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مخابرات مولكولی يك راهكار نوين اطالعاتی و ارتباطی است كه 
براس�اس مكانيزم ها و سيستم های بيولوژيكی عمل می كند. اين 
فناوری نوين، در س�ال های اخير مورد توجه ويژه پژوهش�گران 

مهندسی زيستی قرار گرفته است. 
در سيس�تم مخاب�رات مولكولی،  فرس�تنده اطالعات را توس�ط 
مولكول های شيميايی به نام مولكول های اطالعاتی ارسال نموده 
و بعد از انتش�ار در محيط، توس�ط گيرن�ده مخابراتی دريافت و 
كدگش�ايی می گ�ردد. تئوری های مخابراتی نق�ش ويژه ای را در 
مدلس�ازی، تجزي�ه و تحلي�ل و طراحی سيس�تم های مخابرات 
مولكولی ايفا می كنند و چش�م اندازهای نوينی را در مهندس�ی 
زيس�تی، پزش�كی ونانو گش�وده اند كه در حال حاضر گام های 

آغازين  خود را طی می كنند.  
در اين مقاله به بررسی جايگاه و ويژگي های مخابرات مولكولی و 
كاربردهای آن در زمينه های مختلف مهندسی پزشكی و فناوری 
زيس�تی می پردازيم. به دنبال آن جايگاه مدلسازی در اين حوزه 
را ب�ه عن�وان عامل�ی مهم در جه�ت پيش بينی رفتار سيس�تم 
مخابرات مولكول�ی به طور اجمالی مورد مطالع�ه قرار می دهيم. 
سپس با پرداختن به چالش های پيش رو، اهميت و نياز  تحقيقات 

بيشتر در اين حوزه جديد را مشخص می كنيم.

كليد واژه: مخابرات مولکولی، فناوری زیستی، مولکول های اطالعاتی، 
شبکه های مخابراتی نانو.

1- مقدمه
در ح��ال حاضر، انتقال اطالعات در سیس��تم های مخابراتی از طریق 
انتش��ار ام��واج الکترومغناطی��س در فض��ا، جابجای��ی الکترون ها در 
کابل ها، انتش��ار امواج نوری در فیبرهای ن��وری و یا امواج صوتی در 
مایع��ات و جامدات، صورت می گیرد، به ط��وری که انتقال اطالعات 
دیجیتال )متن، صدا و فیلم( با س��رعت باال و در مسافت های طوالنی 
را امکان پذیر می س��ازد.  در سیستم های مخابرات مولکولی اطالعات 
توسط مولکول های شیمیایی، به نام مولکول های اطالعاتی در محیط 
انتش��ار می یاب��د و مبتنی ب��ر مکانیزم ها و سیس��تم های بیولوژیکی 
اطالع��ات ارس��الی در فرس��تنده کد گذاری و در گیرنده کدگش��ایی 
می گ��ردد. گرچه س��رعت و دامنه انتش��ار در مخاب��رات مولکولی در 
مقایس��ه با سیس��تم های فعلی مخابراتی محدود اس��ت، اما مخابرات 
مولکول��ی دارای توانایی انتقال اطالعاتی اس��ت ک��ه تکنولوژی های 
کنونی درسیس��تم های مخابراتی، قابلی��ت آن را ندارند و یا اینکه به 

سختی قادر به انجام آن هستند]1-5[.
انتظار می رود که مخابرات مولکولی، حوزه های مختلفی از تکنولوژی 
را تحت تاثی��ر ق��رار دهد. نظر به اینکه مخاب��رات مولکولی یک روش 
مس��تقیم برای ارتباط با سیس��تم های بیولوژیک��ی را ارائه می دهد، 
امکان کاربردهای وس��یعی را در زمینه ی بهداش��ت و محیط زیس��ت 
فراهم می کند. به عنوان نمونه، نانوماشین های زیستی کاشته شده در 
بدن می توانند بر شرایط سالمتی نظارت داشته باشند]3-1[. گرچه با 
استفاده از تکنولوژی شبکه ای، کاشت و تعبیه دستگاه های سیلیکونی 
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در بخش های��ی از ب��دن امکان پذیر اس��ت، اما در سیس��تم مخابرات 
مولکولی، نانوماش��ین های زیس��تی جایگزین دستگاه های سیلیکونی 
می شوند و امکان برقراری ارتباط به طور مستقیم با سلول ها، اندام ها 
و بافت ه��ا را فراه��م می کنند]5[. عالوه بر این پیش بینی می ش��ود 
مخابرات مولکولی، راهکار محاس��باتی جدیدی را با تشکیل مدارهای 
محاسباتی مقیاس بزرگ از ارتباط واحد های کوچک محاسباتی )که 

بر پایه ی مکانیزم های بیولوژیکی عمل می کنند( فراهم سازد]4[. 
در  این  مقاله  بعد از مقدمه،  در بخش دوم  به  ساختار  و ویژگی های 
مخاب��رات مولکولی پرداخته می ش��ود. معرف��ي کاربردهای مخابرات 
مولکولی در زمینه های مختلف مهندسی پزشکی و زیستی در بخش 
سوم آورده می ش��ود. اهمیت مدلسازی در این حوزه و نمونه هایی از 
جدیدترین مدل هایی که برای سیس��تم مخابرات مولکولی پیش��نهاد 
شده اس��ت در بخش چهارم مطرح می گردد. بخش پنجم به بررسی 
چالش ها و زمینه های پژوهش��ی پی��ش رو درحوزه مخابرات مولکولی 
می پردازد و در پایان، جمع بندی مطالب ارائه ش��ده در بخش شش��م 

صورت خواهد گرفت. 

