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Cancer 

Cancer, also known as a malignant tumor or malignant neoplasm, is a group of 
diseases involving abnormal cell growth which invade nearby parts of the body. 
Tumors are microcosms of evolution with a number of mutant cells that compete for 
space and resources, evade predation by the immune system and can even 
cooperate to disperse and colonize new organs. Unfortunately, the interactions 
between different cell populations like host cells, immune cells, tumor cells are not 
well understood and the key relations has yet to be identified. These relations and 
interactions can be better understood by means of different modeling and 
simulations both in time and space. These can help us predict the growth trend of 
the tumor, the immune system’s condition and the best treatment strategy. [1]One 
of the novel ways of cancer treatment using electromagnetic waves is 
electroporation. 

Electroporation 

Electroporation is a physical process of inducing transient pores in cell membranes 
by the application of short electric pulses. Studies revealed that the membrane 
permeability barrier might be weakened temporarily and reversibly, by subjecting 
cells to well controlled, high-intensity electric field pulses. This electrical pulse-
induced permeability of cellular membranes, generally referred to as 
electroporation, is described as the formation of transient permeable structures or 
micropores in the cell membrane.[2] One observable effect of cell membrane 
electroporation is a significant increase in the exchange of molecules between the 
cell interior and exterior.[3] The transient, reversible nature of this electrical 
permeability of membranes provides a novel method of gaining greater access to the 
cytosol. This technology is now being used for biomedical applications such as 
electroporation therapy, transdermal drug delivery, cellular drug carrier systems and 
electro gene therapy. Electroporation therapy involves combining chemotherapeutic 
drugs with electrical pulses for treatment of malignancies.[4] 

Modeling (Cellular Automata) 
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There are various dynamic models that are capable of depicting interactions in time 
and space. The one used in this report is cellular automata. In this section, we will try 
to explain the basic rules of this modeling method and observe a simple simulation of 
a CA model for cancer.[5] 

A Cellular Automata model is an iterative model in a space (or plane), consisting a 
number of cells that are updated in each iteration due to a certain rule. The model 
used for describing cancer here, is a simple game of life model, in which each cell can 
have 4 different states: 1- healthy, 2- tumor cell that are actively replicating, 3- tumor 
cells that are less active 4- dead cells. According to the neighborhood of each cell, it 

can change into each one of these 4 states at any iteration. The rules are as follows: 

Updating rules for 4 types of cells. 
Rule                             #                           Description of rules 

Rule 1        If an H (healthy) cell satisfies at least one of the rules listed below, it 
becomes an type2 cell in the next step:  
(i) At least one type 2 cell in the nearest neighbor or the second nearest neighbor; 
(ii) At least x type 3 cells in the nearest neighbor, y type 3 cells in the second nearest 
neighbor, and z type 3 cells in the third nearest neighbor. 
Rule 2         A type 2 cell becomes a type 3 cell in the next step. 
Rule 3         A type 3 cell becomes a D (Dead) cell after τ steps because of the immune 
recognition and clear. 
Rule 4         A D cell can be replaced by an type 2 cell or an H cell with in the next step 
(by a probability). 

Some of the samples of this model’s behavior during time is demonstrated in Fig.1. 
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Figure 1 time frames of a CA model for cancer 
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 سرطان:

بدن. اغلب سلولهای طبیعي بدن در پاسخ به سالم سرطان یعني رشد ، تکثیر و گاهي انتشار غیر طبیعي سلولهای 

گر این ا میرند.مثل مي کنند و در نهایت مي تحریکاتي که از داخل و خارج بدن به آنها وارد مي شود، رشد و تولید

اتفاق بیفتد، بدن سالم مي ماند و عملکرد طبیعي خود را حفظ مي کند. اما  فرآیند در مسیر تعادل و صحیح خود

 وشده سرطاني تبدیل  و یا تغییر شده و به سلول” جهش “مشکل، زماني شروع مي شود که یک سلول طبیعي دچار 

ای هنده بدن انسان هستند. هر کدام از این سلولها وظیفهرادیکال های آزاد تولید مي کند. سلولها آجرهای تشکیل د

های شبکیه چشم به دهند یا سلولرا در بدن به عهده دارند. مثال سلولهای عضالني کار انقباض و حرکت را انجام مي

. آنها فقط دهنداما سلولهای سرطاني عماًل کاری برای بدن انجام نمي .دهندانجام مي نور حساس بوده و کار بینایي را

 .کنندشوند. و منابع آب ، غذا و گرمای بدن را مصرف ميای تکثیر ميبه طرز وحشیانه

 سرطان که دهدمي نشان آمار. است بالیني طب در شده مشاهده بیماریهای شدیدترین و ترینشایع از یکي سرطان

 در و بوده میر و مرگ موارد تمام درصد 02 از بیش کند، مسئولمي گرفتار را جمعیت جهان 3/1 از بیش نوعي به

درمان،  عدم صورت در سرطان. باشدمي پزشکي مراقبتهای هزینه کل درصد 12 از بیش مسئول پیشرفته کشورهای

 سرطان خطر افزایش معرض در افراد شناسایي و دارد حیاتي اهمیت زودرس درمان و تشخیص. است کشنده همواره

 .است سرطان تحقیقات مهم اهداف از یکي ، آن به ابتال از پیش

 الکتروپوریشن:
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القا پالس الکتریکي سبب به هم ریختگي در ساختار منظم غشایي شده و این بي نظمي خود همراه با ایجاد 

گذرگاههای آبي در عرض غشا و نتیجتا افزایش نفوذ پذیری و ورود ماکروملکولها به داخل سیستوپالسم سلول است. 

، الکتروپوریشن نامیده مي شود. اگر استفاده از پالسهای الکتریکي را با شیمي درماني همراه این تکنیک الکتریکي

کنیم به روشي موثر در درمان تومورهای سرطاني به نام الکتروکموتراپي دست خواهیم یافت. از مزایای 

سبت به شیمي درماني و به ز داروی مصرفي نوتوان به ساده و کوتاه بودن دوره درمان، کاهش دالکتروکموتراپي مي

 .حداقل رساندن آثار جانبي شیمي درماني، اشاره کرد

 مدل اتوماتای سلولي برای سرطان:

 مجموعه از حاالت از یکي در ها آن از کدام هر که است ها سلول از منظم شبکه یک شامل سلولي اتوماتای یک

 ، شود مي نامیده آن ی همسایه که ها سلول از مجموعه یک ، سلول هر برای. دارند قرار پذیر امکان متناهي حاالت

 انتخاب سلول هر به وضعیت یک دادن تخصیص با  آغازین حالت یک. است شده تعریف مشخص سلول آن به نسبت

 وضعیت اساس بر را سلول هر برای جدید وضعیت که ثابت قوانین یکسری اساس بر ، جدید نسل یک. شود مي

در این اتوماتای سلولي، . شود مي تولید ، کند مي مشخص ، آن همسایه های سلول های وضعیت و سلول آن جاری

 مرده -4 0سرطاني نوع -3، 1سرطاني نوع  -0سالم،  -1چهار وضعیت برای هر سلول تعریف میشود: 

 قوانین این اتوماتای سلولي به صورت زیر تعریف میشود:

 شود:تبدیل مي سرطانيند به یک سلول هر سلول سالمي که یکي از شرایط زیر را ارضا ک  

نوع یک، در یکي از همسایگي های نوع یک یا دوی آن وجود داشته  سرطانياگر حداقل یک سلول  -1  

 باشند.

 zنوع دو در همسایگي نوع دو و  سرطانيسلول  y، 1نوع دو در همسایگي نوع سرطانيسلول  xاگر  -0  

 سه داشته باشد. نوع دو در همسایگي نوع  سرطانيسلول 

 گردد.هر سلول مریض نوع یک در هر گام تبدیل به سلول مریض نوع دو مي  

 میرد.هر سلول مریض نوع دو بعد از تعدادی گام مشخص مي  

 گردد.هر سلول مرده به صورت احتماالتي با یک سلول سالم یا آلوده جایگزین مي

 این مدل را مشاهده خواهیم کرد. ، یک نمونه از قاب های مختلف از گذر زمان در1در شکل 
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 گذر زمان در یک مدل اتوماتای سلولی سرطان0 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 بخش دوم: مراجع
1. Letellier, C., F. Denis, and L.A. Aguirre, What can be learned from a chaotic cancer 

model? Journal of theoretical biology, 2013. 322: p. 7-16. 
2. OKINO, M. and H. MOHRI, Effects of a high-voltage electrical impulse and an 

anticancer drug on in vivo growing tumors. Japanese Journal of Cancer Research 
GANN, 1987. 78(12): p. 1319-1321. 

3. Dev, S. and G. Hofmann, Electrochemotherapy—a novel method of cancer treatment. 
Cancer treatment reviews, 1994. 20(1): p. 105-115. 

4. Hofmann, G., et al., Electroporation therapy: a new approach for the treatment of 
head and neck cancer. Biomedical Engineering, IEEE Transactions on, 1999. 46(6): p. 
752-759. 

