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Abstract
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Background:studies Studies that have been testedinvestigated on the blood of prostate cancer patients by
using DLS method and examining the changes of protein size have shown the sensitivity of the method, but
so far, this method has not been investigated in Iran so far; therefore, the present study was conducted , but
this method is intended to determine the prostate cancer among Iranian patients by using gold nanoparticles.
Materials and Methods: In this the present study, descriptive study, method was used. Sserum samples were
obtained fromof 60 Iranian men aged between 40 and 90, consisting includingof 20 healthy samples, 20
samples with hyperplasia, and 20 samples with prostate cancer. Optical scattering changes were measured by
using DLS of the surface of gold nanoparticle blended with these tubes, and the responses were compared with
the PSA index. testThe results are were analyzed performed using theusing t - test and anova ANOVAtests.
Findings: based Based on the results of this the present study , there was is no significant difference between
the two groups ( p > 0.05 ) and. the no relationship was found between the amount of light scattering and
serum level of psa was not found .
Conclusion: It seems that performing this test requires advanced equipment to keep the temperature constant
as well as DLS limitations for the diagnosis of prostate cancer. This test may not be a simple and accurate
method for early detection of this cancer and it is suggested that other methods be used to diagnose it.
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چكيده:
سابقه و هدف :مطالعههایی که در گذشته روی خون مبتالیان به سرطان پروستات با استفاده از روش  DLSو بررسی تغییرهای اندازه پروتئین کرونا انجام شده،
نشان داده است که این آزمایش با اختصاصیت و حساسیت زیاد ،کاربردی است ،اما این روش در ایران تاکنون بررسی نشده بود و بنابراین در این مطالعه قصد بر این
است تا با انجام این روش توسط نانوذره طال ،به تشخیص سرطان پرستات در بین بیماران ایرانی بپردازیم.
مواد و روشها :تحقیق به روش توصیفی انجام شد .سرم خون  60مرد ایرانی با سن بین  40تا  90سال شامل  20نمونه سالم 20،نمونه مبتال به خوشخیمی و 20
نمونه مبتال به سرطان پروستات جمعآوری شد .تغییرهای پراکنش نوری توسط DLSاز سطح نانوذرات طال مخلوط شده با این سرمها اندازهگیری شده و پاسخها با
شاخص  PSAافراد مقایسه شد .تحلیل نتایج نسبت  D2/D1با استفاده از آزمون های  t-test & ANOVAانجام شد.
یافتهها :بعد آزمونهای آماری تفاوت معناداری در اندازه ساختار پروتوئین کرونا در بین سه گروه مردان مبتال به سرطان و مردان مبتال به خوشخیمی و مردان سالم
مشاهده نشد .ارتباط بین میزان پراکنش نور و سطح سرم  PSAنیز یافت ن شد.
نتیجهگیری :به نظر میرسد از آنجا که انجام این آزمون نیاز به تجهیزات پیشرفته ثابت نگه داشتن دما دارد و همچنین محدودیتهایی  DLSبرای تشخیص سرطان
پروستات این آزمون نمیتواند روشی ساده و دقیق برای تشخیص زودهنگام این سرطان باشد ،پیشنهاد میشود از روشهای دیگری برای تشخیص استفاده شود.
واژگان کلیدی :نانوذره طال ،سرطان ،پرستات ،تشخیص زودهنگام ،پراکنش فعال نور
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مقدمه:
رﺷد ﻏیرطﺒیﻌی ،تکﺜیر پیوسته و نامتوازن نﺴﺒت به نرﺥ مرگ سﻠولی بهﻋنوان
سرطان ﺷناﺧته میﺷود .ایﻦ بیماری ،یﻚ اﺧتالﻝ ژنتیکی است ﻛه به دلیﻞ به
وجود ﺁمدن جﻬﺶ در  DNAسﻠولی اتفاﻕ میافتد و انواﻉ سﻠوﻝهای بدن را مﺒتال
میﻛند .سرطان انواﻉ تومورهای سﻠولی را نیﺰ ﺷامﻞ میﺷود .در مردان ،ﺷایﻊتریﻦ
نوﻉ سرطان ،مربوﻁ به پروستات است .بر اساﺱ ﺁﺧریﻦ ﺁمار منتشر ﺷده در ساﻝ
 28 ،2010درﺻد موارد تشخیص داده ﺷده ،سرطان پروستات بوده و دومیﻦ
دلیﻞ مرگ و میر را پﺲ از سرطان ریه با ﺷیوﻉ  29درﺻد به ﺧود اﺧتﺼاﺹ
داده است .مﻄالﻌههای اپیدیمولوژی نشان داده است ﻛه اﺣتماﻝ ابتال به سرطان
پروستات با افﺰایﺶ سﻦ ،بیشتر ﺷده و از هر ﺷﺶ مرد ،یﻚ نفر در طوﻝ زندﮔی
به سرطان پروستات مﺒتال میﺷود .ایﻦ بیماری اﻏﻠب تا سﻦ 40تا 50سالگی
تشخیص داده نمیﺷود .تشخیص برپایه ﻛشﻒ نشانههای مولکولی یکی از

روشهای نویﻦ تشخیص در پﺰﺷکی است .از مﺰیتهای ایﻦ روش ،ﻏیرتﻬاجمی
بودن و اﺧتﺼاﺻیت ﺁنهاست .اما برای بیشتر سرطانها ،روشهای تشخیص
مولکولی ﻏیرتﻬاجمی برای تشخیص زودهنگام سرطان یا وجود ندارد یا هنوز در
مراﺣﻞ اولیه ﺁزمایﺶ است .ﺁنﭽه بهطور ﺷایﻊ استفاده میﺷود ،ﺁزمونهای بالینی
مانند ﻛولونوسکوپی برای سرطان روده ،ماموﮔرافی برای سرطان سینه ،سی تی
اسکﻦ ) (CT SCANبرای سرطان ریه است .مشکﻞ ایﻦ روشها ،اﺧتﺼاﺻیت
و ﺣﺴاسیتهای پاییﻦ برای تشخیص زودهنگام بوده و برﺧی از ﺁنها تا ﺣدی
نیﺰ تﻬاجمی هﺴتند .روشهای تﻬاجمی و نیمهتﻬاجمی ،روندی سخت ،زمانﺒر و
در مواردی هﻢ پرهﺰینه همراه با ﺧﻄر باﻻ برای بیمار و سیﺴتﻢ بﻬداﺷتی-درمانی
مﺤﺴوﺏ میﺷوند).(1
در ﺣاﻝ ﺣاﺿر از سه ﺷاﺧص برای تشخیص سرطان پروستات استفاده میﺷود.
