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چکیده
هدف :هدف اصلی این مطالعه توسعه و توصیف نانوذرات لیپیدی جامد ) (NRG-SLNsدر رده سلولی سرطان پستان  4T1بود.
مواد و روشها :نانوذرات لیپیدی جامد حاوی  NRGبا امولسیون سازی با ذوب داغ و روش همگنسازی با سرعت باال تهیه شدند .سمیت
سلولی  NRG-SLNها با اندازهگیری میزان زنده ماندن سلولهای  4T1با استفاده از روش  MTTارزیابی شد .عالوه بر این ،القای
پروتئینهای پیش آپوپتوزیس و سرکوب پروتئینهای ضد آپوپتوزیس توسط  NRG-Snlsبا استفاده از روش وسترن بالت مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
نتایجNRG-SLN :های تهیه شده دارای اندازه متوسط  84نانومتر ،پتانسیل زتا -21میلی ولت و بازده گیرافتادن  73،17درصد بودند.
مقادیر  IC50سلولهای  4T1تیمار شده با  NRG-SLNsدر  24ساعت  20میکروموالر و در  48ساعت انکوباسیون  2میکروموالر بود.
تجزیه و تحلیل وسترن بالت نشان داد که  NRG-SLNها میتوانند نسبت  Bax/BCL2را در مقایسه با گروه کنترل افزایش دهند.

همچنین سطح پروتئین 1KSA-p، xaBو سیتوکروم  cدر گروه تیمار افزایش یافت.
نتیجهگیری :در نتیجهNRG-SLN ،ها ممکن است پتانسیل مهار رشد و القای آپوپتوزیس در سلولهای سرطانی سینه  4T1را داشته
باشند.
واژگان کلیدی :فالونوئید ،نارینگین ،SLN ،رده سلولی  ،4T1آپوپتوزیس
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مقدمه

