مقاالت

مترجم :زهرا ا کرمی ،عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

مطالعات بیوفیزیک سرطان با دقت تکسلول
با استفاده از پلتفرم آزمایشگاه بر روی تراشه
تحقیقــات اخیــر در زمینــه ســرطان بهطــور جــدی بــر ویژ گیهــای
بیوفیزیکــی رشــد ،پیشــرفت و میکرومحیــط تومــور تا کیــد دارد .عالوه بر
تغییــرات ژنتیکی و جهش در ســلولهای ســرطانی ،درحال حاضر ثابت
شــده که خواص فیزیکی ســلولهای ســرطانی مانند ســختی ،امپدانس
الکتریکی و شــاخص شکست همجهت با پیشرفت تومور تغییر میکنند
و میتواننــد فنوتیــپ بدخیــم را شناســایی کننــد .افزون بر ایــن ،بهدلیل
ناهمگنــی ســرطان ،تکنیکهــای تشــخیصی مبتنی بر جمعیــت ،نا کافی
اســت چرا که ویژ گیهای خاص ســلولی در میانگین گم میشــود .از این
رو ،بــرای تشــخیص ســریع و دقیــق ویژ گیهــای بیوفیزیکــی ســلولهای
ســرطانی در ســطح تکســلول ،به یکســری پلتفرم نیاز داریم .در این
نوشــتار ،برخــی از پیشــرفتهای اخیــر در شــاخه بیوفیزیــک ســرطان و
پیشــرفتهای پلتفــرم آزمایشــگاه بر روی تراشــه بــرای آنالیــز بیوفیزیکی

سلول سلولهای سرطان ارائه میشود.
تک
ِ
کلمات کلیدی :ســرطان ،آزمایشگاه بر روی تراشه ،مطالعه تک سلول،
بیوفیزیک
 1تشخیص سرطان :چالشها و راههای جدید
برخــاف پیشــرفتهای چشــمگیر چنــد دهــه اخیــر ،شــاخه پژوهشهای
ســرطان با مشــکالت مهمی روبهرو است ،این مشــکالت از جمله تشخیص
و گســترش ســرطان در بدن و ناهمگنی ذاتی بیمــاری ،طراحی رویکردهای
درمانــی قابلاجــرا را تا حد زیادی دشــوار میکنند .تشــخیص و طبقهبندی
ِ
ژنتیکی بافتبرداری بیمار انجام
ســرطان بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و
ِ
میشــود و این طبقهبندی نیازمند تجهیزات تخصصی و افراد آموزشدیده
است.
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مقاالت
اتوماســیون ایــن فرآینــد نــه تنهــا باعــث افزایش
سرعت و دسترسی میشود ،بلکه هزینه را بهطور
قابلتوجهــی کاهــش میدهــد .از بزرگتریــن
مشــکالت اتوماسیون میتوان به فقدان عملکرد
اختصاصی در مشــخصهیابی بر پایه بافت ،هزینه
بــاال ،ردپــای آشــکار پلتفرمهــای مشــخصهیابی
و کمبــود نشــانگرهای ّکمیتــی اســتاندارد بــرای
ســلولهای ســرطانی اشــاره کــرد .بنابرایــن،
تالشهــای پژوهشــی اخیــر بــا هــدف بهبــود
رزولوشــن (بــرای مثــال ســطح تکســلول در برابر
ســطح چندســلول) ،کاهش هزینه و اندازه (برای
مثــال پلتفرمهایــی بــر پایــه میکروفلوئیدیــک )1و
جســتجوی راههــای جدید بــرای مشــخصهیابی
سلولها و بافتهای سرطانی بر پایه ویژگیهای
فیزیکی آنها (مانند نرخ تحرک و ســختی) انجام
میگیــرد .ایــن مقالــه با تمرکــز بــر پلتفرمهایی که
همجهــت با ایــن معیارها هســتند ،درنظر دارد تا
پیشــرفتهای اخیــر در زمینــه پلتفرمهای LOC
کــه بهمنظــور تشــخیص و تعییــن ویژگیهــای
بیوفیزیکــی ســلولهای ســرطانی در ســطح
تکســلول بــهکار میرونــد را توضیــح و همچنین
نقــاط ضعــف و فرصتهــای این شــاخه را نشــان
دهد (شکل .)۱
عــاوه بــر آسیبشناســی بافــت 2و تشــخیص
براســاس تصویربرداری داخلی ،آزمایش مولکولی
برای پیشآ گاهی از سرطان و تعیین رژیمدرمانی
مناســب نیز در دهههــای اخیر بســیار موردتوجه
بافــت تومور
قــرار گرفته اســت .آنالیــز مولکولــی از
ِ
شــامل جداســازی مولکولهــای ســلولی نظیــر
 DNA، RNAو پروتئیــن از کل نمونههــای بافت
بهمنظــور آزمایــش و شناســایی ناهنجاریهــای
آنکــوژن اســت .از تکنیکهــای مورداســتفاده در
ایــن آنالیزها میتــوان به توالی کامــل ژنوم ،توالی
 ،RNAتوالــی نســل بعــد و وا کنــش زنجیــرهای
بالدرنــگ 3اشــاره کــرد .آنالیــز مولکولــی بهطــور
چشــمگیری قدرت تشــخیص و کنترل سرطان با
درمانهــای هدفمند را بهبود بخشــیده اما چند
اشــکال عمــده نیــز دارد .اول ،ایــن تکنیکهــا به
تجهیــزات پیشــرفته ،سیســتمهای کامپیوتــری
جهــت کنتــرل حجم قابلتوجهــی داده و افرادی
بــا مهارت بســیار بــاال بــرای مدیریــت و آنالیز این
دادهها نیازمند هستند که هزینه بسیار سنگینی
دربــردارد .دوم ،دقــت ایــن آنالیزهــا بــه تعــداد
ســلولهای ســرطانی در نمونــه بافــت و تنــاوب
ناهنجاریهــای ا کوژن در این ســلولها بســتگی
دارد .ا گــر هریــک از ایــن دو کــم باشــد ،خروجــی
قابلاعتماد نیســت .برای غلبه بر این دو مشکل
بــه سیســتمهایی نیــاز داریــم کــه بتواننــد آنالیــز
سلولی با هزینه کم و دقت باال ارائه دهند.
 2تغییرات ژنتیکی سریع سلولهای سرطانی
و آنالیز تکسلول
یکــی از مهمتریــن چالشهــا در پژوهشهــای
ســرطان ،ماهیــت پیچیــده ایــن بیمــاری اســت
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شکل  .۱ویژ گیهای بیوفیزیکی سرطان و نیاز به پلتفرمهای آزمایشگاه بر روی تراشه .ناهمگنی ذاتی سرطان
به همراه اطمینان رو به افزایش به نشــانگرهای بیوفیزیکی برای شناســایی و تشــخیص ســلولهای سرطان از
ســلولهای معمولی ،ســرطان را به گزینهای مناســب برای تعیین ویژ گیهای بیوفیزیکی تبدیل میکند .عالوه
بر این ،نمونههای محدود بافتبرداری برای این آنالیزها نیازمند توســعه پلتفرمهای آزمایشــگاه بر روی تراشه
جهت مشخصهیابی سریع ،دقیق و مقرونبهصرفه سلولهای سرطانی هستند.

