
HIGHLIGHTS

1. Protein is one of the most important matri-
ces investigated and explored in forensic 
medicine, which has various applications 
in identifying and investigating the crime 
scene, identifying and tracking the criminal, 
and estimating the time after death.

2. Various techniques to investigate and track 
protein from different samples, among 
which we can mention proteomics mass 
spectrometry, fingerprint proteomic analysis 
and matrix-assisted laser absorption ioniza-
tion (MALDI).
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Protein is one of the most important biological evidences in forensic 
medicine. The proteins present in a specific sample are specific to each 
sample owner and are related to each specific tissue or organ. Because of 
this specificity, proteins are used to identify the tissue and the owner of the 
sample. The purpose of this review is to investigate the use and potential 
of proteins in forensic medicine. In this study, we will also examine the 
use of different techniques, including mass spectrometry, to detect proteins 
and their use in forensic medicine. This study will also mention the role of 
proteomics in solving intractable problems. Some innovative applications 
of proteomics in forensic medicine will also be mentioned.



مقدمه 
پروتئین های خاص هر بافت از رونویس��ی و ترجمه س��لول های 
خاص همان بافت منش��أ می گیرند. بنابراین، به عنوان یک اصل مهم 
در پزش��کی قانونی از پروتئین ها به منظور برای شناس��ایی بافت یا 
منبع مایعات بدن یک نمونه اس��تفاده می ش��ود ]1،2[. تکنیک های 
مختلفی به منظور توسعه دانش پروتئومیکس معرف شده اند که تأثیر 
مهمی در در بررسی های پزشکی قانونی نیز داشته اند ]3،4[. امروزه 
فناوری ه��ای نوین بس��یاری از محدودیت های اولی��ه علم پروتئین 
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واژگان کلیدی:
پروتئین

پروتئومیکس
پزشکی قانونی

ویژه نکات 
پروتئین یکی از مهم ترین ماتریس های مورد بررس��ی و کاوش در   -1
پزشکی قانونی است که کاربردهای مختلفی در شناسایی و بررسی 
صحنه جرم، شناسایی و ردیابی مجرم و برآورد زمان پس از مرگ 

دارد. 
تکنیک های مختلفی برای بررس��ی و ردیابی پروتئین از نمونه های   -2
مختلف وجود ارد که از آن جمله می توان به طیف س��نجی جرمی 
پروتئومیکس، تجزیه و تحلیل پروتئومیک اثر انگشت و یونیزاسیون 

جذب لیزر با کمک ماتریس )MALDI( اشاره کرد. 

پروتئین یکی از مهمترین ش��واهد بیولوژیکی در پزش��کی قانونی میباش��د. پروتئین های موجود در یک 
نمونه، خاص هر صاحب نمونه بوده و مربوط به هر بافت و یا ارگان مش��خص می باش��ند. به سبب همین 
اختصاصیت، از پروتئین ها برای شناس��ایی بافت و صاحب نمونه اس��تفاده میگ��ردد. همچنین پروتئین 
به عنوان یکی از مهمترین ماتریس های مورد اس��تفاده در پزش��کی قانونی می باشد که از آن در بررسی 
صحنه جرم و شناس��ایی مجرم اس��تفاده میگردد. با توس��عه علم پروتئومیک��س، کاربردها و روش های 
تش��خیصی نیز روز بروز توس��عه می یابند. امروزه روش��های دستگاهی بر پایه جرمس��نجی و سایر ابزار 
نوین، پیچیدگی بررسی های پروتئومیکس را مرتفع می سازد. پس از کشف شواهد پروتئومیکس، امکان 
تش��خیص و جمع آوری نمونه برای بررس��ی های مولکولی و ژنتیکی جهت تشخیص مجرم و منشأ نمونه 
وجود دارد. با این حال بسیاری از تکنیک های کاربردی و نوین پروتئومیکس در مراحل تحقیقاتی و اولیه 

بوده و نیازمند اخذ تأییدیه از مراجع ذیصالح در پزشکی قانونی می باشند. 