5. Mo, Y., et al., The 3-dimensional cellular automata for HIV infection. Physica A: 
Statistical Mechanics and its Applications, 2014. 399: p. 31-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 بخش دوم: توضیح بیشتر

 مقدمه

های مختلف دانش و در طي سالیان دراز با استفاده از همه حوزه مشکالت بشر است که انسانسرطان، یکي از 

افراد هایي برای به تدریج شناخت خود را از آن بیشتر کند، تا درمان است سعي کرده  -ونه فقط پزشکي -فناوری 

ول عمر و یا کیفیت زندگي بیماران در کم بر ط، عالج قطعي نبود، دستدرمان ،پیدا کند و اگر در مورد برخيمبتال 

  .های باقیمانده عمر بیفزایندها و سالروزها و ماه

بدن. جسم انسان از میلیونها سالم سرطان یعني رشد ، تکثیر و گاهي انتشار غیر طبیعي سلولهای به عبارت دیگر 

ستخوان و پوست را مي سازند. اغلب میلیون سلول تشکیل شده است که در کنار هم ، بافتهایي مانند ماهیچه ها ، ا

مثل مي  سلولهای طبیعي بدن در پاسخ به تحریکاتي که از داخل و خارج بدن به آنها وارد مي شود، رشد و تولید

اتفاق بیفتد، بدن سالم مي ماند و عملکرد  اگر این فرآیند در مسیر تعادل و صحیح خود میرند.کنند و در نهایت مي

 شده تغییر یا و ” جهش“کند. اما مشکل، زماني شروع مي شود که یک سلول طبیعي دچار  طبیعي خود را حفظ مي

 رادیکال های آزاد تولید مي کند.رادیکال های آزاد با بعضي قسمت های سلول مثل وشده سرطاني تبدیل سلول  به و

DNA  ها آنتي اکسیدان .شودو غشای سلولي واکنش نشان داده و باعث تخریب عمل سلول یا حتي مرگ آنها مي

از  شوند.های حیاتي بدن ميهای آزاد را گرفته و مانع از تخریب سلولهایي هستند که جلوی عمل رادیکالمولکول

 .بسیار مهمي دارندنقش ها ها خاصیت آنتي اکسیداني دارند، در پیشگیری از سرطانآنجایي که فیتو کمیکال

ای را در بدن به عهده دارند. مثال هستند. هر کدام از این سلولها وظیفه سلولها آجرهای تشکیل دهنده بدن انسان

های شبکیه چشم به نور حساس بوده و کار بینایي دهند یا سلولسلولهای عضالني کار انقباض و حرکت را انجام مي

ای تکثیر طرز وحشیانهدهند. آنها فقط به اما سلولهای سرطاني عمالً کاری برای بدن انجام نمي .دهندانجام مي را

 .کنندشوند. و منابع آب ، غذا و گرمای بدن را مصرف ميمي

 سرطان که دهدمي نشان آمار. است بالیني طب در شده مشاهده بیماریهای شدیدترین و ترینشایع از یکي سرطان

 در و بوده میر و مرگ موارد تمام درصد 02 از بیش کند، مسئولمي گرفتار را جمعیت جهان 3/1 از بیش نوعي به

 درمان، عدم صورت در سرطان. باشدمي پزشکي مراقبتهای هزینه کل درصد 12 از بیش مسئول پیشرفته کشورهای

 خطر افزایش معرض در افراد شناسایي و دارد حیاتي اهمیت زودرس درمان و تشخیص. است کشنده همواره

 .است سرطان تحقیقات مهم اهداف از یکي ، آن به ابتال از پیش سرطان

بر کسي پوشیده نیست. در  دومین دلیل اصلی مرگ و میر در دنیاعنوان لذا اهمیت مطالعه و بررسي سرطان به

استفاده از مدلسازی  ها معتقدندمهندسان پزشک با رویکردی متفاوت سعي در پیشبرد این اهداف دارند. آن این راه،
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تر کرده، بینش دانشمندان را در مورد های تجربي را سادهواند آزمایشتهای کامپیوتری ميسازیریاضي و شبیه

بیني روند بیماری بپردازد، و از این ن تومور گسترش داده و حتي به پیشگیری، رشد و پراکنده شدچگونگي شکل

به این ترتیب کنند گسترش داده و هایي که رشد و تکامل تومور را کنترل ميطریق اطالعات ما را نسبت به مکانیزم

 های تشخیصي و درماني جدیدی پیشنهاد دهد.نهایتا روش

 سرطان مقدمه ای بر

 :نامه دهخدامعني لغوی واژه سرطان در لغت

 آن کندزندگي مي متوسط بشکل عنکبوت )غورباقه( غوک مانندها در جوها و تاالب ی است که اغلبجانور ،

 .هندی گِنگچه گوینده را ب

 نام کلي که به تمام تومورهای بدخیم بدون هیچگونه تفاوتي داده شده است . این نام در  :اصطالح پزشکي

شود. بطور کلي سرطان آسیب شناسي به هر گونه اختالل و هرج و مرج سلولي و بافتي نیز اطالق مي

توموری است موضعي و بر حسب آنکه در چه جای بدن باشد ممکن است مرئي یا نامرئي باشد. سرطان 

کند. سرطان مرضي خاص نیست بلکه عوارض گیرد و در آن ایجاد مسمومیت ميدریجاً تمام بدن را فراميت

شود و خاصیت باشد که از تکثیر بي نظم و ترتیب سلولهای طبیعي بدن تولید ميو تحریکات مرضي مي

 تخریب و فراگیری دارد. چنگار. درد بي درمان)فرهنگ فارسي معین (. 

 های سرخ و سبز مثل دست و پای سرطان در ی که سخت باشد و هر روز بزرگتر شود و رگنام ورم سوداو

 آن ظاهر باشد)آنندراج (.

  ای جز ل سازد و چارهمضمح و فاسد بکلي را وی درآید عضوی در چون که مخصوصي خورا یعني ماده

 بریدن و استیصال ندارد)ناظم االطباء(. 

 د سپس آن بقدر شو نمایان نخود خته و صفرا پیدا شود، اول بقدر دانهورمي است بسیار بد که از سودای سو

 بهبود به یخربزه و کالن از آن هم گردد و بر آن عروق مانند پای خرچنگ دیده شود. در این هنگام امید

 آن نیست و تداوی برای آن است که تا از این کالنتر نشود)منتهي االرب (. 

  با درد باشد و بیخها و شاخه ها دارد و برسان سرطان آبي باشد که پس از با پوست و گوشت آمیخته باشد و

 .خوارزمشاه( مدتي گوشت عضو مرده شود و حس او برود)ذخیره

  ازدیاد و تجمع مواد رنگین سلولهای بافت پوششي که ممکن است بصورت تومور سلولهای  :سرطان اسود

شي پوش دار بافترنگهای طبقهمربوط به ازدیاد سلول بافت پوششي نیز درآید و در این صورت تومور بیشتر

 .)ناست)فرهنگ فارسي معی

 فرهنگ فارسي معین (. خرچنگ دریایي است . چون از آب خرچنگ دریایي .خرچنگ پهن :سرطان بحری(

جالی دندان مفید است)منتهي و  ناخنه و دمعه جهت سنون و سرمه در آن برآرند متحجر شود. سوخته

 (االرب
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 بفارسي خرچنگ نامند :ن نهریسرطا. 

 ي آسیا. بنظر مي شرق نواحي دریایي ازخرچنگهای ای گونه قایای سنگ شده و فسیل شدهب : سرطان هندی

 تشابه نظر از که باشد قدیم بقایای متحجر فسیلهای نوعي از خارپوستان و الله وشان دریایي ازمنه آید اینها

 .)فارسي معین)فرهنگ استه شد خوانده نام بدین ظاهری

 (. آنندراج) است قمر نام برج چهارم از بروج آسمان زیرا که آن برج بر شکل سرطان است و آن خانه :اِخ 

  و آن را  اند یکي از قدر سوم و هفت از قدر چهارمد کردهسه ستاره در آن رص و ن بروج که هشتادچهارمی

 .اندبصورت خرچنگي تخیل کرده

 .گیریمواژه سرطان که همان اصطالح پزشکي است را پي ميو اما منظور این گزارش از 

 تاریخ طول در متعددی پزشکان و دانشمندان .است بشری مدنیت تاریخ دیرینگي به سرطان تاریخچه گفت توانمي

 هایمقبره در موجود تصاویر .اندشده متحمل بیماری این درمان و تشخیص شناخت، برای را زیادی بشری، زحمات

  .است داشته وجود تومور بدنشان در که دهندمي نشان را افرادی باستان مصریان

سال قبل از میالد مسیح در تمدن باستاني مصر است. اگرچه از واژه سرطان  1022اولین توصیف سرطان، مربوط به 

پستان توصیف بیمار مبتال به سرطان  8استفاده نشده است اما در پاپیروسي که از آن موقع به جا مانده است 

استفاده شده است. پزشکان مصری محل سرطان را با کمک « مته آتشي»اند. برای درمان آنها از ابزاری به نام شده

شده  های باقیمانده نوشتهداده اما در پاپیروسسوزاندند. این روش طول عمر بیمار را افزایش ميمته آتشي مي

 سرطان غیرقابل درمان است.