کــه اغلب نــه بهعنوان یک بیمــاری ،بلکه گروهی
از چندیــن بیمــاری توصیــف میشــود .تغییــرات
ژنتیکــی ســریع ســلولهای درون تومــوری و
میانتومــوری ،ماهیــت ذاتــی ســرطان اســت.
بنابرایــن درمــان میبایســت ویــژه هــر بیمــار و
در طــول دوره درمــان بهصــورت منحصربهفــرد
طراحــی و در صــورت نیــاز تغییــر کنــد .انحرافــات
ژنتیکــی در ســلولهای عــادی کــه منجــر بــه
تومورزایــی (جهشهــای آنکــوژن )4میشــود ،در
هــر بیمــار متفــاوت اســت .عالوه بــر ایــن ،تکامل
پیوســته و انباشــتگی جهشهــای ثانویــه در
ســلولهای ســرطانی که به پیشــرفت و گسترش
ایــن بیمــاری کمــک میکنــد ،باعــث همزیســتی
چندین جمعیت کلونال در تومور میشود .حتی
بخش کوچکی از این سلولها ،که اغلب بهعنوان
ســلولهای اصلــی ســرطانی یــاد میشــوند ،قادر
بــه احیای دوبــاره تومور پس از جراحی هســتند.
بنابراین تشخیص و هدفگیری تودههای سلول
بهصورت مجزا امری ضروری است .تکنیکهای
ســنتی تشــخیص ســرطان براســاس جمعیــت
ســلولی اســت که جزئیــات ویژگیهای هر ســلول
در اندازهگیــری میانگیــن گم میشــود .از این رو،
پژوهشهــای ســرطان بــه ســمت پلتفرمهــای
آنالیــزی تکســلول بــا راندمــان بــاال در حرکــت
اســت .آنالیز تکسلول به ما اجازه تشخیص بهتر
و درک دقیقتری از پیشرفت بیماری میدهد.
پیشرفتهای چشمگیری در پلتفرمهای آنالیز

و ایــزولــه تکسلول بــرای سرطان حاصل شده
و ایــن درحالی اســت که بیشتر ایــن سیستمها
بــر پــایــه پــروفــایــل ژنــومــیــک ،ترنسکریپتومیک
و پــروتــئــومــیــک 5ســلــولهــای س ــرط ــان اس ــت.
پژوهشهای اخیر که در زمینه آنالیز تکسلول
انــجــام شــده تــوانــســتـهانــد ناهمگنی رونویسی
یــا تــرانــویــســی ،6بــرنــام ـههــای ســلــول بــنــیــادی،
حساسیت دارویی و انباشتگی تغییرات آنکوژن
در ســرطــانهــای مــتــاســتــاتــیــک را بــا موفقیت
تشخیص دهــنــد .ایــن روشه ــا بــر پــایــه تقویت
تــعــداد کمی از مــتــریــال ژنتیکی از هــر ســلــول و
تجهیزات بسیار تخصصی هستند و به فرکانس
پــایــیــن ح ــس ــاسان ــد ،ب ــه هــمــیــن دل ــی ــل ب ــرای
اســتــفــاده م ــت ــداول در کلینیکها نامناسب
هــســتــنــد .ازای ـ ـ ـنرو ،شــیــوههــای دیــگــری بــرای
تشخیص سرطان درحال بررسی هستند .یکی
از این راههــا توسعه پلتفرم دقیقی برای اعمال
تکنیکهای مشخصهیابی بیوفیزیکی است که
مقرونبهصرفه و آسان است.
 3بیوفیزیکسرطان
روشهــای ســنتی شناســایی و مشــخصهیابی
ســلولهای ســرطانی و پیشــرفت بیمــاری بــر
پایــه تغییــرات در آرایــش درونــی ژنتیکی هســتند
کــه باعــث رشــد کنتــرل نشــده میشــود .هرچند
ایــن تغییــرات بیوشــیمی در قالــب ویژگیهــای
بیوفیزیکــی و عملکردی ظاهر میشــوند که  1به

سلولهای سرطانی اجازه میدهد جان سالم به
در ببرند و در شــرایط سخت نیز رشد کنند 2 ،به
آنهــا کمک میکند از تومور اولیه مهاجرت کنند
و  3میتوانــد راهــی مؤثــر بــرای مشــخصهیابی و
شناســایی سلولهای سرطانی باشند .بنابراین،
طــی دو دهــه گذشــته ،موجــی از پژوهشهــا در
زمینــه ویژگیهای بیوفیزیکی ســرطان به جریان
افتاده اســت .از مهمترین ویژگیهای بیوفیزیکی
میتــوان بــه مکانیســم ســلولهای ســرطانی
و میکرومحیــط تومــور 7و همچنیــن خــواص
دیالکتریک و نوری سلول اشاره کرد که در ادامه
به آن میپردازیم.
 4نشانگرهایمکانیکی
یکــی از تغییــرات اولیــه مربوط به ســرطانزایی،
تغییــرات ســاختاری و مکانیکــی ســلولها اســت
ً
کــه بــه آنهــا اجــازه میدهــد ســریعا جدا شــوند،
کــوچ کننــد و در میکرومحیط تومــور حمله کنند.
عالوهبــر ایــن بهدلیــل ناهمگنــی بیمــاری ،ایــن
تغییــرات مکانیکــی نــه تنهــا بــه مرحلــه ســرطان
بلکــه بــه بافت خاســتگاه نیز وابســتهاند .هرچند
ســختی مطلــوب بهطــور گســتردهای بــرای انواع
مختلــف ســلولهای بههــم چســبیده متفــاوت
اســت ،بهطورکلی تکثیر و تفکیک ســلول مطابق
با سختی آن افزایش مییابد.
تغییراتمکانیکیتنهامحدودبهخودسلولهای
ســرطانی نیســتند .ســختی ماتریس خارج سلولی
تومور ( 8)ECMبا رشــد تومور تغییر میکند و باعث
تغییراتیدر تعامالتنیرومیانسلولهایسرطانی
و محیــط اطرافشــان میشــود .آرایــش ژنوتیــپ و
9
فنوتیــپ دیگــر ســلولها در فیبروبالســتهای
بســتره 10تومــور نیــز بــا رشــد تومــور تغییــر میکنــد و
نقش بهســزایی در تغییرات خواص فیزیکی ECM
ایفا میکند .این ارتباط دوطرفه میان سلولهای
تومــور و محیــط آنهــا ،نشــانههای مهــم ســرطان
مانند رشد کنترلنشده ،فرار از مرگ ،متوقفسازی
سیستمایمنی،11تشکیلطبیعیرگهایخونی،12
تحرک و حمله ســلولهای ســرطانی از طریق غشــا
بازال به رگهای خونی با لنفاد 13را کنترل میکند.
بنابرایــن اندازهگیریهــای ّکمــی ایــن تغییــرات
مکانیکــی در طــول تومورزایــی ،اطالعــات مهمــی
دربــاره تبدیــل فنوتیــپ عادی به بدخیم در اختیار
مــا قــرار میدهــد .تکنیکهای بیوفیزیکی از جمله
کشــیدن غشــا ،میکروســکوپ نیروی اتمی ،مکش
میکروپیپت ،پنس نوری و پنس مغناطیسی بهطور
گستردهای برای اندازهگیری ویژگیهای مکانیکی
ســلولهای ســرطانی استفاده میشــوند .هرچند
پیشــرفت قابلمالحظــهای در رویکردهــای مذکور
دیــده شــده امــا پیچیدگی پیادهســازی ،تجهیزات
ســنگین ،تخصــص فنــی و راندمــان کم اســتفاده از
آنها را محدود کرده است.
 5نشانگردیالکتریک
خواص الکتریکی ســلولها با سرطانزایی تغییر