مقاله هاطالعات  چکید

پزش��کی قانونی را برطرف کرده ان��د و به همین میزان دانش پایه ای 
پروتئین نیز توسعه یافته است ]5[. پروتئین ها در پزشکی قانونی به 
سبب نقش جنایی از اهمیت باالیی برخوردار هستند، به همین دلیل 

روش های تشخیصی آنها نیز بایستی متقن و قابل اتکا باشند]6[.
همان طور که ذکر ش��د، پزش��کی قانونی به س��بب تنوع حیطه 
عملک��ردی با علوم پیش��رفته متنوعی در ارتباط اس��ت ]7[. با نگاه 
به گس��ترش روزاف��زون علومی همچ��ون پروتئومیکس و توس��عه 
کاربردهای آن در موارد مختلف، به نظر می رسد از این حیطه بتوان 
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در حل مس��ائل و مش��کالت مختلف موجود در پزشکی قانونی 
اس��تفاده کرد]8[. این مطالعه به بررسی و توضیح مروری برخی 
از کاربردهای پروتئومیکس در پزش��کی قانونی خواهد پرداخت. 
بدیهی است که آشنایی با قابلیت ها و کاربردهایش، امکان توسعه 
و به  کارگیری آن را در حیطه های مختلف پزش��کی قانونی و حل 

مشکالت بعضا الینحل فراهم خواهد ساخت.

اهمیت پروتئین در پزشکی قانونی 
پزش��کی قانونی به سبب جایگاه قضایی و جنایی آن اهمیت 
باالیی در کشف جرایم و شواهد دارد. یکی از مهم ترین موضوعات 
پزشکی قانونی شناسایی و تشخیص مایعات بدن است، به طوری 
که هر مای��ع بدن ترکیبی متمای��ز از پروتئین ها و مولکول های 
کوچک دارد ]9[. جداسازی و شناسایی پروتئین های یک نمونه، 
از نظر تش��خیص رد جنایت و صاحب نمونه اهمیت دارد ]10[. 
تکنیک های تشخیص پروتئین خاص و مایعات بدن با روش های 
ایمونولوژیک امکان پذیر اس��ت ]11[. یک��ی از اولین روش های 
تش��خیص صاحب نمونه، اس��تفاده از گروه ه��ای خونی بود که 
امروزه نیز به عنوان کمکی در ش��واهد جنایی کاربرد دارد ]11[. 
تکنیک های ایمنی شناس��ی به سبب اختصاصی بودن آنتی ژن و 

آنت بادی قابل اعتماد و دقیق هستند ]12[.
قاب��ل توجه��ی در  تکنیک ه��ای پروتئومی��ک پیش��رفت 
زیست شناسی سلولی و بیوش��یمی داشته اند ]13[. جداسازی و 
تشخیص پروتئین و پپتید از مهم ترین گام های تشخیص جرم و 
جنایت هستند که امروزه توسط روش های رایج و قابل اتکا مانند 

HPLC قابل انجام هستند ]14[.

یکی دیگر از تکنیک های ابداعی و کاربردی مهم در تش��خیص 
پروتئین، یونیزاس��یون الکترواس��پری )ESI( بود. به این صورت که 
وقتی پپتیدها از س��تون کروماتوگرافی شس��ته می ش��وند، در یک 
میدان الکتریک��ی قوی با گازهای خنثی بمباران اتمی می ش��وند. 
این فرآیند از نظر ش��یمیایی مالیم اس��ت و باعث تخریب پروتئین 
نمی ش��ود ]15[. هدف از بررس��ی پروتئین ها در پزش��کی قانونی، 
دس��تیابی به باالترین عمق یافته ها و شناس��ایی منش��أ آن است. 
ای��ن موضوع پیامدهای قابل توجهی در پزش��کی قانونی دارد، زیرا 
تش��خیص ندادن را نمی توان به عنوان ش��واهدی از غیاب در نظر 
گرفت. این چالش تحلیلی ش��باهت های زیادی با تجزیه و تحلیل 
ژنتیکی ژنوم های کم خوانده و کم پوش��ش دارد ]16[. در پزش��کی 

قانون��ی، بررس��ی های پروتئومیکس نیاز به اس��تفاده از روش های 
تش��خیصی متقن از جمله طیف س��نجی جرمی دارد، به طوری که 
تجزی��ه و تحلیل اخیرا پروتکل های طیف س��نجی جرمی به صورت 
حس��اس تر و ارزان تر و قدرت تش��خیصی باالت��ری تکامل یافته اند 