ﺁزمون سنﺠﺶ میﺰان ﺁنتیژن اﺧتﺼاﺻی پروستات در ﺧون )PSA: Prostate
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 ،(Speciﬁc Antigenﺁزمایﺶ رﻗمی راست روده )DRE :Digital Rectal
 (Examinationو همﭽنیﻦ ﺷاﺧص میﺰان ﮔﻠیﺴون )(GS : Gleason Score
ﻛه با نمونه برداری مﺴتقیﻢ از بافت پروستات به دست میﺁید).(2

مواد و روشها:
تﺤقیﻖ به روش توﺻیفی انﺠام ﺷد و از بیﻦ سه ﮔروه از مردان ﻛه در ساﻝهای
 1397-98ﻛه به ﺁزمایشگاه تشخیص طﺒی پاستور ،بیمارستان امام ﺧمینی)ره( و
لﺒافی نﮋاد تﻬران مراجﻌه ﻛرده بودند،انﺠام ﺷد .نمونهها به سه ﮔروه سالﻢ ،افراد
مﺒتال به افﺰایﺶ ﺧوشﺧیﻢ سرطان و افراد مﺒتال به سرطان پروستات تقﺴیﻢ ﺷد.
مدت هفت ماه از ﺁبان  1397تا اردیﺒﻬشت 1398ﺧون مردان سالﻢ بیﻦ  40تا 90
ساﻝ ﻛه به هیﭻ نوﻉ سرطانی مﺒتال نﺒودند از ﺁزمایشگاه تشخیص طﺒی پاستور
استان تﻬران جمﻊﺁوری ﺷد .برای جمﻊﺁوری نمونهها از افراد داوطﻠب استفاده
ﺷد .به ایﻦ ﺻورت ﻛه ابتدا موﺿوﻉ بهﺻورت ﺷفاهی برای افراد توﺿیﺢ داده ﺷده
و سﭙﺲ با تکمیﻞ رﺿایتنامه ﻛتﺒی ،اجازه ﺧونﮔیری دریافت ﺷد .ایﻦ نمونهها
با دریافت ﻛد اﺧالﻕ  A.1397,8,23.IR.NIGEB.ECاز مرﻛﺰ پﮋوهشگاه مﻠی
مﻬندسی ژنتیﻚ ایران ،جمﻊ ﺁوری ﺷده اند .مالﻙ ورود نمونههای ﮔروه سالﻢ
به ﺁزمایﺶ ،رایﺞتریﻦ ﺁزمایﺶ تشخیص سرطان پروستات یﻌنی اندازهﮔیری
میﺰان ﺁنﺰیﻢ  PSAموجود در سرم ﺧون افراد سالﻢ بود ﻛه ایﻦ میﺰان برای تمامی
افراد سالمی ﻛه در ایﻦ تﺤقیﻖ وارد ﺷدند ،ﻛمتر از  1 ng/mlبود و همﭽنیﻦ
نداﺷتﻦ مشکﻞ پﺰﺷکی پروستات و مﻌیار ﺧروﺝ افراد از ﮔروه مﻄالﻌه ﻛنترﻝ
یﻌنی افراد سالﻢ باﻻتر بودن میﺰان ﺁنﺰیﻢ  PSAاز میﺰان  4 ng/mlبوده است
و داﺷتﻦ مشکﻞ پﺰﺷکی پروستات .تﻌداد نمونههای افراد سالﻢ بر اساﺱ همان
تﻌداد افرادی ﻛه مﺒتال به سرطان پروستات و بﺰرگ ﺷدن ﺧوشﺧیﻢ سرطان
پروستات بودند یﻌنی  20نفر انتخاﺏ ﺷدند.
همﭽنیﻦ در ایﻦ مدت براساﺱ تشخیص پﺰﺷﻚ مﻌالﺞ افراد ،ﺧون مردان مﺒتال
در دو دسته مﺒتال به هایﭙرپالزی ﺧوشﺧیﻢ پروستات ) (BPHو افراد مﺒتال به
سرطان پروستات ) (RCجمﻊﺁوری ﺷد .مالﻙ ورود نمونهها رﺿایت بیمار و
تشخیص ﻗﻄﻌی بیماری بوده و نمونه ﺧون افرادی ناراﺿی ،مشکوﻙ و افرادی
ﻛه بﻌد از ﻋمﻞ جراﺣی ،نمونهﮔیری انﺠام داده بودند ،از مﻄالﻌه ﺣذﻑ ﺷدند .در
نﻬایت تالش ﺷد تا نمونههای جمﻊﺁوری ﺷده در ﺷرایﻂ استاندارد ،استریﻞ و
دمای  4درجه سﻠﺴیوﺱ به ﺁزمایشگاه پﮋوهشگاه مﻠی مﻬندسی ژنتیﻚ انتقاﻝ
داده ﺷوند .نمونهها پﺲ از ورود به بخﺶ ﺁزمایشگاه به مدت پنﺞ دﻗیقه با سرﻋت
 (29991G) rpm5000سانتریفیوژ ﺷدند تا سرم از بقیه مﺤتوای ﺧون جدا ﺷود.
سرم ﺧالص در دمای  80-درجه سﻠﺴیوﺱ نگهداری ﺷد.
اندازهگیری(PSA: Prostate Specific Antigen):
در ایﻦ مﻄالﻌه PSA ،نمونهها توسﻂ ﺁزمایشگاه بیوﺷیمی هر یﻚ از بیمارستانها
و ﺁزمایشگاه تشخیص طﺒی ﻛه نمونه از ﺁنها تﻬیه ﺷد و بر اساﺱ استانداردهای
ایﻦ ﺁزمایشگاهها ﻛه مورد تایید پﺰﺷﻚ برای تشخیص سرطان پروستات است،
انﺠام ﺷد.
