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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

مقاله پژوهشي

بررسی کارایی نانوذرات لیپوزومی حاوی نقاط کوانتمی بارگذاری شده با داروی
ضدسرطان دوکسوروبیسن در درمان سرطان سینه و ارایه مدل ریاضی برای سنتیک رسانش
جواد شهابي* ،1امير حيدرینسب ،2عظيم اکبرزاده ،3مهدی

ارجمند4
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 -4دانشيار -وابسته به عضو هيت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب.
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چکیده
مقدمه :نانوذرات عالوه بر افزایش کارایی داروهای گوناگون باعث کاهش عوارض جانبی آنها نیز میگردند .در این مطالعه فرموالسیونهای نانوذرهای
متفاوتی از داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین تهیه شد .کارایی فرموالسیونهای تولید شده در محیط کشت سلول نسبت به داروی آزاد بررسی گردید.
مواد و روشها :از روش تبخیر فاز معکوس برای ساخت لیپوزوم حاوی دوکسوروبیسین استفاده شد .نانوذرات گرافیت تهیه شدند .این نانوذرات با لیپوزوم
حاوی دوکسوروبیسین مخلوط و نانوکمپلکس مربوطه کانژوگه شد .از روشهای طیف سنجی نور مرئی -فرابنفش و تفرق دینامیک نور ،برای توصیف
نانوذرات استفاده گردید .جهت سمیت فرموالسیونهای مختلف از روش  MTTو سلول  MCF-7استفاده شد.
نتایج :میزان بارگذاری دارو در لیپوزومها  72درصد محاسبه شد .بیشترین اندازه مربوطبه کمپلکس نانوکانژوگه با نانومتر و کمترین اندازه مربوطبه نانوذره
گرافن اکساید با اندازه نانومتر بود .رهایش کنترل شده در  96ساعت و میزان رهایش دارو  43/95درصد مشخص شد .کارایی دارو در حالت نانوذره نسبت
به داروی آزاد افزایش قابل مالحظه مییابد .در کمترین غلظت دارو ( 10ماکروموالر) ،سمیت لیپوزوم حاوی دوکسوروبیسین  72درصد و کمپلکس
نانوکونژوگه  85درصدتخمین زده شد .داروی آزاد سمیت سلولی  35درصدی در غلظت  10ماکروموالر و  89درصد در غلظت  2500ماکروموالر باعث
شد.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه سامانه لیپوزومی حاوی دوکسوروبیسین آهسته رهش ،نشان داد لیپوزوم بهعنوان نانوذرهای مناسب برای دوکسوروبیسین عمل
میکند .در حضور این نانوذره در کمپلکس ،سمیت به میزان چشمگیری افزایش یافت.

واژههای کلیدی :نانوذرات گرافن اکساید ،لیپوزوم ،دوکسوروبیسین ،دارورسانی.
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دارو اثر منفي بگذارد .در نوع دوم از اين نوع کمپلکس ،نانوذرات گرافن
اکسايد در غشاء ليپيدی حضور دارند ( .)22اما از آنجايي که ضخامت دو
اليهی ليپيدی تنها  5نانومتر است ،به همين دليل در اين نوع تنها تعداد
محدودی نانوذره گرافن اکسايد ميتوانند در غشاء ادغام شوند .کمپلکس
سوم يک ليپوزوم تغييريافته با نانوذرات گرافن اکسايد در سطح است.
اين نوع از کمپلکساز طريق ترکيب سوسپانسيون ليپوزومي با نانوذره
گرافن اکسايد به آساني بهدست ميآيند (.)27
در حال حاضر ،سرطان سينه در جوام انساني شاي شده است و
سرطان بهعنوان دومين علت مرگ و مير در کشورهای در حال توسعه
تبديل شده است ( 19و .)20
دوکسوروبيسين يک داروی ضدسرطان است .استفاده از اين دارو در
درمان اختاللهای ميلوپروليفراتيو و سرطان پستان رايج است ( 14و
 .)24اين دارو به موازات خاصيت ضدسرطاني دارای عوارض جانبي
ميباشد .خواب آلودگي ،تهوع ،استفراغ و اسهال جزء عوارض جانبي آن
محسوب ميشود .همچنين پيوست ،موکوزيتيسن ،کم اشتهايي ورم
مخاط دهان و لثه ( ،)stomatitisسميت مغز استخوان ،ريزش مو،
تغييرات پوستي ،تغيير آنزيمهای کبدی ،کراتينين و اوره خون عوارض
جانبي ديگری ميباشند که به اين دارو نسبت ميدهند ( .)14بر اساس
همين مشاهدهها تصميم گرفته شد تا با استفاده از فناوری نانو از اين
دارو فرموالسيوني تهيه گردد تا کارايي دارو افزايش يابد.
چرا نانوذرات گرافن اکسايد انتخاب کرديم؟
يکي از مزايای استفاده از اکسيد گرافن در حوزه دارويي و پزشکي آن
است که ميتواند به خوبي در محينهای آبي و زيستي پراکنده شود.
ايجاد سوسپانسيون پايدار از اکسيد گرافن در محين زيستي بهدليل حضور
گروههای عاملي آب دوست کربوکسيليک روی صفحات ان است ( 3و
 .)4عالوه بر اين ،اکسيد گرافن دارای سطح ويژه باال بهدليل شکل و
هندسه منحصر به فرد ،توانايي بارگيری باال ،سنتز آسان و هزينه کم،
زيست سازگاری بسيار خوب ،حالليت در آب و سميت کم است که آن
را ايدهآل جهت بارگذاری دارو و دارورساني هدفمند ميکند ( .)5استحکام
اکسيد گرافن باعث حفظ يکپارچگي نانوکامپوزيتهای توليدی از اين
ماده شده و توانايي حمل دارو تا هدف موردنظر را فراهم ميکند (.)6