.]17[
همان طور که ذکر ش��د، خصوصیات منحصر به فرد پروتئین 
آن را ب��ه یک نمونه ای��ده آل برای تجزیه و تحلیلهای پزش��کی 
قانونی تبدیل می کند. ویژگی اصلی در پروتئومیکس قانونی، نوع 
نمونه مورد تجزیه و تحلیل است، به این صورت که شرایط مورد 
بررسی در پزشکی قانونی اغلب منجر به تخریب نمونه ها می شود 
]12[. نمونه های پروتئومیک مورد بررس��ی در پزشکی قانونی از 
مو یا استخوان و یا مایعات خشک شده مانند بدن و یا نمونه هایی 
از پوس��ت یا لباس اخذ می شوند. سایر نمونه های بیولوژیکی که 
در ی��ک صحنه جرم و از بدن خارج می ش��وند و ی��ا از یک فرد 
متوفی گرفته می شوند نیز ممکن است تحت تاثیر دماهای باال، 
رطوبت، اکسیداس��یون و ش��دت PH قرار گیرن��د ]11.18[ این 
موارد، تشخیص پروتئین ها در مایعات بدن را به خطر می اندازد و 

حساسیت بسیاری از روش ها را کاهش می دهند ]19[.
برای انجام بررسی های پروتئومیکس، آماده سازی نمونه شامل 
آب رس��انی مجدد، همگن س��ازی بافت، لیز سلول، محلول سازی 
نمونه و سانتریفیوژ می شود. به این صورت که ماتریس پروتئین 
باید دناتوره شود تا در معرض پروتئازها قرار گرفته و هضم شود. 
این امر با اس��تفاده از عوامل ش��یمیایی مانند اوره یا گوانیدین و 
شوینده های قوی اتفاق می افتد ]20[. متداول ترین پروتئاز مورد 
استفاده برای هضم، تریپسین است که ستون فقرات پپتیدی را 
در س��مت انتهایی C آرژنین و لیزین با بار مثبت هضم می کند 
]21[. پپتیدهای به دس��ت آمده حاوی 8- 15 اسید آمینه بوده 
و با بار مثبت در هر دو انتها مناسب کروماتوگرافی، یونیزاسیون 
و دس��تکاری و تکه تکه ش��دن در طیف س��نجی جرمی اس��ت 
]22[. در برخ��ی از تکنیک های جدید، از ذرات مغناطیس��ی و 
آنتی بادی ها نیز اس��تفاده شود ]23[. از آنجا که تهیه و پردازش 
نمونه های پروتئین و DNA به هم شباهت دارند، امکان به دست 
آوردن اطالعات نوکلئوتیدی و پروتئومیک از همان نمونه وجود 

دارد ]24[.
همان طور که ذکر ش��د، پروتئومیکس در پزش��کی قانونی با 
س��ایر رش��ته های پروتئومیکس، حتی در زمینه های تشخیصی 

بررسی مروری کاربردهای پروتئومیکس در پزشکی قانونی
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پزشکی متفاوت اس��ت و یکی از مهم ترین وجوه تشابه و تفاوت 
در نمونه ها و طریقه و ش��رایط اخذ آنهاس��ت. ب��ه طوری که در 
پزشکی و علوم زیستی، مایعات بدن اغلب به راحتی در دسترس 
هستند و با استفاده از ابزار دقیق، تجزیه و تحلیل می شوند ]25[. 
به عن��وان مثال درمورد ترکیب پروتئوم��ی مایعات منی و واژن 
کاربردهای مهمی در بالین و پزشکی قانونی دارند ]24[. همین 
موارد در رابطه با عرق بدن و استفراغ نیز صادق است. بافت هایی 
مانند استخوان، دندان، مو و ناخن و سلول های پوستی، در بالین 
و پروتئومیکس قانونی پردازش و تحلیل ش��ده اند ]27[. یکی از 
روش های مورد بررسی در پروتئومیکس پزشکی قانونی، مقایسه 
توده ه��ای پپتی��دی و طیف های جرمی با یک توالی اس��تاندارد 
هم��ان پپتید اس��ت ]28[. همچنین می توان از مقایس��ه منظم 
طیف پپتیدهای شناخته شده با طیف های داخل نمونه بهره برد. 
ب��ه این صورت که از کتابخانه های حاوی طیف پپتیدهای تولید 
شده توسط موسسه ملی استاندارد و فناوری یا دستگاه پروتئوم 
جهانی استفاده کرد. بنابراین، استفاده از کتابخانه های طیفی به 
این روش، ابزاری اساسی برای شناسایی و تأیید اعتبار ترکیبات 

