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کيستماتيس یمرورمقاله   

خون، فشار ،یفستن تمیمانند ضربان قلب، ر یاتیو عالئم ح یکیولوژیزیف یهاپارامتر شیعموماً به منظور پا یدنیپوش هاییفناور مقدمه:

و  یسرطان، اختالالت عصب ،یقلب یهاحمله ریمختلف نظ یهایماری. با رشد ابتال به برندگییمورد استفاده قرار م رهیگلوکز بدن و غ
 یمداوم و پردازش آن شیبه منظور پا ب،یترت نی. بدشودیاحساس م شتریب مارانیب یمدت برا یش مستمر و طوالنیبه پا ازین ابتید

 در حوزه سالمت بهره برد. یدنیپوش یهایاز فناور توانیمذبور م مارانیعات متعلق به باطال

با استفاده از  SID ،Magiran ،PubMed،Science Direct  ،IEEE ،Springer یاطالعات یهاگاهیمنظور پا نیبد روش:

 بیو از ترک یسیانگل یاطالعات یهااهگیدر پا"Usage of wearable sensors and technologies in health" دواژهیکل
 یبه بررس یکه به نوع یمقاالت ، مورد جستجو قرار گرفتند. همهیفارس یاطالعات یهاگاهیدر پا "های پوشیدنی در پزشکیتکنولوژی"

 کامل که متن یاالتمق نیهمچن و یدر سالمت اشاره داشتند، انتخاب شدند. مقاالت تکرار یدنیپوش یهایفناور یهایژگیکاربردها و و
 ها در دسترس نبود، از مطالعه خارج شدند.آن

و مطالعه  یمقاله مورد بررس 30مرتبط فقط  ریو غ یمقاله بود. با حذف مقاالت تکرار 100مذکور  یهاگاهیجستجو در پا جهینت :نتایج

قابل  یکیولوژیزیف یپارامترها ،یدنیپوش یهایفناور یو پزشک یعموم یمقاالت، کاربردها یمطالعه پس از بررس نیقرار گرفت. در ا
 شده است. حیبه طور کامل تشر یدنیپوش یهایفناور لهیوسه کنترل ب قابل یهایماریب نیهمچن ش،یپا

ها خواهد داشت. آن شرفتیپ یبر رو یریانکارناپذ ریثأدر حوزه سالمت ت یدنیپوش یهایشناخت هر چه بهتر کاربرد فناور گيري:نتيجه

 .کنندیم فایرا ا یمذکور در بهبود سطح سالمت افراد نقش مهم یهاستمیس یریارگکه ب
 

 هوشمند هایدستگاه ،یاتیعالئم ح ،کیولوژیزیف یپارامترها شیپا ،یدنیپوش هاییکاربرد فناور ها:كليد واژه
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 مقدمه 
 هرروز ایانهیو را یمخابرات ،یارتباطات عیرشد روزافزون در صنا

اطالعاات  ی. انقالب فناورکندیمواجه م دیجد یرا با انقالب ایدن
 یاجتمااع ،یتایامن ،یاقتصااد یهاابخش هیاو ارتباطات در کل

 یگذاشته است. با توسعه فناور یقابل توجه بر جا ریثتأکشورها 
در نظام ارائه خادمات  یمیعظ ولتح یاطالعات در حوزه پزشک

 یدنیپوشا یهاساتمیاتفاق افتااده اسات، س یو درمان یبهداشت
 یهاساتمیدرماان، س یریگیپ یهاستمیس ماران،یب شیپا یبرا

 یهااربات ،یپرساتار یراهبارد یهاساتمیدرمان از راه دور، س
 کی یدر پس پرده طراح گرید یهاستمیاز س یاریو بس یجراح

. باا باشادیامر درماان م لیآن هدف تسه د،هدف مشترک دارن
خدمات  نیزمان بهتر نیدر کمتر ماریب هاستمیس نیاستفاده از ا

 یخاود دسترسا مارانیپزشک تمام وقت به ب کند؛یم افتیرا در
 ریاداشته و اطالعات مربوط به آنان را در همه جا به طاور فراگ

 یهوشاامند، ابزارهااا یهاسااتمیس نیبنااابرا؛ کناادیم افااتیدر
 یریرشد چشامگ ریدر سه دهه اخ یدر حوزه پزشک افتهیتوسعه
و  رهیاذخ ناهیهوشامند در زم یهادستگاه نیا ییاند. تواناداشته
مختلاف از جملاه  یهادر شااخه یانتقال اطالعات چند رسانها

از راه دور،  شیاز راه دور، پاا ی. پزشکباشدیبهداشت و درمان م
اطالعات و ارتباطاات  یفناور یهاییمشاوره از راه دور، از توانا

در فواصال  یموجب تباادل اطالعاات پزشاک تواندیاست که م
در حوزه سالمت انتظار  یرمختلف گردد. با توجه به کارکرد فناو

و سااالمت بااه ساارعت  یکاااربرد آن در علااوم پزشااک رودیماا
 یکااربرد فنااور یهااحوزه نیتاراز مهم یکای. ابادیگسترش 

 ماارانیب تیوضاع شیو درمان، پاا تاطالعات در بخش بهداش
 یکای زین یدنیپوش یهایگفت فناور توانی. در انتها مباشدیم

 یهایتکنولوژ شرفتی. پباشندیدرحال رشد م یهایاز تکنولوژ
را  یمیسا یهاستمیاز س یناش یهاتیهوشمند محدود میسیب