2- ساختار و ويژگی های مخابرات مولكولی
مخاب��رات مولکولی روش��ی جهت برقراری ارتباط با نانوماش��ین های 
زیس��تی اس��ت. گرچه مده��ا و مکانیزم ه��ای مختلف��ی از مخابرات 
مولکولی در داخل و بین س��لول ها بکار می رون��د، اما می توان روش 
انتقال در مخابرات مولکولی را به دو نوع عمده دسته بندی نمود. نوع 
اول ارتباط در مخابرات مولکولی مبتنی بر انتقال غیر فعال اس��ت که 
مولکول ها خود به خود در محیط انتش��ار می یابند. نوع دوم مخابرات 
مولکولی بر پایه انتقال فعال می باش��د که مولکول ها با مصرف انرژی 

شیمیایی هدایت و منتشر می شوند]1[، ]6[. 
انتقال غیر فعال، یک روش س��اده برای انتشار مولکول های سیگنالی 
در داخل و بین سلول ها را فراهم می کند. در این روش، مولکول های 
س��یگنالی به طور تصادفی در همه جهاِت ممکن منتشر می شوند لذا 
برای محیط های به ش��دت دینامی��ک و غیر قابل پیش بینی و نیز در 
ش��رایطی که زیرس��اخت ها ی الزم برای ارتباطات امکان پذیر نیست، 
روش انتقال غیر فعال مناسب است. از نمونه های مبتنی بر انتقال غیر 
فعال در سیستم های بیولوژیکی می توان به مخابرات مولکولی مبتنی 
بر انتش��ار آزاد، مخابرات مولکولی مبتنی بر انتشار توسط کانال های 
گپ جانکش��ن ]7[ و مخابرات مولکولی مبتنی بر واکنش- انتشار نام 

برد]1[. 
انتقال فعال یک مکانیزم ارتباطی اس��ت که ام��کان انتقال جهت دار 
مولکول های س��یگنالی به نقاط خاص را فراهم می کند. انتقال فعال 
در مقایس��ه با انتقال غیر فعال می تواند مولکول های س��یگنالی را به 

فواصل دورتر )در حدود چند متر( نشر دهد.
انتقال مولکول های س��یگنالی ب��زرگ در انتقال غیر فع��ال به دلیل 
اندازه ش��ان بس��یار ضعیف صورت می گیرد، در حالی که انتقال فعال 
ب��ا مصرف انرژی ش��یمیایی، نیروی کافی برای انتق��ال مولکول های 
س��یگنالی بزرگ را تولید می کند. عالوه بر این، انتقال فعال مکانیسم 
ارتباطی با درجه اطمینان باالیی، حتی هنگامي که تعداد سیگنال های 
مولکولی برای انتقال کم باش��ند را ارائه می دهد. از آنجا که در انتقال 
فع��ال مولکول های س��یگنالی جه��ت دار حرکت می کنن��د، احتمال 
رس��یدن آنها به مقصد بس��یار باالتر از زمانی اس��ت که از انتقال غیر 
فعال اس��تفاده می ش��ود، در نتیجه انتقال فعال نی��از به مولکول های 
کمتری برای انجام ارتباط��ات دارد ]1[، ]6[. اما از طرفی برای غلبه 
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بر فعل و انفعاالت شیمیایی بین مولکول های سیگنالی و مولکول های 
محی��ط، در انتقال فع��اِل مولکول ها نیاز به یک منب��ع انرژی منظم 

می باشد.
مخاب��رات مولکولی مبتنی ب��ر موتور مولکولی و مخاب��رات مولکولی 
مبتنی بر موتور باکتری – مولکولی]8[، دو نمونه از مخابرات مولکولی 

مبتنی بر انتقال فعال در سیستم های بیولوژیکی می باشند. 
2-1- معماری مخابرات مولكولی

ی��ک معماری مت��داول جه��ت توصیف مخاب��رات مولکولی ش��امل 
اجزایی چون مولکول های اطالعاتی، فرس��تنده نانوماش��ین زیس��تی 
)برای آزاد س��ازی مولکول های اطالعاتی(، گیرنده نانوماشین زیستی 
)جهت تشخیص مولکول های اطالعاتی( و محیط انتقال )برای انتشار 
مولکول های اطالعاتی از فرس��تنده به گیرنده( می باشد. این سیستم 
همچنین از مولکول های انتقالی )برای حرکت مولکول های اطالعاتی(، 
مولکول ه��ای هدایتی )ب��رای هدای��ت جهت حرک��ت مولکول های 
انتقالی(، مولکول ه��ای رابط)که امکان انتقال مولکول اطالعاتی را به 
صورت اختیاری فراهم می کند( و در آخر مولکول های آدرسی )که به 
مولکول های اطالعاتی یا مولکول های رابط متصل می شوند تا توانایی 