 ن را شناخت؟اول سرطا یچه کس

عنوان پدر علم به نوان یک بیماری شناختند. بقراطعپزشکان یونان باستان اولین کساني بودند که سرطان را به

هایش نوشته است که صفرای بکرد. او در کتاقبل از میالد مسیح زندگي مي 402تا 372های پزشکي بین سال

های پوست و بیني و پستان را دیده بود و ظاهر آنها را به سیاه عامل به وجودآورنده سرطان است. بقراط سرطان

کارسینوما( استفاده کرد. -خرچنگ تشبیه کرده بود. او برای نامیدن بیماری سرطان از کلمه خرچنگ )کارکونوس

استفاده کرد. پزشکان مسلمان هم از مترادف  1از مترادف التین این کلمه به نام کانسر بعدها سلسیوس، پزشک رومي

 .این کلمه یعني سرطان استفاده کردند

 باستانی پزشکان نگاه از سرطان علت

 سرطان برای توجیهي هم دیگر هایتمدن. دانستندمي خدایان نفرین را سرطان بیماری مصری پزشکان از بعضي

 اخالط) جزء 4 از انسان بدن بقراط، نظر به. بود شده پذیرفته غالب نظریه عنوان به 1322 بقراط نظریه. نداشتند

                                           
1 Cancer 
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 به سالمتي در انسان باشند، تعادل در جزء 4 این وقتي. سیاه صفرای و زرد صفرای بلغم، خون،: شده تشکیل( رابعه

 سیاه صفرای شدن زیاد بقراط نظر به. آیدمي وجود به بیماری شوند زیاد یا کم جزء 4 این از کدام هر اگر. بردمي سر

 کنندهتوجیه بعد سال 1322 حدود تا نظریه این. شودمي عضو آن در سرطان تشکیل باعث بدن از عضوی هر در

 همین به. بود ممنوع شدهفوت افراد و بیماران بدن در جووجست و کالبد شکافي مدت این طي. بود سرطان بیماری

دوره تجدد ادبي ) 2رنسانس از بعد اینکه تا. کردنمي پیشرفت پزشکي دانش و بود ماندهباقي تئوری این کماکان دلیل

 . شد مطرح سرطان آمدن وجود به علت برای جدیدی های(، تئوریو فرهنگي

 مایعات. شد داده نسبت بدن در مایعات مناسب جریان به انسان بیماری و سالمت بدن، در خون جریان کشف از بعد

 نامناسب گردش از سرطان که کردندمي تصور پزشکان. بودند لنف و خون زمان آن در پزشکان نظر از شده شناخته

 شکل تغییر از سرطاني هایسلول که دریافتند دانشمندان میکروسکوپ اختراع با. آیدمي وجود به بدن در لنف

 .بود سرطان بیماری کامل شناخت و بعدی هایپیشرفت ساززمینه اکتشاف این. آیندمي وجود به بدن هایسلول

 بریتانیایي پزشک 3"پات پرسیوال"دکتر ی وسیله به میالدی 1771 سال در سرطان علت علمي تشخیص اولین

 اختراع با .دارد بیشتری شیوع لندن هایکنپاک بخاری لوله بین بیضه، سرطان شد متوجه وی .شد انجام

. شدند شناخته هاسرطان از بسیاری و شد آشکار سرطان راز و رمز تدریج به مختلف پزشکان تالش و میکروسکوپ

 .شد آشکار پزشکان برای میکروسکوپ کمک با سرطاني هایسلول گسترش با 4"متاستاز"بار اولین هجدهم قرن در

 توجه تا شد باعث وی کشف و برد پي سرطان و التهاب بین ارتباط بار به اولین برای 1803 سال در 5ویرشو رادولف

 . گردد معطوف داشت وجود شک نیز وجودش به نسبت زمان آن تا که سرطان، بیماری به

 7الرنکس کانسر به مبتال بیمار یک روی 6بیلروت تؤدور توسط کانسر آمیز موفقیت جراحي اولین 1873 در سال

 .شد )سرطان حنجره( انجام

 آلماني جانورشناس یوسیله به و 1020 سال در بار اولین سرطان عنوان یکي از عللژنتیک به اساس

 احتماال و دارند نقش سرطاني هایسلول تقسیم در هاکروموزوم کرد کشف او .شد شناخته 8"بووری تئودور"پروفسور

 شود متوجه کرد کمک موضوع این در او موفقیت شود.مي سرطان آمدن وجود به باعث هاسلول این ژن در موتاسیون

 با .شوند سرطان بعد و"موتاسیون"باعث توانندمي هازخم و سموم مانند فیزیکي و شیمیایي ایکس، عوامل پرتوهای

                                           
2 Renaissance  
3 Percival paot 
4 Metastase 
5 Rudolph Virchow  
6 Theodore Billroth 
7 Larynx cancer 
8 Theodor Boveri 
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 به دیگر پزشکان و شد جدیدی یمرحله وارد سرطان  درمان همسرش و 9"کوری ماری"ی وسیله به رادیوم کشف

 .شدند وادی این وارد هم هارادیولوژیست و کردندنمي درمان را بیماران تنهایي

 تشکیل(  کانسر) جدید بیماری این مورد در اطالعات آوری جمع و تحقیق برای  10AACR میالدی 1027 سال در

 بیماران اختصاصي و بهتر درمان جهت راASCO  11انکولوژیست پزشکان از کوچکي گروه 1004 سال در. گردید

   .کردند گذاری پایه سرطاني

. شد انجام بریتانیا در سرطان به مبتال زن 122 روی بر 1000 سال در پستان سرطان مورد در جامع تحقیق اولین

 تواند باعثمي سیگار دود شدند متوجه بار اولین برای دانشمندان سیگار تبلیغات اوج زمان در میالدی 02 یدهه در

مهندسي  و ژنتیک از غیر به اند.آمده سرطان شناخت کمک به مختلف علوم اخیر هایسال در .شود ریه سرطان

 .است کرده کمک مختلف هایسرطان هایریشه شناخت به هم مختلف اقوام شناسي مردم و شناسي جامعه پزشکي،

 درمان سرطان از نگاه پزشکان باستان

 از بعد که بودند معتقد عموما و شود خارج بدن از جراحي روش با باید سرطان که بودند معتقد باستاني پزشکان

 باعث( هاخانم هایسینه بریدن) ماستکتومي که دانستندمي یوناني پزشکان. کندمي عود هم باز سرطان جراحي

 در پستان سرطان است ممکن که دانستندمي حال عین در. دارد توده اشسینه در که شودمي خانمي حال بهبودی

 متاستازهای درمان برای حليراه دنبال به هایوناني حتي. شود پخش بدن دیگر نقاط به و کند عود هاخانم این

 هزار تا هایشکتاب که میالدی دوم قرن معروف رومي پزشک گالن،. نبودند موفق کار این در ولي بودند هم سرطان

 بود معتقد گالن. دانستمي درمان غیرقابل را سرطان بیماری شدمي تدریس پزشکي هایدانشکده در هم بعد سال

. کرد خارج کامل طور به را آن جراحي با توانمي شود داده تشخیص اولیه مراحل در پستان سرطان اگر که

 و شود خارج بدن از کامل طور به باید سرطان او نظربه. دانستمي سرطان درمان روش را جراحي هم سیناابوعلي

 بعضي در حتي. شود سوزانده سرطان اطراف بافت لزوم صورت در و شوند خارج هم سرطان اطراف بافت و هاورید

 شدمي انجام سختي به جراحي بیهوشي، داروهای کشف از قبل. دانستمي سرطان درمان روش را عضو قطع موارد

 با هابیماری از بسیاری و شد تبدیل هنر یک به جراحي شد، انجام بیهوشي بار اولین برای که 1840 سال از اما

 *.شد نامیده جراحان قرن از بعد قرن که طوری به شدند درمان جراحي کمک

. بود ناقص بسیار سرطان از آنها آگاهي اما بودند کرده خوبي پیشرفت هازمینه از بعضي در باستاني پزشکان اگرچه

 حتي. یافت ادامه هم بیستم قرن تا حتي تفکر این متاسفانه. دانستندمي درمان غیرقابل را سرطان باستاني پزشکان

 پیگیری و پزشک به مراجعه در و دانندمي درمان غیرقابل را سرطان بیماری اشتباه به مردم از بسیاری هم امروزه

 درمان قابل سرطان بیماری انواع از بسیاری. نیست کشنده بیماری یک سرطان دیگر امروزه. کنند مي کوتاهي درمان

 ایهسته هایروش از استفاده و آرآیام و اسکنتيسي مانند جدید تشخیصي هایتکنیک از استفاده. هستند

                                           
9 Marie Curie 
10 The American Association for Cancer Research 
11 American Society of Clinical Oncology  
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 از استفاده درماني،شیمي. است دسترس در متنوعي درماني هایروش. کنندمي پذیرامکان را سرطان سریع تشخیص

 در امروزه. اندکرده درمان قابل را هاسرطان از بسیاری ایهسته پزشکي هایروش از استفاده و رادیوتراپي ها،هورمون

 ** .اندیافته نجات سرطان بیماری از که هستند نفر میلیون 11 آمریکا

 :کردبه سه مرحله بزرگ تقسیم  را تاریخچه سرطانتوان ميبه طور خالصه 

 این مرحله از شروع  .نام دوران مطالعه نظری و ظاهری بیماری استه اولین و طوالني ترین مرحله آن ب

طول کشیده است. تمام اطالعات این دروه ظاهری و بدون اساس علمي و  18زندگي بشر تا اواسط قرن 

های تاریخي و مدارک قدیمي است که در اطالعات متکي به لوحه آزمایش تجربي بوده است. مأخذ این

بدست  ،کردندنقاط مختلف عالم توسط محققان و باستان شناساني که در زمینه مسائل قدیمي کاوش مي

اولین مدرکي که در دست مي باشد حاوی اطالعاتي است که از پاپیروس معروف ابرس متعلق  آمده است.