میکنــد و میتوانــد بهعنــوان نشــانگر جایگزیــن
بــرای ارزیابی پتانســیل تومورزایی و متاســتاتیک
بهکار رود .همانطور که ســاختار و ترکیب ســلول
همــگام بــا پیشــرفت ســرطان تغییــر میکنــد،
ظرفیت غشــا و رســانایی سیتوپالســمی با شرایط
تغییرات فنوتیپیک را نشــان
ســازگار شــده و این،
ِ
میدهد .زمانی که غشــای ســلول (شامل دوالیه
فســفولیپید )14مســئول ترکیــب خازنــی امپدانس
ســلول اســت ،کانالهــای یونی میانغشــایی 15و
سیتوپالســم بــا ترکیب رســانا همــکاری میکنند.
تغییــرات در چگالــی کانــال یونــی بر روی غشــای
ً
سلول و نوسانات در پتانسیل غشا عموما همگام
بــا ســرطانزایی در قاعــده تبــادالت بیوشــیمی
میــان ســلولها و محیــط اســت .عــاوه بــر ایــن،
ســلولهای ســرطانی بهعلــت افزایــش مقــدار
آب سیتوپالســمی ،افزایــش نفوذپذیــری غشــا
و تغییــرات در بســتهبندی ســلولی ،از رســانایی
باالتری برخوردارند.
طــیـفســنــجــی امــپــدانــس الــکــتــریــکــی ( )EISو
دیالکتروفرسیس )DEP(16دو روش معمول برای
تعیین ویژگیهای الکتریکی سلولها و بافتها
هستند EIS .ابــزاری قدرتمند بــرای آنالیزهای
بدون برچسب و بررسی ویژگیهای سلولهای
زیستی است و اطالعاتی دربــاره ظرفیت غشا و
رســانــایــی سیتوپالسمی در طیفی از تناوبها
ارائه میدهد .در مقابل DEP ،نیرویی است که
تحتتأثیر یک میدان الکتریکی غیریکنواخت
خارجی به یک ذره قطبیشده ،وارد میشود و
بــرای طبقهبندی سلولها و مرتبسازی آنها
بــر پــایــه ویــژگ ـیهــای دیالــکــتــریــک ذات ــی سلول
مورداستفاده قرار میگیرد.
 6نشانگرهاینوری
تغییرات ساختاری و ترکیبی در سلولهای مربوط
بــه تومورزایــی ،هماننــد ویژگیهــای مکانیکــی و
الکتریکــی ،باعــث تغییــرات در ویژگیهــای ذاتــی
نــوری میشــود .ویژگیهــای نــوری ســلول ماننــد

شــاخص شکســت ،جــذب و پرا کندگــی بهعنــوان
تابــع تغییــرات فنوتیــپ ســلولی و غلظــت نمــک
درونســلولی تغییــر میکننــد ،بنابرایــن بهعنــوان
ابزاری برای تشخیص حالت بیماری تحت شرایط
مختلف از جمله سرطان بهکار میرود .اندازهگیری
شــاخص شکســت بــرای تمایــز میــان ســلولهای
ســرطان پروســتات و ســلولهای عادی ســطحی
پروســتات بهطور موفقیتآمیزی اســتفاده شــده
اســت .عالوه بر این ،تفاوت فاحشــی میان جذب
و پرا کندگــی طولموجهــای مشــخصی در بافــت
عادی پوســت و بافتهای ســرطانی وجود دارد.
بههمینترتیب ،پژوهشهای گذشته نشان داده
اســت کــه روشهــای تشــخیص نــوری بــر پایه لیزر
برای اندازهگیری جذب و شکست غیرخطی بافت
دهــان میتوانــد بــا موفقیــت نمونههــای عادی و
سرطانی را متمایز کند.
 7آزمایشــگاه بــر روی تراشــه بــرای بیوفیزیک
تکسلولسرطان
شــاخه پژوهــش ســرطان بهطــور فزاینــدهای
نقــش و تأثیــر ویژگیهــای بیوفیزیــک ســلول بــر
پیشــرفت ســرطان و متاســتاز را تصدیق میکند،
امــا اجرای این روشها بهطورگســترده پیشــرفت
چندانــی نداشــته اســت .دلیــل بخشــی از ایــن
امــر ،نیــاز بــه تجهیــزات ســنگین و تخصصــی بــه
همــراه متخصصیــن بــرای ایــن نــوع آنالیز اســت.
پیشــرفتهای اخیــر در فنــاوری میکروفلویــدی
اجــرای برنامههــای متنــوع پزشــکی را در زمینــه
اســتفاده از انــدازه نمونــه در پلتفرمهــای دســتی
 ،LOCســریعتر ،ارزانتــر ،آســانتر و کارآمدتــر
کــرده اســت .برخــی از نقاطقــوت آزمایشــگاه بــر
روی تراشــه شــامل پاســخ ســریعتر و زمــان آنالیــز
کوتاهتــر ،هزینــه کمتر ،اندازه کوچکتر ،اســتفاده
آسان و نیاز به نمونه با حجم بسیار پایین است،
بنابرایــن میتوانــد کلیــدی برای رســیدن به این
هــدف باشــد .هرچنــد بیشــتر ایــن دســتگاهها
براســاس آزمایشهــای بیوشــیمی ماننــد آنالیــز
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مقاالت
ً
ّ
ســمیت بوده اســت ،اخیرا تالش برای
ژنومیک و
توســعه مشــخصهیابی بیوفیزیکــی نمونههــا در
جریــان اســت .همانطــور که پیشتر گفته شــد،
ناهمگنــی درونتومــوری (در ســطح ســلولی) و
میانتوموری (در ســطح جمعیت بیمار) سرطان
را بــه بیمــاری ایدهآلــی بــرای مشــخصهیابی بــر
پایــه تکســلول بهوســیله پلتفرمهــای LOC
تبدیــل کرده اســت (شــکل  .)۱با اینکه پیشــرفت
بســیار چشــمگیری در زمینه پلتفــرم  LOCانجام
شــده ،امــا تعــداد بســیار کمــی از پژوهشهــا بــر
مشــخصهیابی بیوفیزیکــی ســلولهای ســرطان
در ســطح تککلــون تمرکــز دارنــد .بخــش زیــر بــر
پلتفرمهایــی اشــاره دارد کــه بهطــور ویــژه بــرای
تعیین خواص بیوفیزیکی در ســطح تکسلول در
انواع مختلف سرطان (خالصه شده در جدول )۱
طراحی شــدهاند و برخی از پیشــرفتهای اخیر را
در این شاخه نشان میدهد.
 8مشخصهمکانیکی
تغییــرات فنوتیپــی در طــول پیشــرفت تومــور،
بخش بســیار مهمی از تا کتیکهــای زنده ماندن
ســلولها اســت کــه به آنهــا اجــازه میدهد خود
را بــا تغییــرات میکرومحیــط وفــق دهنــد و بــرای

