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اندازهگیری و بررسی افینیتی آنتی بادی مونوکلونال سیتوکسیمب نشاندار با رادیونوکلید Ce
به دو شکل نانو و غیر نانو روی ردههای سلولی
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چکیده
مقدمه :رادیوایمونوتراپی ( )RITروش��ی برای درمان تومورهای بدخیم اس��ت .در این روش رادیو نوکلید به آنتی
یکنند ،واپاشی
ها به صورت گزینشی در جایگاههای بیماری تجمع م 
یش��ود و از آنجایی که آنتی بادی 
بادی متصل م 
یگردد .به این ترتیب در رادیوایمونوتراپی دز تابشی بیشینه به سلولهای
ماده رادیواکتیو باعث ایجاد سمیت سلولی م 
یرس��د .ژن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال ( )EGFRبا چسبیدن
بیمار منتقل ش��ده و دز کمتری به بافتهای سالم م 
یشود در عین حال ،تعداد بیشتر  EGFRروی سلولهای
به س��طح س��لول ،باعث رشد سلولهای سالم و سرطانی م 
یبخشد .ثابت شده است ،آنتی بادی مونوکلونال ستوکسیمب ()Cetuximab
ها را سرعت بیشتری م 
سرطانی رشد آن 
قادر است  EGFRرا مهار نماید .در این بررسی با نشاندار سازی  Cetuximab-DOTA-NHSتوسط رادیونوکلیدهای
سریم )141Ce( 141-به دو شکل نانو و غیرنانو ،میل پیوندی (افینیتی) آنتی بادی ستوکسیمب به  EGFRروی ردههای
یگردد.
سلولی سرطانی اندازهگیری و مقایسه م 
یشود .سپس با اضافه کردن شالتور DOTA-
مواد و روشها :ابتدا سیتوکسیمب تخلیص و بافر آن تغییر داده م 
یگیرد .پس از س��نتز
 NHSبه آنتی بادی به نس��بت  ،1:50تخلیص ش�لاتور -آنتی بادی و تغییر  PHآن نیز انجام م 
نانوذرات س��ریم با روش رس��وبگذاری و تولید سریم 141-به دو شکل نانو و غیرنانو ،رادیوکنژگه سازی Cetuximab-
یگیرد .پس از کشت و شمارش دو ردهی سلولی سرطانی
 DOTA-NHSبا سریم 141-به دو شکل نانو و غیرنانو انجام م 
 SW480و  ،MCF7ستوکسیمب( -141Ce DOTA-نانو) و ستوکسیمب(141Ce DOTA--غیرنانو) به ردههای سلولی
یگردد .برای بررسی میزان افینیتی آنتی بادی ستوکسیمب از روش  Badgerاستفاده شده و نتایج آن بر اساس
اضافه م 
یآید.
معادله  Scatchardبدست م 
نتایج :در مورد س��لولهای  MCF7ثابت افینیتی ستوکس��یمب( Ce DOTA--نانو) در مقایسه با ثابت افینیتی
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ستوکس��یمب(141Ce -DOTA-غیرنانو)  %34افزایش مییاید .در مورد سلولهای  SW480ثابت افینیتی ستوکسیمب-
(141Ce DOTAنانو) در مقایسه با ثابت افینیتی ستوکسیمب(141Ce-DOTA-غیرنانو)  %25افزایش مییاید .یعنی میلپیوندی آنتی بادی ستوکسیمب هنگامی که با نانوسریا 141-نشاندار میشود در مورد هر دو ردهی سلولی افزایش مییاید.
بحث و نتیجهگیری :افزایش نسبت سطح به حجم نانو ذرات موجب میشود واکنش پذیری نانوذرات افزایش یابد.
تعداد آنتیبادی روی س��طح نانو  141Ceبه مراتب بیش��تر از این تعداد در رادیونوکلید  141Ceبه شکل غیرنانو میباشد به
همین دلیل تمایل پیوند یا افینیتی آنتیبادی به آنتیژن زمانی که با نانوسریای اکتیو نشاندار میشود افزایش مییاید.
بنابراین نانو ذرات میتوانند عامل درمانی ممتازی برای افزایش بازده موثر در درمان باشند.
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