هوشامند در حاوزه  یهاساتمی. توساعه سرساانندیبه حداقل م
در  هانااهیهمچااون الاافه کاااهش هز ییایاامزا یابهداشاات دار
 تاوانیما میسایبا یهاایاساتفاده از تکنولوژ لیجوامع: به دل

و بادون کااهش  مارساتانیبه حضاور در ب ازیرا بدون ن مارانیب
کاه  یماارانیمساتمر ب شیکرد، به امکان پا شیعمل پا یآزاد
 یسنساورها یکساریمستمر دارند. با اساتفاده از  شیبه پا ازین
 یهامیبه س ازیجه عدم ن ،یدنیاستفاده از لوازم پوش ایو  یشتنکا

ال که مبات یمارانیب یابیاز تحرک، ده مکان یریو جلوگ یارتباط
 ماار،یآلزا نسااون،یپارک ریااهساتند نظ ویاادژنرات یهااایماریباه ب

 [.1] کنندیخود را فراموش م تیکه موقع یاختالالت شناخت

آن باه خصاو   زودهنگاماز بیماری و یا تشخیص  یریشگیپ

در زمانی که بیماری هنوز ایجاد عالمت نکرده و فارد احسااس 
ری در مراحال از درماان بیماا ترآساانتر و ناخوشی ندارد مهم

ساالمت  شیبا ظهور عوارض است. امروزه پا همراه پیشرفته و
اخااتالالت باادن و  زودهنگااام یینقشاای برجسااته در شناسااا

 ماریب شی[. پا1] ها دارداز بروز عوارض وخیم بیماری جلوگیری
را تحاات نظااارت داشااته و در مقاباال  ماااریاساات کااه ب یعملاا
و  میوخ یهایماریب مار،یجان ب دکنندهیو تهد یجد یهادادیرو
باه عناوان  توانادیم ماریب شی. پادهدیهشدار م گریموارد د ای

اعم از عملکارد  ماریو مستمر ب یو مشاهدات تکرار یریگاندازه
 ماتیتصام تیبه منظور هدا یاتیح یو عملکردها کیولوژیزیف
به عباارت ؛ شود فیتعر یشامل انجام مداخالت درمان یتیریمد
و  طینظرگرفتن و ثبات شاراباه تحات شیپاا یدر پزشک گرید

[. 2،3] نادیگو یمدت زماان نسابتاً طاوالن کیدر  ماریب عالئم
 یاورژاناس مراکاز درماان یاهادر بخش شیمعموالً از واژه پاا

اورژانس معماوالً  مارانیب طی. چرا که شراشودیاستفاده م شتریب
و  صیدر تشاخ یمااریب یهاو نشانه عالئمبوده و رصد  داریناپا
ناه تنهاا باه  مااریب شیمان به پزشک کمک خواهد کرد. پاادر
 کنادیکننده را اعاالم م دیتهد یدادهایکنندگان مراقبت روارائه

را  یکیولاوژیزیف یورود یهاداده هاستمیس نیاز ا یاریبلکه بس
ماورد  مااریب یزنادگ یبانیپشات یابزارهاا میکنترل مستق یبرا

 یهاستمیبه س مارانیب . حداقل سه گروه ازهندیاستفاده قرار م
 سااتمیکااه س یمااارانیهسااتند: ب ازمناادین یو کنترلاا شیپااا
 تیوضااع اباا یمااارانیدارنااد؛ ب داریاانااامنظم و ناپا کیااولوژیزیف
کاه در  یماارانیدارند؛ ب یکه مشکل قلب یافراد رینظ زیدآمیتهد

زماان . همباشندیم نسونیپارک رینظ یعصب یهایماریمعرض ب
 زین یبزرگ یهاچالش ماریب شیرت و پانظا نهیدر زم شرفتیبا پ
 یابی. ارزوستیکننده به وقوع پ دیدرمان اختالالت تهد نهیدر زم
 یهاساتمیتوساط س یمیوشایو ب کیاولوژیزیف یرهایمتغ یکم
و  کیااولوژیزیف یپارامترهااا . معمااوالًردیپااذیانجااام م شیپااا
و  یمختلف به صورت تهاجم لیتوسط ابزارها و وسا ییایمیوشیب
اما بعد از گذشات چناد دهاه ؛ شوندیسنجش م یتهاجم ریغ ای
در دسترس قرار رفتن  لیبه دل یتهاجم ریغ یشیپا یهاستمیس
 ماارانیب شیلزوم پاا نیبنابرا؛ کردند دایپ وسعهت وترهایکامپ زیر

 تیافیک شیدر سطوح مختلف مراقبات و درماان موجاب افازا
اهاد خو یرا در پا یمداخالت درماان یهانهیدرمان، کاهش هز

 یهاایاز اناواع فناور یکای یدنیپوش یهاستمی[. س3،4] داشت
ماذبور  یفناورهاا شوند؛یمحسوب م یتهاجم ریغ نسبتاً یشیپا

 ریانظ یاتیاح مئو عال یکیولوژیزیف یپارامترها شیپابه منظور 
، گلوکز بدن مورد اساتفاده فشارخون ،یتنفس تمیضربان قلب، ر
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 یهاچون حملاهمختلف هم یهایماری. ابتال به برندیگیقرار م
مستمر و  شیبه پا ازین ابتیو د یسرطان، اختالالت عصب ،یقلب
 بیاترت نی. باددشویشده را موجب م ادی مارانیمدت ب یطوالن

اطالعاات متعلاق باه  یمستمر و پاردازش آنا شیبه منظور پا
در حااوزه  یدنیپوشاا یهااایاز فناور تااوانیمااذکور م مااارانیب

