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نتايج مقدمه
  در بيماري اين تشخيص سرطان، به مربوط پژوهش هاي در اصلي هدف هاي از يكي

  حد ات كه پرداختيم تومورها از رفتاري بررسي به ما رو اين از .باشد مي ابتدايي مراحل
  حد از يشب تقسيم و رشد دليل به سرطاني تومورهاي .بخشيم تحقق را هدف اين مناسبي
  كه شوند مي اكسيژن كمبود دچار حيات براي انرژي توليد روند در مدتي از پس مجاز،
  دهي سيگنال مسير از انرژي آوردن دست به براي تومور كه شود مي باعث فرآيند اين

  اسيد طحس افزايش به منجر پروسه اين نهايتا و كند استفاده هوازي گليكوليز به مربوط
  از زنجيره اي سبب تومور محيط شدن اسيدي .گردد مي تومور محيط در الكتيك

 مقاومت افزايش  شامل كه شود مي سرطاني سلول هاي در مقاومتي -تهاجمي رفتارهاي
  سلول تخريب و اطراف بافت هاي كننده تجزيه پروتئين هاي بيان سرطان، ضد داروهاي به

  ما نيسرطا تومورهاي به منحصر رفتار اين به توجه با .شود مي تومور اطراف در سالم هاي
 وپياسپكتروسك و كربني لوله هاي نانو تركيب مبناي بر تراشه اي ساخت به اقدام

 بر شده هساخت تراشه هاي .نموديم اسيد الكتيك ميزان تشخيص براي الكتروشيميايي
  مورد پروستات و ريه سينه، جمله از مختلفي بافت هاي از سالم و سرطاني سلول هاي روي

  از عد،ب مرحله در آزمايش ها، نتايج بودن بخش رضايت به توجه با و گرفتند قرار آزمايش
  استفاده بدن داخل در تومور واقعي نمونه هاي در سرطان تشخيص براي تراشه ها اين

    .كرديم

 استفاده CVD روش مطابق كربني لوله هاي نانو رشد از نياز مورد تراشه  طراحي منظور به 
  كنيم دريافت عالي كيفيت با سيگنالي نانومتري، ابعاد در الكترودهايي از استفاده با تا كرده ايم

 تراشه از تفادهاس با را الكتروشيميايي اسپكتروسكوپي روش اسيد، الكتيك ميزان بررسي براي
  رده هاي تمام روي بر روش اين .)الف.1شكل(گرفته ايم كار به الكترود عنوان به شده ساخته
 ادامه در .است گرفته قرار ارزيابي مورد پروستات و ريه سينه، بافت هاي سراطاني و سالم سلولي
 به مجهز پروبي ساخت به اقدام بدن، داخل تومورهاي مورد در روش اين از استفاده براي

  و حيواني نمونه هاي مورد در سرطان تشخيص براي پروب اين از و نموديم مذكور الكترودهاي
.)ب.1شكل(كرديم استفاده انساني

 

  كههمانطور .است شده پرداخته سلولي رده هاي روي شده ساخته تراشه بررسي به ابتدا         
 داراي ر،باالت سرطان درجه با نمونه هايي در الكتيك اسيد به مربوط پيك مي شود مشاهده
  به اقدام شده ساخته پروب از استفاده با ادامه در .)الف.1 شكل(مي باشد بزرگتري دامنه
  داسي پيك كه بود اين از حاكي نتايج .نموده ايم حيوان سطح در روش سنجي صحت

 مي باشد لمسا ناحيه در متناظر پيك از باالتر چشمگيري طور به توموري ناحيه در الكتيك
  به اقدام حيواني، نمونه هاي روي بر روش سنجي صحت و بررسي از پس .)ب.1 شكل(

 عمل حين در منظور، اين به .نموديم انساني سطح در روش تشخيصي توان ارزيابي
   دو و المس ناحيه يك بررسي براي شده ساخته پروب از توموري، بافت تخليه براي جراحي
 به شده ساخته پروب مي شود، ديده كه همانطور .)ج.1 شكل( شد استفاده مشكوك ناحيه

 يگريد و سرطاني را يكي مشكوك، نواحي مورد در و داده تشخيص را سالم ناحيه درستي
  .دارد يكامل همخواني جراحي عمل از بعد پاتولوژي نتايج با كه است نموده معرفي سالم را

جمع بندي
 روش و كربني نانولوله هاي ادغام مبناي بر پروبي ساخت به اقدام پژوهش اين در خالصه طور به 

  اين از و دش الكتيك اسيد سطح تشخيص با اوليه مراحل در سرطان تشخيص براي الكتروشيمي
 شرو با نتايج صحت و شده استفاده جراحي عمل حين در انساني و حيواني نمونه هاي در پروب

  عدم از عبارتند ترتيب به روش اين اصلي محدوديت دو .است گرفته قرار موردبررسي پاتولوژي
  در الكتيك اسيد ميزان تشخيص مورد در پايين دقت نيز و خون سرطان تشخيص توانايي

  عنوان به .ددارن سرطاني تومور مشابه الكتيك اسيد سطح ديدگي آسيب دليل به كه بافت هايي
داشت اشاره زير موارد به توان مي شده ساخته پروب بهبود براي پيشنهاد چند

سرطان ها ساير براي پروب تشخيصي توانايي بررسي•
  كامل داده پايگاه به دستيابي و متعدد بيماران بررسي با پروب دقت افزايش•
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