سرطان عارضهای است که بیش از  200نوع متفاوت از آن تاکنون شناخته شده که هرکدام بهشیوههای خاص و باروشی مشابه
شروع میشد یعنی با تغییر در ساختار طبیعی یك سلول ،که در نهایت منجر بهتشکیل تومور میشود .دو نوع تومور وجود
دارد :خوشخیم و بدخیم .تومورهای خوشخیم سرطان نیستند ولی تومورهای بدخیم همان سرطانهایی هستند که میتوانند
به قسمتهای مجاور بدن حمله کرده و مانع فعالیت سلولهای سالم آن منطقه شده و درعین حال گسترش یافته و به نقاط
دیگر بدن ،در مکانی دور از محل اولیه تجمعاتی از سلولهای غیرطبیعی را ایجاد و موجب متاستاز شوند ( .)1بعد از سرطان
پوست ،شایعترین و مهمترین نوع کشنده سرطان تشخیص داده شده عصر حاضر بهخصوص در زنان ،سرطان سینه است ()2
که ناشی از تکثیر و رشد نامنظم سلولهای بافت پستان ،ازقبیل سلولهای پوششی مجاری شیری یا لوبولهای تولیدکننده
شیر میباشد و شمار اندکی به بافتهای دیگر مربوط میشد (.)3
برای مقابله و درمان سرطان امروزه روشهای زیادی ازجمله جراحی و شیمی درمانی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد ،از آن
جایی که مقاومت دارویی و آسیب سلولهای طبیعی از مشکالت اساسی شیمیدرمانی میباشد ،بهنظر میرسد با هدف قرار
دادن ترکیباتی که موجب فعال شدن آنزیمهای دخیل در فرآیند آپوپتوزیس میشود ،بتوان درمان بدون عوارض جانبی را
باعث شد (.)4
آپوپتوزیس یك فرآیند کنترل شده سیگنالینگ سلولی میباشد که بهوسیله مسیر بیرونی گیرندههای مرگ در غشای سلولی و
یا مسیر درونی وابسته به میتوکندری هدایت میشود .کاسپازها از اعضای اصلی فرآیندهای آپوپتوزی بوده که هر دو مسیر
موجب فعال شدن آن میشود ( .)5پروتئینهای خانواده  Bcl-2نقش مهمی در تنظیم مسیر درونی دارند ،و شامل چندین
پروتئین پروآپوپتوزی مانند  Bakو  Baxمیباشد که منجر بهنفوذپذیری غشای میتوکندری و انتشار سیتوکروم  Cبهسیتوزول
میشود که با فاکتور فعال کننده پروتئازی آپوپتوز  (Apaf-1) 1منجر به تشکیل کمپلکس آپوپتوزوم ،و درنهایت باعث فعال
سازی کاسپاز  7 ،3 ،9میشود که آپوپتوزیس را اجرا میکنند ( .)6تعادل نسبی پروتئین پروآپوپتوزی ) (Baxو پروتئین آنتی
آپوپتوزی ) (Bcl-2باعث حفظ هموستاز سلولی میشود .اختالل در تنظیم آپوپتوزیس یکی از ویژگیهای اساسی
زیستشناسی سرطان است و بینشهای جدید در زمینه درمان سرطان و طراحی دارو ارائه میدهد (.)7
فالوونوئیدها ،گروه مهمی ازمتابولیتهای ثانویه و همچنین منبعی از ترکیبات فعال زیستی درگیاهان هستند که عالوهبر اثرات
آنتی اکسیدانتی ،ضدالتهابی ،ضدفشار خون و ضدآلرژی دارای خاصیت ضدسرطانی میباشند ( .)8یکی از فراوانترین
بیوفالوونوئیدها در گریپ فروت ،فالونوئید نارینگین (-5،7 ،' 4تری هیدروکسی فالونون-β-L-7-رامنوگلوکوزیدα-- )1،2(-
 -Dگلوکوپیرانوزید) است که در ساختار خود دارای فالوون و دیساکارید نیوهسپریدوس میباشد که فراوانترین فالونوئید
موجود در مرکبات است و مصرف آن غیرسمی ،غیرآلرژیك و فاقد عوارض جانبی میباشد ( .)9همچنین یکی از اجزای اصلی
فعال در داروهای طب چینی به شمار میرود .گروههای قندی متصل به نارینگین در فرایند جذب ازطریق دستگاه گوارش
اختالل ایجاد کرده و مانع انتشار فعال آن توسط غشاهای بیولوژیکی میشد (.)10
حاللیت کم برخی از داروها در آب وکم بودن قابلیت زیستی مولکولهای دارویی جدید یکی از مشکالت اساسی میباشد .بدین
منظور ،نیاز به توسعه سیستمهای دارورسانی که به این مشکالت فایق آید ضروری بهنظر میرسد .امروزه نانوذرات لیپید جامد
( )SLNبهعنوان سیستمهای حامل برای کاربردهای زیادی مورد مطالعه قرارگرفته است .از مزیتهای آن در مقایسه با سایر
سیستمهای کلوییدی می توان به کنترل آزادسازی دارو و افزایش در پایداری شیمیایی داروهای وارد شده بهآن ،اشاره کرد.
عالوهبراین حاملهای ایمنی بوده ،در مقیاس باال بهراحتی تولید گشته و موجب افزایش عملکرد و تنوع در اشکال دارویی
میشد ند .فرموالسیون دقیق این ذرات منجر به پایداری بیشتر آنها شده ،انحالل را تسریع کرده و سرعت رسیدن بهسطوح
بیولوژیك را افزایش میدهد ،در نتیجه موجب سرعتبخشی به اثردرمان و بهبود قابلیت زیستی آنها میشود ( .)11در همین
راستا در مطالعه حاضر ،با توجه به نقش نارینگین بهعنوان متابولیت ثانویه و همچنین منبعی از ترکیب فعال زیستی درگریپ
فروت ،نانوذره ای بر پایه آن سنتز کرده و اثرات آن بر روی رده سلولی  4T1بررسی شد .شایان ذکر است که پروتئین شوک
حرارتی  Bcl-2و  p-AKTنقشهای آنتیآپوپتوزیس و آنکوژنیك را ایفا میکند .بنابراین مهار آن بهعنوان یك راه بالقوه برای
درمان سرطان بهکار میرود.
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مواد و روشها