شناسایی گیرنده را باال ببرند( تشکیل می شود ]2[.
نظر به اینکه ج��زء اصلی مخابرات مولکولی، مولکول ها هس��تند که 
در محی��ط آبی یا هوا انتش��ار می یابند، مقدار قاب��ل توجهی نویز در 
چنین سیس��تم هایی وجود دارد که به طور مداوم در تعامل با اجزای 
مختلف مخابرات مولکولی می باش��د. این نویز ناش��ی از وجود انرژی 
حرارتی، الکتریکی، مغناطیس��ی و امواج الکترومغناطیسی در محیط 
انتش��ار می باشد. همچنین محیط شامل مولکول ها و نانوماشین  هایی 
است که در مخابرات مولکولی شرکت نمی کنند، اما عامل ایجاد نویز 
می ش��وند. درجه تصادفی بودن مخاب��رات مولکولی )حرکت تصادفی 
مولکول های اطالعاتی، نرخ و زمان رسیدن مولکول ها( به نویز محیط 

وابسته است]1[.
فرآینده��ای اصلی درگی��ر در مخابرات مولکولی ش��امل کدگذاری، 

ارسال، انتشار، دریافت و کدگشایی می باشند]2[.
کدگذاری مرحله ای اس��ت که در طی آن یک فرس��تنده، اطالعات را 
به مولکول های اطالعاتی ترجمه می کند به طوری که توسط گیرنده 

قابل شناسایی و آشکارسازی باشد. 
ارس��ال مرحله ای است که فرس��تنده نانوماشین زیستی مولکول های 
اطالعاتی را درمحیط منتش��ر می کند. فرستنده ممکن است مولکول 
اطالعاتی را یا به صورت رها ش��ده آزاد کند )برای مثال، کیس��ه های 
نوپا از یک س��لول بیولوژیکی به ش��رطی که فرس��تنده یک س��لول 
بیولوژیکی باش��د( ]9[ و یا با باز ک��ردن گیت مولکولی اجازه دهد تا 

مولکول های اطالعاتی به مناطق دیگر انتشار یابند.
انتش��ار مرحله ایس��ت که طی آن مولکول های اطالعاتی از س��مت 
فرستنده به س��مت گیرنده در محیط حرکت می کنند. یک مولکول 
اطالعاتی می تواند به صورت غیر فعال، بدون مصرف انرژی شیمیایی، 
در محیط پخش شود و یا با اتصال به مولکول های انتقالی )به عنوان 
مث��ال، یک موتور مولکولی که تولید حرکت می کند( به صورت فعال 
با تجزیه آدنوزین تری فس��فات )ATP( انرژی تولید کند تا در محیط 

انتشار یابد ]2[.
دریافت مرحله ای که طی آن گیرنده، مولکول های اطالعاتی انتش��ار 
یافته در محیط را جذب می کند. یک گزینه برای جذب مولکول های 

اطالعاتی، نفوذپذیری ساختار سطحی گیرنده برای مولکول اطالعاتی 
است. مثال یک س��لول زیستی که غشای پالسمایی دارد برای برخی 
از مولکول های اطالعاتی قابل نفوذ است و این مولکول ها بعد از عبور 
از غش��ا قادرند به طور مس��تقیم به گیرنده های داخل سلولی متصل 

شوند ]1[، ]9[. 
کدگشایی گیرنده زیس��تی، بعد از دریافت مولکول های اطالعاتی، با 
واکنش شیمیایی بر روی مولکول های دریافت شده صورت می گیرد. 
این واکنش ش��یمیایی می تواند ش��امل تولی��د مولکول های جدید، 
انجامیک کار س��اده، و یا تولید یک س��یگنال جدید )به عنوان مثال 

ارسال مولکول های اطالعاتی دیگر( باشد]2[.

2-2- ويژگی های مخابرات مولكولی
به طور کلی تنوع ویژگی های مخابرات مولکولی، به دلیل اس��تفاده از 
مکانیس��م های بیولوژیکی و اجزای س��ازنده برای برقراری ارتباط در 
یک محیط، باال اس��ت. در ادامه به ش��رح هر یک از این ویژگی های 

منحصر به فرد مخابرات مولکولی می پردازیم.
رفتار تصادفی مخابرات مولکولی ناشی از عوامل زیست محیطی مانند 
جنبش غیر قابل پیش بینی مولکول ها در محیط و همچنین ناشی از 
رفتار اجزای مخابرات مولکولی مانند رفتار تصادفی نانوماش��ین ها در 
واکنش با مولکول های اطالعات��ی و کاهش مولکول های اطالعاتی با 

گذر زمان است ]1[.
کدگذاری و کدگش��ایی با سیگنال های شیمیایی از ویژگي های دیگر 
مخابرات مولکولی اس��ت که در فرس��تنده و گیرنده زیس��تی صورت 
می پذیرد، به طوری که گیرنده نانوماش��ین زیس��تی نس��بت به این 
س��یگنال های وارده واکنش ش��یمیایی نش��ان می دهد.  اطالعات را 
می ت��وان در خواص فیزیکی و یا ویژگی ه��ای مولکول های اطالعاتی 