مقدمه
استفاده از نانوساختارهای چند عملکردی در پزشکي با استقبال روز
افزوني رو به رو است .پيشرفتهای اخير در مهندسي شيمي و فناوری
منجر به توليد انواع مختلف نانوساختارها شده است .از آنها ميتوان
نقاط کوانتمي ،نانوپوسته ،نانوذرات گرافن اکسايد ،نانوذرات پارامغناطيس،
نانو لولههای کربني و سيستمهای با اساس ليپيدی نام برد ( .)8اين
ترکيبها باعث کاهش عوارض جانبي و افزايش کارايي عوامل شيمي
درماني ميشوند ( .)10همچنين از آنها با هدف عبور از موان زيستي،
حفاظت از دارو و رها کردن دز بهينه استفاده ميشود ( .)6استفاده از
نانوذرات بهعنوان حامل دارو از دو ويژگي اين مواد نشأت ميگيرد ،اول
اين نانوذرات بهدليل اندازه کوچک شان ميتوانند از طريق مويرگهای
بسيار ريز درون سلولهای موردنظر نفوذ کنند و درنتيجه باعث تجم
کارامد دارو در جايگاههای هدف در بدن شوند .ديگر اين که استفاده از
مواد زيست تخريبپذير برای تهيه نانوذرات باعث انتشار پايدار و
يکنواخت دارو در جايگاه هدف برای يک دوره چند روزه يا چند هفته
ميشود ( .)1ليپوزومها بهعنوان حاملهای رايج دارويي استفاده ميشوند.
بعضي از آنها مثل دوکسيل ( )Doxilبهوسيله  FDAتأييد شده است (.)11
ليپوزومها ساختار ويزگولي فسفوليپيدی هستند که از يک دم آب گريز و يه
سر آب دوست تشکيل شدهاند .بهدليل خاصيت آمفي پاتيک ميتوانند
مولکولهای دارويي محلول در آب را در فاز داخلي و مولکولهای محلول
در چربي را در غشاء آب گريز خود کپسوله کنند (.)2
بهبود نسل آينده حاملهای دارويي ليپوزومي شامل رهش قابل کنترل
و آشکارسازی آنها از طريق اضافه کردن مولکولهای عملياتي قابل
اجرا است .منظور از مولکولهای عملياتي مولکولهايي است که نسبت
به دما يا  PHحساس هستند يا اينکه قابليت آشکارسازی دارند ( .)16در
حيطه پزشکي نانو ذرات گرافن اکسايد بهدليل خواص فيزيکي -شيميايي
وابسته به اندازه و شکل ،مولکولهای عملياتي مورد توجهای هستند
( .)29از آنها در کابردهای گوناگون مثل تنظيم داخل سلولي بيان ژن،
شيمي درماني و دارورساني استفاده ميشود .ليپوزومها روش مؤثر برای
تحويل داخل سلولي نانوذرات ريز گرافن اکسايد هستند .جذب سلولي
نانوذرات گرافن اکسايد با استفاده از ليپوزومها بهعنوان حامل تقويت
ميشود .همچنين اتصال آسان ليگاندهای به سطح ليپوزومهای حاوی
نانوذرات گرافن اکسايد ،امکان هدفگيری فعال اين حاملها را فراهم
آورده است ( .)19سه نوع کمپلکس ليپوزوم -نانوذره گرافن اکسايد وجود
دارد .نوع اول نانوذره گرافن اکسايد در داخل ليپوزوم قرار ميگيرد .اين
نوع از کمپلکس از طريق احياء يونهای گرافن اکسايد در حضور يک
احياءکننده ساخته ميشود ( .)30از اين نوع برای بررسي توزي درون
تنيليپوزوم استفاده ميشود ( .)11عمل احياء ممکن است بر روی فعاليت