مواد شیمیایی :مواد مورد استفاده جهت کشت سلول :محیط کشتهای  RPMI 1640 ،DMEMبدون  ،phenol redسرم
جنین گاوی ( )FBSو آنتیبیوتیك پنیسیلین-استرپتومایسین ( )Pen/Strepاز شرکت سیگما آلدریچ و رده سـلولی سـرطان
سینه موش ( )4T1از انستیتو پاستور ایران بخش بانك سلولی خریداری شد .همچنین ترکیب نارینگین بهصورت آماده و سـایر
مواد شیمیایی مورد استفاده جهت سنتز ( )SLNاز کمپانی مرک تهیه شد.
سنتز :برای آماده کردن نانو ذره حاوی ترکیب مورد مطالعـه (نـارینگین) بـه پلوکسـامر ،آب مقطـر ،کـامپریتول ،تـویین  20و
میلیلیتر آب مقطر افزوده
نارینگین نیازمندیم .روش کار بدین صورت میباشد :در یك فالکون ،به  450میلیگرم پلوکسامر  20
و در داخل بشر پر از آب قرار داده و آن را روی  Heaterتا دمای  80درجه سانتیگراد تنظیم مینماییم ،سپس  500میلیگرم
کامپریتول را در همان بشر روی  Hretaerقرار داده و در دمای  80درجه سانتیگراد ذوب میکنیم 100 ،میکرولیتر تویین 20
را به کامپریتول ذوب شده افزوده ،درنهایت  50میلیگرم ترکیب نارینگین را اضافه مینماییم ،سپس پلوکسامر درون فالکون را
با قطرهچکان قطره قطره بهمحلول کامپریتول میافزاییم ،بعد  6-5دقیقه محتوای فـالکون حـاوی پلوکسـامر قطـره قطـره را
اضافه میکنیم .سپس حدود  16-15دقیقه با دور (12700(rpmدر دستگاه هموژنـایزر هـم مـیخـورد .بـارگیـری دارو تـاثیر
بهسزایی بر ویژگیهای ( SLNمانند توزیع اندازه ذرهای ،پتانسیل زتا ،تغییرات چربی و )...دارد ( .)12
کشت سلولی :رده سلولی  4T1مربوط به سرطان سینه موش و از نوع چسبنده ،در محیط کشت  DMEMحاوی  10درصد
 FBSو  1درصد آنتیبیوتیك پنیسیلین -استرپتومایسین کشت داده و با  5درصد  ،CO2دمای  37درجه سانتیگراد و
رطوبت  95درصد انکوبه شدند .پس از پر شدن  80تا  90درصد از کف فالسك جهت پاساژ سلولی ،سلولها بهکمك محلول
تریپسین EDTA-از کف فالسك برداشته شده و به میکروتیوب منتقل شد .بعد از سانتریفیوژ مایع رویی دور ریخته و بهرسوب
محیط کشت  DMEMحاوی  FBSاضافه گشت و در فالسك  T25کشت داده شد .سلولها تا رسیدن به فاز رشدی مناسب
پاساژ داده شدند (.)13

تیمار سلولها با نانوذره سنتزی :بهمنظور بررسی اثر نانوذره سنتزی حاوی نارینگین برروی ردهی سلولی  ،4T1ابتدا
سلولها در فالسك مناسب کشت داده شدند تا زمانی که بهتراکم حدود  90درصد رسیدند .سپس این سلولها توسط
تریپسین EDTA -از سطح فالسك جدا و با رنگ تریپانبلو با استفاده از الم هموسیتومتر مورد شمارش قرار گرفتند (.)14
تعداد حدود  1×105سلول در حجم نهایی  200میکرولیتر محیط کشت کامل ( DMEMحاوی  10درصد  FBSو  1درصد
سانتیگرادانکوبه شد.

آنتیبیوتیك  )Pen/Strepدر هر چاهك پلیت  96خانه ریخته شد و بهمدت  24ساعت در دمای  37درجه
این زمان ،فرصت اتصال سلولها به پلیت و تکثیر آنها را فراهم میکند .روز بعد محیط داخل هر چاهك تخلیه شده سلولها با
غلظتهای ( 25 ،12/5 ،6/25 ،3/12 ،1/56 ،0و  50میکروموالر) از نانوذره حاوی نارینگین در محیط کشت جدید حاوی 1
درصد  SBFتیمار شدند .یك گروه بدون تیمار مورد نظر نیز بهعنوان گروه کنترل (شاهد) جهت مقایسه در نظر گرفته شد.
سپس پلیتها بهمدت 42و  84ساعت انکوبه شده پس از آن میزان زندهمانی سلولها بهروش سنجش  TTMارزیابی شد.