کدگذاری کرد ]2[.
س��رعت و دامنه ی مخابرات مولکولی بسیار پایین می باشد و به مواد 
بیولوژیکی، مکانیزم و همین طور محیط وابس��ته اس��ت ]2[. در بدن 
انس��ان س��ریع ترین و طوالنی ترین برد مخابراتی توسط سیگنالینگ 
عصبی بدس��ت می آیدکه توس��ط س��یگنال های الکتروش��یمیایی با 

سرعت  بیش از 100m/s منتشر می شوند ]3[.
سازگاری زیستی یک ویژگی مهم مخابرات مولکولی است. از آنجا که 
در مخابرات مولکولی از مکانیزم ارتباطی بین سیستم های بیولوژیکی 
اس��تفاده می شود، نانوماش��ین های زیس��تی توانایی برقراری ارتباط 
مستقیم با اجزای طبیعی یک سیستم بیولوژیکی از طریق کدگذاری 
وکدگش��ایی را دارند ]4[. سازگاری زیستی مخابرات مولکولی، منجر 
به کاربردهای پزشکی چون کاش��تن نانوماشین های زیستی در بدن 

برای نظارت می گردد ]1[، ]3[.
به��ره وری در ان��رژی درمخابرات مولکولی به دلیل اس��تفاده از  مواد 
و مکانیزم سیس��تم های بیولوژیکی، انتظ��ار می رود که مصرف انرژی 
بهینه گردد و تلفات حرارت��ی کاهش یابد. به عنوان مثال موتورهای 
مولکولی میوزین )پروتئین اساس��ی عضله(، انرژی ش��یمیایی )مانند 
ATP( را ب��ه کار مکانیک��ی نزدی��ک به 100درصد به��ره وری تبدیل 
می کنند. انتظار می رود که انرژی شیمیایی الزم برای برقراری ارتباط 
مولکولی، توس��ط محیطی که در آن نانوماش��ین ها مس��تقر هستند، 
فراهم ش��ود. برای نمونه، نانوماشین های زیستی کاشته شده در بدن 
انسان می توانند انرژی )گلوکز( را از محیط اطراف خود بگیرند که در 
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این صورت نیازمند هیچ منبع انرژی خارجی نخواهند بود ]1[، ]2[.

3- كاربرد های سيستم مخابرات مولكولی
نظر به اینک��ه مخابرات مولکولی یک روش مس��تقیم برای ارتباط با 
سیستم های بیولوژیکی را فراهم می کند، در نتیجه دارای کاربردهایی 
وس��یعی در زمینه ی پزش��کی ، نانو و فناوری زیستی می باشد. که در 

اینجا به اجمال به آن ها می پردازیم]2[، ]10[.

3-1- كاربردهای مهندسی پزشكی 
مخابرات مولکولی کاربردهای بس��یاری در زمینه مهندس��ی پزشکی 
و نانوپزش��کی دارد که مهمترین آن ها ش��امل آزمایشگاه روی تراشه 
)Lab�on�a�chip(، پایش س��المتی، تحویل دارو و بازسازی می باشند. 
آزمایش��گاه روی تراشه تکنولوژی نو ظهوری است که عملیات سنتز و 
تجزیه و تحلیل شیمیایی نمونه های زیستی بر روی یک تراشه با ابعاد 

میلی متر تا سانتی متر را انجام می دهد ]11[.
این تراشه، کاربردهای وس��یعی در زمینه ی پزشکی جهت تشخیص 
بیم��اری و یا مطالع��ات علمی نمونه ه��ای زیس��تی دارد. همچنین 
مخاب��رات مولکولی تکنیک هایی برای انتق��ال مولکول های خاص به 
مکان های مشخص از تراشه را فراهم می کند. با توجه به اینکه اجزای 
مخابرات مولکولی در مقیاس نانومتری می باش��ند، اجرای آزمایشگاه 

روی یک تراشه در مقیاس خیلی کم امکان پذیر می باشد ]2[.  
با مانیتورینگ یک ارگانیسم )مانند انسان، حیوان و یا گیاه( شناسایی 
مولکول های خاص در بدن امکان پذیر می شود. از مولکول های خاص 
می توان به عنوان یک شناس��اگر زیس��تی برای تش��خیص بیماری یا 
وضعی��ت پزش��کی اس��تفاده نمود. عالوه ب��ر این می ت��وان جزییات 
بیش��تری از قبی��ل توزیع فضای��ی مولکول ها برای ارائ��ه اطالعات را 
اس��تخراج ک��رد. مخاب��رات مولکولی ام��کان برقراری ارتب��اط میان 
سنسور های بیولوژیکی و مصنوعی را توسط مولکول ها فراهم می کند. 
این سنسور های بیوش��یمیایی برای کاربردهای تشخیص )حساسیت 
یا ویروس( و معاینه های پزش��کی، در بدن کاشته می شوند ]2[، ]5[. 
ارتب��اط مولکولی روش ه��ای کارآمدی برای جم��ع آوری اطالعات از 
مولکول ه��ای بدن و انتق��ال آن ها به دس��تگاه های خارجی را فراهم 