مواد و روشها
ايزوپروپانول و اتانول از شرکت مرک (بهترتيب کاتولوگ شماره -100983
 )100796خريداری شد .کلسترول ،دوکسوروبيسين ،فسفاتيديل کولين،
گرافيت ،و  MTTاز شرکت سيگما (بهترتيب از کاتولوگ شماره
())CDS009076- AD00218-JRD0288-305855-CDS016088
خريداری گرديد .پلي اتيلن گليکول ( )3500از شرکت کيمياگران شماره
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کمپلکس نانوذره گرافن اکسايد ،همين فرايند و با همين غلظت نانوذره
گرافن اکسايد صورت گرفت (( )14شکل  1و .)2

کاتولوگ  K500109تهيه شد .محين کشت  RPMI1640از شرکت
 Invitrogenبه شماره کاتولوگ  IV864869خريداری شد .سلول -7
 MCFاز بانک سلولي انستيتو پاستور ايران تهيه شد .آب استفاده شده
در سراسر مطالعه آب مقطر بود.
ساخت نانوذره ليپوزومي پگيله و حاوی دوکسوروبيسين
برای ساخت نانوذره ليپوزومي حاوی دوکسوروبيسين ،ترکيبات
لسيتين/کلسترول/پلي اتيلن گليکول (به نسبت  25/50/500ميليگرم)
در  50ميليليتر اتانول  98درصد (حمام آب گرم  40درجه سانتيگراد)
ريخته شد و بر روی استيرر ( )Germany IKA-Werkeبه هم زده شد
( ،300rpmيک ساعت) پس از مخلوط شدن کامل ،سوسپانسيوني
همگن و زرد رنگ حاصل شد .اتانول با استفاده از دستگاه روتاری
( )Germany Heidoiph ،Schwabachhتحت شراين خالء (،90rpm
 50درجه سانتيگراد) حذف شد .سوسپانسيون تشکيل شده نانوذره
ليپوزومي شاهد يا کنترل ميناميم .سپس  10ميليليتر بافر فسفات
نمکي( )PH 7.2و دوکسوروبيسين ( 20ميليگرم) به سوسپانسيون اضافه
شد و با استفاده از استيرر مانند شراين باال به هم زده شد .سوسپانسيون
حاصل به مدت  10دقيقه سونيکه گرديد ( Bandelin Sonorex
 .)60 HZ ،Digitecهمچنين اين سوسپانسيون به مدت  10دقيقه با
دستگاه هموژنايزر ( )Heidolph 900 Germany ،DIAXهموژن
( )7500 rpm
برای بررسي مقدار داروی بارگذاری شده ،سوسپانسيون ليپوزومي
حاوی دارو با سرعت  21000 rpmبه مدت  30دقيقه در دمای  4درجه
سانتيگراد سانترفيوژ شد (،Japan speed refrigerated centrifuge
 ) 220haigh GRX،Saitama،TOMYسوپرناتاتت حاصل جدا گرديد.
سپس با استفاده از دستگاه اسپکتورومتر ()1601PC-Shimadzu UV
جذب نوری سوپرناتانت در طول موج  215نانومتر سنجيده شد .پس از
آن با استفاده از فرمول زير ،بارگذاری دارو محاسبه گرديد.
رابطه (:)1
* 100

مقدار دوکسوروبيسين محصور شده
مقدار دوکسوروبيسين اوليه

جواد شهابی و همکاران

شکل  -1شماتيکهای  AFMنانوذره گرافن

= درصد بارگذاری

جهت رسم منحني استاندارد ،غلظتهای متفاوتي از دوکسوروبيسين
تهيه و مقدار جذب با روش اسپکتروفتومتری در طول موج  215نانومتر
سنجيده شد (که پروفايل رهايش داروی دوکسوربين در قسمت يافتهها
نشان داده شده است.).
به حجم مشخصي از سوسپانسيون ليپوزومي حاوی دارو ،نانوذره گرافن
اکسايد اضافه شد .بهطوری که در پايان ،غلظت نانوذرات گرافن اکسايد
برابر  3ماکروموالر رسيد .سپس عمل ورتکس ( Vortex
 )Germany،IKA،Instrumentبه مدت  10دقيقه صورت گرفت.
همچنين به مدت  20دقيقه عمل سونيکاسيون انجام شد .در مورد

