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 چکیده

کاهش  % 60که تا را مبتالیان به آرتریت روماتوئید   ی هاسنتز پروتئین در لنفوسیت  ،درمان بیورزونانس

  ی ها)پروتئین در زمان استراحت های گرماشوک پروتئین شده ، سنتز مختل  عادی سازی کرد بود   یافته 

kD 73  شوک و پس از القای  ( 65و ( به ترتیب گرماییkD 120 ،87 ،73    32، 55، 65، 72و )  را

. این  آورد فراهم را   32و   kD 70های پروتئین   باالیح  وسط ،در مقایسه با افراد سالمو   کرد  اصالح

بازسازی فعالیت عملکردی  به دلیل   ایکه تاثیرات درمانی بیورزونانس تا اندازه رود می تصور 

 .  است های گرماشوک عادی شدن سنتز پروتئین   ناشی از خود نوبه باشد که به  هالنفوسیت 

 پروتئین گرماشوک، آرتریت روماتوئید، درمان بیورزونانس  : واژگان کلیدی

 

 مقدمه 

زایی آرتریت روماتوئید  های استرس در ایجاد و آسیب شمار، نقش پروتئین علیرغم وجود مطالعات بی 

(RA همچنان نامشخص باقی مانده است )  [10 .] آزمایشی آرتریت روماتوئید در حیوانات   هایمدلسازی

( در آغاز  HSP60) kD 60عضو خانواده (  HSPهای گرماشوک ) حاکی از نقش کلیدی پروتئین 

های خونی پیرامونی، سرم و محتویات  [. با این وجود، بررسی سلول 7، 6] اند بودههای خودایمنی  پروسه 

بادی برعلیه  دهنده و اتوآنتی خودواکنش   T  هایلنفوسیت  های ی کلندهنده حضور مایع سینوویال نشان 
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HSP60 تردیدهایی در مورد نقش خاص   شد همین موضوع باعث   و [ 8افراد سالم بودند ] برخی   در

 . بوجود بیایند های استرس در آغاز این بیماری پروتئین 

سنتز  بازدارندگی  ،در طی بیماری آتریت روماتوئید [ نشان دادند که 3آزمایشگاهی پیشین ]  های پژوهش 

بازدارندگی به مدت  ؛ این پذیرد می ها صورت ( در لنفوسیت 65و  kD 120 ،95 ،70ها )  HSPبرخی 

  د شهای لنفوسیتی مشاهده  تمامی پروتئین  برای و شدت بیماری بستگی دارد. بازدارندگی سنتز مشابهی نیز 

های گرماشوک در طی بیماری آتریت  در سنتز پروتئین غیراختصاصی   نابسامانی  وجود  که حاکی از 

همراه اختالالت محافظت غیراختصاصی  های ایمنی به کلی سلول  اختالل نشانگر همچنین  روماتوئید و  

 .  بود  - ایمنی و غیره های کمپلکس یژه هیپوکسی، بو -رسان آرتریت روماتوئید برعلیه فاکتورهای آسیب 

بیورزونانس   های مبتالیان به آرتریت روماتوئید که درمان لنفوسیت  در سنتز پروتئین  رو،پیش   در مطالعه

(BRT ) اند  دریافت کرده ها را بصورت روتین و جهت از بین بردن اختالالت انرژی سیستم مریدین

در سال   IMEDIA، در مرکز  مورد استفاده ما بیورزونانس. دستگاه  بررسی قرار گرفته است  مورد 

-Hz  10از امواج الکترومغناطیسی در دامنه فرکانس   درمان با استفاده[. 2ساخته شده بود ] 1993

صورت پذیرفت. ارتعاشات ثبت شده از پوست بیمار پردازش شده و برای درمان بکار گرفته   500000

که   د دادنمی تنظیم آدپتوری را تشکیل  با تگاه یک مدار بسته  [. در طی درمان، بیمار و دس 1شدند ]

 .د رکمی تقویت های ارگانیسم برای بازسازی هوموستاز فیزیولوژیکی را  ظرفیت 

 ها مواد و روش 

سال سابقه آرتریت روماتوئید مورد   15-10سال دارای  50تا   33شش بیمار بین سنین در این پژوهش 

اصل و سیستم ایمنی را  که شرایط مف ی دوره بیورزونانس، نقاط زیست فعالبررسی قرار گرفتند. پیش از 

افت شاخص در  پدیده [.  1تعیین شدند ] 7ند با استفاده از متد طب سوزنی الکتریکی فول کرد مشخص می 

 تمامی بیماران مشاهده شد. 