می کند]10[.
با کاش��تن فرستنده ای در بدن و به کمک مخابرات مولکولی می توان 
انتق��ال دارو و ی��ا حت��ی DNA را ب��ا مولکول ه��ا ی انتقال��ی )مانند 
هورمون ها( به س��وی س��لول های گیرنده )مانند غ��دد( فراهم کرد. 
این نانوماش��ین های زیس��تی برای پیدا کردن هدف، از سیگنال های 
مولکولی داخل ارگانیس��م و یا س��یگنال های مولکولی منتشر شده از 

دیگر نانوماشین های زیستی استفاده می کنند]2[.
مکانی��زم تحویل دارو احتمال اثرات جانبی در مکان های غیر هدف را 
کاهش می دهد ]1[. همچنین نظر به اینکه نانوماش��ین های زیستی 
ساخته شده از سلول های زنده قابلیت تقسیم شدن را دارند بنابراین 
می توانند به ش��کل یک ساختار تابعی )مانند بافت ها و اندام ها( رشد 
کنن��د. چنین نانوماش��ین های زیس��تی در زمینه های پزش��کی بکار 
می روند. با توجه به زیس��ت شناس��ی تکاملی، تش��کیل یک ساختار 
تابعی توس��ط نانوماشین های زیس��تی براس��اس مخابرات مولکولی 

امکان پذیر می باشد]4[.
مخابرات مولکولی تکنیک هایی برای کنترل الگو های ارتباطی، رش��د 

و تمایز نانوماش��ین های زیستی برای ساختارهای خاص و بازسازی را  
امکان پذیر می سازد ]2[.

3-2- كاربردهای زيست محيطی
از زمینه ه��ای کاربرد مخابرات مولکولی در زیس��ت محیطی می توان 
مانتورینگ محیط  زیس��ت و کنترل آلودگی را نام برد. محیط زیست 
همواره در معرض عوامل س��می و رادیواکتیو می باش��د. اطالعات در 
مورد این مولکول ها می تواند به شناسایی مشکالت و ارائه روش هایی 
ب��رای تمی��ز کردن محیط زیس��ت در پاس��خ به آلودگی و یا نش��ت 
اتفاقی، کمک کند. می توان از نانوماش��ین های زیستی یکپارچه برای 
شناس��ایی مکان مولکول ها در محیط هایی با مقیاس بزرگ یا در حد 
میکرو اس��تفاده کرد. مخابرات مولکول��ی تکنیک هایی برای پردازش 
اطالع��ات مولکولی از محیط  زیس��ت و تبادل ای��ن اطالعات با دیگر 

نانوماشین های زیستی فراهم می کند]1[.
ع��الوه بر این از نانوماش��ین های زیس��تی می توان ب��رای نظارت بر 
مولکول های محیط زیس��ت و همچنین به صورت دقیق تر شناس��ایی 
محل یک منبع آلودگی اس��تفاده کرد. نانوماش��ین های زیستی برای 
شناس��ایی، از مولکول های خاص برای نش��انه گذاری مواد س��می در 
محیط  زیست استفاده می کنند. آن ها با راهنمایی نانوماشین زیستی 
یا دس��تگاه های مقیاس بزرگ به س��وی منبع سم حرکت و با تقویت 
س��یگنال های مولکولی محل آلودگی را شناس��ایی می کنند و جهت 
رفع آلودگی به تجزیه مواد به حالت غیرس��می و یا قابل تجدید پذیر 

می پردازند ]2[.

3-3- كاربردهای ساخت مولكولی
از مخاب��رات مولکولی برای کنترل در انتق��ال مولکول ها و همچنین 
برای تولی��د الگوهای جدیدی از مولکول ها، می توان اس��تفاده نمود. 
این سیس��تم می تواند طوری برنامه ریزی ش��ود تا یک الگوی خاصی 
از مولکول ها را با داش��تن آدرس متناظرش��ان در سیس��تم به سوی 
نانوماش��ین های زیس��تی و یا مولکول های مشخص انتقال دهد. پس 
از انتقال مولکول های نانوماش��ین زیس��تی به هری��ک از آدرس های 
مورد نظر، می توان برای تکمیل ساختار، فرآیندهای شیمیایی را فعال 

کرد.
 اگر امکان برنامه ریزی فرآیندهای الگودهی در توالی مولکول ها وجود 
داش��ته باش��د، می توان انواع زیادی از اشکال و س��اختارها را فقط با 

استفاده از مکانیزم مشابه، تولید کرد ]2[.