بررسی سمیت سلولی با استفاده از آزمون رنگ سنجی  MTTو تعیین  :IC50این آزمون نـوعی رنـگسـنجی بـوده و
امکان بررسی تعداد زیاد نمونه را در کمترین زمان و هزینه فراهم میکند .ازاین روش میتوان برای تعیین زنده بودن سـلولهـا
تحت تاثیر یك ماده استفاده کرد و برپایه شکستن نمك تترازولیوم  MTTزرد رنگ و تبدیل آن به بلـورهـای فورمـازان بـنفش
رنگ میباشد .این احیای سلولی با دخالت کوفاکتور  NADHو  NADPHو دهیدروژنازهای میتوکنـدریایی سـلولهـای زنـده
صورت میگیرد .کریستالهای فورمازانی تشکیل شده محلول در  DMSOهستند و میزان جذب محلول رنگی حاصل میتوانـد
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بهطور کمی مورد بررسی قرار گیرد ( .)15پس از تیمار  24و  48ساعت سلولها با نـانوذره سـنتزی حـاوی نـارینگین ،محـیط
کشت قبلی خارج و با محیط کشت  RPMI-1640بدون  ،phenol redحاوی  10درصد محلول  MTTجایگزین شد و بهمدت
 2/40-4ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شد .پس از اتمام این زمان ،محیط کشت رویی سلولها بـهآرامـی خـارج
شده و  100میکرولیتر  DMSOجهت حل شدن کریستالهای فورمازان اضافه شد و پلیتها را بهمدت  15دقیقه روی دستگاه
شیکر با دور پایین قرار داده تا رسوبهای فورمازان کامال حل شوند .پس از انحالل فورمازان ،جـذب نـوری ) (ODهـر چاهـك
توسط دستگاه االیزا ریدر ( )Biotek,USAدر طول موج  570نانومتر خوانده شد .الزم بـهذکـر اسـت کـه هـر غلظـت در سـه
چاهك تکرار شد.
درصد بقا توسط فرمول زیر بهدست آمد:
× 100

میانگین جذب گروه تیمار شده
میانگین جذب گروه کنترل

= درصد بقا

 IC50بیانگر غلظتی از ترکیب است که باعث مهار رشد  50درصد سلولهای تیمـار شـده در مقایسـه بـا سـلولهـای کنتـرل
میشود ،پس از رسم منحنی ،با بهکارگیری غلظتهای مختلف تیمار و درصد سلولهای زنده محاسبه شد (.)15
مراحل انجام وسترن بالت برای بررسی بیان پروتئینها :بهمنظور تشخیص و آنالیز بیان پروتئینهای p- ،Bcl-2 ،Bax

 p-ASK1 ،AKTو  Cyt Cدر نمونههای سلولی ،با استفاده از آنتیبادی ،از تکنیك وسترن بالت استفاده شد ( .)16بهطور
خالصه :مقدار مشخصی از هر نمونه برروی چاهكهای ژل بارگذاری و الکتروفورز در مدت  45دقیقه با اعمال جریان با ولتاژ
120میلیولت انجام گرفت .پس از اتمام الکتروفورز ،ژل در بافر انتقال ( 2/42گرم تریس 11/25 ،گرم گالیسین 200،میلیلیتر
متانول و حداکثر  100میلیلیتر آب) جهت انجام ایمونوبالتینگ قرار گرفت .سپس صفحه  PVDFنیز در بافر انتقال قرار
گرفت .انتقال پروتئین از ژل به  PVDFصورت پذیرفت .این سیستم دارای محفظه حاوی بافر انتقال است که شامل اسفنج،
ظرف یخ و کاست مخصوص نیز میباشد ،PVDF .اسفنج و ژل در درون این کاست قرار میگیرد .ترتیب قرارگیری در کاست
بهترتیب شامل اسفنج ،کاغذ صافی ،ژل و  ،PVDFکاغذ صافی و اسفنج است و اصطالحا ساندویچ گفته میشود .درنهایت
دستگاه با ولتاژ  100میلیولت بهمدت یك ساعت بهمنبع مولد جریان ،متصل گشته و پروتئینهای موجود در ژل به PVDF

منتقل شد .پس از اتمام انتقال پروتئینها بر سطح  ،PVDFصفحه بهمدت یك ساعت و  15دقیقه در دمای اتاق با محلول
بالکینگ (بافر ( TBSTتریس، HCL -کلرید سدیم ،توئین  20و آب مقطر) 2 ،درصد شیر خشك بدون چربی که بهمنظور
پوشاندن صفحه برای جلوگیری از واکنش غیراختصاصی آنتیبادی اولیه بهکار میرود ،بهشکل مالیمی تکان داده شد .پس از
پایان یافتن زمان بالکینگ ،صفحه با آنتی بادیهای اولیه بهترتیب )(sc-7480,sc-492, sc-271966, sc-47778 β-actin

 sc-109911, sc-13156,با محلول بالکینگ بهنسبت ( )1:10000مخلوط و رقیق شده و بهمدت  16تا  18ساعت انکوبه شد.
پس از اتمام مرحله قبل ،شستوشو با بافر  TBSTانجام شد .سپس صفحه با آنتی بادی ثانویه  Rabbit (ab2359) Antiبا
غلظت ( )1:10000برای تمام آنتیبادیهای اولیه بهمدت یك ساعت و  15دقیقه در دمای اتاق انکوبه و در پایان این مرحله
نیز صفحه سه بار با بافر  TBSTشست وشو شد .جهت آشکارسازی باند پروتئینی مورد نظر ،از کیت کمولومینسس ECL