 راتییاتغ توانادیم بلندمادتساالمت  شیسالمت بهره برد؛ پا
. ندیرا کنترل نما یکیولوژیزیف یهاگنالیس یروزروزانه و شبانه
 یفشااار وارده رو تواناادیم یدنیپوشاا یهاسااتمیاسااتفاده از س

 هاناهیهز شیافزا ،یبهداشت و درمان جوامع امروز یهاستمیس
 یهااباه مراقبت ازیامازمن کاه ن یهایماریب وعیش شیو افزا
 [.4،5] مدت دارند را کاهش دهند ینطوال
باه هماراه توساعه  لیاموبا یو تکنولوژ وتریعلم کامپ شرفتیپ

شاده  یدنیپوش یهایارتباطات از راه دور موجب ظهور تکنولوژ
عاالوه بار اساتفاده در مراکاز  یدنیپوشا یهاایاست. تکنولوژ

 یصورت ابزار شخصاتوسط افراد مختلف به یو بهداشت یدرمان
در  یاساسا ینقشا هاایفناور نیا. ارندیگیاده قرار ممورد استف

 یبارا ازیانمورد نهیزمان و هز رایز کنندیم فایا یمراکز بهداشت
. رساانندیرا باه حاداقل م مادتیطوالن یهاادرمان و مراقبت

 ،یدنیپوشااا یهادساااتگاه ایاااو  یدنیپوشااا یهاااایتکنولوژ
باه  دنیقابل پوش یهستند که به راحت یکیالکترون یوترهایکامپ

. مضاف بار باشندیفرد م ساز لبا یبخش ایو  یعنوان ابزار جانب
 یو یلاوازم جاانب ایابا لباس فرد و  یدنیپوش وتریکامپ کی نیا
 یاتیاح یهاو پردازش داده یسازرهیذخ ییشده و توانا کپارچهی

[. 6،7] باشادیمختلاف را دارا م یهادساتگاه نیو انتقال داده ب
 ناهیرشد و اوج خود در زم هیمراحل اول مذکور در یهایتکنولوژ
 یهاستمیگفت در حال حاضر اکثر س توانیو م ندهست یپزشک
 یهاااتیافااراد و فعال یدنبااال کااردن سااالمت یباارا یدنیپوشاا
گرها، حس شرفتی. امروزه پرندیگیمورد استفاده قرار م یجسمان
 یدنیپوشا یهاساتمیهوشمند در کناار س یهاها، تلفنپردازنده
 یریگافااراد، حرکااات، اناادازه یسااالمت یریااگیند پهوشاام
 ،یمانند ضربان قلاب، ساطح گلاوکز، کاالر یاتیح یهاگنالیس

 نا یتوریمان یدنیپوش یهاستمی. سکنندیم لیکلسترول را تسه
اعماال  راتییادنبال کاردن تغ کیسالمت به فرد امکان از نزد

 یمتساال تیحفظ وضع یخود را داده و بازخورد الزم برا یاتیح
در صااورت  هاسااتمیس لیااقب نیاا. اکناادیمطلااوب را ارائااه م

هنگاام ر   تواندیاز راه دور م یپزشک یهاستمیبا س یکپارچگی
 [.8،9هشدار دهند ] یبه پرسنل پزشک یزندگ داتیداد تهد

  

 روش
 ،یدنیپوشا یهاساتمیپژوهش حاضار در ماورد س لیتحل یبرا
 یالمللنیب یالعاتاط یهاگاهیپا ادشده،ی یهاستمیس یبندطبقه

PubMed Central، ScienceDirect ،IEEE ،

Springer  مند مورد جساتجو به طور نظام 2016تا ماه مارس
 Usages of“واژه  دیااجسااتجو از کل یقاارار گرفتنااد. باارا

wearable Technologies in health ”یهاااگاهیدر پا 
 در یدنیپوشا یهاایتکنولوژ " بیاو از ترک یسیانگل یاطالعات
، SID نظیار یفارسا یهااگاهیدر پا یجساتجو یبرا "یپزشک

Magiran مقالاه  شرفتهیپ یاستفاده شد. نوع مقاله در جستجو
سال  ها را بهآن انتشار خیانتخاب شده بود و تار یپژوهش لیاص

 یفارسا یهاگاهیو در پا یسیانگل یهاگاهیدر پا 2016تا  2000
 طیاز شرا یکی نی. همچنمیمحدود کرد 1394تا  1384 سال به

 رایاز ؛بودن تمام متن مقاالت بود ریپذانتخاب مقاالت، دسترس
مااوردنظر مااورد  یماتن کاماال مقالااه، پارامترهاا مطالعااه دیابا
 ی. پاس از گاردآورمیکاردیها استخراج مرا از آن کیستماتیس

باا  کاه ؛میدیمقالاه رسا 100متفاوت باه  یهاگاهیمقاالت از پا
مقاله به مطالعه وارد شاده  30امرتبط و ن یحذف مقاالت تکرار

هاا در کاه تماام ماتن آن یقرار گرفتند. مقااالت یو مورد بررس
 دهیچک یدسترس نبودند از مطالعه خارج شدند. در ابتدا به بررس

از مطالعه  مرتبط ریبه دنبال آن تمام مقاالت غ میمقاالت پرداخت
 یابیاارز ،یبررسا ساتیل کیاخارج شدند. سپس با اساتفاده از 

موردنظر وارد  یمقاالت انجام گرفته و پارامترها نیا یرو یینها
پایگاه علمای  5را از  هامقاله روند انتخاب 1شکل  شدند. ستیل

 دهد.نشان می مورد بررسی

 
  

 

 

 پایگاه علمی 5: انتخاب مقاالت از 1شکل                        

 