4- مدلسازی سيستم های مخابرات مولكولی
مدلس��ازی سیس��تم های مخابرات مولکولی نقش مهمی در تجزیه و 
تحلیل و طراحی این نوع سیس��تم ها دارد و می تواند به افزایش درک 
ما از سیستم های بیولوژیکی کمک کنند. یک هدف ویژه از مدلسازی 
چنین سیس��تم هایی، پیاده س��ازی و س��اخت ش��بکه هاي مخابرات 
مولکولي مصنوعي از نانو سنس��ورها است که براي نظارت بر سالمت، 

تشخیص پزشکي و درمان سرطان، کاربرد دارند. 
مدل های بس��یاری برای توصیف و پیش��برد حوزه مخابرات مولکولی 
ارائه شده است. در این بخش، ابتدا یک مدل ساده از حرکت تصادفی 
مخاب��رات مولکولی در س��ه حال��ت، حرکت س��اده تصادفی، حرکت 
تصادفی همراه بارانش و حرک��ت تصادفی همراه با تقویت )مخابرات 
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رله ای( آورده می ش��ود. در ادامه یک مدل مبتنی بر واکنش- انتشار 
ارائه می گردد ]12[. 

4-1- مدل حركت تصادفی
حرکت تصادفی اساس��ی ترین مکانیسمی است که مخابرات مولکولی 

بر آن متکی است. در اینجا سه مدل مختلف آن را بیان می  کنیم.

4-1-1- حركت ساده تصادفی
در ای��ن روش مولکول ه��ای اطالعات��ی بطور س��اده و ب��دون اتکا به 

هیچ گونه مکانیسم اضافی در محیط انتشار می یابند ]2[. 
نمونه های بس��یاری از این دسته از ارتباط مولکولی در زیست شناسی 
یافت می ش��ود. یک نمونه آن متابولیت های داخل س��لولی است که 

میان سلول ها برقرار می باشد ]3[. 
در این روش انتش��ار، فرستنده نانوماشین زیستی اطالعات را بر روی 
یک مولکول اطالعاتی کدگذاری می کند و آن را آزاد می کند. سپس 
مولکول ه��ا به طور تصادفی در محیط  زیس��ت حرکت می کنند و به 

محض ورود مولکول به گیرنده، اطالعات آن کدگشایی می شود. 
4-1-2- حركت تصادفی همراه بارانش

در این روش حرکت مولکول ه��ای اطالعاتی بصورت تصادفی همراه 
با رانش جهت دار می باش��ند. بطوري ک��ه حرکت تصادفی آن ها تحت 
تأثیر سرعت رانش سیال نیز قرار می گیرند. مبتنی بر این روش، مواد 
هورمونی ترشح شده در جریان خون در سراسر بدن منتشر می شوند 
و به سلول های هدف می رسند ]13[. این روش از مخابرات مولکولی 
نیز نش��ان دهنده حالت فعال ارتباط مولکولی اس��ت که از طریق آن 
موتورهای پروتئینی، انتقال مولکول ها را از یک فرس��تنده نانوماشین 

زیستی به یک گیرنده نانو زیستی بر عهده می گیرند ]1[، ]6[.

4-1-3- حركت تصادفی  همراه با تقويت )مخابرات رله ای(
روش س��وم مبتنی بر حرکت تصادفی همراه با تقویت توسط واکنش 
ش��یمیایی است که در مسیر انتشار بین فرس��تنده و گیرنده صورت 
می پذیرد. تقویت کنندگی در محیط می    تواند قابلیت اطمینان انتشار 
مولکول��ی را با افزایش تعداد مولکول های اطالعاتی منتش��ر ش��ده، 
افزایش دهد. نقش تقویت کننده تولید کپی از مولکول منتش��ر شده 
در محیط می باش��د. این روش مخابرات مولکولی مشابه وجود رله در 
سیستم های مخابرات راه دور است. در این روش از مخابرات مولکولی 
می توان از فعالیت مولکول های پروتئینی شامل عامل تقویت یون های 
کلسیم، آدنوزین تری فس��فات )ATP( و آدنوزین منوفسفات حلقوی 

فعال )cAMP( بهره گیری کرد ]2[.

4-2- مدل  واكنش– انتشار
در این بخش بر اس��اس دو پدیده انتشار و واکنش یک مدل تصادفي 
ب��راي ش��بکه هاي مخابرات مولکول��ي ارائه می گ��ردد. این روش در 
فیزیک و ش��یمي براي مدل کردن سیستم هایي که هم واکنش و هم 

انتشار در آن ها صورت مي گیرد، پرکاربرد است. 
در این مدل مولکول ها ی س��یگنالی  L که فرستنده را ترک مي کنند 
ب��ا توجه به حرک��ت براوني در محیط پراکنده مي ش��وند. هر گیرنده 
از یک یا چند رس��پتور R تش��کیل شده اس��ت. هنگامي که مولکول 
سیگنالي  L به رسپتور R مي رسد، به هم متصل مي شوند و کمپلکس 

C را تش��کیل مي دهند. تعداد کمپلکس هاي تشکیل شده درگیرنده، 
ب��ه عنوان خروجي گیرنده در نظر گرفته مي ش��ود. براي مثال هرگاه 
در گیرنده تعداد کمپلکس ها از یک مقدار آستانه بیشتر شد، می توان 
نتیجه گرفت که یک بیت توس��ط فرس��تنده فرس��تاده ش��ده است. 
واکنشي که میان سیگنال های مولکولی L و کمپلکس C رخ مي دهد 

به صورت زیر است.