 advanced reagentsشامل شیر بدون چربی و واکنشگرهای  Aو  Bاستفاده شد .پس از شستوشوی نهایی مرحله قبل ،آب
اضافی گرفته و صفحه  PVDFروی سلفون قرار داده و محلول کمولومینسانس با سمپلر روی نواحی باند مورد نظر ریخته در
سلفون گذاشته شد و درون کاست فیلم قرار گرفت.
برای مشاهده باند پروتئینی مورد نظر فیلم  X-rayرا برکاغذ دارای پوشش نایلونی گذاشته و در کاسـت را مـیبنـدیم .پـس از
خارج کردن فیلم از کاست آن را ابتدا در محلول ظهور بهمدت  20ثانیه قرار داده تا باندها ظاهر شـوند .سـپس در آب ،فـیلم را
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بهمدت  20ثانیه شسته و بعد از آن بهمدت  20ثانیه در محلول ثبوت تکان داده میشود .سپس مجـددا فـیلم را بـا آب جـاری
شسته و خشك شد .سپس لکههای ظاهر شده بر روی فیلم توسط نرم افزار  Image Jمورد آنالیز قرار گرفت.
آنالیز آماری:
برای تحلیل دادهها از بسته نرم افزاری  SPSSو  GraphPad Prism 8استفاده شد .نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیـار
( )Mean±SEMارائه و اختالف معنیدار بودن بین گروهها توسط آزمونهای آنالیز طرح آزمـایش تـك متغیـره )،(ANOVA
آنالیز طرح آزمایش چند متغیره ( )MANOVAو آزمون  t-testمورد بررسی قرار گرفـت ،اختالفـات در سـطح ()p>0/0001
معنیدار تلقی شدند.
نتایج

تایید سنتز نانوذره حاوی نارینگین
تست پتانسیل زتا برای اشاره به پتانسیل الکتریکی درتعلیق کلوییدی بهکـار مـیرود .هـمچنـین بـهعنـوان قسـمت کـاربردی
بارالکتریکی سطح غشا عمل میکند .نتیجهی تست زتای نانوذره سنتز شده  -25میباشد .روش فیزیکی دیگر تست پراکنـدگی
نور دینامیکی ( )DLSاست که برای تعیین توزیع ذرات موجود در محلـولهـا و سوسپانسـیون اسـتفاده مـیشـود .ایـن روش
غیر مخرب و سریع برای تعیین اندازه ذرات در محدوده چند نانومتر تا میکرون بهکار میرود .اندازه ذرات ،پتانسیل زتا و  PDIبا
استفاده از دستگاه نانو  Zetasizerتعیین شد .نتایج نشان داد که قطر نـانوذرات لیپیـد جامـد از  50تـا  100نـانومتر و در 50
درصد از نانوذرات سنتز شده  54/1نانومتر است و این نتیجه نشان می دهد که سنتز نانوذرات صحیح میباشد (شکل .)1

شکل  :1تعیین اندازه ذرات ،پتانسیل زتا و  PDIبا استفاده از دستگاه نانو Zetasizer

نانوذره حاوی نارینگین به صورت وابسته به دوز باعث مهار تکثیر سلولهای سرطان سینه می شود
اثر سمیت سلولی نانوذره حاوی نارینگین برروی رده سلولی سرطان پستان ) ،(4T1بـا اسـتفاده از تسـت  MTTانجـام گرفـت.
تیمار سلولهای  4T1با غلظتهای مختلف نانوذره حاوی نارینگین بهمدت  24و  48ساعت (شـکل  ،)2باعـث مهـار معنـیدار
زندهمانی سلولها در مقایسه با گروه کنترل شد ( .)p>0/0001بهاینترتیب با افزایش غلظت دوز تیمارهـا ،درصـد بقـا بـهطـور
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معنیداری کاهش یافت .همچنین مقدار  IC50نانوذره حاوی نارینگین در  24و  48ساعت بهترتیب معادل  20و  2میکرومـوالر
طبق فرمول درصد مهارکنندگی محاسبه شد .نتایج نشان داد که نانوذره حاوی نارینگین ،تکثیر سلولهـای  4T1را بـهصـورت
وابسته به دوز مهار مینماید .مورفولوژی سلولهای  4T1در محیط کشت ،ظـاهری چنـد وجهـی (دوکـی) و یـا تقریبـا کـروی
داشته ،بهشکل کلونیهایی که از تراکم سلولی و سرعت تکثیر باالیی برخوردار بوده و رشد میکنند.

