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این دستگاه التراسوند امپدانس اسپکترومتر نام دارد كه در آن از بایو سنسورهای با دقت باال در حدود ۵
میکرومتر ،یک دستگاه تشخیصی بسیار دقیق و یک سیستم پیشرفته ی اینترنت اشیا استفاده شده است.
اسم هذا الجهاز هو االلتراساوند امبدانس سبكترومتر ،حیث استُخدم فیه أجهزة اإلستشعار الحیویة ذات الدقة العالیة
بما یقارب  5میكرو متر ،جهاز تنظیر بدقة عالیة جدا ً و نظام متطور إلنترنت األشیاء.
در تمامی علوم زیست شناسی مانند سلول های بنیادی ،قارچ شناسی ،باکتری شناسی ،داروسازی و سرطان و
همچنین گرایش های مهندسی پزشکی و بافت شناسی کاربرد دارد .برای سنجش ویژگی های ماده پزشکی مورد
ازمایش نیازمند این است که آنتی بادی ها و رنگ های مورد نظر که قیمتهای باالییدارند خریداری شود و در اتاق
های تمیز زیستی این مواد با ماده پزشکی ترکیب شود و پس از گذراندن رنگ امیزی های مختلف و زمان بسیار
زیاد ویژگی های ماده ی تحت تست را متوجه شوند.
إن لهذا الجهاز تطبیقات في كافة العلوم العلوم البیولوجیة كالخالیا الجذعیة ،علم الفطریات  ،علم الجراثیم  ،الصیدلة
والسرطان و كذلك تخصصات الهندسة الطبیّة و علم األنسجة .لقیاس خصائص المادة الطبّیة الخاضعة لالختبار ،نحن
الملونات الباهظة الثمن و كذلك تركیب بیولوجیا هذه المواد بالمادة الطبیّة في
بحاجة إلى شراء األجسام المضادّة و
ّ
غرف نظیفة ،و بعد اجتیاز التلّونات المختلفة و ُمضي مدّة زمنیة طویلة جداً ،نستطیع مشاهدة خصائص المادة
الخاضعة لإلختبار.
از جمله مهمترین كاربردهاي این دستگاه برای مثال:
من أهم تطبیقات هذه الجهاز كمثال:
 -０برای تشخیص یک فرد مشکوک به سرطان بایستی بافت مشکوک از بدن فرد بایوپسی شود و سپس بافت
را فیکس و رنگ امیزی کنند سپس پاتولوژیست از نمونه کوچک بافت زیر میکروسکوپ صحت سرطان
رو تایید یا تکذیب کند که معموال به دالیل مختلف این تایید با درصد خطای زیادی همراه است و سرطان
یا تشخیص داده نمیشه و یا درجه سرطان اشنباه تشخیص داده می شود.
للتعرف على شخص مشبوه بمرض السرطان یجب أخذ خزعة من النسیج المشبوه به من جسم الشخص و
-０
ّ
من ثم القیام بتثبیت و تلوین النسج و بعد ذلك یقوم األخصائي بعلم األمراض من خالل مشاهدة نموذج صغیر
عن النسج تحت المجهر ،بتأكید صحّة وجود سرطان أو تكذیبه ،حیث عادة ً و ألسباب متعددة یرافق هذا
التعرف على السرطان أو یحصل خطأ في تعیین درجته.
التأكید درجة عالیة من الخطأ ،فإ ّما ال یتم
ّ
 -０در بحث تشخیص دلیل مرگ سلول های سرطان ،از داروی جدیدی استفاده می شود كه بایستی با استفاده
از رنگ امیزی های مختلف و همچنین پیگیری مسیر مرگ سلولی با تست های پر هزینه و زحمت
وسترن بالت و  ...واکنش سلول سرطان را به آن داروی مورد نظر بررسیکنند .
التعرف على سبب موت الخالیا السرطانیة ،حیث أنّه و لدراسة ردّة
 -０یتم االستفادة من أدویة جدیدة في مجال
ّ
الملونات المختلفة و كذلك متابعة مسار موت الخلیّة عبر
فعل خالیا السرطان لذلك الدواء یجب االستفادة من
ّ
االختبارات ال ُمكلفة جدا ً و ال ُمتعبة و اللطخة و ...
در این سالها تمامی متخصصان دنیا بدنبال روشی برای حذف رنگ امیزی ها ،برای باالبردن دقت تشخیص و کم
کردن هزینه تشخیص هستند .استفاده از بایو سنسورها و بایو پروب ها نقشی اساسی در این صنعت که بهFree-
 label invitro diagnosticsمعروف است ،دارد.
ّ
الملونات ،لرفع دقة الكشف و
طوال هذه السنوات یقوم المتخصصون في العلم بالسعي للوصول إلى طریقة لحذف
ّ
التعرف و خفض كلفته .تعلب أجهزة االستشعار و التحقیق الحیویة دور أساسي في هذه الصناعة و المعروفة بـ
ّ
Free-label invitro diagnostics
این دستگاه که از تکنولوژی تایید شده ی )  ECIS(electrical cell substrate impedanc sensingاستفاده
میکند و قابلیت این را دارد که با استفاده از تفاوت مشخصات دی الکتریک سلول های سرطانی و پدیده اینویشن
invasionسلولهای سرطانی به ماتریکسبین سلولی ،نوع و وجود سرطان در بافت بایوپسی را در حد
میکرومتاستاز را تشخیص دهد و همچنین با استفاده از پدیده های بتا و گاما دسپرژن ،رفتارهای سلول را به
صورت بدون پرچسب و با استفاده از مشخصات الکتریکی در محیط انکوباتور تشخیص دهد.
هذا الجهاز و الذي یستفید من تقنیة )  ECIS(electrical cell substrate impedanc sensingالمصادَق
التعرف على نوع و وجود السرطان في نسج الخزعة على مستوى نقیلة مجهریة و ذلك
علیها ،له القدرة على
ّ
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باالستفادة من اختالف مواصفات عازل الخالیا السرطانیة و ظاهرة اجتیاح ( )invasionالخالیا السرطانیة لمصفوفة
التعرف على سلوكیات الخالیا بدون تصنیف و
الخالیا ،و كذلك و باالستفادة من ظاهرتي تشتت بیتا وغاما ،و
ّ
باستخدام المواصفات الكهربائیة في محیط الحاضنة.