سنتز نانوذرات طال:
نانو ذرات ﻛﻠوﺋیدی طال ساﺧته ﺷده ﻛه با روش اﺣیای نمﻚ طال با سیترات دارای
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اما هیﭻ یﻚ از ایﻦ ﺷاﺧﺼهها مﻌیار دﻗیقی برای تشخیص زودهنگام سرطان
پروستات و همﭽنیﻦ امکان تمایﺰ بیﻦ تومورهای موﺿﻌی و تومورهای تﻬاجمی
ﻛه امکان تﻬاجﻢ به بافتهای اطراﻑ و ﮔﺴترده ﺷدن در بدن را دارند به دست
نمیدهند .ﺷاﺧص  ،PSAﻛه در ﺣاﻝ ﺣاﺿر بیشتریﻦ ﻛاربرد را در ﻛنار ﺷاﺧص
 GSدر تشخیص سرطان پروستات دارد ،با مﺤدودیتهایی مواجه است).(2
بهﻋنوان مﺜاﻝ پاسخ منفی ﻛاذﺏ در 15درﺻد از افرادی ﻛه سﻄﺢ  PSAﺁنها
در نمونهﮔیری ﺧون از سﻄﺢ مﻌیﻦ  ng/ml4ﻛمتر بود ،ﮔﺰارش ﺷده است .ایﻦ
افراد در نمونهبرداری بافتی ) (Biopsyمﺒتال به سرطان پروستات تشخیص
داده ﺷدند .همﭽنیﻦ پاسخهای مﺜﺒت ﻛاذﺏ در بیﻦ نمونهبرداریها وجود داﺷته
است .افرادی ﻛه دارای بﺰرگﺷدﮔی پروستات هﺴتند هﻢ سﻄوﺡ باﻻی PSA
درﺧونﺷان ﮔﺰارش ﺷده است .ایﻦ نکته ﺣاﺋﺰ اهمیت است ﻛه افﺰایﺶ ﻛاذﺏ
میﺰان  PSAدر ﺧون افراد ﺧود میتواند به نمونهبرداریهای بافتی ﻏیرﺿروری و
ﺣتی تشخیص اﺷتﺒاه منﺠر ﺷود .در ﮔﺰارشهای ﺁسیبﺷناسی بﻌد ﻋمﻞ جراﺣی
ﺁمده است ﻛه 30درﺻد از تومورهایی ﻛه به روش برداﺷتﻦ پروستات با ﻋمﻞ
جراﺣی ﺣذﻑ ﺷدهاند ،از لﺤاﻅ بالینی ﻏیر ﺿروری بوده و نیاز به درمان توسﻂ
جراﺣی و برداﺷتﻦ بافت پروستات نداﺷتهاند .ﻻزم به ذﻛر است ﻛه ایﻦ جراﺣی
برای بیمار ﻋوارﺽ زیادی همﭽون از دست دادن ﻗوای جنﺴی با نرﺥ بروز 70
درﺻد را در پی داﺷته است).(3،4
در ساﻝهای اﺧیر و با پیشرفت فناوریهای مولکولی ،استفاده از زیﺴت نشانگرها
در تشخیص زودهنگام بیماریها میﺴر ﺷده است .از ایﻦ رو یافتﻦ یﻚ زیﺴت
نشانگر ﻛه دارای اﺧتﺼاﺻیت و ﺣﺴاسیت باﻻیی در تشخیص سرطان پروستات
باﺷد ،اهمیت زیادی پیدا ﻛرده است) .(3،4همیﻦطور پیشرفتهایی جدید در
زمینه ﻛاربردهای فناوری نانو در ﻋﻠوم پﺰﺷکی ،مﺴیری را برای استفاده از
نانوذرات طال ) (AuNPدر پﺰﺷکی مولکولی ایﺠاد ﻛرده است .نانو ذرات طال
به ﺧاطر سﻬولت ساﺧت ،ارزیابی ساده تﻐییرهای سﻄﺢ ایﻦ ذرات در مواجﻬه با
مولکوﻝهای دیگر و ﺧواﺹ نوری ﻗابﻞ تنﻈیﻢ و ﻗوی در ﺧﻂ مقدم تﺤقیﻖهای
تشخیص سرطان ﻗرار ﮔرفتهاند)(5 ،1
مﻄالﻌههای متفاوتی در جﻬان برای انﺠام ایﻦ هدﻑ انﺠام ﺷده است .از جمﻠه
مﻄالﻌههایی ﻛه بر مﺒنای استفاده از پروتﺌیﻦهای سرم و نانوذرات طال و برای
سنﺠﺶ اندازه تﻐییرهای نانوذرات طال با استفاده از  DLSطراﺣی ﺷده است
مﻄالﻌههای  Zhengو همکاران Huo ،و همکاران و  Wangاست ).(1 ،8،6
ایﻦ ﺁزمایﺶها با تمرﻛﺰ روی سرطان پروستات ،نتایﺞ مﺜﺒتی به دست ﺁورده
بودند .ﺁنهاتوانﺴته بودند با استفاده از روش ترﻛیب سرم بیماران و افراد سالﻢ
در سه ﮔروه افراد سالﻢ ،مﺒتال به ﺧوش ﺧیمی و سرطان پروستات با نانوذرات
طالی سیتراته و دستگاه  DLSانﺠام ﺷد و در نﻬایت مشخص ﺷد ﻛه بیﻦ اندازه
پروتوﺋیﻦ ﻛرونا در افراد سالﻢ و مﺒتال به بﺰرگ ﺷدن ﺧوشﺧیﻢ پروستات با افراد
مﺒتال به سرطان پروستات تفاوت مﻌناداری وجود دارد .بنابرایﻦ باتوجه به اهمیت
موﺿوﻉ در ایﻦ مﻄالﻌه ،تﻐییرهای اندازه سﻄﺢ نانوذرات طال با ﻗﻄر متوسﻂ 75
نانومتر در مواجﻬه با سرم افراد سالﻢ ،مﺒتال به هایﭙرپالزی ﺧوشﺧیﻢ پروستات

) (BPHو افراد مﺒتال به سرطان پروستات ) (RCاز ﻗومیت ایرانی بررسی ﺷد
و همیﻦطور رابﻄه ایﻦ تﻐییر اندازه در ﺣﻀور ایمونوﮔﻠوبیﻦها با ﺷاﺧص دیگر
تشخیص سرطان یﻌنی  PSAمقایﺴه ﺷد.
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بار منفی ﺷدهاند به ﻏﻠﻈت  ppm150یا  ،0/mM8درجه ﺧﻠوﺹ 99/99درﺻد،
ﺷکﻞ ﻛروی و به اندازه میانگیﻦ  117نانومتر از ﺷرﻛت نانوذره ایرانیان ﺧریداری
ﺷد .مشخﺼات فنی نانوذرات طالی ﺧریداری ﺷده در جدوﻝ یﻚ درﺝ ﺷده
است .همان طور ﻛه در ﺷکﻞ  1نشان داده ﺷده است تﺼویر نانوذرات با استفاده
از میکروسکوپ الکترونی ﻋﺒوری ) (TEMتﻬیه ﺷده و اندازه متوسﻂ نانوذرات
سیتراته  75نانومتر است.
مشخﺼات نانوذره طال

بهﻋنوان D2

میانگیﻦ پاسخ هر سه بار اسکﻦ برای هر نمونه ﮔروه اﺻﻠی  2نیﺰ
در نﻈر ﮔرفته ﺷد.
ترﻛیب سرم با نانوذرات طالی سیتراته سﺒب میﺷود ﻛه پروتﺌیﻦهای ﻋادی
موجود در سرم و ﺁنتیژنهای ﺧاﺹ توموری موجود در سرم با یکدیگر بر سر
جذﺏ ﺷدن به نانوذرات طالی سیتراته برای تشکیﻞ پروتﺌیﻦ ﻛرونا رﻗابت ﻛنند.