ناشناخته در سم شناسی پزشکی قانونی است ]29[. 
پروتئومیکس پزش��کی قانون��ی کاربردهای دیگ��ری اعم از 
شناس��ایی مایعات و باف��ت بدن، تخمین فاصله پ��س از مرگ، 
شناس��ایی گونه ها، سم شناس��ی، تعیین جنس��یت و بررسی اثر 
انگشت اختصاص دارد ]5،6،13،14،30،31[. هر حوزه پیشرفتی 
را از کشف نشانگرهای زیستی مربوط به برنامه های پزشکی قانونی 
نشان می دهد. كاربردهای پزشكی قانونی معموالً نیازمند تمركز 
بر روش شناس��ی كمی، تالش برای نشان دادن قابلیت اطمینان، 
اس��تحكام، تكثیر و تكرارپذیری و تایید كامل بر روی نمونه های 
جهان واقعی اس��ت ]13،32[. برای اینکه پروتئومیکس پزشکی 
قانون��ی برای محققان عملی باش��د، این روش ه��ا باید اطالعات 
تأییدی مفید و س��رنخ های تحقیقاتی را ارائه دهند، ضمن اینکه 
از نظر هزینه، سهولت استفاده و دسترسی به سیستم عامل های 

طیف سنجی جرمی در دسترس باشند ]33[

بررسی پروتئومیکس در ارتباط با مایعات و بافت های بدن
مایعات بیولوژیکی مهم در پزشکی قانونی شامل خون، منی، 
بزاق، مایع واژن/قاعدگی است که اغلب درارتباط با یک جرم پیدا 

می ش��وند ]34[. مایعات بیولوژیکی اطالعات مهمی را در اختیار 
بازرسان و کارشناسان پزشکی قانونی قرار می دهند. پروتئین های 
موجود در یک نمونه بیولوژیکی اطالعات مهمی از نظر پزش��کی 
قانونی را ارائه می دهند. به این صورت که رونویسی و بیان ژن ها 
خاص هر بافت یا مایعات بدن هستند. در نتیجه پروتئین ها ساختار 
بافتی و عملکرد فیزیولوژیکی هر بافت را منعکس می کنند ]35[. 
از نظر تئوری، از محصوالت موجود در یک نمونه و مقادیر نسبی 
آنها می توان برای اس��تنباط منشأ بافتی یک نمونه استفاده کرد. 
با این حال، ابزار معاصر پزش��کی قانونی برای شناسایی مایعات 
بیولوژیکی، بر اساس همان روش های اساسی و تایید شده است و 
شامل واکنش های شیمیایی با اجزای مایع بدن، تشخیص ویژگی 
فعالیت آنزیمی مایعات بدن، یا درمورد منی، تجس��م مس��تقیم 

اسپرماتوزوئیدها توسط میکروسکوپ است ]36[.
در حال��ی ک��ه ای��ن تکنیک ه��ا ب��رای تحقیقات پزش��کی 
قانون��ی ارزش دارند، محدودیت های خاصی نی��ز دارند. امروزه، 
آزمایش��گاه های پزش��کی قانونی عملیاتی که هن��وز آنالیزهای 
سرولوژی انجام می دهند، تقریباً به طور یکنواخت از اتکای زیاد 
به روش های آنزیمی و رنگ سنجی به نفع واکنش های ایمنی در 
قالب روش ه��ای ایمونوکروماتوگرافی تغییر روش داده اند ]37[. 
این آزمایش ها با وجود حساس��یت، س��رعت و اس��تفاده آسان، 
هزینه بر ب��وده و از کمبود اختصاصیت مایعات بدن رنج می برند 
]10[. عوام��ل متعددی ممکن اس��ت در نتیجه صحیح آزمایش 
تداخل ایجاد کند که از آن جمله می توان به آالینده های محیطی 