مقاله برای  30در کل 
 .مطالعه انتخاب شدند

 مقاله Elsevier :16نتیجه جستجو از پایگاه 

 مقاله IEEE: 25 گاهیپا نتیجه جستجو از

 PubMed central :35 هگایپا نتیجه جستجو از
 مقاله

مقاله  Springer :14پایگاه  نتیجه جستجو از
Springer:12114145 مقاله 

مقاله  SID :10 گاهیپا نتیجه جستجو از
Springer:12114145 مقاله  

 100کل مقاالت بازیابی شده: 
 مقاله

 نامرتبطمقاالت حذف 
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 نتایج
 پوشيدنی ايهفناوري اصلی هايویژگی

 دستگاه یک"از است عبارت پوشیدنی گرهایحس مفهوم
 کمیت تعیین یا و محل تعیین شناسایی، برای مورداستفاده
 ویژگی یک شناسایی برای سیگنال ارسال ماده، یا انرژی
 گرهایحس های. ویژگی[9]"باشدمی شیمیایی و فیزیکی
 تقسیم کارکردی و فیزیکی هایویژگی دسته دو به پوشیدنی
 به اشاره پوشیدنی هایسیستم فیزیکی هایویژگی. شوندمی
 مذکور هایسیستم این بر عالوه دارد هاسیستم کم وزن
 افراد زیرا ؛باشند داشته را الزم فرمیخوش و زیبایی بایستی
 در. ددارن ویژه توجه فاکتور این به هاسیستم این پذیرش برای

 لوازم و هالباس درون پوشیدنی گرهایحس اغلب حاضر حال
 در. شوندمی یکپارچه هاآن همراه و شده مخفی افراد جانبی
 کارکردی چند به اشاره هاسیستم کارکردی هایویژگی ادامه
 قابلیت کاربران، موردنیاز هایبرنامه با تنظیم قابلیت بودن،
 کاربردهای در رکردیکا تک هایسیستم. دارد گوییپاسخ
 همین به نیستند استفاده قابل متنوع پارامترهای و پایش عملی
 ترمفید سالمت حوزه در کارکردی چند هایسیستم دلیل
 مفهوم مکانی و زمان هر در گوییپاسخ قابلیت ویژگی. باشندمی
 در مختصری 2 شکل. کندمی حمایت را" دسترس در همیشه"
 .[11،10] باشدمی پوشیدنی یهاسیستم هایویژگی مورد

 
 یدنيپوش يهاستميس يهایژگیو :2 شکل

 

 
  پوشيدنی هايسيستم هاي عمومیكاربرد

 قابال یهاساتمیس کااربران آن اساس بر و کاربردها نیترمهم
 یبنددسته ریز شرح به توانیم را یدنیپوش یهایفناور با ارائه
 :نمود

 تهرشا در بهتر نتایج به رسیدن جهت ورزشکاران :ورزش( الف

 افراد این شوند.می متقبل را زیادی هایهزینه خودشان ورزشی
 ضاربان مانناد حیاتی هایپارامتر مستمر کنترل و پایش نیازمند
 غیاره و بادن عارق سطح بدن، دمای بدن، مایعات تعادل قلب،
 ورزشاکاران توساط مورداساتفاده گرهایحس برخی. باشندمی

 ثبت بازی حین در ار استرس هیجان، اضطراب، سطح توانندمی
 پاایش دلیال به افراد این برای فیزیکی صدمات همچنین کنند

 اولااین از یکاای. یاباادمی کاااهش باادنی تغییاارات مااداوم
-Polar" حاااوزه ایااان در پوشااایدن قابااال هاااایتکنولوژی

Electro"قلاب ضاربان فنااوری این از استفاده با که باشدمی 
 .شودمی ثبت ورزشکاران

 
 

 
 

ارتاش ها،نشاانآتش مانناد هاییشغل :یاجتماع غلاشم( ب

 تواننادمی ارتباطات کارمندان تدارکات، کارمندان کشوری، های
 در تواننادمی افاراد ایان. گیرناد بهاره پوشیدنی هایفناوری از

 اطالعااات، ثباات جهاات هادسااتگاه ایاان از اضااطراری شاارایط
 در. کنناد اساتفاده مفقاودین یاافتن امدادرسانی، افراد، پیگیری

 از تاوانمی غیاره و سایل گرفتگای، آتاش زلزله، جن ، واقعم
 .کرد استفاده مذکور هایسیستم
 باه الزم اطالعاات کساب افاراد، کنترل و پایش :یپزشک( ج
 هااایکاربرد از افاراد بااه مرباوط ماادتطوالنی و مساتمر طاور
 زنادگی روناد اینکاه به توجه با. باشدمی پوشیدنی هایسیستم
 باه مباتال سارعت باه بشاری جامعاه ه،تغییریافتا مردم عموم
 ساوی باه جامعاه افاراد همچنین شود،می مختلف هایبیماری

 از اسااتفاده د،نباشاامی حرکاات حااال در ساارعت بااه سااالمندی
. اسات گرفتاه قرار موردتوجه پوشیدنی هایدستگاه و هادستگاه
 سااالمت حااوزه در هاسیسااتم ایاان از گاارفتن بهااره همچنااین

 باشاند، کننده کمک بیماران همچنین و پزشکان برای توانندمی
مای حداقل به درمان موردنیاز زمان هاسیستم این از استفاده با
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 بدیامی کاهش شدت به نیز درمانی مداخالت هایهزینه و رسد
[13 ،12.] 
 یدنیپوشا هااییو اعظم فناور یاصل کاربرد که نیتوجه به ا با
 ایا کااربرد، نیا در مشخص طور به)چه  است یپزشک حوزه در
 بار مقالاه نیاا دره، سالمت اهداف با اما ورزش کاربرد در مثالً
 .اسات شده تمرکز یپزشک یکاربردها در یدنیپوش یهایفناور