توسط باستان شناس  1873الد بدست آمده است. در این پاپیروس که سال سال قبل از می 1122به 

تومورهای سطحي بدن که اکثرا غیر  "آلماني ،ابرس، از حفریات مصر بدست آمده چنین نوشته شده است:

 "قابل درمان مي باشند دارای انواعي هستند که خمیرهای ارسنیکي در بهبود آن مؤثر است.

را  "کانسر"شناخته و اولین پزشکي است که کلمه بقراط چندین نوع تومور سرطاني را ميسال قبل از میالد،  122

در قرن دوم میالدی جالینوس  برای تومورهای خوش خیم و کارسینوما را برای تومورهای بدخیم بکار برده است.

دی بو علي سینا پزشک در قرن دهم میال درباره علت سرطان بحث کرد ، و آن را به علت غلبه صفرا دانسته است.

اولین بیمارستان مخصوص سرطاني ها در فرانسه  1742قدر ایراني در این زمینه مطالعاتي داشته است. در سال عالي

 افتتاح شد.

 شود که این بیماری مورد مطالعه و تصویب قرار گرفته و تقریبا از اواسط قرن دومین دوره از وقتي شروع مي

ها مورد مطالعه قرار گرفت و مسأله تشخیص ین زمان انواع گوناگون سرطانهجدهم آغاز شده است. در ا

 بالیني و آسیب شناسي و درمان آن دنبال شد.

 ت آزمایشگاهي است که منجر به پیشرفت های کنوني گردیده است. رسومین مرحله یعني مرحله تجسسا

ه عامل اصلي بیماری سرطان و نحوه این دوره تا حل نهایي سرطان ادامه خواهد یافت. در این دوره است ک

 درمان و پیشگیری آن و باالخره نجات بشر از این بیماری مورد مطالعه قرار مي گیرند.

که در قرن اخیر در موضوع سرطان بدست آمده به مراتب از تمام ادوار زندگي بشر زیادتر  مي توان گفت اطالعاتي

ها و ویروس موزائیک و تاریخ بود که موضوع پیوند سرطان از اینشود. شروع مي 1802بوده است. این دوره از سال 

ها و سرطان ویروسي حیوانات مورد فت و قانون توارث نزد ژناشعه ایکس و مواد کانسریژن و رادیوم و طریق کشت با

بحث واقع های تجربي بدقت مورد سرطانها و ها و هورمونبه بعد موضوع سرطان 1002از سال  توجه قرار گرفتند.

زا بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و به کمک فیزیک اتمي و میکروسکوپ به بعد مواد سرطان 1042از سال  شدند.

 الکتروني مطالعات دنبال مي شود.
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 زیست شناسی سرطان

 12تعریف سرطان

. رودمي بکار نئوپالزی زایيبیماری اشکال توصیف برای که است نامي بلکه نیست، منفرد بیماری یک سرطان

-به .شودمي مشخص تومور، یا توده یک به منجر سلولي، نشده کنترل ازدیاد با که است بیماری روند نوعي نئوپالزی

 ایجاد سلولي فرسایش و ازدیاد بین تعادل عدم علت به سلولهاست که طبیعي غیر تجمع نوعي نئوپالزی دیگرعبارت 

 برنامه مرگ علت به فرسایش که حالي در یابند،مي افزایش میتوز انجام و سلولي چرخه از گذر با سلولها. شودمي

 آپوپتوز آن به که سلولي خودکشي و DNA شدن قطعه قطعه طبیعي، روند نوعي طریق از ، سلولي شده ریزی

 محسوب سرطان را( نئوپالسم) تومور اینکه برای حال هر به .کندمي خارج بافت یک از را سلولها شود،مي اطالق

 یا مجاور بافتهای به تهاجم به قادر تومور و نبوده شده کنترل دیگر آن رشد یعني باشد، هم بدخیم باید کنیم،

 .باشدمي دو هر یا دورتر نواحي به گسترش

سازند. در های بدن را ميها اندامها هستند و بافتشود که واحدهای ساختماني بافتها ایجاد ميسرطان از سلول

که های جدیدی بسازند. هنگاميشوند تا سلولها با توجه به نیاز بدن، رشد کرده، تقسیم ميشرایط عادی، سلول

شوند. گاهي در این روند منظم اختالل ایجاد های جدید جایگزین آنها ميسلولمیرند های پیر شده ميسلول

که هم در زمانيهای قدیميشوند و سلولهای جدید زماني که بدن به آنها نیاز ندارد تولید ميشود؛ یعني سلولمي

شوند. این که تومور نامیده ميدهند ای از بافت را ميهای اضافي اغلب تشکیل تودهروند؛ این سلولباید، از بین نمي

 .خیم یا بدخیم باشندتوانند خوشتومورها مي

آپوپتوز )مرگ سلولي برنامه ریزی شده(  ،های آسیب دیدهسرطان یک بیماری است که درآن سلولتوان گفت: مي

در سلول ها، که  ایاندی زا با تغییر متابولیسم سلولي یا آسیب رساندن مستقیم بهدهند. مواد سرطانانجام نمي

-موجب تقسیم کنترل نشده ودر نهایت منجر به شکل ،دهدتداخل با فرآیندهای زیستي را افزایش مي

ای، اگر بیش از حد شدید باشد و قابل ترمیم انگردند. در حالت طبیعي آسیب در دیبدخیم مي تومورهای گیری

تواند آپوپتوز( شده ولي اگر مسیر آپوپتوز سلول آسیب دیده باشد سلول نمي) دارمرگ سلولي برنامه نباشد، منجر به

 .از تبدیل شدن خود به یک سلول سرطاني جلوگیری کند

 خیم و بدخیم دارای دو جزاصلي هستند:های خوشخیم یا بدخیم باشد. تمام تومورتوانند خوشتومورها مي

                                           

are also called Cancer is the uncontrolled growth of abnormal cells in the body. Cancerous cells  12

malignant cells 

 

http://www.parsilog.com/news/other-news/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B2
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استرومای حمایت کننده که از بافت همبند و  دهند.را تشکیل ميشونده نئوپالستیک که پارانشیم آنهای تکثیرسلول

 های خوني تشکیل شده است.رگ

 :خیمتومورهای خوش

توان آنها را برداشت و طور کلي ميبه.ندرت خطر جاني دارنداین تومورها به.خیم سرطان نیستندتومورهای خوش

های سلولو  کنندهای مجاور خود حمله نميهای این تومورها به بافتطور کلي سلولبه.کنندنمياغلب دوباره رشد 

باید دانست که تومور خوش خیم معموال به اطراف خود دست  .شوندهای بدن منتشر نمياین غدد به دیگر بخش

عي و بیشتر داخل کپسول است. اندازی نمي کند و با عمل جراحي قابل برداشتن است. رشد آنها بسیار کند و موض

سلولهای آن از نظر شکل ممکن است تغییر کمي داشته باشد گاهي ممکن است برای قسمت مجاور خود ایجاد 

 مشکل کند که معموال به اندازه، محل و عروق خوني مجاور آن بستگي دارد.

 (:تومورهای بدخیم )سرطانی

توان آنها را برداشت اما در بیشتر موارد مي.جاني هم دارند خیم هستند و معموال خطرتر از تومورهای خوشجدی

های مجاور خود حمله کرده به آنها نیز ها و اندامتوانند به بافتهای این تومورها ميسلول.کنندگاهي دوباره رشد مي

  .برسانندآسیب

های سرطاني از تومور اصلي سلولهای بدن منتشر شوند. توانند از یک قسمت به دیگر اندامهای غدد بدخیم ميسلول

ها حمله کرده توانند به دیگر اندامها ميشوند؛ این سلول)اولیه( جدا شده و وارد جریان خون یا دستگاه لنفاوی مي

                     .ها آسیب برسانند. انتشار سرطان، متاستاز نام داردتومورهای جدیدی تشکیل دهند و به آن اندام

 میبدخ و میخ خوش رشد نیب تالفاخ: 1جدول

 تومور خوش خیم تومور بدخیم مشخصه

 معموالً به ندرت دار بودنکپسول

 تا حدودی اندک تمایز یافتگي

 ندارد غالباً  متاستاز

 نادر مکرر عود

 اندک متوسط تا زیاد عروق

 گسترش انفیلتراسیون و گسترش نحوه رشد

 مشخصات

 سلول

  سلولها غیر طبیعي بوده و به 

 سلولهای والد خود شباهتي ندارند

نسبتاً طبیعي و 

 مشابه سلولهای والد

 عوامل موثر در سرطان
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دهد برخي عوامل توانند دالیل ابتال به سرطان را توضیح دهند اما تحقیقات نشان ميدر بیشتر موارد پزشکان نمي