شکل  –2شماتيک  FTIRنانوذره گرافن

همانگونه که انتظار ميرفت ،ديده ميشود که  GQDشامل گروههای
وابسته  –OHو  –COO-ميباشد؛ زيرا پيکهای قوی و پهن در دامنه
( 3000-3500 cm-1مرتبن با انبساط  )O-Hو جفت پيکهای قوی در
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 1634و ( 1554 cm-1مرتبنبه انبساط نامتقارن و متقارن گروههای
وابسته کربوکسيالت) ميتواند به وضوح در طيف مشابه تشخيص داده
شود .اين مدرک نشاندهنده وجود تراکم باالی گروههای وابسته
هيدروفيليک ،همچون گروههای کربوکسيالت ،در پوسته  GQDکه
توسن کربنيزه کردن اسيد سيتريک بهدست آمده است ميباشد.
بهمنظور توصيف نانوذرات حاصل از نظر اندازه ،توزي اندازه و پتانسيل
زتا از دستگاه زتا سايزرinstruments UK nano- Zs Zen3600( ،
 )Malvernاستفاده گرديد .بهمنظور بررسي اثرات سايتوتوکسيسيتي
دوکسوروبيسين و مقايسه اثر آنها با فرموالسيونهای مربوطه ،از سلول
 MCF-7و آزمون  MTTاستفاده شد ( .)30از آزمون تي -استودنت برای
تجزيه و تحليل دادهها استفاده گرديد .مقادير  P≤0/05ازنظر آماری
معنيدار در نظر گرفته شد.

دمای  37درجه سانتيگراد و  PH=7/4به مدت  96ساعت قرار گرفت و
در فواصل زماني مشخص ،ميزان داروی رها شده از کيسه دياليز توسن
دستگاه اسپکتروفوتومتر فرابنفش خوانده شد.
رهايش دارو از سامانه ليپوزومي توسن رابطه ( )1بهدست ميآيد.
رابطه (:)2
ميزان تجمهي دارو رها شده در هر زمان
ميزان اوليه دارو

= رهايش

رابطه (:)3
𝑡2

𝐾 = رهايش

ميزان رهايش دارو بهوسيله مدل رياضي شبه تجربي بهنام مدل Peppa

ميتواند تخمينزده شود ( )29که در رابطه معرفي شده است:
آناليز رگرسيون غيرخطي توسن نرمافزار متلب صورت گرفت تا
دادههای تجربي با مدل  Peppaبرازش شود .برای بررسي کيفيت برازش
دادهها ريشه ميانگين مربعات خطا ( )RMSEو  𝑅2استفاده گرديد .هر
چند ميزان  𝑅2باالتر باشد و  RMSEکمتر باشد ،دادهها بهتر با مدل
تطابق دارند ،روابن ( )4و (:)5
رابطه (:)4

نتایج
نانو ذره ليپوزومي شاهد و حاوی دارو با موفقيت ساخته شدند.
مخلوطسازی ليپوزوم حاوی دارو کانژوگه با نانوذره گرافن اکسايد منجر
به کمپلکس شد .در بين فرموالسيونهای متفاوت کمترين اندازه و توزي
اندازه مربوطبه نانوذره گرافن اکسايد که بهترتيب نانومتر و محاسبه
گشت .اما کونژوگاسيون اين نانوذره با داروی حاوی ليپوزوم باعث
افزايش چشمگير اندازه گرديد .که بهترتيب اين مقدار نانومتر محاسبه
گشت .پتانسيل زتای تمامي فرموالسيونها منفي محاسبه گشت.
کمترين پتانسيل زتا را ليپوزوم حاوی داروی دوکسوروبيسين نشان داد
که برابر ميليولت بود .بيشترين پتانسيل زتا مربوطبه کمپلکس داروی
ليپوزم با نانوذره گرافن اکسايد بود که برابر ميليولت محاسبه گشت.
همچنين بر اساس نتايج حاصل ميزان توزي اندازه در همه
فرموالسيونها مناسب برآورد شد .کمترين توزي اندازه را نانوذرات
گرافن اکسايد و بيشترين توزي را نانوذرات ليپوزومي شاهد نشان دادند.
همانگونه که در جدول  1-نتايج نشان داده شده است .خواص نانوذرات
بر اساس نوع فرموالسيون ،تغييرات قابل مالحظهای يافته است.
نتايج حاصل از طيفسنجي بهوسيله اسپکتروفتومتری نور مريي-
ماوراء بنفش مؤيد انجام کونژوگاسيون بود (شکل .)3
همانطور که شکل  3نشان ميدهد دو طيف مختلف بهدست آمده هست
که نشاندهنده و تأييد کونژوگه بودن است .که رنگ سبز مربوطبه
نانوذرات گرافن و رنگ آبي مربوطبه ليپوزوم حاوی دارو ميباشد.
بازده بارگذاری باتوجه به منحني استاندارد دوکسوروبيسين محاسبه شد.
درصد داروی بارگذاری شده  72درصد تخمين زده شد.
بررسي رهايش داروی دوکسوروبيسين از سامانه ليپوزومي توسن کيسه
دياليز صورت گرفت .در اين روش مقدار مشخصي از ليپوزوم حاوی
دوکسوروبيسين در کيسه دياليز ريخته شد و در مجاورت بافر  PBSدر