ک��ه در آن kƒ و kr ثابت ه��اي ن��رخ واکن��ش در حد میکروس��کپي 
مي باش��ند. با این فرض، نرخ تش��کیل کمپلکس ها در گیرنده در هر 
زمان به تعداد مولکول هاي س��یگنالي در محل گیرنده بستگی دارد. 
هر دو پدیده انتش��ار و واکنش توس��ط فرآیند مارکف قابل مدلسازی 
هس��تند و احتمال ش��رطی تعداد مولکول های سیگنالی در هر زمان 
توس��ط معادله اصلی واکنش- انتش��ار )RDME1( قابل توصیف است 

.]14-15[
با توسعه RDME، مدلRDMEX2 ارائه شده است که در آن عالوه بر 
مدل کردن انتشار در محیط و واکنش های صورت گرفته در گیرنده، 
فرس��تنده نیز به صورت س��ري زماني از تعداد مولکول هاي سیگنالي 
مدل می شود. در محیط همگن یک بعدی با ضریب نفوذپذیری D  و 
مبتنی بر معادله اصلی واکنش- انتش��ار، میانگین تعداد مولکول های 
سیگنالی،)ι(x,t، در مکان x و زمان t از حل معادالت دیفرانسیلی زیر 

بدست می آید ]12[. 

به طوري که νT و νR به ترتیب مکان فرستنده و گیرنده، )VT)t سیگنال 
مولکولی ارسالی و )uR)t سیگنال خروجی گیرنده می باشند. از مزایاي 
م��دل RDMEX امکان تعمیم آن به ش��بکه هاي ارتب��اط مولکولي با 
سیس��تم چند فرس��تنده - چند گیرنده اس��ت. با فرض خطی بودن 
واکنش در گیرنده، مدل RDMEX براي تعیین میانگین و کواریانس 
خروجي گیرنده عبارات هایي به فرم بسته ارائه مي دهد. نتایج حاصل 
از این مدل نش��ان مي دهند که س��یگنال خروجي هر گیرنده تحت 

تأثیر حضور گیرنده هاي دیگر  است.
به بیان دیگر این روش برای مدل س��ازی سیستم های مخابراتی چند 
ورودی و چند خروجی )MIMO3( مناس��ب می باش��د. برای توس��عه 
معادله باال به حالت سه بعدی و هنگامي که تعداد فرستنده و گیرنده 

بیش از یکی باشد عالقمندان می توانند به ]12[ مراجعه نمایند. 

4-3- مدل گسسته يك بعدی
 RDPDE4 در واقع یک RDMEX می توان نشان داد که حد پیوستگي
مي باش��د. یک ویژگي خوب نتیجه RDPDE این است که یک جواب 
به فرم بسته را در دسترس قرار مي دهد. این فرم بسته نشان مي دهد 
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که س��یگنال خروجي گیرنده مي تواند در حضور گیرنده هاي دیگر در 
شبکه،  تحت تاثیر قرار بگیرد. 

در ادامه، براي سادگي، نتایج شبیه سازی برای حالت یک بعدي ارائه 
ش��ده اند. بدین منظور نخس��ت مدل یک بعدی پیوسته و بدنبال آن 
برای شبیه سازی، مدل گسس��ته مناسبی را بدست می آوریم. سپس 
مبتنی بر مدل گسس��ته،  شبیه سازی سیس��تم مخابرات مولکولی را 
ب��رای کانال انتقال ی��ک بعدی و واکنش ت��ک مولکولی هنگامي که 

محیط ارتباطی همگن باشد، انجام می دهیم.
 سیس��تم مخابراتی شامل یک فرستنده و یک گیرنده است و در کل 
محیط انتقال ضریب انتش��ار مولکولی یکسان فرض می گردد. جهت 
مدل س��ازی گسسته فرض می کنیم کانال مخابراتی مطابق شکل )1( 

دارای N خانه )وکسل( می باشد.
به طوري که در لحظه t میانگین تعداد مولکول های سیگنالی درخانه 
j ام را )nj)t می نامی��م. رواب��ط دینامی��ک تغیی��رات میانگی��ن تعداد 

مولکول های سیگنالی درخانه j ام بصورت زیر است.
  

)t(uR و )nνR)t ب��ه ترتی��ب میانگین تع��داد مولکول های کمپلکس و 
میانگین تعداد مولکول های سیگنالی در خانه νR است که گیرنده در 
آن قرار دارد. هم چنانکه ش��کل )1( نش��ان می دهد هر خانه فقط با 
خانه های همسایه اش تبادل مولکولی دارد. هدف حل N+1 معادله در 
روابط فوق جهت بدست آوردن میانگین تعداد مولکول های کمپلکس 

و میانگین تعداد مولکول های سیگنالی است.
در شبیه س��ازی عددی انجام شده، یک سیس��تم مخابرات مولکولی 
با یک فرس��تنده و یک گیرنده بطوري ک��ه کانال انتقال بین آنها یک 
بعدی گسس��ته با N=15 می باشد را پیاده س��ازی نموده ایم. سیگنال 
مولکول��ی ورودی پالس مربعی ب��ا بازه τ = 0.1 واح��د زمانی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت بطوریکه در این بازه زمانی 1000 مولکول را در 

شكل )1(- خانه ها در مدل يك بعدی

شكل )2(- ميانگين مقدار مولكول سيگنالی، )nj)t ، برای j=2,4,5,6  هنگامي كه 
kr=1 است و فرستنده در νT=1 و گيرنده در νR=5 قرار دارد.