با توجه به ﻏﻠﻈت باﻻی سرم و نانوذرات طال ،برهمکنﺶ سﺒب اتﺼاﻝ و افﺰایﺶ
اندازه نانوذرات طال به بیﺶ از اندازه اولیه میﺷود ﻛه در مدت زمان ﺣدود 24
ساﻋت بﻌدی توسﻂ ﺁزمون  DLSاندازهﮔیری ﺷدند .نتایﺞ  DLSبا استفاده از
ﺁزمونهای ﺁماری  t-testو ﺁزمون  ANOVAدر ﺷکﻞهای  2تا  4نشان داده
ﺷده است.
آزمونهای آماری:
برای مقایﺴه نتایﺞ ﺣاﺻﻞ از تقﺴیﻢ ) D2تﻐییرهای پروتوﺋیﻦ ﻛرونا بﻌد از اﺿافه
ﻛردن ﺁنتی بادی ﺿد انﺴانی ( بر ِ) D1مخﻠوﻁ نانوذرات و سرم بدون اﺿافه
ﻛردن ﺁنتیبادی ( و مقایﺴه نتیﺠه  D1/D2در بیﻦ سه ﮔروه سالﻢ ،ﺧوشﺧیﻢ
و مﺒتال به سرطان پروستات از نرم افﺰارهای ﺁماری  16 SPSS Versionو
نرمافﺰار  3,6 R Versionو ﺁزمونهای ﺁماری  t-testو  ANOVAاستفاده ﺷد.
در هر مورد نتایﺞ بﻌد نرماﻝسازی به دست ﺁمد.
مشخصات دستگاه (Dynamic Light Scattering) :DLS
نمونه ها توسﻂ دستگاه  DLSبا مشخﺼات زیر در ﺁزمایشگاه مرﻛﺰی پردیﺲ
ﻋﻠوم دانشگاه تﻬران ارزیابی ﺷد.
HORIBA SZ100 Z Product Specifications:Dynamic Light Scatter·ing Particle Size Distribution Analyzer· Range: 0.3nm to 8 microns
Light source: solid state laser diode, 532nm, 10mW· Detectors: 3
)Photomultipliers tubes, (2 for size (rear/side PMT
Measurement Temperature range: 1-90 degrees C· Sample concen·)tration range: (*depends on sample scattering properties and size
Size Specifications. Principle: Photon correlation spectroscopy
method.
Model: SZ-100z Dynamic Light Scattering & Zeta potential
analyzer, company: Horiba Jobin Jyovin

یافتهها:
تﺤقیﻖ روی تﻌداد  60نفر ﺷامﻞ 20 :نفر سالﻢ 20 ،بیمار مﺒتال به سرطان
پروستات ﺧوشﺧیﻢ و  20نفر بیمار مﺒتال به سرطان پروستات بدﺧیﻢ انﺠام ﺷد.
نتایﺞ ﺣاﺻﻞ از ﺁزمون  ANOVAنشان میدهد ﻛه  P-valueبرابر  0/7است ﻛه
بﺴیار بﺰرگتر از  0/05بوده و نشاندهنده بیمﻌنی بودن ارتﺒاﻁ  D1/D2بیﻦ سه
ﮔروه است .بنابرایﻦ استفاده از اندازه ساﺧتار پروتوﺋیﻦ ﻛرونا در سرم ﺧون افراد
برای تشخیص سرطان پروستات در مقایﺴه با روشهای موجود از جمﻠه میﺰان
ﺁنﺰیﻢ  PSAدر سرم ﺧون نمیتواند مﻌیار مناسﺒی باﺷد زیرا میﺰان تﻐییر اندازه
ساﺧتار پروتوﺋیﻦ ﻛرونا از ﮔروه سالﻢ تا ﮔروه مﺒتال به سرطان بﺴیار اندﻙ بوده و
تفاوت مﻌناداری ﮔﺰارش نشد .نتایﺞ دﻗیﻖ تﺤﻠیﻞ ﺁماری در جدوﻝ  2ﺁمده است.

)الﻒ(
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ﺷکﻞ  .1تﺼویر میکروسکوپ الکترونی ﻋﺒوری ) (TEMنانوذره طال ،اندازه
نانوذرات با میانگیﻦ  75نانومتر مشخص ﺷده است.
ﺁنتی بادی بﺰی ﺿد IgGانﺴانی::
ﺁنتی بادی پﻠیﻛﻠوناﻝ بﺰی ﺿد  IgGانﺴانی سیگما )Sigma -Anti-human
 (IgG-HRP from goatاز ﺷرﻛت سیتومتیﻦ ژن به ﺷماره ﻛاتالوگ  A8667به
میﺰان  100میکرولیتر ﺧریداری و سﭙﺲ با ﺁﺏ مقﻄر دیونایﺰ به میﺰان 6/9 ml
مخﻠوﻁ ﺷد تا به ﺣﺠﻢ نﻬایی  ml7برسد.
ﺁمادهسازی نمونهها برای انﺠام DLS:
بﻌد از ﺧارﺝ ﻛردن سرمها از فریﺰر  -80درجه سﻠﺴیوﺱ و ﺧارﺝ ﺷدن از ﺣالت
منﺠمد ،ابتدا  μl20از سرم نمونههای سه ﮔروه مﻄالﻌه با  400 μlاز نانوذره
طالی سیتراته با ﻏﻠﻈت  pM10مخﻠوﻁ ﺷد) .(1سﭙﺲ برای ﺁزمون  DLSبه هر
یﻚ از مﺤﻠوﻝها ﺁﺏ دیوناز استریﻞ ﺷده به میﺰان  ml4اﺿافه ﺷد .ﺣﺠﻢ نﻬایی
نمونهها برای انﺠام ﺁزمون  4/6 ،DLSمیﻠیلیتر در نﻈر ﮔرفته ﺷد .همﭽنیﻦ
دوباره نمونههایی به همیﻦ میﺰان از سرم و نانوذره تﻬیه ﺷد و سﭙﺲ به ﺁنها
ﺁنتیبادی بﺰی ﺿد انﺴانی اﺿافه ﺷد.
در ادامه دو ﮔروه اﺻﻠی یﻚ ﺷامﻞ نمونههای )سالﻢ RC ،و  BPHهمراه با
نانوذره طال( و ﮔروه اﺻﻠی دو ﺷامﻞ نمونههای سالﻢ RC ،و  BPHهمراه با
نانوذره طال و ﺁنتیبادی بﺰی ﺿد انﺴانی تشکیﻞ ﺷد.
با توجه به طوﻻنی بودن فاﺻﻠه بیﻦ زمان انﺠام ﺁزمون در ﺁزمایشگاه مرﻛﺰی
پردیﺲ ﻋﻠوم دانشگاه تﻬران و ﺁمادهسازی نمونهها در ﺁزمایشگاه پﺰﺷکی
مولکولی پﮋوهشگاه مﻠی مﻬندسی ژنتیﻚ ،ﻗﺒﻞ از انﺠام ﺁزمون  DLSهر یﻚ از
نمونهها به مدت  30ﺛانیه با پروﺏ اولتراسونیﻚ ،همگﻦ ﺷدند.