آزاد شــدن از تومــور اولیــه و اســتقرار در مناطــق
دورتــر اســتراتژیهایی بهکارگیرنــد .ســلولهای
ً
 17CTCعمومــا بزرگتــر از ســلولهای عــادی
هســتند و ایــن ویژگــی در تشــخیص آنها بــر پایه
انــدازه در نمونههــای خــون بهطــور گســتردهای
اســتفاده میشــود .بهعــاوه ،تغییــر در ســاختار
سیتواســکلتی 18ســلولهای ســرطانی منجــر بــه
تغییــر در ســختی ســلول میشــود .ایــن تغییرات
اطالعــات مهمــی دربــاره پتانســیل متاســتاتیک
ســلولها در اختیار مــا قرار میدهنــد .روشهای
ســنتی اندازهگیــری ایــن تغییــرات ماننــد
میکروســکوپ نیــروی اتمــی ،بســیار دشــوار و بــا
راندمــان پاییــن هســتند ،بنابرایــن پلتفرمهــای
 LOCبا اندازهگیری تغییرات در سختی تکسلول
میتواننــد دسترســی بــه چنیــن روشهــای
مشــخصهیابی را ممکــن ســازند .بــرای مثــال،
سیســتمی که توسط لین و همکارانش ارائه شد،
نه تنها از اندازه سلول بلکه از قابلیت تغییر شکل
ســلول بهعنوان معیاری برای جداســازی ســلول
ســرطانی از خون اســتفاده میکند .این سیســتم
دو مرحلــهای ابتــدا ســلولها را براســاس انــدازه
دســتهبندی میکند و ســپس از آرایــش دوبعدی
میکروســاختار شــیپوری شــکل بــا کاهــش ابعــاد

اســتفاده میکند تا سلولهای سازگارتر را در انتها
جمعآوری کند.
پلتفرم آزمایشگاهی بر روی تراشه
دســتگاههای آزمایشــگاه روی تراشــه بــرای کنار
هــم قــرار دادن چند آزمایــش بر روی یــک پلتفرم
(تراشــه) در اندازههــای چنــد میلیمتــری تــا
چنــد ســانتیمتری هســتند .ایــن دســتگاهها در
کاربردهای زیستی ،از فناوریهای میکروفلویدی
استفاده میکنند که چند میکروکانال ساخته و در
بستری انتخابی (شیشه PDMS ،یا سیلیکون) به
هم متصل میشــوند و برای دستیابی به عملکرد
مطلــوب (مخلوط کــردن ،انتشــار و طبقهبندی)
بــهکار گرفتــه میشــوند .پیشــرفتهای حاصــل
شــده در روشهــای میکروســاخت ،دسترســی
بــه چنیــن پلتفرمهایــی را بــرای طیف وســیعی از
کاربردها آســان کرده اســت .این پلتفرمها مزایای
قابلتوجهی ارائه میدهند از جمله:
آزمایش اتوماتیک با راندمان باال
هزینه تولید کم از طریق تولید انبوه
آنالیز و پاسخ سریعتر
نیازمند حجم بســیار کم (امری بسیار مهم در
نمونههای پزشکی و زیستی)

جدول .۱پلتفرمهایی که بهطور ویژه برای تعیین خواص بیوفیزیکی در سطح تکسلول در انواع مختلف سرطان طراحی شدهاست
نوع سلول

مکانیکی

محدودیت

مزایا

اصول کار

روش

عملکرد اختصاصی
پایین

طراحی آسان و
راندمان باال

اندازه و قابلیت تغییر شکل سلول
برای جداسازی سلولهای سرطانی
(بهطورکلی بزرگتر و نرمتر) از
سلولهای خون عادی

جداسازی سلول بر
پایه اندازه

راندمان پایین ،انسداد
مکرر کانال انقباضی

عملکرد
اختصاصی باال،
ساخت آسان و
مقیاسگذاری

حرکت تکسلول از طریق انقباض
میکروفلویدی (کوچکتر از سلول)
در گذر زمان مشاهده شده است.
از پارامترهایی مانند زمان ورود و
خروج و افت فشار برای محاسبه
قابلیت تغییر شکل سلول استفاده
میشود.

انعقاد میکروبشناسی

HeLa, A172, 1321N1,
MEF, TMet, TMetNkx2-1, TnonMet,
H1650, H1975,
HCC827, L1210,
RT4, MDA-MB-23,
K562, U2OS

ساخت پیچیده و
راندمان پایین

پلتفرم فشرده
برای اندازهگیری
همزمان چندین
پارامتر

نوسانات هماهنگ نانوپنسهای
سیلیکونی برای اندازهگیری قطر،
سختی و ضایعات چسبنا ک سلول
استفاده میشود.

سیستمهای
میکروالکترومکانیکی

SUM-159-PT

نیاز به کالیبراسیون
سخت برای تعیین
فرکانس نوری

ابزار مؤثر استقرار
و جداسازی
سلولها

جداسازی فضایی سلولها از هم
به دلیل ویژگیهای دیالکتریک
متفاوت

DEP

HeLa, MCF-7,
MDA-MB 231, A549,
NK-92

امپادانس الکتریکی تکسلول در
طیف فرکانسها اندازهگیری و برای
تمایز سلولهای سرطانی استفاده
میشود.