شکل  :2فعالیت ضدتکثیری ترکیب نانوذره سنتزی حاوی نارینگین علیه سلولهای  .4T1تیمار 24و  48ساعت سلولها با غلظتهای مختلف ترکیب نانوذره سنتزی
حاوی نارینگین ،در مقابل درصد زندهمانی سلولها با استفاده از سنجش .MTTدادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده اند .ستونها دارای حداقل یك حرف
مشترک با آزمون آنالیز طرح آزمایش تك متغیره ) (ANOVAبوده و در سطح کمتر از ( )p>0/0001تفاوت معنیدار با گروه کنترل دارند.

بررسی بیان پروتئینها در سلولهای تحت تیمار نانو ذره حاوی نارینگین
جهت بررسی اثرات آپوپتوتیك و آنتیآپوپتوتیك نانو ذره حاوی نـارینگین ( 7میکرومـوالر) در  24سـاعت ،میـزان مهـار بیـان
پروتئینها در سلولهای  ،4T1باروش وسترن بالت انجام گرفت ( .)16با استفاده از نـرم افـزار  Image Jمیـزان شـدت بانـدها
محاسبه شد .نتایج نشان داد که میزان بیان پروتئین  Bcl2در نانوذره حاوی نارینگین در مقایسه بـا سـلولهـای تیمـار نشـده
(کنترل)  50درصد کاهش داشت (شکل .)3

شکل  :3میزان بیان پروتئینهای  p-ASK1 ،p-AKT ،Bcl-2 ،Baxو  Cyt Cنسبت به  B-Actinباروش وسترن بالت ،در سلولهای  4T1تیمار شده با نانوذره
حاوی نارینگین )a .عکس ژل وسترن بالت Cr ،گروه کنترل و  SLN+NRGنانوذره حاوی نارینگین میباشد )b .نمودار کمی بیان پروتئینها نسبت  B-Actinرا
نشان میدهد.
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بحث

فالونوئیدها جز متابولیتهای ثانویه گیاهان میباشند که در زمینـههـای متفـاوتی ازجملـه خاصـیت آنتـیاکسـیدانتی ،اثـرات
ضدمیکروبی ،گیرندههای نوری ،جاذب بینایی و از همه مهمتر طبق تحقیقات انجام شده اثرات ضدسرطانی کـاربرد دارنـد (،17
 .)18اثرات فالونوئیدها علیه سرطان نه تنها با مراحل اولیه فرایند سـرطان ،بلکـه بـا پیشـرفت سـرطان نیـز در ارتبـاط اسـت و
تاثیرات ضدسرطانی قوی را در برابـر مـدلهـای مختلـف سـرطانی در شـرایط  in vitroو  in vivoنشـان دادهانـد (.)19 ،17
فالونوئیدها متداولترین و گستردهترین گروه از ترکیبات گیاهی هستند که تقریبا در تمام قسمت های گیاهان دیده می شـوند
ترکیباتی چون اپی گالوکاتچین-3-گاالت ،کوئرستین ،جنیستئین ،آپیژنین ،نارینگین ،سلیبینین و کامفرول برای مقابله با انواع
سرطان کاربرد دارد ولی متاسفانه ،بهدلیل حاللیت کم ،جذب و متابولیسم سـریع پتانسـیل ضدسـرطانی آنهـا کـافی نیسـت.
فراهمی زیستی فالونوئیدها را ،نانو حاملها (کپسوله شدن) میتوانند بهبود ببخشند .نتایج این تحقیق حاکی از آن هسـت کـه
نارینگین بهتنهایی حاللیت کم و نفوذپذیری ناچیزی دارد ولی هنگامی که بهوسیله نانوذره کپسوله میشود جذب و متابولیسـم
باالیی از خود نشان میدهد .بیشتر مطالعات انجام شده تعیین کننده خواص ضدسـرطانی نـانوذرات فالونوئیـد ،پـیش بـالینی
هستند .فعالیت ضدسرطانی نانوذره حاوی فالونوئید بالقوه بیشتـر روی سـلولهـای سـرطانی پسـتان  ،MCF-7سـلولهـای
سرطانی ریه  ، A549سلولهای سرطانی کبد HepG2و سلولهای مالنوم متمرکز است و همچنین میتوانـد بـا افـزایش اثـر
ضدتوموری یا کاهش سمیت سیستمیك داروها در درمان سرطان بهکار گرفته شود ( .)20افـزایش بیـان  Baxو کـاهش بیـان
 Bcl-2ازجمله راهکارهای القای آپوپتوزیس در سلولهای سرطانی میباشد .همچنین  Baxباعـث فعـالسـازی میتوکنـدری و
رهاسازی سیتوکروم  Cشده و منجر بهفعالسازی آبشار کاسپازی میشود که درنهایت منجر به مرگ سلولی میشد ،یافتههـای
نتایج حاضر با پژوهشی که  Luو همکاران ( )21برروی کوئرسین داشتند همراستا میباشد ،آنها گزارش کردنـد کـه کپسـوله
کردن کوئرسین در حاملهای لیپیدی موجب افزایش حاللیت ،پایداری و افـزایش غلظـت کوئرسـین در سـلولهـای سـرطانی
 MCF-7شده و خاصیت ضدسرطانی باالیی از خود نمایان میکند .هـمچنـین در مطالعـهای دیگـر ،نـانوذرات جامـد لیپیـدی
بارگذاری شده با رسوراترول برای درمان سلولهای  MDA-MB-531بررسی و مشاهده شد که نانوذرات حامل رسـوراترول در
مقایسه با رسوراترول آزاد ،توانایی باالیی در مهار تکثیر سلولهای  MDA-MB-231دارد و تجزیه و تحلیل وسترن بالت نشان
داد که نانوذرات حامل رسوراترول میتوانـد نسـبت  Bax/BCL2را افـزایش و بیـان  C-Mycو  Cyclin D1را کـاهش دهـد.
اندازه ذرات  SLNsبرابر  116± 8/2نـانومتر و  PDIآن برابـر  0/35 ± 0/05و انـدازه ذرات  Res-SLNsبرابـر 168 ± 10/7و
 PDIآن برابر  0/26 ± 0/03و پتانسیل زتا  SLNsبرابـر  -22/6 ± 0/8میلـیولـت و پتانسـیل زتـا  Res – SLNبرابـر ± 1/6