در نﻬایت نمونههای ﮔروه اﺻﻠی یﻚ ،توسﻂ دستگاه  DLSسه بار اسکﻦ ﺷدند.
میانگیﻦ پاسخ هر سه بار اسکﻦ برای هر نمونه بهﻋنوان  D1در نﻈر ﮔرفته ﺷد.

From 0.1ml/mg for lysozyme, 3nm· 10% in weight for latex at 100nm
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ﺷاﺧص تﻐییر افﺰایﺶ پروتﺌیﻦ ﻛرونا زمانی ﻛه ﺁنتی بادی به مﺠموﻋه سرم و
نانوذرات اﺿافه میﺷود نﺴﺒت به زمانی ﻛه تنﻬا سرم به نانوذرات اﺿافه ﺷده
است.
ﺷکﻞ ) .2الﻒ( .نمودار box plotنشان میدهد تفاوت مﻌناداری بیﻦ ﮔروه سالﻢ
)سﺒﺰ( و دو ﮔروه دیگر مﺒتال به ﺧوشﺧیمی پروستات )ﻗرمﺰ( و ﮔروه سرطان
پروستات )ﺁبی( وجود ندارد و نتایﺞ ﺣاﺻﻞ از  D1/D2هر سه ﮔروه بﺴیار نﺰدیﻚ
به هﻢ هﺴتند).ﺏ( در ایﻦ ﺷکﻞ تنﻬا مشخص ﺷده ﻛه نتایﺞ  D1/D2در ﮔروه
سالﻢ پراﻛندﮔی بیشتری نﺴﺒت به نتایﺞ  D1/D2دو ﮔروه دیگر دارند0/7 ) .
0,6996 = p-value ,0,98538 = p˂ ) W

ﺷاﺧص تﻐییر افﺰایﺶ پروتﺌیﻦ ﻛرونا زمانی ﻛه ﺁنتی بادی به مﺠموﻋه سرم و
نانوذرات اﺿافه میﺷود نﺴﺒت به زمانی ﻛه تنﻬا سرم به نانوذرات اﺿافه ﺷده
است.
ﺷکﻞ  .3در ایﻦ ﺷکﻞ ﻛه ﺷامﻞ سه ﮔروه سالﻢ و مﺒتال به ﺧوشﺧیمی و ﮔروه
مﺒتال به سرطان پروستات هﺴتند ،میﺰان نﺴﺒت  D1/D2در هر یﻚ از ﮔروهها
به طور جداﮔانه اندازهﮔیری ﺷد و میانگیﻦ ﺣاﺻﻞ از ایﻦ نﺴﺒت  D1/D2در سه
ﮔروه تفاوت مﻌناداری را نشان نداد .یﻌنی بیﻦ میﺰان نﺴﺒت  D1/D2در افرادی
ﻛه مﺒتال به سرطان پروستات هﺴتند با افرادی ﻛه سالﻢ هﺴتند یا دﭼاربﺰرگ
ﺷدن ﺧوشﺧیﻢ پروستات هﺴتند ،تفاوت بﺴیار اندﻛی وجود دارد. ( ˂p 0/7 ) .

W = 0.98538, p-value = 0.6996
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بحث:
تﺤقیﻖ نشان داد ﻛه تاﺛیر بیو مارﻛر نانوذرات طال در سه ﮔروه مشابه بوده و
اﺧتالفی نداﺷته است.
.
مﻄالﻌههای متفاوتی در جﻬان برای انﺠام ایﻦ هدﻑ انﺠام ﺷده است از جمﻠه
مﻄالﻌههایی ﻛه بر مﺒنای استفاده از پروتﺌیﻦهای سرم و نانوذرات طال و برای
سنﺠﺶ اندازه تﻐییرهای نانوذرات طال با استفاده از  DLSطراﺣی ﺷده است.
مﻄالﻌههای  Zhengو همکاران Huo ،و همکاران و  Wangاست ).(1 ،8،6
ایﻦ ﺁزمایﺶها با تمرﻛﺰ روی سرطان پروستات ،نتایﺞ مﺜﺒتی به دست ﺁورده
بودند .ﺁنها توانﺴته بودند با استفاده از روش ترﻛیب سرم بیماران و افراد سالﻢ
در سه ﮔروه افراد سالﻢ ،مﺒتال به ﺧوش ﺧیمی و سرطان پروستات با نانوذرات
طالی سیتراته و دستگاه  DLSانﺠام ﺷد و در نﻬایت مشخص ﺷد ﻛه بیﻦ اندازه
پروتوﺋیﻦ ﻛرونا در افراد سالﻢ و مﺒتال به بﺰرگ ﺷدن ﺧوش ﺧیﻢ پروستات با افراد
مﺒتال به سرطان پروستات تفاوت مﻌناداری وجود دارد .همﭽنیﻦ از ﺁزمایﺶهای
تخﺼﺼیتر برای تﻌییﻦ نوﻉ پروتﺌیﻦها با استفاده از روش  ELISAنیﺰ استفاده
ﻛردند و ایﻦ تﻐییرهای پروتﺌینی بیﻦ ایﻦ سه ﮔروه را بﻬتر مشخص ﻛرده و
استفاده از تﻐییرهای اندازه پروتوﺋیﻦ ﻛرونا را روﺷی مناسب برای تمایﺰ افراد
مﺒتال به سرطان از سایر ﮔروهها است .پروتﺌیﻦها یکی از مﻬﻢتریﻦ مولکوﻝهای

زیﺴتی در بدن موجودات زنده هﺴتند ﻛه با طیﻒ وسیﻌی از بیماریها در ارتﺒاﻁ
هﺴتند .اما همیﻦ پروتﺌیﻦهای مرتﺒﻂ با بیماری وﻗتی ﻛه بیماری در مراﺣﻞ اولیه
و ابتدایی است ،سﻄﺢ پایینی دارند ﻛه تشخیص را بﺴیار دﺷوار میسازد .بنابرایﻦ
ﻻزم است روشهایی برای تشخیص زودتر و بﻬتر پروتﺌیﻦهای ﺧونی یافت ﺷود
ﻛه ﻛﻢهﺰینه و دﻗیﻖ باﺷد.
