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نتایج چکیده
 می تواند ابتدایی مراحل در سرطان درمان روند پیگیري می دانیم، که طور همان

 نظورم به دقیق و سریع روش یک وجود بنابراین شود؛ بیمار کامل بهبودي موجب
 یک عنوان به مایع برداري بافت .می یابد اهمیت اولیه مراحل در بیماري تشخیص

 صادياقت صرفه داراي و سریع پاسخ دهی قابلیت با برداري نمونه براي مرسوم روش
 دوجو در روش این ضعف .می باشد غیرتهاجمی تر روش ها سایر به نسبت که است

 که دمی باش شده برداري بافت نمونه در ناخواسته سلول هاي از اي گسترده توزیع
 دقت و سرعت افزایش پروژه، این از هدف .می شود تشخیص در دقت کاهش موجب

 الم ساخت و طراحی از استفاده با مایع برداري بافت پایه بر تشخیص فرایند در
 رداريب بافت نمونه هاي بررسی جهت شده ساخته الم .می باشد هوشمند سیتولوژي

 هوشمند يسیتولوژ الم شناسی آسیب تشخیص مقایسه .شد استفاده بیمار 70 مایع
 تشخیص مرسوم سیتولوژي الم موارد، 5% در که داد نشان مرسوم سیتولوژي الم و

 الم از تفادهاس با شناسی آسیب تشخیص فرایند این، بر عالوه .است داشته نادرستی
 هک است در حالی این .است افتاده اتفاق سریع تر برابر 8 حدود هوشمند سیتولوژي

 بیماران هنمون باقیمانده از تنها هوشمند سیتولوژي الم از استفاده با تشخیص براي
.است شده استفاده برداري نمونه فرایند در

 یکولیزگل فرایند براي کافی اکسیژن وجود عدم و سرطانی سلول هاي ساز و سوخت افزایش
 و دیمس یون هاي جذب با شده ایجاد الکتیت .می شود سلول ها این در الکتیت تولید موجب

 بار بنابراین .می شود سرطانی سلول هاي بار شدن منفی موجب سلول، درون هیدروژن
 نمونه از آن ها جداسازي جهت تمایز وجه عنوان به سرطانی سلول هاي منفی سطحی
 به و دشدن ایجاد اي شیشه بستر روي بر طال جنس از میکروالکترودهایی .شد استفاده
 المیکروسی سامانه یک درون شده ساخته مجموعه آشوبناك، شارش هاي اثر حذف منظور

 هب سرطانی سلول هاي سریع جذبی پاسخ اساس بر سازي خالص فرایند .گرفت قرار
 ساکاروز – دکستروز محلول از .است برقرار DC الکتریکی میدان مثبت قطب الکترود هاي

 در .شد دهاستفا نمونه حامل محلول عنوان به بودن غیریونی و بودن سازگار زیست دلیل به
 رب غیرعادي/سرطانی سلول هاي و می کند عبور الم روي از نمونه تمام دقیقه 5 زمان مدت
 یتقابل الم این .ماند خواهند باقی )مثبت الکترود مجاورت در( الم از کوچکی سطح روي
 ولوژيپات متخصص توسط شناسی آسیب بررسی هاي منظور به را پاتولوژي آمیزي رنگ
 مربع میلی متر 45 اندازه به سطحی بررسی با تنها پاتولوژي متخصص حالت این در .دارد
 .بود نخواهد نیازي الم سطح تمام بررسی به و بود خواهد نهایی تشخیص به قادر

 

  براي دهوشمن سیتولوژي الم مثبت الکترود روي بر مانده باقی سلول هاي میزان Aشکل در
 نشان )دوم ردیف( ریه بافت سلول هاي از رده 2 و )اول ردیف( سینه بافت سلول هاي از رده 4

 .اند شده مرتب راست به چپ از بودن بدخیم میزان اساس بر سلول ها .است شده داده
 .اند مانده یباق مثبت الکترود روي بر بیشتري احتمال با بدخیم تر سلول هاي می شود مشاهده

 نمونه هاي برايمرسوم سیتولوژي الم و هوشمند سیتولوژي الم میان مقایسه B شکل در
 .است شده داده نشان اسمیر پاپ آزمایش

 

جمع بندي
 ولغیرمعم/سرطانی هاي سلول سازي خالص منظور به زیستی سنسور یک خالصه، به طور
 خون جریان در گردش حال در توموري سلول هاي و مایع برداري بافت نمونه هاي در موجود

 این .دش ساخته و طراحی مرسوم روش هاي به نسبت دقیق تر و سریع تر بسیار فرایند یک در
 بار بودن فیمن ذاتی خاصیت از تنها و ندارد نیاز زیستی نشانگر هیچ به عملکرد براي سنسور

 .ستا روش این اقتصادي صرفه بر دلیلی خود این که می کند استفاده سرطانی سلول هاي
 رايب روش این سپس .شد کالیبره ریه و سینه بافت نمونه هاي در تشخیص براي سامانه

 پاپ آزمایش و استخوان مغز آسپیراسیون باریک، سوزن آسپیراسیون نمونه هاي تشخیص
 در اي مالحظه قابل بازدهی و شد استفاده مرسوم روش با موازي صورت به بیمار 70 اسمیر

 انستتو هوشمند سیتولوژي الم کلی به طور .شد مشاهده مرسوم سیتولوژي الم با مقایسه
 که است درحالی این .کند مشخص نمونه ها این 5% در را مرسوم سیتولوژي الم غلط تشخیص

 الم از یع ترسر بسیار هوشمند سیتولوژي الم از استفاده با تشخیص و ها نمونه پردازش فرایند
.شد ادهاستف آزمایش ها این در بیماران نمونه باقیمانده از تنها و شد انجام مرسوم سیتولوژي
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