EIS

الکتریکی
راندمان پایین
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عملکرد
اختصاصی باال

خصوصیات

سلولهای سرطان ریه
اولیه
UMUC-13

HeLa, MCF-7, MDAMB 231, MCF-10A,
A549, 95D, 95C,
H1299, HT29,
SW480

ادامه جدول .۱پلتفرمهایی که بهطور ویژه برای تعیین خواص بیوفیزیکی در سطح تکسلول در انواع مختلف سرطان طراحی شدهاست
نوع سلول

محدودیت

مزایا

اصول کار

روش

خصوصیات

راندمان پایین

ردیابی اتوماتیک
سلولها

مکان تکسلول سرطانی در کانال
میکروفلویدی بر پایه امپادانس
الکتریکی فضایی ردیابی میشود.

ردیابی بر پایه
امپادانس

MCF-7, MDA-MB
231

ردیابی دشوار و آرام

دقت باال در
تعیین مهاجرت

مکان تکسلول سرطانی در کانال
میکروفلویدی توسط نور ردیابی
میشود.

ردیابی نوری

راندمان پایین ،دقت
باال

دقت باال

با عبور تکسلولها از کانال
میکروفلیودیک تغییرات شاخص
شکست با استفاده از دستگاههای
نوری اندازهگیری میشود.

شاخص شکست

تحرک

نوری

استفاده آسان و قابلیت جابهجایی
بهطورکلــی ،قابلیــت تغییــر شــکل ســلولهای
ســرطانی در پلتفــرم میکروفلویدی با اســتفاده از
کانالهــای انقبــاض و اندازهگیــری حرکت ســلول
در این کانالها به دســت میآید (شکل -۲الف).
اندازه انقباضها کوچکتر از اندازه معمول سلول
عادی بهطوری که سلول میبایست درون کانال
فشــرده شود .آدامو 19و همکارانش نشان دادهاند
کــه زمــان حرکــت ســلول درون یــک ریزانقبــاض
شــیپوری شــکل بــا اندازه و ســختی ســلول رابطه
ً
مســتقیم دارد (مثــا ســلول بزرگتــر و ســختتر
در زمــان طوالنیتــری از کانــال میگــذرد) .آنهــا
از ایــن اصــل اســتفاده کردند تا بــرای اندازهگیری
نیمه ّ
کمــی ســختی ســلولهای ســرطانی راهــی
20
ســریعتر ارائه دهنــد .همچنین خــان و واناپالی
سیســتمی ارائــه دادهاند که عالوه بــر اندازهگیری
زمــان ورود ســلول و میزان کشــیدگی ،افت فشــار
در حضــور ســلول نیــز بــا مانومتــر میکروفلویــدی
محاســبه میشــود .نتایــج آنهــا نشــان میدهد
که سلولهای خوشخیم و بدخیم مغز براساس
زمان ورودشــان به ریزانقباض متفاوت هســتند،
حال آنکه ســرعت ســلول ،کشــیدگی و افت فشــار
تفاوت چندانی نداشتند.
دســتگاه ریزانقباضــی کــه بیــون 21و همکارانــش
ارائــه دادنــد یــک تشــدیدکننده میکروکانــال
معلــق (ماننــد یــک پایــه ســیلیکونی مســتقر در
میکروکانــال خالــی کــه فرکانــس تشــدید آن بــا
عبور ســلول از قســمتهای مختلــف کانال تغییر
میکند) در کانــال میکروفلویدی ایجاد میکند تا
تودههای شــناور ســلولها را همراه ســرعت ورود
و خروجشــان از تنگــه اندازهگیــری کنــد .آنهــا
نشــان دادند بــا اینکه ســرعت ورود تابــع قابلیت
تغییر شــکل ســلول اســت ،ســرعت خروج ارتباط
تنگاتنگی با اصطکا ک میان سلول و سطح کانال
دارد (شــکل -۳الــف) .اندازهگیــری ســلولهای
ســرطانی مختلــف نشــان میدهــد کــه ســرعت

(ب)

GBM157 and
GBM528

Jurkat, HeLa

(الف)

شکل  .۲اصل کلی دستگاههای میکروفلویدی بر پایه انقباض کانال برای تعیین ویژ گیهای الکتریکی و مکانیکی
کســلولها( .الــف) قابلیــت تغییــر شــکل ســلول میتواند بــا توجه به ( )۱طــول زمان عبــور از انقباضهــا ،زمان
ت 
طوالنیتر معادل سختی بیشتر سلول ( )۲افت فشار در کانال در زمان حضور سلول ،تغییر بیشتر در فشار معادل
سلول سختتر ( )۳تغییرات کلی مقاومت الکتریکی در کانال به دست آید( .ب) امپادانس سلول با اندازهگیری
امپادانس در سراسر کانال انقباضی در زمان حضور سلول در ولتاژها و فرکانسهای متعدد محاسبه میشود که
تشخیص ترکیبات رسانا (سیتوپالسم) و خازنی (غشای سلول) و تغییرات آن را ممکن میسازد.

(ب)

(د)

(الف)

(ج)

شــکل  .۳نمایشــگر طر حهای پلتفرم برای تعیین ویژ گیهای بیوفیزیکی در ســطح تکسلول .پلتفرم آزمایشگاه
کســلول (الف) اندازهگیری قابلیت تغییر شــکل و اصطکا ک سطحی (ب) اندازهگیری
بر روی تراشــه برای ســطح ت 
امپادانس الکتریکی با استفاده از نانولولههای کربنی عمودی (( )CNTsج) محاسبه مهاجرت سلول با استفاده از
امپادانس الکتریکی بین سلول و بستر (د) محاسبه شاخص شکست با استفاده از حسگرهای نوری بر پایه گرافن.
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مقاالت

ســلول زمانــی کــه بــه تــوده شــناور میچســبد در
تشخیص سلولها براساس پتانسیل متستاتیک
بسیار کارآمد است.
ً
اندازهگیــری بر پایه کانــال انقباضی میتواند ذاتا
آهسته و وابســته به اندازه سلول سرطانی باشد؛
بنابرایــن بــرای غلبــه بر ایــن مشــکالت این طرح
دســتخوش تغییراتــی بــوده اســت .بــرای مثــال،
گــوا 22و همکارانــش یکســری توالــی انقبــاض بــا
اندازه رو به کاهش را در دستگاهشان ارائه دادند
تا بر مشکل اندازه انقباض نوری برای سلولهای
مختلــف غلبــه کنند .ایــن کار به آنهــا اجازه داد
تا فشــار نوری وابسته به سایز سلول را شناسایی
کنند.
بــرای نشــان دادن راندمــان کــم سیســتمهای
ریزانقباضــی ،مــا ک و اریکســون 23آرایشــی از
میکروپیپتهــا پیشــنهاد دادنــد جایــی کــه در
سراســر کانــال پیوســته بهطــور مســاوی افــت
فشــار اعمال میشــود تا بــدون هیچ اتوماســیون
خارجــی و مهمــی ،قابلیــت تغییــر شــکلپذیری
ســلول را بــا راندمــان باالتــر انــدازه بگیرنــد .ایــن
طراحــی نیــز اندازهگیریهــای پیاپــی از قابلیــت
تغییــر شــکلپذیری و سســتی ســلول بهعنــوان
روشــی بــرای شبیهســازی رفتــار تهاجمی ســلول
ســرطانی ارائــه میدهــد ،جایــی کــه ســلولها در
منافــذ کوچک  ECMفشــرده میشــوند .طراحی
24
مشــابهی از آرایش میکروپیپت توســط لی و لئو
انجام شــده که کنترل خودکار فشــار بر هر ســلول
در کانال انقباضی و پردازش خودکار تصاویر برای
محاسبه ویژگیهای مکانیکی مانند مدولیانگ
و فشــار پوسته 25را ممکن میسازد .در استراتژی
ارائهشــده توســط النــگ 26و همکارانــش ورود
سلول به آرایش انقباضی مجسم شده و بهوسیله
سیســتم خودکار پرســرعت اندازهگیری میشود.
آنها از مدل رئولوژی زمان ثابت اســتفاده کردند
تا رابطه توان زمان ورود ســلول با فشــار محرک و
قابلیــت تغییــر شــکل ســلول را پیشبینــی کنند.