در ساﻝ  .Huo Q 2012و همکاران در تﺤقیقی ﻛه روی بافت پروستات موش
و همﭽنیﻦ بافت پروستات انﺴان با استفاده از ﺁنﺰیﻢ تﺠﺰیه ﻛننده بافت پروستات
انﺠام دادن،د با استفاده از تکنیﻚ پراﻛنﺶ فﻌاﻝ نوری ) (DLSاز نانوذرات طال
استفاده ﻛردند و نتیﺠه ﮔرفتند ﻛه با توجه به رابﻄه مﻌکوﺱ میﺰان سایﺰ متوسﻂ
نانوذرات مﺤﻠوﻝ با ﺷاﺧص بافتی  ،(GS (Gleason Scoreنانوذرات طال به
طور بالقوه توانایی تشخیﺼی باﻻتر و دﻗیﻖ تری نﺴﺒت به ﺷاﺧﺼههای موجود
دیگر دارند).(6
در ساﻝ  2015مﻄالﻌهای بالینی ﻛه توسﻂ  Zhengو همکارانﺶ روی سرم
ﺧون افراد سالﻢ و افراد مﺒتال به  (BPH (Benign Prostate Hyperplasiaو
افراد مﺒتال به سرطان پروستات  (RP (Radical Prostateدر بیمارستانهای
فﻠوریدای ﺁمریکا انﺠام ﺷد ،با استفاده از تکنیﻚ جذﺏ ریﺰذرات طال به
ایمونوﮔﻠوبیﻦهای موجود در سرم و اندازهﮔیری تﻐییر اندازه ریﺰذرات با دو اندازه
 40نانومتر و  100نانومتر با استفاده از روش  DLSمشخص ﻛردند ﻛه ایﻦ
ﺁزمایﺶ ساده میتواند با اﺧتﺼاﺹ  90تا 95درﺻد و ﺣﺴاسیت 50درﺻد بیﻦ
بیماران سرطانی و افراد سالﻢ تمایﺰ پیدا ﻛنند ﻛه همیﻦ برتری ﭼنیﻦ ﺁزمایشی را
نﺴﺒت به ﺁزمون سنﺠﺶ  PSAنشان میدهد).(1
.
اما هیﭻ مﻄالﻌه مشابﻬی تاﻛنون روی مردان ایرانی انﺠام نشده است بنابرایﻦ
ایﻦ ﺁزمایﺶ مشابه مﻄالﻌههای فوﻕ طراﺣی و روی مردان ایرانی باﻻی  40ساﻝ
در سه ﮔروه سالﻢ )بدون سرطان پروستات( و ﮔروه بیماران دﭼار بﺰرگ ﺷدﮔی
ﺧوشﺧیﻢ پروستات یا  BPHو افراد مﺒتال به سرطان پروستات انﺠام ﺷد .امروزه
ﻛشﻒ ﺷده است ﻛه سرم ﺧون انﺴان ﺣاوی مقادیر زیادی پروتﺌیﻦ همﭽون
ﺁلﺒومیﻦ ) (Albuminو ﺁپولیﭙوپروتﺌیﻦ ) (Apolipoproteinاست).(1
مﻄالﻌهها نشان دادهاند ﻛه ﺁتوﺁنتی بادیهای اﺧتﺼاﺻی ﻋﻠیه پادتﻦهای توموری
ماهها ﺣتی ساﻝها ﻗﺒﻞ از تشخیص بالینی سرطان پدیدار میﺷوند و اینکه ﺁتوﺁنتی
بادیها در انواﻉ مختﻠفی از سرطانها یافت میﺷوند .ﺁتوﺁنتیبادیها زیﺴت
نشانگرهای ﻋالی برای تشخیص اولیه سرطان و ﺁزمایﺶ بالینی هﺴتند .فﻌالیت
سیﺴتﻢ دفاﻋی میﺰبان ﻋﻠیه تومور از همان مراﺣﻞ ابتدایی ﺷکﻞﮔیری و پیشرفت
تومور اتفاﻕ میافتد .در مراﺣﻞ بﻌدی ممکﻦ است ﻛه تومور بتواند انقدر پیشرفت
پیدا ﻛند ﻛه ﻗادر به فرار از سیﺴتﻢ ایمنی باﺷد .ایﻦ یﻚ نکته ﻛﻠیدی است ﻛه
نشان میدهد یﻚ زمان طالیی برای تشخیص افﺰایﺶ فﻌالیت سیﺴتﻢ ایمنی
در بیماران سرطانی وجود دارد .ایمنوﮔﻠوبیﻦ  (G (IgGیﻚ ﺁتوﺁنتی بادی است
ﻛه در سرم ﺧون افرادی ﻛه در مراﺣﻞ اولیه یا ابتدایی ابتال به سرطان پروستات
هﺴتند ،افﺰایﺶ داﺷته است .مشخص ﺷده است ﻛه در افراد مﺒتال به سرطان
پروستات ایمنوﮔﻠولیﻦ  Gدر باﻻتریﻦ میﺰان نﺴﺒت به افراد سالﻢ و یا بیماران تازه
مﺒتال ﺷده ﻗرار دارد)(2اما نتایﺞ مﻄالﻌه ﺣاﺿر با هیﭻ یﻚ از مﻄالﻌههای ﮔذﺷته،
همﺴو نﺒوده و تفاوت مﻌناداری بیﻦ ﮔروههای مﻄالﻌه مشاهده نشد .همانطور ﻛه
در جدوﻝ  1ﮔﺰارش ﺷده است تﻐییرهای اندازه نانوذرات در بیﻦ سه ﮔروه مﻌنادار
نﺒود .ایﻦ مﺴﺌﻠه ﺧالﻑ ﺁن ﭼیﺰی است ﻛه طﺒﻖ ﺁزمایﺶهای پیشیﻦ در تفاوت
مﻌنیدار بیﻦ ﮔروههای سالﻢ و ﺧوشﺧیﻢ با ﮔروه سرطان پروستات تایید ﺷده
بود)(2به نﻈر میرسد ﺁن ﭼیﺰی ﻛه سﺒب ﺷد اندازه نانوذرات در بیﻦ سه ﮔروه
تفاوت مﻌناداری پیدا نکند ،مربوﻁ به تﻐییر دمای مﺤیﻄی بوده ﻛه در ﺁماده ﺷدن
مﺤﻠوﻝ نانوذرات طال و پروتﺌیﻦهای سرمی رﺥ داده است .در تﺤقیﻖهای پیشیﻦ
مشخص ﺷده است ﻛه تﻐییر دمایی ناﭼیﺰ هﻢ میتواند ﺷکﻞﮔیری پروتﺌیﻦ ﻛرونا
را در اطراﻑ نانوذرات تﺤت تاﺛیر ﻗرار دهد) .(3بنابرایﻦ اﺣتماﻝ دارد از زمان تﻬیه
تا انتقاﻝ به ﺁزمایشگاه برای انﺠام  DLSتﻐییر دمایی ﻗابﻞ توجﻬی در نمونهها به
وجود ﺁمده باﺷد .اﮔرﭼه بﻌد از تﻬیه نمونهها ،ﺁنها در دمای  4سﻠﺴیوﺱ یخﭽاﻝ
ﻗرار ﮔرفتند ،اما در انتقاﻝ به ﺁزمایشگاه با توجه به بﻌد مﺴافت و زیاد بودن تﻌداد
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ﺷکﻞ  .4نمودار  Rplotهر سه ﮔروه مشخص ﺷده است ﻛه دارای یﻚ ﺧﻂ
مشترﻙ هﺴتند.