های پوشایدنی در در ادامه، اهداف مهمی که در طراحی سیستم
شاوند. ساپس، حوزه سالمت باید مدنظر قارار گیرناد بیاان می

های پوشیدنی قابال های فناورینپارامترهایی که از طریق الما
گیری و پااایش هسااتند بررساای شااده و در نهایاات اناادازه
هاای خاود هاای پوشایدنی باا قابلیتهایی کاه فناوریبیماری
بارداری و ها با اهداف مختلف پزشکی مورد بهرهتواند در آنمی

 استفاده قرار گیرد معرفی خواهند شد.
 

  سالمت وزهح در پوشيدنی هايسيستم طراحی اهداف

با توجه به اقدامات مختلفی که در پزشکی و در حاوزه ساالمت 
هاای پوشایدنی در هار کاارگیری فناوری رسند، بهبه انجام می

یااک از ایاان گونااه اقاادامات نیازمنااد اهاادافی در طراحاای آن 
 هادف خواهد بود. براین اساس، در ایان بخاش پانج هاستمیس

باه  ساالمت وزهحا در پوشایدنی هایسیستم طراحی در اصلی
 شوند:شرح ذیل معرفی می

 و جدیااد گرهااایحس شاادن یکپارچااه :مااداوم شیپااا-
 پوشایدن، قابال هاایلباس و هاتکنولوژی با پایش هایسیستم
 در را کااربران تواناایی بادن روی بار نصاب قابل هایالکترود
 . کندمی افزون مداوم پایش
 باه ادافار سالمتی وضعیت بررسی :مداوم و یآن صيتشخ -
 طریاق از پزشاکان تشخیص توانایی افزایش موجب مداوم طور
 ساطح اطالعات به هدف این در. شودمی پوشیدنی هایسیستم
 جهات پیچیاده هاایالگوریتم و هااداده از شده استخراج باالی

 . باشدمی نیاز هابیماری تشخیص
 از استفاده و هابیماری سریع تشخیص از پس :مداوم درمان -

 .گردند آغاز مداخالت و هادرمان بایستی مفید تاطالعا
 درماان، حاین در هاسیساتم ایان :كااربران باه خورد باز -

 مختلاف هاایزمان و هاامکان در افراد به زیستی بازخوردهای
 . دارندمی ارسال
 و هاامکان در :ياحرفاه تعامال و دور راه از یدسترس - 

 تفادهااسا ایرفاهح طاور به هاسیستم این از مختلف هایزمان
 .[14] شودمی

 در یدنیپوشا یهاساتمیس یطراحا در اهاداف نیا قتحق یبرا
 ساامانه یهاالمان یبرا هیاول ازینشیپ کی ،یپزشک یکاربردها
 و راماونیپ طیمحا از موردنیاز یپارامترها یریگاندازه ،یدنیپوش
 .باشدیم متناسب یپزشک اقدامات یبرا آن ارائه

 يتکنولاوژ توسط گيريبراي اندازه ضروري پارامترهاي

 پوشيدنی در پزشکی

هاای یکای سیساتم ترین پارامترهاای محیطای کاه المانمهم
گیری و ارائه )ثبت، ذخیره و ارسااله پوشیدنی باید قادر به اندازه

 باشند:ها باشند در کاربردهای پزشکی به قرار زیر میآن
 شارایط شناساایی برای حیاتی مئعال از یکی: بدن يدما( الف

 صاورت باه افاراد بدن دمای محدوده. تاس افراد فیزیولوژیکی
 این از انحراف هرگونه باشد.می گرادسانتی 38 تا 35 بین نرمال
 اخاتالل دهندهنشان و شده تلقی غیرطبیعی افراد برای محدوده
 و آناالو  هایدماسانج. اسات فیزیولوژیکی لحاظ از عملکردی
 مااورد درمااانی مراکااز و بیمارسااتان هااایمحیط در دیجیتااالی

 شرایط در بیماران برخی مستمر پایش اما ؛گیرندمی قرار تفادهاس
. داردمای افازون را گرهااحس برخی طراحی ضرورت اورژانسی
 کااهش و هیپرترمی بروز موجب حد از بیش بدن دمای افزایش
 از گیااریبهره بنااابراین شااده ترمیهیپااو بااروز موجااب آن
 امترپاار ایان آنای نماایش و ثبات جهت پوشیدنی هایگرحس

 .[15 ،16] شودمی تلقی حیاتی ضروری
 بادن حیااتی هاییرمتغ از یکی قلب ضربان :قلب ضربان( ب
 خاون کاه کنادمی عمال تلمباه نوعی عنوان به قلب. باشدمی
 انساان بارای را زنادگی و یابادمی جریاان بدن در آن وسیلهبه

 دهناده نشان قلب ضربان تغییر هرگونه بنابراین ؛سازدمی میسر
 باه پمپااژ و صحیح عملکرد برای آن است؛ عملکرد در اختالل
 مادار ایان. دارد وجاود قلاب در ایویاژه الکتریکی مدار موقع،
 را انقباض فرمان خیرأت میک از پس و آغاز هادهلیز از را انقباض
 ماوج یک سینوسی، گره قلب ضربان هر در. دهدمی هابطن به

. فرساتدمی هاادهلیز ساوی باه را آن و کندمی ایجاد الکتریکی
 وضاعیت و هافعالیت به بستگی سالم افراد قلب ضربان فرکانس

