قفس پرندهوTEMهاي پیچیسیم. مگاهرتز را تولید کند، الزم است500-30) برد(دایروي در حدود

.اندها توصیف شدهورده کردن هر دوي این نیازهاي در کنار مشخصات کارایی آنطراحی شده براي برآ

تري است، روشهاي جدید و وسایل رادیکال ادامه به ي پیشرفتهبا اینکه تصویربرداري پزشکی نسبتاً زمینه

هاي کوچکتر در با بهره گیري از تعداد بیشتر آنتنهاي تصویربرداري هاي جدید آنتنطراحی. دهندظهور می

شوند، سبب استفاده آنها در ها کوچکتر میي آنتنآرایه مجهز به پهناي باند بیشتر در حالی که اندازه

آرایه هاي ناهمگون و غیر دوبعدي مطلوب است که در کاربردهاي زیادي نقش .شودکاربردهاي بسیاري می

-ها در بدن انسان براي وسایل ایمپلنت پزشکی گسترش سیستمیت کار گذاشتن آنتنبا قابل. عمده بازي کند
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هاي بدن براي تصویربرداري بهتر از هاي تصویربرداري قابل بلعیدن، قابل تزریق یا قابل جاگذاري در روزنه

.ها امروزه بخشی از وسایل پزشکی هستندآنتن. اعضاي حساس نباید عجیب باشد

در تعامالت میدان هاي الکترومغناطیسی با سیستم هاي بیولوژیکی روي فرکانس مناطق تمایالت اخیر

گذشته از نقش . مورد استفاده براي ارتباطات تلفن همراه و انتقال توزیع توان الکتریکی متمرکز شده است

ترومغناطیسی مرتبط با این هاي در نظر گرفته شده در بر قراري ارتباط ، سرگرمی ، وانتقال توان ، انرژي الک

. نها بر روند زندگی موجودات زنده نشان داده شده است، ایجاد می کندها اثرات بیولوژیکی که تأثیر آبرنامه

در حالی که موضوع اثرات بیولوژیکی و پیامدهاي بهداشتی میدان الکترومغناطیسی بحث برانگیز باقی مانده 

.است

ثیر انواع امواج گذاري متعددي براي بررسی تأرمعرضي آزمایشات دهاي مورد استفاده براآنتن

هاي هاي شرح داده شده در این مورد شامل سیم پیچآنتن.مغناطیسی بر روي سالمت انسان وجود دارد

ELFهاي ، اتاقTEM وایر پچ و موجبرهاي هم، موجبرهاي مستطیلی و خطوط انتقال تابشی، سلول هاي-

زمایشات بر روي موجودات زنده را آآنتن هاي براي . سلول زنده هستندبر روي بافت وزمایشات آسطح براي 

هاي آنتن. می توان با توجه به وظایفشان به دو دسته ي در معرض گذاري موضعی و کلی بدن تقسیم کرد

زمایشاتی که فقط یک قسمت از بدن موضوع در معرض گذاري میدان آحلقوي و چرخ و فلک اغلب براي 

EMدر معرض گذاري کل بدن شامل  آنتن هاي توصیف شده براي. گیرنداست، مورد استفاده قرار می

ي در ههاي تحت مواجهها و خرگوشهاي موشبراي گروهTEM، موجبر تابشی و اتاق ELFهاي پیچسیم

.معرض گذاري طوالنی یا مدام العمر هستند

ه شد، درمان رازمواردي که به آن اشا. هاي درمانی استها در زمینهاز موارد بسیار مهم استفاده از آنتن

.  ضعف، هایپررترمیا و درمان به روش تهی سازي است که بیشترین کاربرد آن در تهی سازي قلبی است

هاي در استفاده از امواج الکترومغناطیس در باال بردن دماي هدف مورد نظر مشترك ي این روشهمه

.  هستند
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. گیردبه هیچ وجه همه را دربر نمیهشرح داده شدپروژه ها که در ایناربردهاي پزشکی آنتنک

- قابلیت پایه. گذارندکنند و ایده هاي نو و خالقی پا به عرصه میهاي جدید به سرعت پیشرفت میتکنولوژي

اطالعات براي تصویربرداري ما ها انتشار اطالعات، رساندن گرما، حس مشخصات الکتریکی و دریافت اي آنتن

.ها در پزشکی پیش خواهد بردرا به سمت کاربردهاي جدیدي براي آنتن