ایﻦ ﺧﻂ نشان میدهد نﺴﺒت  D1/D2در بیﻦ سه ﮔروه تفاوت مﻌناداری ندارد.

نتیجهگیری
ﺁزمون ایﻦ مﻄالﻌه یﻚ تﺴت ساده و تاﺣدی ارزان ﻗیمت است و در تﺤقیﻖهایی
ﻛه در نقاﻁ دیگر جﻬان روی افراد مﺒتال به سرطان پروستات انﺠام ﺷده ،جواﺏ
مﺜﺒت ﮔﺰارش ﺷده است .اما با توجه به در دسترﺱ نﺒودن ﺁسان و ارزان دستگاه
اندازهﮔیریﻛننده تﻐییرهای اندازه پروتوﺋیﻦ ﻛرونا در سراسر ﻛشور و ﺷﻬر تﻬران و
نﺒود امکان ﺁمادهسازی نمونههای بیولوژیکی در مﺤﻞ ﺁزمایﺶ نمیتوان به راﺣتی
از ایﻦ روش ﺁزمایشگاهی برای پیﺶبینی یا سنﺠﺶ ابتال به سرطان پروستات در
ایران استفاده ﻛرد .زیرا انﺠام ایﻦ ﺁزمایﺶ با وجود اینکه ساده به نﻈر میرسد ،ولی
مﺴتﻠﺰم در نﻈر ﮔرفتﻦ ﻋوامﻞ ﮔوناﮔونی همﭽون نوﻉ ﻛیفیت نانوذرات یا جنﺲ
نانوذرات و همﭽنیﻦ ﺛابت نگهداﺷتﻦ دمای مﺤیﻂ از زمان تﻬیه مﺤﻠوﻝ سرم با
نانوذرات طال تا زمان انﺠام ﺁزمون و همﭽنیﻦ دسترسی سریﻊ به دستگاه DLS
به دلیﻞ اهمیت داﺷتﻦ بازه زمانی بیﻦ تﻬیه مﺤﻠوﻝ پروتﺌیﻦ ﻛرونا و تﺴت DLS
است ﻛه انﺠام ﺁن را سخت و ﺣﺴاﺱ میﻛند .در نتیﺠه مﻄالﻌههای بیشتری باید
روی تﻌداد مردان ایرانی مﺒتال به سرطان و ﺧوشﺧیمی پروستات و مردان سالﻢ
باﻻی  40ساﻝ با رﻋایت موارد ذﻛر ﺷده انﺠام ﮔیرد.
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نمونهها امکان برﻗراری دمای مﺤیﻂ یکﺴان و پاییﻦ برای نمونهها ،ﭼه در زمان
انتقاﻝ و ﭼه در مﺤیﻂ مﺤﻞ تﺴت  ،DLSوجود نداﺷت .بنابرایﻦ ﺷاید همیﻦ
موﺿوﻉ سﺒب ﺷده بود تشکیﻞ پروتﺌیﻦ ﻛرونا در اطراﻑ نانوذرات تﺤت تاﺛیر تﻐییر
دمایی ﻗرار ﮔرفته و ﺣتی ﺁنتی بادی پﻠی ﻛﻠوناﻝ بﺰی ﻛه برای ﺁزمون  D2یﻌنی
تﻐییر اندازه پروتﺌیﻦ ﻛرونا بﻌد اﺿافه ﻛردن ﺁنتیبادی اﺿافه ﺷده بود بر اﺛر همیﻦ
تﻐییر دمایی به طور ﺻﺤیﺢ ﻋمﻞ نکرده باﺷد.
الﺒته استفاده از روش اندازهﮔیری پراﻛنﺶ نور از سﻄﺢ نانوذرات به هﻢ ﭼﺴﺒیده،
یﻚ مﺤدودت اساسی نیﺰ دارد ﻛه ﻇرفیت ایﻦ روش را برای تشخیصهای
زودهنگام بیماریها مﺤدود میﻛند .اساﺱ تشخیص در ایﻦ روش ،تﻐییر اندازه
سﻄﺢ نانوذرات طال در سرم تﻬه ﺷده از هر فرد است و از ایﻦ رو به راﺣتی ایﻦ
امکان وجود داره ﻛه موادی ﻏیراﺧتﺼاﺻی هﻢ بتوانند ایﻦ تﻐییر اندازه رو تﺤت
تاﺛیر ﻗرار دهند ،در ﺣالی ﻛه هیﭻ ارتﺒاطی با بیماری ندارند .وﻗتی ﻛه نانوذرات در
تماﺱ با مایﻌات زیﺴتی ﻗرار میﮔیرند ،پروتﺌیﻦها و دیگر مولکوﻝهای زیﺴتی
به سرﻋت به سﻄﺢ ﺁنها جذﺏ میﺷوند و یﻚ پوﺷﺶ بر سﻄﺢ نانوذرات به نام
پروتوﺋیﻦ ﻛرونا به وجود میﺁورند ﻛه میتواند به ﺷدت اندازه نانوذرات و همﭽنیﻦ
برهﻢﻛنﺶ نانوذرات با دیگر مولکوﻝهای زیﺴتی را تﺤت تاﺛیر ﻗرار دهد.