اشاره کرد ]6،38[.
با از دس��ت دادن ساختار یکپارچه پروتئین هدف، نمونه های 
تخریب ش��ده کارآیی نخواهند داش��ت. غلظت های باالی آنتی ژن 
ه��دف نیز منجر ب��ه واکنش های منفی کاذب می ش��ود ]5،39[. 
س��رانجام، ناتوان��ی در هدف ق��رار دادن مایعات متع��دد در یک 
روش، منجر به مصرف نمونه اضافی و کاهش توان پاس��خ دهی در 
آزمایش��گاه می شود. بر خالف روش های سنتی، شناسایی مایعات 
بدن پروتئومیک اجازه می دهد تا مولتی پلکس ش��دن تش��خیص 
مایع��ات متعدد در یک روش واحد، در مقایس��ه ب��ا رویکردهای 
سرولوژی س��نتی به مصرف قابل توجه کمتری نمونه نیاز داشته 
باش��د و از همه مهم تر، شناس��ایی تأییدی مایعات هدف را فراهم 
می کند ]13،2،40[. روش های شناسایی مایعات بدن با استفاده از 
پروتئومیکس دقیق، حساس و قابل تحمل برای به چالش کشیدن 
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نمونه کارها هستند. مطالعات اضافی نشان داده اند كه گردش كار 
هدفمند پروتئومیكس با آزمایش ژنتیك پایین دستی سازگار است 
]41[. مقدار اطالعات ژنتیکی در یک نمونه پروتئینی می تواند قابل 
توجه و برای بررسی های بیش��تر کاربردی باشد ]8[. کاربردهای 
فوق پروتئومیکس نشان دهنده تمرکز اصلی پروتئومیکس پزشکی 
قانون��ی اس��ت و نزدیکترین مرحله به اجراس��ت. دو کاربرد فوق، 
شناس��ایی مایع��ات بدن و بافت و تعیین صاح��ب نمونه از طریق 
ژنوتیپ، نشان دهنده اولویت های دانش پروتئومیکس قانونی است. 
با این حال، سایر کاربردهای پروتئومیکس پزشکی قانونی نیز تحت 
تحقیق و توسعه فعال است. برخی از اینها مانند تجزیه و تحلیل اثر 
انگشت و تعیین گونه ها همچنین نشان دهنده اولویت های تاریخی 
علم پزشکی قانونی است. سایر کاربردها مانند سم شناسی پپتید، 
تعیین جنسیت و تخمین فاصله پس از مرگ، اولویت های جدید 

در این زمینه را منعکس می کنند.

پروتئومیکس در بررسی های جنایی
یک��ی از مهم ترین ش��واهد کاربردی در پزش��کی قانونی، اثر 
انگش��ت اس��ت که منبع مهمی از اطالعات پزش��کی قانونی را 
فراه��م می کند ]32[. اثر انگش��ت هنگامی ایجاد می ش��ود که 
مواد از انگش��تان یا کف دس��ت به یک سطح جامد منتقل شود. 
مقادیر انتقال این مواد بسیار متغیر است و اغلب منجر به وجود 
سطوح کمی از مواد موجود برای تجزیه و تحلیل می شود ]42[. 
از ویژگی های غالب اثر انگش��ت، دش��واری در به دس��ت آوردن 
DNA اس��ت ]43[. از آنجا که عالمت های انگش��ت روی سطوح 

دو بع��دی قرار دارند، در معرض تخریب ش��دید عوامل محیطی 
قرار می گیرند ]44[. در یک س��ناریو که ممکن اس��ت یک نوع 
خ��اص از اطالعات، مانند نمایه STR جزئ��ی، اطالعات کافی را 
فراهم نکند، ترکیب انواع اطالعات اضافی ممکن است اطالعات 
شناس��ایی اضافی یا زمینه تحقیق را فراهم کند ]11[. بنابراین 
روش های تحلیلی باید چندگانه باشند و سایر روش های تجزیه و 