32
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ایــن کار بهمنظــور افزایــش ســرعت اندازهگیــری و
در نتیجــه افزایــش راندمــان کلی دســتگاه انجام
میگیــرد .عــاوه بــر سیســتمهای انقباضــی،
سیســتمهای میکروالکترومکانیکــی نیــز بــرای
27
اندازهگیری سختی ســلول بهکار میروند .بیتنز
و گروهــش سیســتمی پیشــنهاد دادنــد که طبق
آن در کانــال میکروفلویــدی جهــت اندازهگیــری
بالدرنــگ قطــر ،ســختی و ضایعــات چســبنده
ســلول از نانوپنسهــای ســیلیکونی اســتفاده
میشــود .پنسهــا دو ســر دارنــد -ســر فشــرده بــا
محــرک و ســر حســی بــا حســگر جایگزیــن کامــل
میشــوند .نوســانات منظــم ســر حســی بــرای
اندازهگیــری بالدرنــگ ویژگیهــای ســلول بــهکار
میرود .این دســتگاه پلتفرم فشردهای بهمنظور
مشــخصهیابی مکانیک ســلولهای ســرطانی در
اختیار ما قرار میدهد.
 9ویژگیهایالکتریکی
ت ــغ ــی ــی ــرات در ویــــژگــــیهــــای ال ــک ــت ــری ــک ــی/
دیالکتریکی ســلــولهــا بــه دلــیــل تغییرات در
ساختار سیتواسکلتی و ترکیب سیتوپالسم در
طــول مــدت تــومــورزایــی ،راهه ــای مهمی بــرای
شناسایی سلولهای سرطانی در اختیار ما قرار
میدهد .به دام انداختن انتخابی تکسلولهای
ً
ســرطــان در مجموعه ســلــولهــای ســالــم (مثال
بافتخونی ) یا در مجموعه سلولهای سرطان
با پتانسیل متاستاتیک متفاوت بهمنظور تعیین
ویژگیهای بیوفیزیکی بیشتر ،چالش بزرگی برای
آنالیز تکسلولهای سرطان اســت .نیروهای
میکرومقیاس دیالکتروفورتیک در پلتفرمهای
LOCبرایدستکاری/کنترلفیزیکیسلولهای
سرطانی بهطور فزایندهای استفاده میشود.
هونگ 28و همکارانش بــا الکترودهای چهارتکه
بــرای جایگیــری ناهنجــار ســلولها سیســتمی
طراحــی کردنــد که بــه دنبال آن دومیــن الکترود
میکروول بهمنظور جا گذاری دقیق تکسلول در

وسط الکترودهای اندازهگیری برای آنالیز بیشتر،
بــا اســتفاده از  DEPمنفی بهکار گرفته میشــود.
بــه همیــن ترتیــب ،چانــگ و همکارانــش نیــز
بــرای جایگــذاری دقیق ســلولها در نانوپلتفرم
الکتروپــراژ از  DEPمثبت بهمنظور آنالیز و کنترل
بعــدی ژنتیــک اســتفاده کردنــد .بتاچاریــا 29و
همکارانــش در یــک دگرگونی عایــق  DEPمبتنی
بــر جریان بهمنظــور بهبود پایداری ســلول ،از دو
پایه جدا کننده اشــکی شــکل استفاده کردند که
بــا کنتــرل ولتــاژ مســتقل در تقاطــع چهــار کانال
میکروفلویــدی قــرار گرفت .ســلولهای مختلف
بهطــور انتخابــی از طریق نوســانات ولتــاژ اعمال
شــده در کانالهــا بــه دام میافتادند .تســای 30و
همکارانــش در یــک سیســتم مســتقل و فشــرده
باتــریدار ،تعادلــی میــان نیروهــای الکتروترمــال
 ACو دیالکتروفورتیک برقرار کردند.
امپدانــس الکتریکــی پارامتــر دیگــری اســت کــه
بــرای تعییــن ویژگیهای بیوفیزیکی ســلولهای
ســرطان در ســطح تکســلول مورداســتفاده قرار
میگیــرد EIS .بــرای بــه دام انداختــن ســلولها
میــان دو الکتــرود بــا پتانســیل اعمالشــده و
محاســبه امپدانــس در فرکانسهــای مختلــف
بســتگی دارد (شــکل -۲ب) .محاسبه امپدانس
در فرکانسهــای مختلــف بــه مــا اجــازه میدهد
تــا اجــزای خازنــی را از اجــزای رســانا جــدا کنیم.
سیســتمهای  LOCجهــت آنالیــز و تمایــز میــان
تکســلولهای سرطان و پتانسیلهای مختلف
متاســتاتیک براســاس امپدانــس الکتریکیشــان
توســط افراد مختلفی ارائه شده است .محاسبه
امپدانــس در ولتاژهایی با مقادیر و فرکانسهای
متفــاوت جهــت شناســایی ویژگیهــای نــوری
برای تشخیص ســلولهای موردنظر انجام شده
اســت .بهطورکلــی ،بــرای تشــخیص ســلولها با
پتانســیل متاســتاتیک مختلــف ،محاســبه در
ً
فرکانسهــای باالتــر احتمــاال بــه دلیــل تغییرات
سیتواسکلتی مناسبتر خواهد بود .در پلتفرمی