ها مصرف برخي از طور کلي در برخي از انواع سرطانبه .دهندافزایش ميخطر مشخص، احتمال ابتال به سرطان را 

تحرک بدني از جمله عوامل سود یا عدمهای اشباع شده زیاد یا غذای نمکمواد خوراکي مانند غذاهای با چربي

صرف آنتي شود. برعکس خوردن سبزیجات تازه، ورزش و تحرک بدني، مافزایش شیوع سرطان و موارد ابتال به آن مي

 .ها کاهش یابدشود که شیوع انواع سرطانها و...باعث مياکسیدان

 شود:بندی ميعوامل خطرساز از نظر پزشکان به صورت زیر تقسیم

زاهای شیمیایي موجود در ژنتیک، کهولت سن، دخانیات، پرتو فرابنفش نور خورشید، تششع یونیزان، پرتوها و سرطان

 مواد غذایي 

های زیستي ضوع درس سیستم بیولوژی که عالوه بر بررسي نگاه سیستمي به مباحث موجود در سیستمبا توجه به مو

ها در بروز پردازد، به بررسي اثر ژنها نیز مينگر به موضوع بسیار مهم اثر ژنها با دید کلسازی آنو نحوه مدل

 پردازیم.بیماری سرطان مي

 سرطان: ژنتیکی اساس

 در مکرر بطور یا ، فرد یک در گیر تک صورت به سرطان آیا اینکه از نظر است، صرف نتیکيژ بیماری نوعي سرطان

 دهد.مي رخ ارثي صفت یک صورت به هاخانواده داخل در افراد از بسیاری

 تمام در پایه مکانیزم. است رفته دست از سلولي زاد و ولد کنترل ، آن در که است ژنتیکي اختالل نوعي سرطان

 که محیطي عوامل و سرطان ایجاد ژنتیکي روندهای مورد در. باشدمي پیکری هایسلول در جهش ، هاسرطان

DNA دارد وجود زیادی ناشناخته مطالب شوند،مي منجر بدخیمي به لذا و دهندمي تغییر را. 

 در پروتئینها کننده گرداني رمز ژنهای شامل اینها اند،دانسته دخیل ، سرطان روند آغاز در را ژنها مختلف انواع

 چرخه هایکننده تنظیم ، تماسي مهار حفظ در دخیل سلولي اسکلت اجزای ، سلولي تزاید برای دهيپیام مسیرهای

 .باشندمي جهشها ترمیم و تشخیص مسئول پروتئینهای و شده ریزی برنامه سلولي مرگ ماشین اجزای ، میتوزی

 جهشهای: باشندمي زیر موارد مانند هایيجهش شامل اینها هستند، سرطان ایجاد مسئول هاجهش مختلف انواع

 یک از آلل یک غالب منفي جهش یا آلل دو دادن دست از ، پروتوانکوژن یک از آلل یک کننده فعال و فعالیت کسب

 خواص که پروتئینهایي کننده گرداني رمز ژنهای نادرست بروز باعث که کروموزومي جابجایي ، تومور گرسرکوب ژن

 .شوندمي اند،آورده بدست جدیدی عملکردی

 ژنتیک اپي چسباندن و برش یا جهش واسطه به اضافي ژنتیکي صدمه آوریجمع طریق از ، سرطان ، شروع از پس

 حفظ را سلولي ژنتیک طبیعي حالت و ترمیم را دیده صدمه DNA کننده گرداني رمز سلولي ماشین که ژنهایي

 .یابدمي تکامل کنند،مي

 هانانکوژ
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 تزاید و تقسیم طبیعي غیر تحریک موجب آن یافته تغییر بروز یا عملکرد که است یافته جهش ژن نوعي انکوژن،

 هاینسخه تعداد در حتي یا آن کننده تنظیم عناصر در ، انکوژن خود در تواندمي کننده فعال جهش. شودمي سلولي

 سلولي سطح در غالب اثری انکوژنها. بینجامد انکوژني فرآورده مفرط بروز یا نشده تنظیم عملکرد به و باشد آن ژنومي

 از سلول فنوتیپ دادن تغییر برای کند، پیدا مفرط بروز یا شود فعال منفرد یافته جهش آلل یک وقتي یعني دارند،

 . است کافي ، بدخیم به طبیعي

 

 تومور گرسرکوب هایژن

 بروز یا عملکرد کسب جهشهای طریق از عموما را سرطان ، انکوژنها توسط شده گرداني رمز هایپروتئین که حالي در

 طریق از آنها در جهش که دارند وجود دیگری بسیار ژنهای برند،مي پیش ژن از آلل یک نامناسب یا یافته افزایش

 ژنهای ، ژنها این به. دارد نقش بدخیمي ایجاد در ، ژن آلل دو هر عملکرد رفتن دست از یعني ، متفاوتي مکانیزم

 سرطان برابر در کنندگي حفاظت طبیعت آنها هایفرآورده و ژنها این که آنجا از. شودمي گفته تومور گرسرکوب

 . شود منجر سرطان ضد درمان هایشیوه شدن بهتر به سرانجام آنها درک که است آن بر امید دارند،

 

 

 سرطان سیتوژنتیکي تغییرات

 هستند، سرطان هایعالمت شاه( هاکروموزوم ساختمان یا) هاکروموزوم تعداد در تغییر مانند سیتوژنتیکي تغییرات

 که هستند آن کننده مطرح ، ژنتیکي تغییرات این. تومور تکامل ترمهاجم یا تربدخیم و تردیررس مراحل در ویژه به

 شدن جور تخمین و کروموزمي پایداری و انسجام حفظ در دخیل ژنهای در نقایصي ، سرطان پیشرفت مهم عناصر از

 است اختالالت این مولکولي و سیتوژنتیکي تعریف روی ، سرطان تحقیقات تمرکز هایکانون از .است میتوزی صحیح

 هاپروتوانکوژن بروز تقویت احتماال و دانندمي تومور گرسرکوب ژنهای یا پروتوانکوژنها با مرتبط را آنها از بسیاری که

 . باشندمي تومور گرسرکوب ژن هایآلل رفتن دست از نمایانگر یا سازندمي مقدور را

 الکتروپوریشن

سللول  DNAافتد که در آن سلول باکتری، ها، فرآیندی است که بطور طبیعي همواره اتفاق ميانتقال ژن در باکتری

ایلن عملل طبیعلي الهلام بخلش  دیگری را به داخل سلول خود میکشد تا آن را تقویت یلا بطلور کللي تغییلر دهلد.

صلورت مصلنوعي توان این عمل را بهها شد. در آزمایشگاه ميدانشمندان برای کشف روشي برای نفوذ به داخل سلول
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کننلد های میدان الکتریکي ولتاژ باال منافذی را در غشا سلول باکتری تولید ميتولید کرد بطوریکه با استفاده از پالس

 اند.خل این منافذ عبور نماید. الکتروپوریشن نامي است که بر این فرآیند نهادهپالسمید از دا DNAتا 

-ها از میلان غشلا سللولي، ملورد بهلرههایي است که به منظور انتقال مولکولالکتروپوریشن در حقیقت یکي از روش

شلود، الکترواینجکشن نیز نامیلده مليبرداری واقع شده است. الکتروتراوایي حاصل از این پدیده، که الکترنسفکشن یا 

های انتقال مولکول، از مزایایي چون سادگي و سرعت، بازده انتقال باالتر، قابلیت تکرارپلذیری در مقایسه با سایر روش

های الکتریکي، عدم لزوم استفاده از عوامل سمي شلیمیایي نظیلر پللي اتلیلن گلیکلول، افلزایش سازی کمیتو بهینه

تلوان ورود سلول و باالخره قابلیت کنترل تعداد و ابعاد منافذ، برخوردار است. با استفاده از این اثر، مليمیزان برداشت 

-شدن منافذ غشا پس از قطع میدان الکتریکي خارجي، بقلای سللولداروها را به سلول تسهیل نمود. در صورت بسته

های الکتریکي به غشاهای زنلده بلا عمال میدانی تحریک الکتریکي تضمین خواهد شد. این موضوع که اهای گیرنده

کنلد، اوللین بلار توسلط به داخل سلول کملک ملي DNAهای های ساختاری در آن به ورود مولکولایجاد آشفتگي

 های موش اثبات گردید.نیومن و پس از او توسط پاتر و همکارانش روی سلول

های مالنومای پوست ملوش بکلار گرفتله شلد. در لولتوسط مایر و همکارانش روی س 1001الکتروشیمي درماني در 

، سلفورد و همکارانش به منظور درمان گلیومای مغز موش، و رامیرز و همکاران نیز در درملان کارسلینوم کبلد 1003

اسلتفاده از  1004خرگوش از الکتروشیمي درماني بطور موفقیت آمیلزی بهلره جسلتند. بلهلرادک و همکلارانش در 

ها معرفي کردند. در همین سال ملوارد ي را راهي برای انتقال داروهای چربي دوست به دورن سلولهای الکتریکپالس

سرسلا  0222موش، ارائه گردید. در MBTهای فیبروسارکومای دیگری نیز از الکترو شیمي درماني موفق روی سلول