تحلیل را با خطر مواجه نسازند ]45[.
ماهیت اثر انگشت اجازه می دهد تا طیف سنجی جرمی در دو 
بعد انجام ش��ود و در نتیجه تصاویر از جرم های متعدد به دست 
آی��د ]19،46[. همان طور که اش��اره ش��د، تکنیک های ابتدایی 
پروتئومیکس برای شناسایی مایعات بدن در عالمت هایی مانند 
مایع واژن یا خون استفاده می شود ]47[. از این نظر پروتئین های 

اثر انگشت، مانند هر منبع پروتئینی، منبعی از پپتیدهای متنوع 
ژنتیکی است که می تواند برای شناسایی انسان و تخمین بالقوه 
زمینه زیس��ت جغرافیایی مورد اس��تفاده قرار گی��رد ]13.47[. 
پروتئین ها عالوه بر اینکه حاوی اطالعات تنوع ژنتیکی در جمعیت 
انسانی هستند، حاوی اطالعات فیلوژنتیک نیز هستند. بسیاری 
از پپتیدها از گونه های مختلف در پروتئین ها، به ویژه از گونه های 
مرتبط، یکس��ان باقی می مانند اما با فاصله تکاملی، ویژگی های 
مشترک آنها کاهش می یابد ]48[. با این حال، ژنوم های مربوط 
به جانوران به خوبی اجازه شناسایی ساده اسیدهای آمینه خاص 

گونه و نشانگرهای زیستی پپتیدی را می دهند ]12[.
یکی از اولویت های پزشکی قانونی، شناسایی گونه های قطعات 
استخوان بدون DNA یا مارکرهای استئولوژیک است. در بسیاری 
از این موارد، از تغییر طیف س��نجی جرمی به نام یونیزاس��یون 
جذب لیزر با کمک ماتریس )MALDI( استفاده می شود که توده 
پپتی��دی دقیقی از اثر انگش��ت را از یک س��طح دو بعدی تهیه 
می کند ]49[. شناسایی و ردیابی پروتئین ها از نمونه های تخریب 
شده استخوان با استفاده از پروتئومیکس نیز یک حوزه مهم در 
پزشکی قانونی است که آماده سازی و خالص سازی نمونه ها در آن 

اهمیت باالیی دارد ]47[.
استفاده از پروتئومیکس در تعیین جنسیت نیز یکی از اهداف 
مهم پزش��کی قانون��ی و یک روش معتبر با کارب��ردی واضح در 
زمینه های باستان شناسی است ]50[. ابزار مورد استفاده در این 
زمینه در زمینه های پزشکی قانونی نیز باید ایجاد شود. هر روش 
جدید برای ارزیابی عملکرد، مزایا و هش��دارهای احتمالی، برای 
مفید بودن در ارزیابی طیف وسیعی از کاربردهای آن در گردش 
کار پزشکی قانونی، به آزمایش��ات اعتبارسنجی دقیق نیاز دارد. 
برآورد جنسیت با استفاده از پردازش نمونه DNA پزشکی قانونی 
و تحلی��ل پروتئومیکس قوی قابل اتکاس��ت، اما ثابت ش��ده که 
روش های بررسی DNA باستانی دقیق تر از روش های پروتئومیک 
هستند. تجزیه و تحلیل سیستماتیک تخمین جنسیت پزشکی 
قانونی فعلی به عنوان تابعی از کیفیت DNA و مقایسه مستقیم 

آن با برآورد جنس پروتئومیک نشان داده شده  است ]51[.

کاربرد پروتئومیکس در برآورد فاصله پس از مرگ
محی��ط و عوامل دمایی و ش��یمیایی، پروتئین ها را در طول 
زمان تغییر می دهند. بنابراین تغییرات پروتئومیک ممکن است 