  50) طبیعی الکتریکی آنها رامترهای طب سوزنی های سنی که پاگروه  متعلق به همانپنج نفر از افراد 

 آفرینی کردند. به عنوان گروه کنترل نقش   ،بودند  واحد(

تحت کنترل پارامترهای طب    ،دقیقه( 30جلسه )هر کدام  15-10شامل یک دوره درمان بیورزونانس 

 .پذیرفت می پس از نرمال شدن پارامترها پایان به این صورت هر جلسه    ؛سوزنی انجام پذیرفتند 

   ficoll Urografinگرادیان خون محیطی دارای هپارین با سانتریفویوژ در  ml 10از   هالنفوسیت 

(3g/cm 1.077 برای مدت )دوبار در بافر فسفات   ها سلولجداسازی شدند. دور   400دقیقه در   40

  دقیقه  20برای   ردو 400)سیگما( در  PRMI-164ماده  همراه ه )سیگما( شستشو شده و سپس ب 8دالبکو

  حاوی RPMI-1640( در  ml 2x610که به این ترتیب استخراج شدند )  هاییلنفوسیت . د سانتریفوژ شدن

 
7 Foll 
8 Dulbecco phosphate buffer 
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35S- متیونین(Ci/mlμ 10 ) هاسلول . پس از انکوباسیون، )شرایط استراحت( انکوبه شدند با همزم مالیم  

 رسوب کرده و جهت استخراج پروتئین بکار گرفته شدند.

  RPMI-1640محیط درجه سانتیگراد در  C 44ᵒ  دقیقه گرمادهی در15ها با شوک گرمایی در پروتئین 

در همان محیط صورت   C  ᵒ37ساعت انکوباسیون  3میتونین القا شد و به دنبال آن - 32S   حاوی

 پذیرفت. 

  10های مرده در یک محفظه گوریائف آمیزی شده و سلول رنگ  %0.2 9با استفاده از تریپان بلو  ها سلول

  ، انکوباسیونها و مرگ سلولی در تمامی مراحل جداسازی لنفوسیت میزان )هموسیتومتر( شمارش شدند. 

 % فراتر نرفت. 3از 

سنتز شده بودند با استفاده از  های انکوباسیون[ ]پس از دورهکه به تازگی   هاییپروتئین پپتیدی ترکیبات پلی 

[، اتورادیوگرافی  9] 12در حضور سدیم دودسیل سولفات  11آکریل آمید روش الکتروفورز در ژل پلی

 . ند [ و اتورادیوگرافی )برای تخمین دیداری( تحلیل شد 5کمی، الکتروفورز تعدیل شده دوبعدی ]

با سدیم دودسیل سولفات )سیگما( بکار گرفته  برای الکتروفورز   مارکرهای وزن مولکولی استاندارد 

  pIبا استفاده از  ،های مورد بررسیپروتئین ها برای  الکتروفوروگرام ( در pIشدند. نقاط ایزوالکتریک ) 

 [. 5استاندارد تعیین شدند ] های پروتئین 

% استیک اسید(  7الکل:  50%) R  0.25%-250 13ماس با کو ها لژبرای تحلیل اتورادیوگرافی، 

(  14)اسوما  IV-RTیک نوار فیلم اشعه ایکس  همراهه ب)اوکراین(   Gel- 1آمیزی شده و در دستگاهرنگ 

توسعه یافته، خشک شده و سپس با استفاده از یک  خشک شدند. نوارهای فیلم روز   13برای مدت  

ها با استفاده  ( اسکن شدند. دانسیتوگرام 15سنج( دو پرتویی )انستیتوبیوفیزیک، پوشچینو چگالی دانسیتومتر )

 ( تحلیل شدند. 16شیمادزو )   R3A-Cساز کروموپاتیک از یکپارچه 

-32Sهای نوسنتز دارای پروتئین صورت گرفت. نسبت میان  17تحلیل آماری با استفاده از تست فیشر 