ایراد اساسی روشهای برپایه  DLSاﺣتماﻝ واﻛنﺶ با با مﺠموﻋههای پیﭽیده
و ناهمگنی از مواد زیﺴتی است .از جمﻠه سرم رﻗیﻖ نشده ﻛه ﺣاوی مﺠموﻋه
بﺰرﮔی از پروتﺌیﻦهاست ،یا اجﺰای سﻠولی مختﻠﻒ ﺧام ﻛه در سرم ﺧون وجود
دارند .در ایﻦ روش مﺠموﻋه همگنی از نانوذرات در مقابﻞ ایﻦ مﺠموﻋه ناهمگﻦ
زیﺴتی ﻗرار میﮔیرند .همﭽنیﻦ ایﻦ اﺣتماﻝ وجود دارد تﻐییری ﻛه در ساﺧتار
پروتﺌیﻦ ﻛرونا در نمونههای افراد مﺒتال به سرطان پروستات رﺥ داده ،اجازه نداده
ﺷﺒکهای از پروتﺌیﻦ ﻛروناها تشکیﻞ ﺷوند و ﺷاهد تﻐییر ﻗابﻞ توجه در سایﺰ D2
پروتﺌیﻦ ﻛرونا افراد سرطان پروستات نﺴﺒت به دو ﮔروه دیگر سالﻢ و ﺧوشﺧیمی
پروستات باﺷیﻢ .دلیﻞ دیگری ﻛه میتوان برای نﺒود تفاوت مﻌنادار بیﻦ دوﮔروه
سالﻢ و ﺧوشﺧیﻢ با سرم بیماران سرطانی متﺼور ﺷد ،مربوﻁ به زمان و تشکیﻞ
ساﺧتارهای پروتﺌیﻦ ﻛرونای نرم و پروتﺌیﻦ ﻛرونای سخت است ﭼرا ﻛه اجﺰای
پروتﺌیﻦ ﻛرونای نرم فقﻂ برای ﭼند دﻗیقه به نانوذرات متﺼﻞ باﻗی میمانند و
سﭙﺲ جای ﺧود را به پروتﺌیﻦ ﻛرونای سخت ﻛه پروتﺌیﻦهای با تمایﻞ اتﺼاﻝ
باﻻ هﺴتند ،میدهند) (4،1ایﻦ امر با توجه به طوﻻنی بودن مدت زمانی ﻛه
مخﻠوﻁ سرم و نانوذرات طال تﻬیه ﺷد )نﺴﺒت به زمانی ﻛه تﺴت  DLSروی
نمونهها انﺠام ﺷد ،ﭼیﺰی ﺣدود  24ساﻋت فاﺻﻠه زمانی( مﺤتمﻞ است ،در ﺣالی
ﻛه در ﻛارهای تﺤقیقاتی ﻗﺒﻠی ایﻦ زمان بیﻦ  15تا  30دﻗیقه بوده است)(2
ایﻦ اﺣتماﻝ نیﺰ وجود دارد ﻛه به دلیﻞ طوﻻنی بودن مدت زمان برهﻢﻛنﺶ
پروتﺌیﻦها و نانوذرات تﺠمﻊ پروتﺌیﻦها در اطراﻑ نانوذرات و اتﺼاﻝ ﺁنها به
یکدیگر در سه ﮔروه دﭼار تﻐییر ﺷده و ﺿخامت ﻛرونای سخت در  24ساﻋت
در ﮔروههای سالﻢ و ﺧوشﺧیﻢ با ﮔروه سرطانی یکﺴان ﺷده باﺷد .از سوی
دیگر در تﺤقیﻖهای پیشیﻦ مشخص ﺷده ﻛه برهﻢﻛنﺶ بیﻦ نانوذرات سنتﺰی

با پروتﺌیﻦهای سرم ﺧون میتواند سﺒب فﻌاﻝ ﺷدن دباره نانوذرات ﺷده ﻛه ایﻦ
امر سﺒب تاﺛیرهاییی بر پروتﺌیﻦ ﻛرونا میﺷود از جمﻠه اینکه یا ایﻦ برهﻢﻛنﺶ
ﺿﻌیﻒ بوده و تاﺛیرﭼندانی نمیتواند روی پروتﺌیﻦها بگذارد و یا بالﻌکﺲ به ﻗدری
ایﻦ برهﻢﻛنﺶ ﻗوی است ﻛه میتواند سﺒب دناتوره ﺷدن یا تﻐییر ﺷکﻞ و ﺣتی
تﺠﺰیه پروتﺌیﻦها ﺷده و ساﺧتارهای پﻠی پﭙتیدی تشکیﻞ دهند ﻛه ایﻦ ساﺧتارها
ﺧود میتوانند با یکدیگر بر هﻢﻛنﺶ دهند و ساﺧتار پروتﺌیﻦ ﻛرونا را تﻐییر دهند
و بههﻢ بریﺰند و همﭽنیﻦ به ﺻورت ذرات درﺷت در مﺤﻠوﻝ ﻇاهر ﺷوند.
همﭽنیﻦ بارهای منفی سیترات روی نانوذرات طال هﻢ میتوانند بر اﺛر برهﻢﻛنﺶ
با پروتﺌیﻦها از دست بروند)Inc. Most surfaces of engineered(5
 .nanoparticles (NPsاز همیﻦ رو با توجه به مدت زمان طوﻻنی برهﻢﻛنﺶ
بیﻦ پروتﺌیﻦها و نانوذرات طالی سیتراته ،در ﺁزمایﺶ ﺣاﺿر ایﻦ اﺣتماﻝ وجود
دارد ﻛه طی برهﻢﻛنﺶهای طوﻻنی ،بارهای منفی سیترات با پروتﺌیﻦها،
یونهای بار منفی از سﻄﺢ نانوذرات جدا ﺷده باﺷند و با ایﻦ فرﺽ ﻛه میﺰان
پروتﺌیﻦهای ایمونوﮔﻠوبیﻦ در سرمهای سرطانی بیشتر از افراد سالﻢ و ﺧوش
ﺧیﻢ است) (2برهﻢﻛنﺶهای ﮔﺴترده و طوﻻنیمدت در ایﻦ دسته سرمها سﺒب
از دست رفتﻦ یونهای سیتراته ﺷده و در نتیﺠه تﺠمﻊ و اندازه پروتﺌیﻦ ﻛرونا
در افراد سرطانی با دو ﮔروه دیگر تقریﺒﻦ یکﺴان ﺷده و تفاوت مﻌناداری نشان
ندادند .از سوی دیگر در تﺤقیﻖهای ﮔذﺷته ﺛابت ﺷده است ﻛه در بیماریهای
مختﻠﻒ سﻄﺢ ایمونوﮔﻠوبیﻦها مﺜﻞ  IgGافﺰایﺶ پیدا میﻛند و ایﻦ افﺰایﺶ ﺣتی
با افﺰایﺶ ایمونوﮔﻠوبیﻦهای دیگری مﺜﻞ  IgMهﻢ همراه است به ﻋنوان مﺜاﻝ
در بیماری ﺁرتریت روماتوﺋید )(11و از ﺁنﺠا ﻛه در افرادی ﻛه به ﻋنوان ﮔروه سالﻢ
در نﻈر ﮔرفته ﺷدهاند فقﻂ ایﻦ افراد از لﺤاﻅ سرطان پروستات با در نﻈر ﮔرفتﻦ
مﻌیار رایﺞ  PSAﻛه در همه ایﻦ افراد بیشتر از یﻚ بود سالﻢ در نﻈر ﮔرفته ﺷدند
و از لﺤاﻅ بیماریهای دیگری مﺜﻞ بیماری ﺁرتریت روماتوﺋیت ﻛه در ﺁن بیماری
نیﺰ میﺰان سﻄﺢ ایمونوﮔﻠوبیﻦ  IgGافﺰایﺶ پیدا میﻛند و یا بیماریهای ﻗﻠﺒی
یا بیماریهای ﻋفونی ساده مانند سرماﺧوردﮔی بررسی نشدند و ایﻦ اﺣتماﻝ باﻻ
بودن اندازه پروتﺌیﻦ ﻛرونای افراد سالﻢ را ﺷاید بتواند توجیه ﻛند.
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