بررسی مروری کاربردهای پروتئومیکس در پزشکی قانونی
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اب��زاری برای تعیین فاصله پ��س از مرگ باش��د ]52[. در طی 
دوره های طوالنی، از تغییرات پروتئوم اس��تخوان برای شناسایی 
پروتئین های��ی که با نرخ های مختلف در طی چند ماه یا س��ال 
تخریب می ش��وند، استفاده شده  اس��ت. این داده ها برای توسعه 
الگوریتم های پیش بینی فواصل پس از مرگ اس��تفاده می شوند 
]53[. این فرآیند ممکن اس��ت حتی در استخوان های باقیمانده 
در محیط ه��ای آبی نیز ممکن باش��د ]54[. در این رابطه مزیت 
پروتئومیکس این اس��ت که این روش ها به یکپارچگی تشریحی 
وابس��ته نیس��تند ]31،55[. اصالح پروتئین نیز در اینجا نقش 
بالق��وه دارد. به عنوان مثال، از بین ب��ردن پروتئین های مو طی 
چند دهه افزایش یافته  است. Deamidation بسته به آمینو اسید، 
توال��ی پروتئین ه��ای جانب��ی و انعطاف پذی��ری پروتئی��ن ب��ا 
سرعت های مختلفی انجام می شود ]54[. این عوامل شیمیایی و 
زیست محیطی پیچیده و متغیر منجر به سطح باالیی از واریانس 
در نقاط مختلف زمانی می شود و نشان می دهد که بیشتر از یک 
نشانگر زمان، یک انعکاس از حفظ و قرار گرفتن در معرض عوامل 
محیطی است ]18[. این فرآیندها تحت تاثیر میکروفلور محیطی 
ک��ه از پروتئین ب��ه عنوان منبع مواد مغذی اس��تفاده می کند و 
پروتئازهای غیراختصاصی قرار می گیرند. در حالی که پیچیدگی 
نمونه ب��ه دلیل این تغییرات متنوع افزایش می یابد، بخش��ی از 
پروتئ��وم موجود ب��رای تجزیه و تحلیل از پیچیدگی کاس��ته و 
در نتیجه اطالعات از دس��ت م��ی رود. ماهیت احتمالی تغییرات 
ش��یمیایی، تعداد زیادی از تغییرات بالقوه را ش��امل می شود و 
توانایی محدودی برای شناس��ایی کامل هم��ه پروتئوفرم ها ارائه 
می دهن��د که همگی از چالش ه��ای موجود برای تخمین فاصله 
پس از مرگ اس��ت. آزمایش��ات الزم با این وجود و در محدوده 

فناوری فعلی قابل دستیابی است ]57[.

بحث
پروتئین یکی از ش��واهد مهم بیولوژیکی است؛ بسیار پایدار 
است و فراوان ترین مولکول زیستی در نمونه های پزشکی قانونی 
اس��ت. جمعیت پروتئین در یک نمونه بیولوژیکی بس��یار زیاد و 
بسیار پیچیده با خواص ش��یمیایی، بیولوژیکی و ژنتیکی خاص 
گون��ه برای محقق مفید اس��ت. اطالعات پروتئین��ی موجود در 
ش��واهد بیولوژیک��ی در طول تاریخ برای تعیی��ن مایعات بدن و 
تعیین بافت، شناسایی انسان و تعیین گونه ها مورد استفاده قرار 

گرفته اند ]5.11.45[. ظهور روش های مبتنی بر DNA قدرتمند، 
بس��یار حس��اس، آموزنده و قوی، تمرکز علم پروتئین پزش��کی 
قانونی را به س��مت شناس��ایی مایعات بدن تغییر داده است. در 
سال های اخیر فناوری پروتئومیک، از طریق طیف سنجی جرمی، 
برای استخراج اطالعات بیشتر از مولفه پروتئینی شواهد و برای 
انجام این کار با اس��تفاده از گردش کار ساده تر، سازگارتر و قابل 
تولید، توسعه یافته  است. پروتئین همیشه کانون اصلی شناسایی 

مایعات بدن بوده و هست ]58[.
اکنون به دلیل طیسنجی جرمی، نشانگرهای زیستی پپتیدی 
قابل اعتماد برای شناسایی مایعات بدن در حال تبدیل شدن به 
کّمی و با حساس��یت بیشتر هس��تند که در سطح حساسیت و 
دقت باالتر از سایر سیستم عامل های وابسته به آنتی بادی عمل 
می-کنند. روش های پردازش نمونه پروتئین پزش��کی قانونی و 
طیف سنجی جرمی در حال توسعه است که با روش های مبتنی 
بر DNA س��ازگار است، نمونه کمتری مصرف می کند و می تواند 
به صورت خودکار انجام ش��ود. این یک ابزار قدرتمند برای درک 