𝑁

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = [ ∑(𝑅𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒(%)𝑝𝑒𝑟, 𝑖 − 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒(%)𝑒𝑥𝑝, 𝑖] 1⁄2
𝑁
𝑖=1

رابطه ()5

𝑁∑
𝑖=1(𝑅𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒(%)𝑒𝑥𝑝, 𝑖 − 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒(%)𝑝𝑒𝑟, 𝑖)2
𝑁 𝑅2 = 1 −
∑𝑖=1(𝑅𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒(%)𝑒𝑥𝑝 − 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒(%)𝑒𝑥𝑝, 𝑖)2

در روابن باال  Nتعداد مشاهدهها Z ،تعداد ثوابت مدل و  i ،iاولين داده
ميباشد.
پس از بررسي رهايش دارو در زمانهای مختلف طي حاوی داروی
دوکسوروبيسين آهسته رهش ميباشد و پس از گذر  96ساعت 43/95
درصد از دوکسوروبيسين از سامانه رها ميشود .شکل  ،3پروفايل رهايش
داروی دوکسوروبيسين در آب در دمای  37درجه سانتيگراد را نشان
ميدهد (شکل .)4
بررسي برازش مدل مذکور بر روی دادههای تجربي نشان ميدهد
 RMSEو  R2مدل بهترتيب  0/87و  0/9966ميباشد که تطابق خوب
با دادههای تجربي را نشان ميدهد .همچنين ضرايب و توابت مدل
بهترتيب برای  nو  0/1983 ،kو  17/25ميباشد .از آنجايي که ضريب
 nکمتر از  0/5ميباشد .بنابراين رهايش داروی دوکسوروبيسين از
سامانه ليپوزومي از قانون فيک پيروی ميکند.
در ابتدا مشخص شد نانوذره ليپوزومي فاقد دارو در غلظتهای حاوی
دارو هيچگونه سميتي بر روی سلول اعمال نميکنند و کامل سالم است.
همچنين مشخص شد ميزان سميت دارو در تمامي فرموالسيونها نسبت
به داروی آزاد بيشتر است (شکل  .)5هر چند در حداکثر غلظت استفاده
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شده يعني  2500ماکروموالر ،سميت هر سه فرموالسيون نانوذرهای
حاوی دارو و دوکمپلکس نانودارو تقريباً يکسان تخمين زده شد اما در
حداقل غلظت ،اين فرموالسيون کمپلکس کانژوگه بود که ميزان قابل
مالحظهای افزايش سميت داد (شکل  .)6نکته جالبي درمورد هر دو
کمپلکس نانودارو مشاهده شد .به اين صورت که ميزان سميت متنايب
با کاهش غلظت دارو کاهش يافت .اما در غلظتهای کمتر از 80
ماکروموالر برای کمپلکس نانوذره گرافن اکسايد  3ماکروموالر و 40
ماکروموالر برای کمپلکس نانوذره گرافن اکسايد  1/5ماکروموالر ميزان
سميت بر خالف کاهش غلظت ،دوباره سير صعودی نشان داد (شکل .)7
الزم ذکر است در اين غلظتها در کمپلکس نانوذره گرافن 1/5
ماکروموالر ،غلظت نانوذره گرافن برابر  1/5ماکروموالر و در کمپلکس
نانوذره گرافن  3ماکروموالر ،غلظت نانوذره گرافن برابر  3ماکروموالر
بود (شکل .)8
نتايج بهصورت ميانگين  5 ±درصد خطا از حداقل سه آزمايش مستقل
ارايه گرديد .همانگونه که شکل نشان ميدهد ،کارايي دارو در حالت
بارگذاری شده بر روی نانوذرات به ميزان قابل توجهي نسبت به داروی
آزاد افزايشيافته است .بدين معني که در حضور نانوذرات و در
غلظتهای يکسان دارو ،کاهش بقاء بيشتری نسبت به داروی آزاد
مشاهده گرديد .ميزان بقاء رابطه معکوس با غلظت دارو داشت .اين امر
ميتواند ناشي از پديده رهش تأخيری دارو در حالت بارگذاری شده بر
روی نانوذرات باشد.