مالنومای دبخیم پوست با همیلاری و همکارانش پاسخ شیمي درماني با داروی سیس پالتین را در درمان متاستازهای 

گیلری از اثلر الکتروپوریشلن، ورود دنت و پریت، با بهره 0223درصد رساندند و در  48به  00های الکتریکي از پالس

ساتکوسا و همکارانش، وابستگي الکتروشیمي درماني را به  0224تیمولول به زیر پوست را سه برابر تسریع کردند. در 

زماني پالس بر روی تومورهای ایجاد شده در موش، بررسلي و افلزایش قلدرت و پهنلای زملاني  شکل، قدرت و پهنای

تلاثیر الکتروشلیمي  0221پالس، را موجب افزایش بازده الکتروشیمي درماني دانستند. کرانلک و همکلارانش نیلز در 

هلا در د الکتروپوریشن سللولموش را مورد مطالعه قرار داده و نشان دادن LPBهای سارکومای درماني بر روی سلول

شود. بر اساس یکلي از آخلرین مطالعلات شرایط برون تني باعث افزاش تاثیر بلئومایسین به میزان یک و نیم برابر مي
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های توموری جلدی و زیرجلدی، الکتروشلیمي درملاني توانسلته اسلت ذر کلینیکي انجام شده بر روی مالنوما و ندول

 درصد پاسخ جزیي به بار آورد. 12صد پاسخ کامل و در 71این بیماران به ترتیب 

ها و انلواع های حیواني، گیاهي، قارچبه داخل سلول DNAهای الکتریکي به منظور ورود در حال حاضر شرایط پالس

هلای بلدخیم، بلر اسلاس مطالعلات انجلام تجربلي ها و همچنین ورود داروهای شیمي درماني به داخل سلولباکتری

 گردد.مي موجود انتخاب

های الکتریکلي، بله منظلور افلزایش کلارایي شلیمي درملاني و مطالعات فعلي در راستای انتخاب شرایط بهینه پالس

هلای سلالم اسلت تلا شلاید کاستن دز داروی تجویزی به بیمار و در نتیجه کاهش عوارض جانبي درمان بر روی بافت

تر در شیمي درماني گردد. همچنین بله منظلور حفلظ های سعي خطا جهت دستیابي به بازده مناسبجایگزین روش

 ها از صدمات ناشي از پالس، نیز باید به انتخاب مناسب شرایط پالس نیز توجه شود.سلول

 در شکل زیر به صورت شماتیکي مراحل ژن درماني به روش الکتروپوریشن نشان داده شده است.
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 های مورد استفاده در الکتروپوریشنپروتکل

های مختلفي برای شرایط اسلتاندارد متفلاوت در الکتروپوریشلن وجلود دارد، شلامل پروتکلل الکتروپوریشلن لپروتک

 دهند.اساسي و پروتکل الکتروپوریشن آزمایشگاهي، گاهي پروتکل تناوبي را نیز جز دسته بندی قرار مي

هایي اساسلي را رعایلت کلرد تلا شلرایط های پستانداران الزم است تا پروتکلبرای استفاده از الکتروپوریشن در سلول

 استاندار برای استفاده از الکتروپوریشن را تولید کرد.
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هلای پالسمید به سلول DNAپروتکل الکتروپوریشن آزمایشگاهي دستورالعمل استفاده از الکتروپوریشن در رساندن 

 ای و پوستي است.ماهیچه

 ای:پروتکل پایه 

گیرنلد. سلپس سوسپانسیون در محلول مناسب بافر الکتروپوریشن دورن حفره قرار ميها داخل در این پروتکل سلول

DNA های الکتریکي ولتاژ بلاال بلا دامنله و ها تحت پالسشود و حفره به منبع پتانسیل وصل شده و سلولاضافه مي

ر بگیرنلد، ریکلاوری ها مختصری قبل از اینکه در محیط رشد سلولي قراگیرند. سپس سلولطول مدت معین قرار مي

 شوند.مي

 پروتکل تناوبي 

 های گیاهي کاربرد دارد.ی پروتکل قبلي است، با این تفاوت که برای سلولاین پروتکل تغییر یافته

 :پروتکل آزمایشگاهي 

DNA شود. الکترودها نزدیلک بله محلل تزریلق قلرار داده پالسمید همراه با رقیق کننده مناسب به بافت تزریق مي

-های الکتریکي ولتاژ باال با دامنه و  طلول ملدت معیلد قلرار مليها و بافت همزمان تحت تاثیرپالسد و سلولشونمي

 شود.گیری ميیابد و بافت مورد نظر در مدت زمان معیني دوباره نمونهگیرند. سپس حیوان فرصت ریکاوری مي

 :دستگاه الکتروپولیتور 

 محلیط یلک در الکترواسلتاتیک میلدان یلک است کله ایوسیله شود،جام ميالکتروپولیتور ان با فرآیند الکتروپوریشن

 دو دارای کله حفلره پالسلتیکي یلا ایمحیط شیشه به ی پیپتسوسپانسیون سلولي به وسیله .کند مي سلولي ایجاد

 حلدودا سوسپانسیون یک معموال باکتریایي، الکتروپوریشن برای. شوداست برده مي آن طرف دو در آلومینیوم الکترود

 شلود تلاملي پالسلمید مخللوط با باکتری از سوسپانسیون این الکتروپوریشن، از قبل. شودمي استفاده میکرولیتر 12

 خازن ملورد نیلاز تنظلیم شلود، و ولتاژ شود تاانتقال داده مي حفره حاصل توسط پیپت به مخلوط. شود انتقال انجام

 ملایع کشلت محیط از لیتر میلي یک الکتروپوریشن، از پس بالفاصله. کنندمي منتقل الکتروپولیتور به را حفره سپس
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 یلک در بلاکتری یبهینله دملای در انکوبلاتور لولله و ،(اپنلدورف لوله یک در یا و حفره در) شوداضافه مي باکتری به

 فرصت ریکاوری بیابند. هاسلول تا دهد مي اجازه بیشتر یا ساعت

 داده شده است.طرحي از دستگاه الکتروپوریشن نشاندر شکل زیر بصورت ساده 

کنلد. و شود و ولتاژ باال را در خود ذخیلره مليشود خازن توسط منبع ولتاژ شارژ ميهنگامي که سوییچ اول بسته مي

شود ولتاژ ذخیره شده در خازن توسط از طریق ملایع سوسپانسلیون سللولي تخلیله هنگامي که سوییچ دوم بسته مي

متر در هر پالس که حدود چنلد میکروثانیله تلا میللي ثانیله کیلوولتبر سانتي 122تا 12بطور معمول حدود شود. مي

ها را پاره کلرده کشد، برای فرآیند الکتروپوریشن الزم است. این پالس الکتریکي الیه فسفولیپید )غشا( سلولطول مي

های شارژ شده از طریق منفذها به داخل سلول راه میابنلد ها و مولکولشود، بنابراین یونهایي ميو باعث ظهور منفذ

گلردد ی سلول تخلیه شده و به حالت عادی خود بلر مليو بلعکس. با عبور و مرور مواد باردار از منافذ، غشا شارژ شده

 د.شوند. و مواد باردارشده مورد نظر داخل سلول قرار گرفتنلذا منافذ به سرعت خود را ترمیم کرده و بسته مي

 

 :برخی از مشکالت موجود در فرآیند الکتروپوریشن 
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ثابلت هسلتند. -های ولتاژ یا به عبارتي ولتاژهای مورد استفاده در فرآیند الکتروپوریشن، بر مبنای پالسبیشتر تکنیک

ث تواننلد باعلهلای ولتلاژ از پلیش تنظلیم شلده مليبه دلیل تغییر مقاوت بافت در طول فرآیند الکتروپوریشن، پالس

ی جریان جاری در بافت در طول مدت حضور پالس ولتاژ شود، این افزایش کنترل نشده جریان، افزایش کنترل نشده

شود. همچنین گرملای ناشلي از باعث از دست رفتن تابع موج مربعي، جراحت بافت، درد و کاهش جذب پالسمید مي

 ها را بکشد.تواند به راحتي سلولعبور جریان زیاد مي

 پوریشن در ایرانالکترو 

سیستم انتقال ژن به مغز موش با استفاده از الکتروپوریشن داخل رحمي برای اولین بار در کشور، در مرکز تحقیقات 

راه اندازی شد. در این روش، ژن مورد نظر با استفاده از دستگاهي به  3131خرداد سال  72در  فناوری بن یاخته

مغز جنین زنده موش انتقال داده مي شود و جنین برای ادامه رشد به به داخل  In Vivo Electroporator نام

 د.بدن مادر باز گردانده مي گرد

که به همت دکتر سید علي محمد شریعتي برای اولین بار راه اندازی شد، یکي از به الکتروپوریشن آزمایشگاهي "

 "د.روزترین روش های مطالعه بافت های مغزی و نحوه تشکیل مغز مي باش

 

 مکانی سرطان-بررسی یک مدل زمانی

 معرفی اتوماتای سلولی

 تاریخچه

دان به گردد. این ریاضيباز مي Stanislas Ulamبا کار  42ی به دهه Cellular Automata (CA)ی تاریخچه