پروتئین کل در نمونه )مجموع    و محتوایتیونین )بخش زیر قله مرتبط با تست پروتئین در دانسیتوگرام( م

  مورد  کوماس بدست آمده بود(  R250رنگ شده با   لها در دانسیتوگرام که با اسکن همان ژتمامی قله 

 داری آماری در نظر گرفته شد.  به عنوان سطح معنی  P 0.05 .  قرار گرفت تحلیل 

 
9 trypan blue 
10 Goryaev chamber 
11 Polyacrylamide gel 
12 sodium dodecyl sulfate 
13 Coomasse 
14 Svema 
15 Pushchino 
16 Shimadzu 
17 Fisher test. 
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 نتایج 

  ها دردر سنتز پروتئین  ،%(60بازدارندگی معنادار )میانگین در مبتالیان به آرتریت روماتوئید یک 

های ساختاری را  (. شوک گرمایی بیشتر سنتز پروتئین a.1در آزمایشگاه مشاهده شد )تصویر ها لنفوسیت 

به دلیل القای  را   65و   kD 95 ،70های % مقدار طبیعی( و سنتز پروتئین 30سرکوب کرد )تا حدود 

HSP شد، سطح القای   مشخص افزایش داد که این مورد توسط الکتروفورز دوبعدی های مربوط به آنها

 تر از حد نرمال بود. آنها بصورت معناداری پایین 

غلظت اوریک  و  )+++(  Cدهنده های بیوشیمیایی خون حاکی از آن فعالیت باالی پروتئین واکنش آزمون 

  (ESR ،μmol/liter 25  12های قرمز ) ( و سرعت رسوب گلبولμmol/liter 612 31اسید )

 . بودند  زیاد 

های در حال استراحت مبتالیان به آرتریت  ، شدت سنتز پروتئین در لنفوسیت پس از درمان بیورزونانس

،  kD 120 ،111های  (، هرچند که سنتز پروتئین 1روماتوئید عمال به سطح طبیعی بازگشت )تصویر 

و   kD  95 ،70 ،65 ،54های  سنتز پروتئین  ،(b،  1پایین باقی ماند. شوک گرمایی )تصویر  50و  95

الکتروفورز دو بعدی مشخص   این مورد در  و ارتقا بخشید های مربوط به آنها HPSبه دلیل القای  را   33

معناداری از سطوح طبیعی  بصورت  33و  kD 70های  HSP(. باید توجه داشت که  2)تصویر  بود 

،  kD  170های  سنتز پروتئین  از تر بود، هرچند که های ساختاری با ثبات فراتر رفتند. سنتز پروتئین 

 ( جلوگیری شد. kD 43اکتین ) پروتئین و   50و  111

پیش و پس از درمان بیورزونانس  های درحال استراحت ای از سنتز پروتئین در لنفوسیت تحلیل مقایسه 

با  مورد و برابر افزایش داده است. این درمان مذکور این سنتز را به میزان د ( نشان داد که a  ،b)تصویر 

  kD)احتماال توبولین( و    56پروتئین  و  65و  HSP  kD 170 ،70های  بهبود معنادار سنتز پروتئین 

،  kD 80های  پروتئین بود. شوک گرمایی باعث القای تغییرات مشابهی شد: سنتز  همراه پروتئین  54

به شکل معناداری )سه برابر( پس از دوره درمان بیورزونانس افزایش    27و   30،  33، 38، 50، 54

 یافت.  

لنفوسیتی نشان دادند که پس از درمان بیوروزنانس،   هایپروتئین الکتروفورز دوبعدی و اتورادیوگرافی  

نترل در  کگروه  یهان ی پروتئ ی د یپپتی پلزمایشگاه با ترکیب  ساخته شده در آ هایپروتئین پپتیدی ترکیب پلی 

 حالت  
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بیماران  های در حال استراحت ( در لنفوسیتb( و القا شده در اثر شوک گرمایی )a. سنتز پروتئین اولیه )1تصویر 
( در آزمایشگاه. محور افقی:  n=5( پیش و پس از درمان بیورزونانس در مقایسه با کنترل )n=6آرتریت روماتوئید )

 = وزن مولکولی[ Molecular weightها. ]ی نوسنتز/کل پروتئینهانیپروتئ 
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های  ی سنتزشده در لنفوسیتهانیپروتئ پپتیدی های دوبعدی معمولی )اسکن کامپیوتری( از ترکیب پلی. فلوگرام 2تصویر 
:  IEF(.  b( و پس از شوک گرمایی )aبیماران مبتال به آرتریت روماتوئید پس از درمان بیورزونانس؛ در حال استراحت )

: نقاط  pIآمید با سدیم دودسیل سولفات، پلی آکریل: جهت الکتروفورز در ژل  SDSجهت تمرکز ایزوالکتریکی، 
 ایزوالکتریک ترومپومیوزین و اکتین.