جواد شهابی و همکاران

آزمايش مستقل ارايه گرديد .به مانند کمپلکس نانوذرات ليپوزومي-
نانوذرات گرافن ،افزايش کارايي دارو در حالت نانوذرات نسبت به حالت
آزاد مشاهده گرديد .الگوی بقاء سلولي در اينجا نيز مانند کمپلکس
نانوذرات ليپوزومي -نانوذرات گرافن تکرار شد .اما به هرحال به جای
غلظت  80ماکروموالر در کمپلکس نانوذرات ليپوزومي -نانوذرات گرافن،
غلظتهای پايينتر از  40ماکروموالر باعث کاهش تدريجي بقاء يا
افزايش سميت سلولي گرديد .اين امر را ميتوان به اثر حضور گرافن 1/5
ماکروموالر در اين کمپلکس ربن داد.
نانوذرات گرافن  3ماکروموالر و بارگذاری شده بر روی کمپلکس نانوذرات
ليپوزومي -نانوذرات گرافن  1/5ماکروموالر بر روی سلول  MCF-7پس از

 48ساعت انکوباسيون .نتايج بهصورت ميانگين  5 ±درصد خطا از حداقل
سه آزمايش مستقل ارايه گرديد .نتايج نشاندهنده برتری نسبي
فرموالسيون حاوی نانوذرات گرافن  1/5ماکروموالر در غلظتهای پايين
دارو و فرموالسيون ساده دارو بهعالوه ليپوزوم در غلظتهای باال است.
جدول  -1خواص نانوذرات بر اساس نوع فرموالسيون
فرموالسيون
ليوزوم شاهد
ليپوزوم حاوی دوکسوروبيسين
نانوذرات گرافن اکسايد
کمپلکس ليپوزوم حاوی دارو +نانوذره
گرافن  1/5ماکروموالر
کمپلکس ليپوزوم حاوی دارو +نانوذره
گرافن  3ماکروموالر

نانوذرات گرافن  3ماکروموالر بر روی سلول  MCF-7پس از  48ساعت

انکوباسيون .نتايج بهصورت ميانگين  5 ±درصد خطا از حداقل سه
آزمايش مستقل ارايه گرديد .در اين شکل نيز افزايش کارايي دارو در
حالت نانوذرات نسبت به حالت آزاد مشاهده ميشود .بقاء سلولي متناسب
با کاهش غلظت دارو افزايش يافت .اين وضعيت تا غلظت حدود 80
ماکروموالر اتفاق افتاد اما چيز جالبي که مشاهده گرديد اين بود که در
غلظتهای پايينتر از  80ماکروموالر دارو ،ميزان بقاء کاهش معنيداری
نشان داد که بر اساس نتايج شکل  1-نميتوان اين پديده را به اثر
ليپوزوم در رهش دارو ربن داد .اين امر را ميتوان به اثر نانوذرات گرافن
ربن داد .بدين معني که در غلظتهای پايين نانوذرات گرافن( ،حدود 3
ماکروموالر) ،کمپلکس نانوحامل بهتر عمل ميکند و احتماالً ورود دارو
به سلول افزايش مييابد.

توزي
اندازه
0/46
0/38
0/92

پتانسيل زتا
(ميليولت)
-21
-41/8
-9/9

320

0/43

-28

502

0/41

-32

اندازه(نانومتر)
473
230/5
25

شکل  -3طيف سنجی مربوطبه نانوذرات گرافن اکسايد (رنگ سبز) و ليپوزوم
حاوی دارو (رنگ آبی)

نانوذرات گرافن  1/5ماکروموالر بر روی سلول  MCF-7پس از  48ساعت

انکوباسيون .نتايج بهصورت ميانگين  5 ±درصد خطا از حداقل سه
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شکل  –4پروفايل رهايش دوکسوروبيسين ليپوزومی در  PBSدر دمای  37درجه

دوره  ،14شماره  ،4زمستان 1398

سانتیگراد و PH=7/4

شکل  -5اثرات سايتوتوکسيسيتی دوکسوروبيسين و دوکسوروبيسين بارگذاری شده بر روی نانوذرات ليپوزومی بر روی سلول  MCF-7پس از  48ساعت انکوباسيون
()MTT

شکل  -6اثرات سايتوتوکسيسيتی دوکسوروبيسين و دوکسوروبيسين بارگذاری شده بر روی کمپلکس نانوذرات ليپوزومی
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جواد شهابی و همکاران

شکل  -7اثرات سايتوتوکسيسيتی دوکسوروبيسين و دوکسوروبيسين بارگذاری شده بر روی کمپلکس نانوذرات ليپوزومی

شکل  -8مقايسه اثرات سايتوتوکسيسيتی دوکسوروبيسين و دوکسوروبيسين بارگذاری شده بر روی ليپوزوم و بارگذاری شده بر روی کمپلکس نانوذرات ليپوزومی