مشــابه ،ژائو 31و همکارانش نه تنها قادر به تمایز
میان ســلولهای توموری با تفاوتهای ژنتیکی
جزئــی بودنــد بلکــه توانســتند میان ســلولهای
تومور زینوگرفت (زینوگرفت 32از سری سلولهای
ســرطانی مختلف در موشها ایجاد شــده است)
نیــز تفــاوت قائــل شــوند .عالوهبرایــن ،آنهــا
موفــق شــدند محاســبه امپدانس الکتریکــی را با
اندازهگیــری ســختی ســلول در کانــال انقباضــی
یکسان ترکیب کنند  .هانگ و همکارانش نسخه
اصالحشده دیوار انقباضی را بهعنوان راهی برای
حفــظ کارآمــدی دســتگاه ارائه دادند؛ ایــن امر از
طریــق پا کســازی بــا اعمــال مکــش کنترلشــده
بــه درون کانــال مســدود شــده بــا قابلیــت تغییر
شکل انجام میشود و باقیمانده سلولهای گیر
افتاده را از میان برمیدارد.
بیشــتر پلتفرمهــای امپدانــس الکتریکــی بــا
فرض ســلول بهعنــوان ذرهای همگــن در میدان
الکتریکــی یکنواخــت ،امپدانــس کلــی ســلول
را بــه دســت میآورنــد چــرا کــه الکتــرود مســطح
دسترســی مســتقیم بــه ســلولها ندارنــد .در
سیستم محاســبه امپدانس بر پایه نانولولههای
کربنــی کــه توســط عبداالحــد و همکارانــش ارائه
شــد ،نانولولههــای کربنــی عمــودی بهعنــوان
نانوالکتــرود عمــل میکنند کــه میتواننــد بدون
آســیب بــه غشــای ســلول در آن نفــوذ کــرده و
امپدانــس را محاســبه کنند (شــکل -۳ب) .این
امر به سیســتم اجــازه میدهد تــا متوجه هرگونه
تغییــر الکتریکــی در غشــای ســلول بســته بــه
پیشرفت فنوتیپ بدخیم شود.
 10مشخصهحرکتی
عــاوه بــر قابلیــت تغییــر شــکل ســلولهای
ســرطانی ،حرکت ســلول نیــز شــاخصه مهمی در
پتانســیل متاســتاتیک آنها اســت .ســلولهای
ســرطانی بســته بــه مکانیســم ســاختاری
میکرومحیــط تومــور بــا اســتفاده از روشهــای
مختلفــی از جملــه مهاجــرت آمیبوئیــد و
مزانشــیمال ،33از میکرومحیــط تومــور اولیــه
بــه بیــرون کــوچ میکننــد .محاســبه امپدانــس
الکتریکــی بهعنــوان وســیلهای بــرای اندازهگیری
ّکمی فعلوانفعاالت میان سلولهای سرطانی و

زمینه آنها درنظر گرفته میشــود (شکل -۳ج).
از این اصل در دســتگاه  LOCارائهشــده توســط
ویــن 34و همکارانــش بــرای محاســبه مهاجــرت
تکســلول ســرطانی اســتفاده شــده اســت.
شــوارتز 35و گروهــش نیــز سیســتم میکروفلویدی
دیگــری بــر پایــه تراشــه طراحــی کردند کــه در آن
گرادیان حرارتــی هاپتوتاتــک 36و کموتاتیک 37در
کانــال میکروفلویــدی ایجــاد میشــدند تا مســیر
مهاجــرت ســلولها را هدایــت و رفتــار مهاجــرت
تکســلول را با اســتفاده از پلتفرم میکروسکوپی
آنالیــز کننــد .در سیســتم طراحــی شــده توســط
گاییگوپــرس 38و همکارانــش ،رفتــار مهاجــرت
ســلولهای گلویمای وابســته به بیمار بهصورت

کمــی محاســبه میشــود و همچنیــن کلونهای
تهاجمیتــر براســاس رفتــار مهاجرتــی آنهــا جدا
میشــوند .این جمعیتهای جدا شــده رفتاری
بهشدت ضدآپویتوز داشته و در مقابل داروهای
شــیمیدرمانی مقاومــت باالیــی دارنــد .درحالی
کــه تمــام ایــن سیســتمها قــادر به دســت آوردن
رفتــار مهاجرتــی در ســطح تکســلول هســتند،
ابــزار دیگــری بــرای جداســازی ایــن جمعیــت
ســلولها بســته بــه حرکتشــان الزم اســت .در
سیســتم طراحی شده توسط ِچن و همکارانش،
کانالهــای میکروفلویــدی بهمنظــور مشــاهده
مهاجــرت تکســلولها در هــر کانــال از طریــق
شبیهســازی فضــای محــدود عــروق لنفــاوی و
همچنین برای جمعآوری این سلولها براساس
ســرعت مهاجــرت کموتا کتیک آنها بــرای آنالیز
بیشتر ایجاد شدند.
 11مشخصهنوری
هماننــد دیگــر ویژگیهای فیزیکــی ،تغییرات در
ترکیب سیتوپالســمی در طول پیشــرفت سرطان
نیز همراه با تغییراتی در ویژگیهای نوری است.
یکی از مهمترین شــاخصها ،شــاخص شکســت
است که بهطورکلی در سلولهای سرطانی باالتر
از ســلولهای عــادی اســت .پژوهشهــای اخیر
در زمینه تعیین ویژگیهای ســلولهای سرطان
براســاس شــاخص شکســت توســط شــینگ 39و
همکارانــش انجــام شــده و در آن از حســگرهای
نوری بر پایه گرافن اســتفاده شــده اســت .ضمن
عبــور ســلولها از کانال میکروفلویدی ،دســتگاه
تغییــرات در شــاخص شکســت را بــه شــکل
ســیگنالهای ولتــاژ ثبــت میکند (شــکل -۳د).
ایــن امر شــاخص شکســت در ســطح تکســلول
را بــا ســرعت بســیار باال و بســیار دقیق محاســبه
میکنــد .چــوی 40و همکارانــش سیســتم دیگری
ارائه دادند که ویژگیهای ســلولهای ســرطانی
را با اســتفاده از شاخص شکست تعیین میکند.

