ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﺳﺮﻃﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان اﺳﺖ ﮐﻪ در درﺟﻪ اول ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﺧﻮن ﯾﻌﻨﯽ »آﻧﺘﯽژن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺮوﺳﺘﺎت« ) (PSAﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻗﺖ اﯾﻦ روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰درﺻﺪ اﺳﺖ ،از ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ادرار و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ) (KISTﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده در ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
»ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮاد زﯾﺴﺘﯽ« و »ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﺳﺎن« ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ادرار ﺷﺪه .اﯾﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ در  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺮﻃﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و
دﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ دارد.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر زﯾﺴﺘﯽ ﻓﻮق ﺣﺴﺎس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﺴﺖ ادرار ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﭘﯽ ﺑﺮد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﯾﺎ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ادرار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮔﺮوهﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
دﻗﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﻗﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ روش را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ ﻓﻮق
ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۴ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﺗﺴﺖ ادرار را ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮر ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن را آﻣﻮزش داده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ادرار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ روش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت را در  ۷۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ادرار و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

