ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺎﻧﻮذرات
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﻟﯿﺰر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﻧﺎﻧﻮذرات وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدی دارﻧﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺧﯿﺮا ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن
»ﻣﺰوﺗﻠﯿﻮﻣﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه »ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ« و »ﻟﯿﺪز« ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن از ﻧﺎﻧﻮذرات
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻠﻮلﻫﺎی

ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دارد .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎره ،ﮐﺮه ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺗﻤﺎم
اﺷﮑﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﻔﻮذ
ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی آنﻫﺎ ،ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻃﻼ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺰارم
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮی اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎ رﺳﻮب ﻃﻼ درون ﻧﺎﻧﻮﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻧﻘﺮه در
دﻣﺎی اﺗﺎق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ روی ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻧﻘﺮه را در ﭘﯽ دارد .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ دﯾﻮاره اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮاص ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮر
ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺰوﺗﻠﯿﻮﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ »ارﺳﻼن آزاد« از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ درﺑﺎره اﯾﻦ روش درﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻣﺰوﺗﻠﯿﻮﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ درﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺰوﺗﻠﯿﻮﻣﺎی ﮐﺸﺖ ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ
و ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آنﻫﺎ ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  DNAآن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ از ﻟﯿﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی اﻃﺮاف ،ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻔﻮذ

ﮐﻨﺪ .دﻣﺎی ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را در ﭘﯽ
دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻗﯿﻘﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ وارد ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺮای

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن در
ژورﻧﺎل » «Smallﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