فضای  ی ساختار او یکمند بود. پایهیافت، عالقهی ساده نمو ميهای گرافیکي که توسط یک قاعدهتغییرات ساختار

توانست دو حالت روشن یا خاموش داشته ها به عنوان یک شبکه بود. هر سلول ميدو بعدی تقسیم شده به سلول

شد. برای مثال اگر سلولي در باشد. با شروع از یک الگوی مفروض، نمو بعد با استفاده از قواعد همسایگي تعیین مي

بود. داشت، در غیر این صورت حالت آن خاموش مييتماس با دو سلول روشن بود، در نمو بعد حالت روشن م

Ulam توان اشکال پیچیده تولید کرد، دریافت که با این روش ميکه از اولین کساني بود که از رایانه استفاده مي

ی دارند. در واقع او دریافت که قواعد بسیار ساده اجازه 13بازتولیدی-کرد و در بعضي شرایط این اشکال خاصیت خود

دهند تا اگوهای غامض را تولید کنیم. بر این پایه، سواالتي مطرح شد که اساس کارهای آتي را شکل داد. آیا این مي

 ها ظاهری اند؟توانند پیچیدگي واقعیت را توصیف کنند؟ آیا این پیچیدگيهای بازگشتي ميمکانیزم

                                           
13 Self-Reproduction 
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بازتولید و -های خودی ماشینبر روی نظریه A. Turingبا تکیه بر کارهای  John von Neunmannاز طرفي 

ها قادر به تولید هر ماشین دیگری که بر روی آنها کرد. این ماشینبازتولید کار مي-های خودمفهوم ماشین

 2001“های سری های او بلوکترین ماشینباشد. معروفای از خودش مياست، حتي نسخهریزی شدهبرنامه

Space Odyssey” بازتولید -های بعد، خودی تبدیل ژوپیتر به یک ستاره، بلوک اول عالوه بر تولید نسلاست. برا

 ی الزم برای درک یک هدف عظیم برسد.یابد تا به اندازهکند. جمعیت به سرعت بصورت نمایي افزایش ميمي

Ulam را به  14بازتولید فضای سلولي-برای ساخت ماشین خودNeumann  پیشنهاد کرد. او توانست خود را از قید

ی های باال را دارد آزاد کند. با ارائههای فیزیک واقعي به یک جهان بسیار ساده که توانایي تولید پیچیدگيو بند

 CAبرداشته شد.  CAبازتولید توسط ماشین سلولي گام بزرگي در جهت گسترش -های خودتئوری ماشین

ترک  ”Game of Life“بنام  John Horton Conwayبا کار  1072ها در سال شگاهی خود را از آزمایمحدوده

 کرد. 

کند. یاری مي CAبازی زندگي اولین بار بصورت یک بازی ریاضي ارائه شد. توصیف آن ما را در درک بهتر مفهوم 

 ها است. ای متشکل از سلول، بازی زندگي بر اساس شبکهUlamهمانند فضای سلولي 

 

 

و  4تا  2ها از تر، سلول در ردیفاست. برای توصیف سادهمحدود شده 1×3این ساختار جهان به یک شبکه با ابعاد در 

های فعال اند. در اینجا هر سلول مجاور به عنوان ، سلولهای روشناند. سلولگذاری شدهشماره 0تا  2ها از در ستون

سلول همسایگي،  8است. از این نشان داده شده 10سایگي سلول است. در تصویر زیر همهمسایگي درنظر گرفته شده

 دوتای آن بصورت فعال است. 

 

 قواعد بازی زندگي بسیار ساده است. 

 هر سلول غیرفعال محاط توسط سه سلول فعال، فعال خواهد شد. )تولد( .1

 ماند. هر سلول فعال محاط توسط دو یا سه سلول فعال، فعال باقي مي .0
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 ماند.میرد یا غیرفعال ميگر سلول یا ميدر هر حالت دی .3

های با انزوای ی اجتماع، یک جمعیت خاص است و سلولتوان بصورت زیر تفسیر کرد. تولد نتیجهاین قواعد را مي

 باشند. ی حیات نميهای دیگر قادر به ادامهی بسیار باالی سلولهای محاط توسط عدهبیش از حد و سلول

CA کند. بدین معني که زمان بصورت نموهای گسسته و پشت سرهم درنظر گرفته يبصورت گسسته کار م

کند. ی خود را معین ميدهد و بر اساس آن حالت آیندهشوند. هر سلول محیط خود را مورد آزمایش قرار ميمي

 دهد. ها این محاسبات را انجام دادند، گذار به نمو بعدی رخ ميی سلولوقتي همه

 مکانیزم الگوی قبل را درنظر بگیرید: برای توضیح این

 

 

 شود. های فعال برای هر سلول در نظر گرفته ميدر این الگو، تعداد همسایگي

 دارای یک همسایگي فعال اند و بنابراین غیرفعال باقي   24و  20، 14، 10، 04، 00های سلول

 مانند. مي

 کنند.اند، پس تغییر نميدارای دو همسایگي فعال 23و  21، 03، 01های سلول 

 ی یک ( دارای سه همسایگي فعال اند و طبق قاعده22و  02مانده )دو سلول غیر فعال باقي

 شوند.متولد مي

 میرند.ی فعال اند: پس ميتنها دارای یک همسایه 13و  11های سلول 

  ماند.ی فعال است و زنده ميدارای دو همسایه 12درنهایت سلول 

 فعال اند.  22و  12، 02های برای نسل بعد فقط سلول 

 

 را معرفي کردیم. CAما در اینجا سه خاصیت مهم 

 پردازش موازی .1

 محلیت: حالت بعدی سلول به حالت فعلي و حالت همسایگي آن وابسته است. .0

 شوند.بکه بطور یکسان اعمال ميهمگني: قواعد ثابت اند و به تمام اجزای ش .3
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 15خالقیت

های اجزای شود رفتار جهان بزرگتر از مجموع رفتاروجود آمد. گفته ميها بهی سیستمی خالقیت از نظریهایده

شود. ی اجزای مختلف موجب ظهور یک مکانیزم جدید ميمختلف آن است. این بدین معناست که همکاری پیچیده

ی مجموع خواص هر جزء تشکیل دهنده قابل توصیف نیست. خواص شود که بوسیلهمشاهده ميدر هر سطح رفتاری 

ها نیز افرایش های بین المانها افزایش یابد، تعداد اتصالمتصل به پیچیدگي است.  هرچه تنوع این المان خالقیت

 کند. بیني حالت سیستم را دشوار ميهای غیرخطي پیشو واکنش یابدمي

اند. متخصصان بیني تعیین شدهای از ساختارهای غیرقابل پیشبرای تولید تنوع گسترده Game of lifeقواعد 

 gliderاند. یکي از معروفترین این الگوها بندی نمودهانگیز اند را طبقهالگوهای متنوعي که دارای رفتارهای شگفت

ای است که فضا را روی خط ن الگو شبیه خزندهشود. ایاست. یک الگوی پنج سلولي در هر چهار نمو بازتولید مي

شود. های آن جابجا ميها نیست بلکه در هر نمو سلولای از سلولبصورت مجموعه gliderکند. یک صافي طي مي

هایي که در حال حاضر بدن شما دادند با اتمی تولد شکل ميهایي که ساختار شما را در لحظهاین مانند آن است اتم

تجسم  Game of Lifeشود. کاربرد قواعد در هر نمو تازه مي gliderکنند. در واقع ساختار ند تفاوت ميسازرا مي

وغریب است است. این طبیعت خالقیت است. این خواص یک ساختار دینامیک، مستقل و ثابت با خواص عجیب

 توانند برای اهداف خاص استفاده شوند. مي

ها است که تولید ای از سلول. این الگو مجموعهglider gunینجا وجود دارد بنام العاده دیگری نیز در االگوی فوق

glider ی کنند. این الگو نشان داد که مجموعهميgame of life کران رشد کند. شکل زیر تواند بصورت بيمي

 دهد.نمو این الگو را نشان مي

 

 

 

 خود  بازتولید

 پذیر است؟امکان CAتواند برود؟ آیا تجسم زندگي در این خالقیت تاکجا مي

                                           
15 Emergence 
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پیشنهاد شد،  Turingی اینکه تولید زندگي در رایانه باید ممکن باشد بر اساس تئوری محاسبات که توسط ایده

ی اینکه تمام . ایدهتواند رفتار هر ماشین دیگر را تقلید کنداین است که مي Turingباشد. توانایي ماشین جهاني مي

-را مجاب به در نظر گرفتن این کرد که چگونه یک ماشین توانایي خود Von Neumannاند، ها همسانانواع رایانه

ها برای  CAبازتولیدی بود. برخي -بازتولیدی دارد. او بطور خاص بدنبال یک ساختار منطقي کافي برای ایجاد خو

 Von Neumannقسمتي از آنها است.  Game if Lifeد استفاده شوند. تواننمي  Turingساختن ماشین جهاني 

یک خود نمونه  Von Neumannبازتولیدی خودش را ساخت. این ماشین بشدت پیچیده بود چراکه -ماشین خود

را  Von Neumannی ساده شده از ماشین یک نمونه Edgar Codd، 1008را در نظر گرفت. درسال  16ساز

 پیشنهاد کرد. 