زمینه پزشکی قانونی صحنه جرم را فراهم می کند ]5.59[.
اخی��راً تحولی اساس��ی در فن��اوری پروتئومی��ک و به  ویژه 
پروتئومیکس قانونی ایجاد شده  است. همچنین روش های مبتنی 
بر ابزار دقیق به تکامل خ��ود ادامه خواهند داد. به عنوان مثال، 
داده ه��ای حاصل از روش های نوین طیف س��نجی جرمی مانند 
اس��تفاده از ش��یمی  ایزوتوپ پایدار، استفاده از مولتی پلکسینگ 
نمونه و اس��تراتژی های دیگر در پزشکی قانونی نیز تأثیر خواهد 
داش��ت. استفاده از ذرات مغناطیسی در تهیه نمونه با کاربرد در 
پروتئومیک��س در نمونه های تخریب ش��ده و در معرض محیط 
زیس��ت را به طرز چشمگیری گسترش می دهد. پیشرفت دیگر 
در این زمینه ش��امل اس��تفاده از نانو منافذ ب��رای تعیین توالی 

مولکول های پروتئین منفرد است ]60،61[. 

نتیجه گیری
توسعه طیف س��نجی جرمی پروتئومیک و بهبود روش های 
پردازش نمونه نیز فرصت های جدیدی را برای استخراج شناسایی 
اطالع��ات ژنتیکی از یک نمونه پزش��کی قانونی فراهم می کند. 
شناسایی و تولید پروفیل های پپتیدی متنوع ژنتیکی از پروتئین 
هنوز ه��م می تواند پس از تخریب DNA در یک نمونه رخ دهد. 
تکنیک و فناوری تشخیص GVP که در ابتدا بر روی ساقه های مو 
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متمرکز شده است، همچنان در حال تکامل است و چالش هایی 
مانند اس��تفاده از قانون محصول به طور فعال در حال بررس��ی 
است. مطالعات اعتبارسنجی مانند کاربرد در سناریوهای زندگی 
واقعی و مطالعات عملکرد بین آزمایشگاهی در حال توسعه است. 
پروتئومیکس پزشکی قانونی همچنین به سایر کاربردهای بالقوه 
نیز گس��ترش می یابد. برآورد جن��س پروتئومیک، برآورد فاصله 
پس از مرگ، تعیین گونه و تجزیه و تحلیل عالمت انگشت همه 
به طور فعال در حال بررس��ی هستند. هر یک از این مناطق در 
مراحل مختلف توسعه قرار دارند و کاربرد هر روش در تحقیقات 
پزشکی قانونی و چگونگی و میزان اتخاذ آنها توسط جامعه پزشکی 
قانونی هنوز مشخص است. مأموریت علم پزشکی قانونی افزایش 
یکپارچگی سیس��تم عدالت کیفری است. بنابراین محققان باید 
حداکثر اطالعات را از یک نمونه با حداقل مصرف نمونه به دست 
آورند. پروتئومیکس پزشکی قانونی به جایی رسیده که می تواند 
)یا به زودی خواهد توانس��ت( ابزارهای اضافی ایجاد کند که به 
ای��ن موارد کمک می کنند. تجزیه و تحلی��ل کارآمدتر و مؤثرتر 
محتوای پروتئین ش��واهدی را برای کسانی فراهم می کند که به 

دنبال حداکثر میزان اطالعات در صحنه جرم هستند.

تأییدیه اخالقی: پژوهش حاضر در کمیته پژوهشی اداره کل پزشکی قانونی استان 
فارس مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است.

تعارض منافع: نویسندگان مقاله حاضر هیچگونه تضاد منافعی را ابراز نمی دارند.
س�هم نویس�ندگان: محمد زارع نژاد: ایده پردازی، جم��ع آوری اطالعات و نگارش 
قس��مت مقدمه و بحث )20 درصد(؛ علیرضا درودچی: م��رور مقاالت )15 درصد(؛ 
عبدالرسول ملک پور: نگارش مقاله و مرور مقاالت )15 درصد(؛ همایون حسینی نژاد، 
پانته آ رمضان نژاد، رضا خش��نود، مریم ولی ئی و بهداد درودچی هر کدام به میزان 

10 درصد در نگارش مقاله نقش داشتند.
منابع مالی: مطالعه حاضر مورد حمایت مالی قرار نگرفته است.
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