این سیســتم نقشــه کمی و سهبعدی از شاخص
شکســت تکســلول و اندامهــای داخلــی فراهم
میکند .این شیوه براســاس بازسازی توموگرافی
ســهبعدی شکســت اســت کــه از تجســم تصاویر
کمی استفاده میکند.
 12جمعبندی
ط ـ ــی دهـ ـ ـهه ـ ــای گـ ــذشـ ــتـ ــه ،پ ــل ــت ــف ــرمه ــای
میکروفلویدی برای تعیین ویژگیهای تکسلول
توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب
کـ ــردهانـ ــد .ب ــا ای ــن حـ ــال ،تــا کــنــون در توسعه
پلتفرم ،بهینهسازی رانــدمــان و دقــت بیش از
دیگر جنبهها حائز اهمیت بــوده است چرا که
این دو همچنان چالشهای بسیار مهمی در
این شاخه به حساب میآیند .از طرفی بیشتر
تالشهای پژوهشی و تجاریسازی محدود به
پــیــادهســازی شیوههای مشخصهیابی سنتی
همچون ژنومیکس و پروتئومیک در پلتفرمهای
 LOCبــوده اســت .با پیشرفت علم و اطمینان
به روشهای مشخصهیابی بیوفیزیکی و ارتباط
آنهـ ــا بــا تشخیص و رژیـ ـمدرم ــان ــی ســرطــان،
بهمنظور توسعه پلتفرمهای  LOCبــرای آنالیز
ویژگیهای بیوفیزیکی تکسلولهای سرطان
بیش از پیش باید تالش کرد.
ا گرچــه شــاخه پلتفــرم میکروفلویــدی بــرای
مشخصهیابی بیوفیزیکی سرطان هنوز نوپا است
اما یکی از بزرگترین معایب سیســتمهای فعلی
کمبود اعتبار پزشــکی اســت .برای تعیین کاربرد
ایــن سیســتمها در شــاخه پژوهــش ســرطان،
بیشــتر آنهــا تنهــا در زمینــه شــمار محــدودی از
ســری ســلولهای نماینــده مــورد آزمایــش قــرار
میگیرنــد .بــرای اســتفاده از ایــن دســتگاهها در
زمینه پزشکی میبایســت آزمایشهای بسیاری
بــر نمونههای تومورهای وابســته به بیمار انجام
گیرد .هرچند مشکل جمعآوری نمونه از بیماران
به قوت خود باقی است .بیشتر نمونههای بافت
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مقاالت
مســتلزم انجمــاد فوری یــا خوابانــدن در پارافین
هســتند کــه هرقــدر ســازگار بــا آنالیــز ژنومیــک/
ترنسکریپتومیکس ،ممکن اســت بر ویژگیهای
عملکردی و بیوفیزیکی اثر ســوء بگذارد؛ بنابراین
تعریــف روشهــای درســت جهــت جمــعآوری
نمونــه تومور بــرای ایــن پلتفرمهــا نیازمند توجه
بهسزایی است.
سیســتمهای فعلــی بــرای آنالیــز بیوفیزیکــی
در ســطح تکســلول نیازمنــد سوسپانســیون
تکســلول برای پلتفرم میکروفلویدی هستند تا

کارآمدتر عمل کنند .این به معنای حذف هرگونه
 ECMو محیــط بومــی تومــور پیــش از آزمایــش
ویژگیهای بیوفیزیکی ســلول اســت .این یکی از
بزرگترین مشــکالت سیســتمهای ایــن چنینی
اســت کــه میکرومحیــط (کــه در آن ســلولهای
تومــور ســا کن هســتند و ایــن رفتــار عملکــردی/
بیوفیزیکــی تومــور (از طریــق -ECMســلول و
فعلوانفعــاالت سلول-ســلول) نشــان میدهد)
در طــول مشــخصهیابی حضــور نــدارد .بهعالوه،
استانداردسازی ویژگیهای بیوفیزیکی در میان

انواع مختلف ســرطان و بیماران مشــکلی اســت
که همچنان بیپاسخ مانده چرا که پژوهشهای
فعلی تنها بر طراحی راههایی برای طبقهبندی و
مشخصهیابی سلولهای سرطان تنها از منابعی
محدود متمرکز هستند.
بــا اینکــه ما هنــوز ابتــدای راهیم ،هــدف نهایی
توســعه سیســتمهای قابلانتقال و کمهزینهای
برای مشــخصهیابی سرطان در سطح تکسلول
بــر پایه ویژگیهای عملکــردی و بیوفیزیکی آنها
با کمترین اختالل در میکرومحیط بومی است.

پینوشتها:
 .۱۷ســلولهایی که از تومور اولیه جدا شــدهاند و وارد عروق یا لنفاوی
شده و حمل میشوند
 .۱۸یــک شــبکه پیچیــده از پروتئینهــای رشــتهای کــه در سراســر
سیتوپالســم گسترش یافته است و به ســلولها کمک میکند تا شکل و
موقعیــت اندامهــای داخلی خود را حفظ کنند و عملی مانند تقســیم و
مهاجرت را انجام دهند.
19. Adamo

20. Khan and Vanapalli
21. Byun
22. Guo
23. Mak and Erickson
24. Lee and Liu

 :Cortical tension .۲۵فشــار در پوســته ســلول کــه بــه ســلول اجــازه
میدهد شکل دایرهای بگیرد
26. Lange

27. Baetens
28. Hong
29. Bhattacharya
30. Tsai
31. Zhao

 :xenograft .۳۲پیوند بافت یا پیوند عضو زمانیکه اهدا کننده گونهای
متفاوت از گیرنده باشد.
33. mesenchymal
34. Nguyen
35. Schwarz
36. Haptotactic
37. chemotactic
38. Gallego-Perez
39. Xing
40. Choi

1. microfluidics-based platforms
بررســی میکروســکوپی بافتهــای بیولوژیکــی 2. Histopathology:

بیمــار (بافت برداری تومور در زمینه ســرطان) به منظور مشــاهده ظاهر
سلولهای بیمار با جزئیات دقیق
3. Real-time

جهشهــای ژنتیکــی بــا پتانســیل ایجــاد 4. Oncogenic mutations:

سرطان

5. Genomic, transcriptomic, and proteomic profiles

 .۶ساختن  RNAاز روی  DNAرا رونویسی یا ترانویسی ()Transcriptional
میگویند که نخستین گام برای ساخت پروتئینها است.
ســلولهای غیرســرطانی ،ماتریکــس 7. Tumor microenvironment:
خارج سلولی تومور ،مولکولها و رگهای خونی که تومور را احاطه کرده
و منبع تغذیه تومور هستند
 : Extracellular matrix (ECM) .۸بخش غیرسلولی بافت که توسط
ً
سلولها تولید و ترشح شده و عمدتا نقش پشتیبانی را به عهده دارد.
 .۹فراوانترین ســلول در بافت همبند اســت که همه انواع رشــتههای
بافت همبند و مواد آلی ماده زمینهای را سنتز میکند.
 .۱۰بســتره یــا اســتروما قســمتی از بافــت یــا انــدام اســت کــه تمامــی
بخشهایــی کــه کارکــرد ویــژهای بــرای وظایف انــدام ندارنــد ،در آن قرار
گرفتهانــد؛ بخشهایــی نظیر بافت همبنــد ،رگها ،عصبهــا ،مجراها و
غیره.
11. immunosuppression
12. Neovascularization
13. intravasation

 :Phospholipid bilaye .۱۴آرایــش دو الیــه بــدون پوســتهای از
داخل و انتهای فسفات
فسفولیپیدها ،با انتهای چربی آبگریز به طرف
ِ
آبدوست به طرف خارج که غشای سلولی را تشکیل میدهد.
 :Transmembrane ion channels .۱۵مجموعه پروتئین در غشــا سلول
که انحالل مولکولهای آبدوســت و موظف را در داخل و خارج ســلول
آسان میکند.
 :Dielectrophoresis .۱۶مهاجرت ذرات بدون بار به سمت موقعیتی با
حدا کثر قدرت میدان در یک میدان الکتریکی غیریکنواخت.
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