 -23/5میلیولت گزارش شد .همچنین  IC50مربوط به  Res-SLNبرابر  40/82 ± 3/92میکروگرم بر میلیلیتر و  IC50مربوط
به  Free Resبرابر  72/06±7/85میکروگرم بر میلیلیتر تعیین شد .نانوذرات حامل رسوراترول سمیت سـلولی مـوثرتری را در
مقایسه با رسوراترول آزاد داشته و میتواند پتانسیل زیادی برای درمان سرطان پستان داشته باشد ( )22همراستا بـا مطالعـات
پیشین ،نسبت بیان پروتئینهای آنتیآپوپتوزی  Bcl-2و  ، p-AKTدر سلولهای تیمار شده  4T1با نانوذره حـاوی نـارینگین
در مقایسه با گروه کنترل ،به پروتئینهای آپوپتـوزی ماننـد  p-ASK1 ،Baxو  Cyt Cکـاهش معنـیداری نشـان داد و قطـر
نانوذرات لیپید جامد از  50تا  100نانومتر و در  50درصد از نانوذرات سنتز شده  54/1نانومتر مشاهده شد .وگونین یك فالون
 -Oمتیله و ترکیب شیمیایی شبه فالونوئید است که در  Scutellaria baicalensisیافت میشود .در تحقیقی اثـر نـانوذرات
حامل وگونین ( ) W-SLNرا روی سلولهای MCF7بررسی نمودند W-SLN .باالترین جذب سلولی ( 12/8 ± 2/1نانوگرم بر
میکروگرم) و وگونین آزاد ( 4/6 ± 1/1نانو گرم بر میکروگرم) داشت .سرعت ترشح وگونین از نانوذره جامد لیپیـد آهسـتهتـر از
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وگونین آزاد بود و سمیت سلولی پایداری را در برابر  MCF7نشان داد W-SLN .میتواند یك ناقل امیدوارکننده برای تحویـل
وگونین علیه سلولهای سرطانی پستان باشد ( .)23با توجه بهیافتههای قبل ،مقـدار  IC50ترکیـب نـارینگین آزاد در  24و 48
ساعت بهترتیب معادل  17و  20میکروموالر و مقدار  IC50نانوذره حاوی نارینگین در  24و  48ساعت بهترتیب معادل  20و 2
میکروموالر گزارش شد که موجب مهار رشد در سلولهای  4T1میشود .در پژوهشـی دیگـر نـانوذرات جامـد لیپیـدی حامـل
عصاره میوه Annona muricataو عصاره آزاد روی سلولهای سرطان پستان مورد بررسی قـرار گرفـت و اثـر سـمیت سـلولی
 SLNحامل عصاره بااستفاده از روش  MTTو آپوپتوزیس تعیین و با عصاره آزاد مقایسه گشت IC50 .مربوط بـه  SLNحامـل
عصاره برابر 12میکروگرم بر میلیلیتر و با کاهش  2/5برابری عصاره آزاد 30 ،میکروگرم بـر میلـیلیتـر بـود کـه نشـاندهنـده
افزایش اثربخشی  SLNمیباشد .همچنین درصد آپوپتوزیس  SLNحامل عصاره ( 86درصد) بـهطـور قابـل تـوجهی بـاالتر از
عصاره آزاد ( 34/71درصد) مشاهده شد .بنـابراین ،ایـن یافتـههـا نشـان مـیدهـد کـه  SLNحامـل عصـاره میـوه Annona