 در نزولای سایر افراد سن افزایش با دارد فرد بدن فیزیولوژیکی
 قلبای هاایبیماری قلاب ضاربان تغییارات با. شودمی دیده آن

 ایان اهمیات باه توجاه باا شوندمی گزارش آن پی در مختلف
 باه افاراد ساینه قفساه روی بار پوشایدنی هایسیستم پارامتر
 صاورت باه هاسیگنال. شوندمی نصب سیم با یا سیمبی صورت
 .[17 ،18] شوندمی فرستاده سرور کامپیوتر به سیمبی
 شناساایی جهات بادن خارجی عالمت یکی: تنفس تمیر( ج

  ساالم انساان در تنفسی ریتم. باشدمی فرد فیزیولوژیکی شرایط
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 تنفسای نرماال ریاتم آن باه کاه اسات بار دوازده دقیقه هر در
 پنه تاکی ترتیب به تنفسی تعداد در کاهش و افزایش. گویندمی
 دم، هنگاام. اسات بیمااری نشاانه و شاده نامیاده پنه برادی و

 و بضقامن بااال و بیارون سامت باه برونای دندهمیان ماهیچه
 باازدم دهاد؛ هنگااممی حرکات جهاات همین در را سینهقفسه
 تنفسی ریتم. شودیم منقبض درون سمت به دندهنمیا ماهیچه
 هاایراه مقاومت ریوی، هایظرفیت ریوی، حجم براساس افراد
 .[21،20] شودمی محاسبه هاماهیچه حرکات هوایی،

 بادن نقااط ساایر به قلب از را خون هاسرخر  :خونفشار( د
 باه درآید جریان به عروق در بتواند خون کهآن برای. رسانندمی

 برخاورد اثار در قلاب عضله انقباض هر در که دارد نیاز نیرویی
 فشاارخون نیارو ایان شاودمی ایجااد سارخر  دیواره به خون
 و"تنشان هاایپر" بیمااری ونخفشاار افازایش. شودمی نامیده
 عملکرد اختالل دهنده نشان که "هیپوتنشن" خونفشار کاهش
 کشایدن ،مازمن چااقی ،استرس مواقع برخی در. باشدمی قلب
 سان تا خونفشار تغییرات. شودمی باال فشارخون موجب سیگار
 افازایش ولای ؛نیسات خطرناک مردان و زنان برای سالگی 45
. اسات فشاارخون داشاتن اساسی رهایفاکتو از یکی افراد سن

 فشاار دهندهنشاان 120 کاه 80/120 افاراد طبیعای فشارخون
 بااال باشادمی دیاساتولیک فشار دهنده نشان 80 و سیستولیک
 تعریاف نرماال محادوده این از فشار دو هر بودن پایین و بودن
. باشادمی فشاارخون اصاولی غیار تغییارات دهنده نشان شده،
 شاابیه فشااارخون ثباات جهاات فادهاساات مااورد گرهااایحس
 معمول هایتکنیک از یکی .است قلب ضربان ثبت گرهایحس
 ایان در .باشادمی"سانجنوسان روش" بیمااران مداوم پایش در
 کاردن بااد قابل اتوماتیک کامالً کاف یک شامل دستگاه روش
 ثبات را فشاارخون و گرفته قرار رادیال شریان برروی که است
 گیریاناادازه جهاات معااروف هایگاهدساات از یکاای. کناادمی

 .[23،22] باشدمی "Vasotrac"فشارخون
 کلای طاور باه :رفتن راه کيمکانويب مطالعه و ليتحل( س
 داخلای هااینیروه الف هستند اثرگذار رفتن راه بر که هایینیرو
 ویاژهه با بادن هایسااختار توسط شده تولید نیروی همان که

 و زمین جاذبه نیروی که خارجی نیروهایه ب باشدمی عضالت
 در رفتنراه آناتومیکی سیبرر. باشدمی زمین العملعکس نیروی
 ضاروری خاا  بیمااران در لگان پا، انگشتان و مچ زانو، ران،
 هنگااامزود تشااخیص موجااب افااراد رفااتن راه مطالعااه. اساات

 نوساانی، رفتن راه ای،پنجه رفتن راه مانند هاماهیچه مشکالت
. باشادمی مانناد قیچای رفتن راه موضعی، حس بدون رفتن راه

 رفاتنراه رفاتن، راه سرعت کاهش با تبطمر رفتن راه مشکالت

. باشادمی سارافراد باه هاییضربه یا و افتادن از بعد طبیعی غیر
 از یکای رفاتن راه تحلیل برای پوشیدنی هایسیستم از استفاده
 رفاتن راه باودن طبیعای از اطمینان و پایش برای مفید هایراه
 .است افراد
 بادن مرکزی هپایگا نخاع :نخاع و فقرات ستون تيوضع( و

 اسات. شاده تشاکیل مهاره 33 از فقارات ساتون است، انسان
 مهره12 گردن، ناحیه در مهره 7 شامل فقرات ستون در هامهره
 وظیفه ترینمهم هستند؛ خاجی مهره 5 و کمری مهره 5 پشتی،
 تناه، و سر وزن تحمل نخاعی، طناب از محافظت فقرات ستون
 پوشایدنی هایسیستم. ستا تحتانی اندام به وزن دهنده انتقال
 اساتفاده فارد فقارات ساتون وضاعیت تغییر میزان تعیین برای
 فقرات ستون وضعیت تعیین جهت همچنین تحقیقات شوند.می
. شااودمی محقااق هااالباس بااا گرهاااحس سااازییکپارچه بااا
 کشایدگی، مانند مشکالتی در پوشیدنی هایسیستم کارگیریبه
 ضارورت پارکینسون قرات،ف ستون جانبی انحراف دیسک، فتق
 . کندمی پیدا
 جامعاه در رایج مشکالت از یکی استرس :استرس شیپا( ي