 

  ،های در حال استراحت در لنفوسیت [. 3( ]2خوانی دارد )تصویر استراحت و پس از شوک گرمایی هم 

این سنتز  مشاهده شد، در حالی که شوک گرمایی به شکل قابل توجهی  65و  HSP kD 73  ایپایه سنتز 

 kD)احتماال  33های و همچنین پروتئین  55و  kD 120 ،87 ،72های  HSPسنتز و  د یبخش را بهبود  

HSP 32 27( و  kD  ( به ترتیب  pI4.9  5.1و )  های ساختاری  سنتز پروتئین د. رکرا القاkD 56-54  

kD 111   (5.3=pI  ،)  هایپروتئین با بازدارندگی سنتز   حالت ر بود. این ت خانواده توبولین، باثبات از 

 .  شد همراه   kD 63اکتین و اسید  

  ESR   (mm/hبه شکل نرمال شدن   که در تمامی بیماران درمان منجر به بهبود بالینی باثبات شد 

5.30.5  کاهش میزان اوریک اسید تا سطح ،)μmol/liter 27563   پروتئین  فعالیت  کاهش و

 . خود را نشان داد  Cدهنده واکنش 

ها همراه است که  های ساختاری و استرسی در لنفوسیت آرتریت روماتوئید با بازدارندگی سنتز پروتئین 

با  این موضوع حاکی از وجود اختالل در سنتز پروتئین موجود زنده است. درمان بیورزونانس 

یک تاثیر تنظیم ایمنی   ، هبود پارامترهای بیوشیمیایی خونها و بسازی سنتز پروتئین در لنفوسیت عادی 

در   لیمقاومت غیراختصاصی ایمنی سلوتاثیر درمانی بیورزونانس با بهبود که   کنیم می ما تصور . دارد 

های گرماشوک  سازی سنتز پروتئین از راه عادی رسان آرتریت روماتوئید برابر فاکتورهای آسیب 

های  بنابراین درمان بیورزونانس سنتز پروتئین   .مرتبط است  ایمنی و غیره(  هایکمپلکس )هیپوکسی، 

HSP هایkD 73  تقریبا تمامی  در را سنتز تحریک شده در اثر شوک گرمایی  و  را القا  65و

HSP های  )پروتئین   ها سنتز برخی پروتئین   . موجب شد های افراد سالم های معمول لنفوسیت

به جز  ی ساختاری هاسنتز پروتئین  ،درمان بیوزونانس( از سطح کنترل باالتر رفت. kD 70گرماشوک 

پس از   را در زمان استراحت و  ( kD 43و اکتین )   kD 50( و  pI=5.3)  111، 170های پروتئین 

زایی آرتریت  ها در آسیب نقش این پروتئین شناخت موجود از حال ؛ با این با ثبات کرد شوک گرمایی  

 روماتوئید بسیار کم است. 

برای مدیریت این  تواند  مییک متد امیدوارکننده برای درمان آرتریت روماتوئید است که   BRTبنابراین  

هدفی مستقیم برای   HSP. مشخص نیست که آیا  شود به رویکردهای درمانی موجود اضافه  بیماری  

محسوب   د ندهمی را تشکیل  BRT[ که زیربنای تاثیرات 4ارتعاشات الکترومغناطیسی فرکانس پایین ] 

سازی سلولی )سیستم  فعال عوامل از راه تنظیم سایر   BRT[. این امکان وجود دارد که  1یا خیر ]   د شومی

 . سازد را فعال می   HSPهای  های ایمنی از جمله ژن ژنوم سلول ، ها و غیره(اکسیدانی، سیتوکین آنتی 
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