مشکالت اکثر سيستمهای دارورساني رايج شامل زيست دسترسي ضعيف
دارو ،پايداری پايين در محين درونتني ،انحاللپذيری ناچيز دارو و جذب پايين
رودهای ميباشد .همچنين ضعف در هدفمندسازی دارو و تحويل پيوسته آن به
جايگاه هدف جزء چالشهای ديگر سيستمهای دارورساني محسوب ميشود.
عالوهبر اين ،پايين بودن کارايي درمان ،عوارض جانبي و نوسانهای پالسمايي
دارو موق ديگری در ارتباط با اين سيستمها ميباشد .استفاده از نانو فناوری در

بحث
سرطان بيماری پيشرفت غيرطبيعي سلولهای بدن است ( )3که بهعنوان
دومين علت مرگ در کشورهای در حال توسعه تبديل شده است ( 19و .)20
در همين حال ،سرطان سينه يکي از شاي ترين علل مرگ و مير در ميان
سرطانها است ( .)14دارورساني هدفمند يکي از چالشهای اصلي درمان
سرطان پستان است.
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يابد .به احتمال زيادی جهت تفسير اين موضوع وجود دارد .ميتوان
احتمال داد ورود نانوذره گرافن به سلول يا تعامل آن با سلول در اين
غلظت افزايش مييابد .که خود پيامدهای بعدی را باعث ميشود به اين
صورت که باعث افزايش ورود دارو به سلول ميگردد .در غلظتهای
پايين اين اثر اتفاق افتاد .اين امکان وجود دارد که در اين غلظتها نانوذره
گرافن بهصورت تک پراکنده درميآيند و فاليت خود را بهتر عمل
ميکنند .نکته ديگری که در مورد فرموالسيونهای حاصل حائز اهميت
بود ،حضور پلي اتيلن گليکول در فرموالسيونهای مختلف است .پلي
اتيلن گليکول باعث افزايش پايداری آنها در خون و از طريق افزايش
کارايي آنها ميگردد ( .)31در آخر نتايج مطالعه نشان داد نانوذرات
ليپوزومي بهعنوان نانوحامل مناسب برای دوکسوروبيسين عمل ميکند.

دارورساني راهکاری مناسب برای غلبه بر اين چالشها است .در اين فناوری
نانو ساختارها مورد استفاده قرار ميگيرند .بهطور عمومي نانو ساختارها قادرند
داروهای کپسوله شده در خود را از تجربه هيدروليتيکي و آنزيمي در دستگاه
گوارش حفظ کنند .همچنين حجم گستردهای از داروها را به نواحي مختلف
بدن بهمنظور رهش پيوسته تحويل دهند ( 22 ،12و  .)26در جدول  2مطالعات
گذشته و مقايسه نتايج با مطالعات ايشان نشان داده شد.
در ارتباط با دوکسوروبيسين ،ليپوزوم و نقاط کوانتومي ،تيان و
همکاران دوکسوروبيسين را بر روی نانوذرات ليپوزومي حاوی کوانتوم
دات بارگذاری کردند ،اما کارايي آن را بر روی محين کشت مورد بررسي
قرار ندادند .در مطالعه ديگری ونگ و همکاران ايمونوليپوزومهای حاوی
 QDsرا سنتز کردند و کارايي آن را در درمان تومور مغز مورد بررسي
قرار دادند.
نانوذرات ليپوزومي هدفمند (حاوی آنتيبادی) بارگذاری شده با
دوکسوروبيسين و  QDsدر تحقيق ديگری سنتز شدند و بدين ترتيب
ايمونوليپوزومهای حاوی دارو و  QDsبهدست آمد .سپس کارايي توسن
آنها توسن محققان در محين برونتني سرطان سينه مورد مطالعه قرار
گرفت .تفاوت مطالعه ايشان با مطالعه حاضر در  -1مواد مورد استفاده
برای ساخت ليپوزوم -2 ،سلول مورد استفاده ( SK-BR-3و MCF-7
در برابر  )4T1بود ،بنابراين مطالعه حاضر به نوعي جديد است.
ليپوزومها يکي از نانوذرات مورد مطالعه در مبحث دارورساني ميباشد
( .)8ميزان بارگذاری داروی دوکسوروبيسين بر روی ليپوزومها در
محدوده مطلوب  72درصد برآورد شد .در بخش ديگری از اين مطالعه
نانوذرات گرافن ساخته شد .نانوذرات گرافن حاصل تقريباً کوچک بودند.
نسبت به داروی آزاد تمامي فرموالسيونها سميت بيشتری اعمال
کردند .اين امر ميتواند نشاندهنده رهش تأخيری دارو از اين
فرموالسيونها باشد .سميت سلولي به موازات کاهش غلظت دارو در
فرموالسيونهای مختلف کاهش يافت .اين امر تا غلظت  80ماکروموالر
برای کمپلکس نانوذره گرافن  1/5ماکروموالر و  40ماکروموالر برای
کمپلکس نانوذره گرافن  3ماکروموالر صادق بود .در غلظتهای پايين
تر از اين مقادير ،ميزان سميت در اين دو کمپلکس بر خالف کاهش
غلظت دارو دوباره افزايش يافت .تفاوت اين دو کمپلکس نسبت به
ليپوزوم حاوی دارو بهوجود نانوذه گرافن برميگردد .بنابراين ميتوان اين
افزايش سميت را بر خالف کاهش غلظت دارو به نوعي به حضور اين
نانوذره در کمپلکس نسبت داد .مشخص شد به غلظت خاصي از نانوذره
طال در کمپلکس نياز است تا حداکثر کارايي کمپلکس اعمال شود .از
آنجايي که اين غلظت بسيار پايين بود و  1/5ماکروموالر بود .بنابراين
اين مزيت را فراهم ميکند که متناسباً غلظت داروی موردنياز نيز کاهش