 ،اضاطراب افاراد کاه شاودمی موجاب استرس. باشدمی بشری
 اسااترس. باشااند داشااته نامناساابی هااایباااال، رفتار فشااارخون
. دهدمی ر  افراد برای سنی هر در و ندارد خا  سنی محدوده
 هایپاساخ انسان در که است ذهنی جسمی، نیاز نوعی استرس
 افاراد ساالمت باه حاد از بایش استرس. انگیزدبرمی را خاصی
 را اساترس روناد بادن در هورماونی تغییارات. رساندمی آسیب
 تعیاین بارای خالقاناه هایراه از یکی. دهدمی قرار ثیرأت تحت
 .[25،24] باشدمی افراد تنفسی الگوی شناسایی استرس سطح

 

 هايسيستم توسط هاي قابل كنترلنقص و هابيماري

 پوشيدنی
و  یدنیپوشا یهایفناور باب در که یمطالب همه از ترمهم دیشا

 هاآن کاربرد نیتریاصل که) یبه طور مشخص در کاربرد پزشک
 نیااا کااه سااتا آنکنون ذکاار شااد تااا هشااودیم قلمااداد زیاان

 چگونه فرد،ه منحصرب بعضاً یهاتیقابل با و نوظهور یهایفناور
 شتریب و بهتر توانندیم یسالمت مشکالت و هایماریب کدام در و
هاا و تارین بیماری. در ایان بخاش، مهمندیدرآ بشر خدمت به

های پوشایدنی گیاری از سیساتمهرههای قابل کنترل با بنقص
 شوند.معرفی می

 تارینبزر  هاساکته و قلبای هایحمله :یقلب يهايماريب -
 قلبی، روماتیسم آنژین،. باشندمی امروزی جوامع در کشنده خطر
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 افازایش قلبی، هایسکته سرخرگی، هایبیماری قلبی، نارسایی
 یقلباا هااایبیماری تاارینمهم ءجااز قلااب ضااربان کاااهش و
 الگوهااای تحلیاال و آنااالیز توسااط هااابیماری ایاان. باشااندمی

 .باشندمی شناسایی قابل الکتروکاردیوگرام
 پانکراس آن در که است رایج متابولیکی اختالل یک :ابتید -
 دیابات باه مبتال بیماران. باشدنمی کافی انسولین تولید به قادر
 ایان. دکننا دریافات انساولین روزاناه صاورت به باید یک نوع

. شوند پایش خونشان گلوکز سطح مداوم طور به بایستی بیماران
 متشاکل که دیابتی بیماران برای"مصنوعی پانکراس" پیشرفت

 نظارتی افزارنرم و پوست زیر در گلوکز گرحس انسولین، پمپ از
 زندگی کیفیت ءارتقا مصنوعی پانکراس ایجاد از هدف. باشدمی
 پژوهشاگران توساط کاه باشدمی یک نوع دیابت به مبتال افراد
 ماانیتور را خاون گلاوکز ساطح گرحس این. است شده طراحی
 و کنادمی ارساال هوشمند تلفن به را اطالعات سپس و کندمی

 شااودمی محاساابه الگااوریتم توسااط انسااولین مناسااب میاازان
[24،26.] 
 رناج کلیاوی نارساایی از کاه بیمارانی: يويكلي هايماريب -
 مصانوعی کلیاه".هساتند دیاالیزی هاایدرمان ندبرند نیازممی

 WAK(wearable artificial kidney)"پوشااایدنی

 بارای سااعته 24 و ماداوم طاور به را فرد کلیه واقعی عملکرد
 سیساتم ایان در اخیار هایپیشارفت. کندمی سازیشبیه دیالیز

 کاشاتنی کلیاوی جاایگزین هایدرمان توسعه موجب پوشیدنی
 .[27،26] است شده مداوم
 آپناه، از کاه دارد بیماارانی باه اشاره :یتنفس يهايماريب -

 بیمااران ایان. برنادمی رنج آسم مزمن، پنومونی خواب، سندرم
. شاوند پاایش درماان و مئاعال سریع شناسایی برای توانندمی
 هاایمحیط در را افاراد مادت طاوالنی نظارت سیستمی چنین

 .[28،25]سازدمی میسر بیمارستانی
. باشادمی جهاانی مار  دالیل ترینبزر  از یکی :سرطان -

 هایناام ساوزن باه هاییسیساتم توساط هانئوپالسم از برخی
 هاسیساتم ناوع ایان در. شاوندمی ساییشنا هوشمند پوشیدنی
 اطاراف و سارطانی بافات در درگیر منطقه خون جریان مطالعه
 انجاام هاییسوزن در شده تعبیه گرهایاز حس استفاده با تومور
 بادون تومورها تشخیص در را پزشکان عملکرد این و پذیردمی
 [.29] سازدمی قادر بیوپسی انجام
 ایان در :فلاج مهين افراد فلج، افراد نسون،يپارك يماريب -

 تحرکای کم لرزش، عضالت، سفتی مانند عالئم برخی بیماران
 هاداده ثبت توانایی مذکور هایفناوری از استفاده. شودمی دیده
 ثبات هاایداده و سازندمی پذیرامکان را مداوم و مرتب طور به