شكل )4(- ميانگين مقدار كمپلكس، )uR)t ، برای kr=1 است هنگامي كه فرستنده در  
νT=1 و گيرنده در νR=5  قرار دارد.

شكل )3(- ميانگين مقدار مولكول سيگنالی، )nj)t ، برای j=8,10,12,14  هنگامي كه   
kr=1 است و فرستنده در νT=1 و گيرنده در νR=5 قرار دارد.
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خانه منتش��ر می کند. نرخ نفوذپذیری انتش��ار )یک مولکول در واحد 
  kƒ=2.5×10�3 و Δx=0.001 زمان( اس��ت و همچنین فرض می کنی��م

می باشد.
در شکل های )2( و )3( میانگین مقدار مولکول سیگنالی، )nj)t، برای 
خانه ه��ای گوناگون هنگامي که kr=1 اس��ت و گیرن��ده در νR=5  قرار 
دارد نش��ان داده ش��ده اند. چنانچه مشاهده می ش��ود با دور شدن از 
مکان انتشار مولکول ها )nj)t به شدت کاهش می یابد و تاخیر رسیدن 

مولکول به آن ها نیز افزایش می یابد.
ش��کل )4( میانگین مقدار کمپلکس ها، )uR)t، را نش��ان می دهد که 
مقدار آن در حدود t=7  به بیش��ینه می رس��د و سپس بصورت نمایی 

کاهش می یابد.
 

چالش ها و پژوهش های پيش رو
تحقیق��ات اخیر در مخابرات مولکولی به طراح��ی و تجزیه و تحلیل 
ش��بکه های مقیاس کوچک که از چند نانوماش��ین زیس��تی تشکیل 
شده اس��ت، محدود می باشد. یک چالش کلیدی برای پیشبرد حوزه 
مخابرات مولکولی، توس��عه تکنیک های قابل اعتماد و مقیاس پذیری 
اس��ت که ب��رای ایجاد ش��بکه های مقیاس بزرگ در محیط  زیس��ت 
کاربرد داش��ته باش��ند. از دیدگاه ش��بکه های مخابراتی، چالش های 
مربوط به ش��بکه های مخابرات مولکولی با مقیاس بزرگ در سه الیه 
فیزیکی ، پیوندی و شبکه ای  است که بایستی مورد پژوهش و بررسی 

قرار گیرد. 
در الی��ه فیزیکی، که وظیفه انتقال مولکول ه��ا در محیط فیزیکی را 
برعهده دارد، مواردی چون انتش��ار س��یگنال، مدوالسیون سیگنال، 
دامنه س��یگنال، ظرفیت کانال، رابط ها و دستگاه های سخت افزاری 

مورد توجه است ]16-18[.
هر یک از این موارد نیاز به ارائه راهکارهای نوینی در سطح مولکولی 
دارد. الیه پیون��دی در مخابرات مولکولی با چالش هایی چون کنترل 
خط��ا، آدرس دهی، همگامی، کنترل دسترس��ی به رس��انه، کنترل 
جریان و اندازه گیری فاصله مواجه اس��ت و در الیه ش��بکه، مس��ائلی 
چون مس��یریابی و پردازش میان ش��بکه ای چالش برانگیز هس��تند 
]4-2[. ب��ا توجه به اینکه پژوهش در ش��بکه های مخابرات مولکولی 
گام ه��ای آغازین��ش را ط��ی می کند، هر ی��ک از موارد بیان ش��ده 
زمینه ی پژوهش��ی نوینی را مطرح می کند که در مهندسی پزشکی و 

فناوری های زیستی کاربرد دارد. 

6- جمع بندی
مخاب��رات مولکولی روش��ی مس��تقیم ب��رای ارتباط با سیس��تم های 
بیولوژیکی و انتقال اطالعات بین نانوماشین های زیستی است. دراین 
نوع سیس��تم های مخابراتي، اطالعات توس��ط مولکول های شیمیایی 
به ن��ام مولکول های اطالعاتی در محیط انتش��ار می یابد و مبتنی بر 
مکانیزم ها و سیس��تم های بیولوژیکی اطالعات ارس��الی کد گذاری و 

کدگشایی می گردد. 
در مقایس��ه با سیستم های مخابراتی مرس��وم، سیستم های مخابرات 
مولکولی دارای سرعت و دامنه انتشار محدودی هستند، اما در عوض 
دارای توانایی انتقال اطالعات بطور مس��تقیم با س��لول ها، اندام ها و 
بافت ها می باشند که تکنولوژی های مخابرات فعلی فاقد آن می باشند.
مخابرات مولکولی افق های نوین پژوهش��ی را در کاربردهای پزشکی، 

فناوری زیستی و نانوماشین های محاسباتی گشوده است که در آینده 
جایگاه ویژه ای را در علوم و مهندسی خواهد داشت. 

***
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