جدول  -2مقاسيه مطالعات گذشته با مطالعه ايشان
روش
گلپرينا از روسيه پلي بوتيل
سيانوآکريالت پوشش داده با
دوکسوروبيسين

تاناکا و همکاران ( )19شکل
دوکسوروبيسين ليپوزومه
مطالعات مشابه ديگر توسن گنتيل
و همکاران ( ،)28پيتگ و همکاران
( ،)27سانحال و همکاران ( )26و
اسکين هوسر و همکاران ()25
گزارش شده است.
جين و همکاران مطالعه جالب
ديگری از نانوکپسول حاوی
پاکليتاکسل در سلولهای MCF-
7دچار هيپوکسي

شائو و همکاران

معايب
دارو،
نشت
سايتوتکسي پايين

سايتوتکسي پايين

نميتوانند
آنها
مکانيزم انتقال اين را
توضيح دهند.

بررسي نکردن روی
محين کشت و بررسي
کارايي کامل

مزايا
اين قابليت را دارند که به
طور مؤثر از سد مغزی –
خوني عبور کنند و دارو را
به بافت مغز تحويل دهند
منجر به نشت دارو در
ناخواسته
بافتهای
نميشود

از طريق امواج راديويي
سلولهای
برای
هيپوکسي تومور پستان
انسان ايجاد سميت کنند
آنتيبادیها آرايههای
نانولولهای با خواص
حسگر زيستي توليد
کردند که از آنها برای
سلولهای
تشخيص
سرطاني موجود در گردش
خون استفاده شد .اين
اولين گزارش در مورد
استفاده از روش نانولوله و
سلولهای
آنتيژن
سرطاني برای تشخيص
بود.

قرارگيری نانوذرات گرافن به سطح ليپوزوم حاوی دوکسوروبيسين
باعث افزايش کارايي دارو گرديد .نکته جالب اين است که سميت
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6. Costantino L, Boraschi D. Is there a clinical future for polymeric
nanoparticles as brain-target-ing drug delivery agents? Drug Discov
Today 2012;17:367-78. doi: 10.1016/j.drudis.2011.10.028Get rights
and content
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Abstract:
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Introduction: In addition to increasing the efficacy of various drugs, Nanoparticles reduce their side effects. In this study,
different nanoparticle formulations of doxorubicin anticancer drugs were prepared. The efficacy of the formulations
produced in the cell culture medium was studied compared with the free drug.
Methods: Reverse phase evaporation was used to form the liposome containing doxorubicin. The graphite nanoparticles
were prepared. These nanoparticles were mixed with the liposome containing doxorubicin, and the related Nano-complex
was conjugated. Spectroscopy methods for visible light-ultraviolet light and light dynamics differentiation were used to
describe nanoparticles. For toxicity of different formulation, MTT and 7-MCF cells were used.
Results: The amount of drug loading in the liposomes was 72%. The largest amount was related to the Nano-conjugated
complex and the smallest size was related to the graphene-oxide nanoparticle with a nanometer size. The controlled release
in 96 hours and the amount of drug release was 95.43%. Doxorubicin-containing liposome toxicity was 75% and Nanoconjugated complex was 85%, at the lowest drug concentration (10 micromolar). The free drug created 35% cell toxicity in
10 micromolar and 89% in 2500 micromolar.
Conclusion: The results of the study showed Liposomes act as a suitable nanoparticle for doxorubicin. It was found that the
effect of nanoparticles of graphene oxide is very important. In the presence of this nanoparticle in the complex, toxicity
increased significantly.
Keywords: Graphene oxide nanoparticles, liposomes, Doxorubicin, Drug delivery.
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