مای اساتفاده بیماار ارزیابی و صحیح حرکات تحلیل برای شده
 عملکارد تحریاک بارای"مصانوعی دستکش" از استفاده .شود

 بیماااران حرکااات و عملکاارد بهبااود و هاماهیچااه الکترونیکاای
 [.27،28] گیردمی قرار استفاده مورد پارکینسون

 مار  ساندرم عالئام :ناوزادان یناگهاان مار  سندرم -
 حیااتی مئاعال ایان. است شده شناسایی کامالً نوزادان ناگهانی
 ریاتم دماا، خاون، در اکسایژن سطح قلب، ضربان از اندعبارت
 حیااتی عالئم هوشمند پوشیدنی هایسیستم. فشارخون تنفسی،
 اطمیناانقابل ،موقعباه هاییهشادار و کنندمی پایش را مذکور
 هاهشدار پی در دارندمی ارسال نوزاد خانواده یا و پزشکان برای
 یاک. شاودمی ارائاه ساندرم اولیاه مراحل در سریع هایدرمان
 ماداوم پاایش برای"BBA bootee" اسم به پوشیدنی لباس
 کاه اسات شاده طراحای ناوزادان فیزیولوژیکی و حیاتی عالئم
 عضااو، نقااص ماننااد عوارضاای از عالئاام ایاان مااداوم پااایش
 کنادمی جلاوگیری قلبی هایبیماری مزمن، ریوی هایبیماری
[28،30.] 
 

 گيريو نتيجه بحث 

هاای در زمیناه شاناخت و درک فناوریها، پژوهش طبق یافته
ئز اهمیت درمان حا-پوشیدنی و کاربردهای آن در حوزه مراقبت

ها، سزایی است؛ چراکه عالوه بر آشنایی با کاربردها و اجزاء آنب
تواناد باه طراحاان های گونااگون میها از جنبههای آنویژگی
های مبتنی بار فنااوری اطالعاات در مراقبات و درماان سامانه

مادی آکمک کرده و موجبات ارتقاء ایمنی، کیفیت مراقبت و کار
در ارائه خادمات را فاراهم نمایاد. بادین ترتیاب باه کاارگیری 

ای هااای پوشاایدنی در حااوزه پزشااکی از اهمیاات ویااژهفناوری
برخوردار است. در این مقاله سعی بر این بوده است که تعااریف 

رائه شود، در های پوشیدنی او مفاهیم جامع در خصو  سیستم
ها در حوزه پزشکی باه ادامه کاربردهای جامع این قبیل سیستم

هاای قابال تفصیل بیان شود. همچنین انواع پارامترها و بیماری
توان می یها معرفی گردید. به طور کلکنترل توسط این سیستم

گرهای مختلف پوشیدنی سیستمی متشکل از حس گفت فناوری
های حیاتی افراد در حین ور پارامترگرهای مذکباشد که حسمی

بناابراین  ؛کننادهای مختلف را ثبت و پردازش میانجام فعالیت
هاای قلبای، ها جهت درمان و پایش مستمر بیماریاین فناوری

های کلیاوی، پارکینساون و های تنفسی، بیماریدیابت، بیماری
توان اذعان داشت به موجاب روند. همچنین میغیره به کار می

یند درماان آهای پوشیدنی فرهای سه دهه اخیر فناورییشرفتپ
پاذیرد. تری انجاام مینئو پایش خودکار بیماران به شکل مطم
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تااوان نتیجااه گرفاات بااه دلیاال هوشاامند شاادن فضاااهای می
های پوشایدنی در ایان مراقبتی اساتفاده از سیساتم -بهداشتی

 مراکز به طور قابل توجهی خواهاد توانسات وضاعیت ساالمتی
ای نه چنادان دور رود که در آیندهافراد را بهبود بخشد. امید می

سیم بدنی برای هماه افاراد های پوشیدنی بیاستفاده از سیستم

اعم از بیماران و افراد سالم محقق خواهد شد؛ افاراد جواماع در 
هر گروه سنی خواهد توانست پارامترهای بیولوژیکی خود را باه 

کنناد و ایان اطالعاات دریاافتی طور مساتمر و آنای دریافات 
 ها شوند.ساز بهبودی روند زندگی آنسبب
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Introduction: Wearable technologies are generally used in order to monitor physiological 

parameters and vital signs such as heart rate, respiratory rate, blood glucose, blood pressure and etc. 

With increasing rate of various diseases like heart attacks, cancer, neurological disorders and 

diabetes, the need for continuous and long-term monitoring of patients is felt more and wearable 

technologies can be used in health domain for continuous monitoring and instantaneously processing 

of patients’ information. 

Methods: In this study, SID, Magiran, PubMed, ScienceDirect, IEEE and Springer databases were 

searched with the keyword of ”Usage of wearable sensors and technologies in health” in English 

sources and the Persian equivalent of “wearable technologies in health” as the keyword in Persian 

sources. All articles related to the application and features of wearable technologies in health were 

selected. Repetitive articles and those without full-text were excluded from the study. 

Results: A total of 100 articles were found that after excluding repetitive and irrelevant articles, just 

30 articles were studied. In this study, after examining the papers, general and medical applications 

of wearable technologies, physiological parameters that can be monitored as well as diseases that 

can be controlled by these technologies are completely explained. 

Conclusion: Better understanding of wearable technologies application in health field has an 

undeniable impact on their advancement. Use of these systems plays an important role in improving 

the health of people. 

 

Keywords: Application of wearable technologies, Monitoring of physiological parameters, Vital 

signs, Smart tools 

 

Systematic Review Article 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://jhbmi.ir/article-1-151-fa.html
http://www.tcpdf.org