 این اتفاق نخواهد افتاد. 3و 

 کاربردها

دهد. دنیای ما توسط شده تشکیل ميیک دنیای کامال شناخته CAبسیار متنوع و گسترده است.  CAکاربردهای 

اند و درعین حال بسیار پیچیده اند. در شود. این قوانین بطور جزئي برای ما شناخته شدهقوانین فیزیک هدایت مي

CA توان رفتار کلي یک جهان ساده شده را تحلیل کرد. ی آن ميبسیار ساده اند. بوسیله قوانین شناخته شده و

 برخي از کاربردهای آن عبارتند از:

 های مجاور بستگي دارد. ها است که رفتار آنها به رفتار مولکولای از مولکولگاز مجموعه –سازی رفتار گازها شبیه

 از مدل ی خاصیت فرومغناطیس با استفاده مطالعهIsing 

 سازی فرآیند تراوششبیه 

 سازی فرآیند آتش در جنگلشبیه 

 بعنوان جایگزیني برای معادالت دیفرانسیل 

 مفهوم کامپیوترهای موازی حجیم 

 های شهریی گسترشسازی و مطالعهشبیه 

 سازی فرآیند بلوری شدنشبیه 

 ... 

CA باشند. هایي از این الگوها ميدر تولید الگوهای گرافیکي نیز بکار گرفته شده است. تصاویر زیر نمونه 
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 است. Artificial Lifeی در زمینه CAترین کاربرد شدهاما بدون شک پرکاربردترین و شناخته 

 

 

 

 

 

 مدل تعامالتی بیماری سرطان بر اساس اتوماتای سلولی

 

 حالت برای سلول ها در نظر گرفته میشود: 4مدل،  در این

 سلول های سالم -1

 1سلول های بیمار نوع  -0

 0سلول های بیمار نوع  -3

 سلول مرده -4

 شود:عالوه بر این سه نوع همسایگي بین سلول ها تعریف مي

  دو سلول در یک وجه با هم مشترک باشند.1همسایگي نوع : 

  مشترک باشند. : دو سلول در یک ضلع با هم0همسایگي نوع 
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  دو سلول در یک راس با هم مشترک باشند.3همسایگي نوع : 

 

 قوانین این اتوماتای سلولي به صورت زیر تعریف میشود:

 شود:هر سلول سالمي که یکي از شرایط زیر را ارضا کند به یک سلول مریض تبدیل مي  

 یک یا دوی آن وجود داشته باشند.اگر حداقل یک سلول آلوده نوع یک، در یکي از همسایگي های نوع  -1  

سلول  zسلول مریض نوع دو در همسایگي نوع دو و  y، 1سلول آلوده نوع دو در همسایگي نوع xاگر  -0  

 سه داشته باشد. مریض نوع دو در همسایگي نوع 

 گردد.هر سلول مریض نوع یک در هر گام تبدیل به سلول مریض نوع دو مي  

 میرد.تعدادی گام مشخص ميهر سلول مریض نوع دو بعد از   

 گردد.هر سلول مرده به صورت احتماالتي با یک سلول سالم یا آلوده جایگزین مي  

 مدل دو بعدی

در ابتدا برای سادگي کار، این مدل را به صورت دو بعدی پیاده سازی کردیم. انجام این کار به این صورت است که 

 در این مدل صدق میکند. 0و  1قوانین مربوط به همسایگي دیگر همسایگي نوع سه وجود نخواهد داشت و فقط 

 نتایج شبیه سازی این مدل به صورت زیر است:
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رسد. با به حالت سالمت کامل مي iterationشود، این مدل پس از تعدادی همان طور که در شکل ها دیده مي

رسد که این مدل دینامیک دیگری بتواند از خود به نمایش بگذارد. البته این رفتار تغییر شرایط اولیه نیز، به نظر نمي

رسد. انتظار نداریم که بیماری فرد همیشه بهبود بیابد. پس این منطقي به نظر نميسرطان برای فردی با بیماری 

 مدل، شاید واقع گرایانه نباشد.

 

 مدل سه بعدی

 های این مدل به شکل زیر است:نماییم. شبیه سازییاده سازی ميپس از مدل دو بعدی، مدل سه بعدی را پ
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بگذارد. این تواند رفتاری تناوبي از خود به نمایش همان طور که در شکل باال مشخص است، این مدل، در انتها مي

زیستي، انتظار های موجود در یک سیستم قبل است، اما با توجه به پیچیدگيتر از حالت دینامیک، تا حدی غني

توان مشاهده کرد را که از این سیستم ميها مشاهده کنیم. رفتار های فتارهایي تناوبي را از این سیستمنداریم که ر

 کنیم:های زیر مشاهده ميشکل در
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 وارد کردن اثر درمان الکتروپوریشن

سیگنال اعمال شده برای برای وارد نمودن اثر درمان در این مدل به این صورت عمل نمودیم که 

طور که قبال اشاره شد، پالسی در نظر گرفتیم، پس در مدل، هر چند الکتروپوریشن به بدن را همان

های سرطانی به رسد، توقع داریم که درصدی از سلولبار که سیگنال به پیک خود میبازگشت یک

طور کلی کاهش اری سرطان ندارد اما بههای مرده تبدیل شوند. بنابراین اثر درمان کامل بر روی بیمسلول

 کنیم:سازی را در زیر مشاهده میدهد. نتایج شبیههای سرطانی میچند درصدی به تعداد سلول
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مشاهده کردیم، با آنچه که از یک مدل خوب  قبل از اعمال درمان های زماني این مدلفتارهایي که از دینامیکر

انتظار داشتیم، اختالف داشت. نه رفتار تناوبي و نه رفتار نقطه تعادلي نمیتواند کشمکش  زیستي برای این سیستم

مدل برای یک تر از یک های غنيی دینامیکمیان سیستم سرطاني و سالم را به خوبي نشان دهد. انتظار مشاهده

 ر مدل وارد نمایم.ای دگونهلذا بر آن شدم که عدم قطعیت را به زیادی نیست.سیستم زیستي، انتظار 

 ایجاد تغییر در احتمال جانشیني سلول مرده  -1روش 

گردد. به در این مدل، هر سلول مرده با یک احتمال ثابت، در هر لحظه با یک سلول سالم و یا مریض جانشین مي

س غیر رسد که استفاده از احتمال در این سناریو خیلي درست نباشد. این سناریو عدم قطعیتي از جننظر مي

ی ده با یک پدیدهتوان آن را رندم یا تصادفي خواند. به نظرم در صورت جایگزیني این پدیاحتماالتي دارد و نمي

 توان نتایج بهتری را مشاهده نمود. نتایج مشاهده شده از مدل جدید، به شکل زیر است:آشوبي، مي
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و  شود. در حاالت قبلتر ميبسیار غیر قابل پیش بینين سیستم همان طور که در اشکال باال مشخص است، رفتار ای

گذارد، ، سیستم رفتار منظمي از خود )هم در مکان و هم در زمان( به نمایش ميبدون در نظر گرفتن حالت درمان

 گردد.تر شده و به رفتار یک سیستم زیستي نزدیک مين تغییر کوچک، رفتار سیستم آشوبياما با ای

 های مجاوردر روند بیمار شدن سلولایجاد تغییر  -0روش 

، دچار سرطانيدر قوانین این مدل اتوماتای سلولي، هر سلول به صورت قطعي در صورت مجاورت با یک سلول 

های سالم به هیچ وجه ابق کافي ندارد. یعني ما به سلولرسد که با واقعیت تطگردد. این قانون، به نظر ميبیماری مي

ای سالم و بیمار را، هی بین سلولاین منظور، تصمیم گرفتم که رابطهایم. به بیماری را نداده برابر ی مقاومت درازهاج

 .شکارچي جایگزین کنم-ی شکاربا یک رابطه

 جمع بندی و نتیجه گیری

باید در ابتدا هایي روبرو است. ها و پیچیدگيلخصوص یک سیستم زیستي، با دشواریمدل سازی یک سیستم، علي ا

شود. پس این های موجود در سیستم، به خوبي نشان داده ميهای زماني و پیچیدگيبه این توجه کرد که دینامیک

 موضوع از اهمیت خاصي برخوردار است که تنوع غایت در مدل ارائه داده شده وجود داشته باشد. عالوه بر این، در

. به همین دلیل، مهم ای برخوردار هستندسیستم نیز، از اهمیت ویژهمکاني  هایبرخي از سیستم های زیستي، رفتار

های ارائه شده توسط روش در کنار هم به نمایش بگذارد. مدلاست که مدل بتواند پویایي در زمان و مکان را 

ی مناسبي برای این موضوع هستند. مدل بررسي شده در این گزارش، سعي کرده بود که ي، گزینهاتوماتای سلول

ای که این مدل از خود به به تصویر بکشد، اما تنوع رفتاری در بدن انسان را تا حدیهای سرطاني سلولپویایي رفتار 

ین مدل ایجاد نمودیم، سعي کردیم که گذاشت، دلخواه ما نبود. بنابراین، ما با تغییر اندکي که در قوانین انمایش مي

 تر کنیم. مدل را به حالت دلخواه خود نزدیکرفتار این 

 