 ،muricataمیتواند نقش بالقوهای در درمان سرطان پستان داشته باشد ( .)24در پژوهشـی نـانوذرات جامـد لیپیـدی حـاوی
دوکتاکسل ( ) SLN-DTXروی سلولهای  4T1بررسی شد .اندازه پراکندگی SLNها  128نانومتر و شـاخص چندپراکنـدگی
آن  0/2 PDIپتانسیل زتای منفی را نشان دادنـد .بـرای ارزیـابی سـمیت سـلولی  SLN-DTXو  DTXآزاد ،روش  MTTبـا
استفاده از ردههای سلولی سرطان پستان انجام شد .سلولها با غلظتهـای  DTXمعـادل ( 10 ،1 ،0/1 ،0/01 ،0/001و )100
میکروگرم در میلیلیتر برای  24ساعت و  48ساعت تحت تیمار قرار گرفتند .مقادیر  SLN-DTX ،IC50علیه سلولهای 4T1

معادل  0/08میکروگـرم بـر میلـیلیتـر (24سـاعت) و 0 /01میکروگـرم بـر میلـیلیتـر ( 48سـاعت) و  DTX ،IC50آزاد 10
میکروگرم بر میلیلیتر (24ساعت) و  0/3میکروگرم برمیلیلیتر (48ساعت) گزارش شد SLN-DTX .در مقایسه با دوکتاکسل
آزاد با کاهش حجم تومور ،اثر ضدتوموری باالتری را نشان می دهد و همچنین از متاسـتاز خودبـهخـودی ریـه در مـوشهـای
توموردار  4T1جلوگیری میکند.
در پژوهش حاضر ترکیب نارینگین مورد بررسی و همچنین نانو ذرهای بر پایه این ترکیب سـنتز و اثـر ضدسـرطانی آن بـرروی
سلولهای  4T1مطالعه شد .در ابتدا بااستفاده از تست  MTTاثرات مهارکنندگی ترکیب نارینگین و نـانوذره حـاوی نـارینگین
بررشد و تکثیر سلولها ارزیابی شد .مقدار  IC50ترکیب نارینگین در  24و  48ساعت بهترتیب معادل  17و  20میکرومـوالر و
مقدار  IC50نانوذره حـاوی نـارینگین در  24و  48سـاعت بـهترتیـب معـادل  20و  2میکرومـوالر کـه موجـب مهـار رشـد در
سلولهای  4T1شد .نتایج نشان داد که ترکیب نارینگین و نانوذره حاوی نارینگین ،تکثیر سلولهای  4T1را بهصورت وابسـته
بهدوز مهار مینماید .همچنین نتایج روش وسترن بالت نشان دهنده کاهش معنیدار در بیان پروتئینهای آنتیآپوپتوزی Bcl-

 2و  p-AKTنسبت به پروتئینهای آپوپتوزی مانند  p-ASK1 ،Baxو  Cyt Cدر سلولهـای تیمـار شـده بـا نـانوذره حـاوی
نارینگین در مقایسه با گروه کنترل بود.
نتیجهگیری
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مشتقات فالونوئید میباشد .نتایج حاصل از مطالعه فعلی ،پتانسیل القای آپوپتوزیس و مهار رشد در سلولهای  4T1تیمار شده
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 Cyt Cنشان میدهند.
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Abstract
Aim: The main objective of this study was to develop and characterize NRG-loaded solid lipid
nanoparticles (NRG-SLNs) on the breast cancer cell line (4T1).
Material and Methods: NRG-loaded solid lipid nanoparticles were prepared by hot-melt
emulsification and high-speed homogenization method. The cytotoxicity of NRG-SLNs was evaluated
by measuring the viability of 4T1 cells using the MTT assay. Additionally, the induction of proapoptotic proteins and suppression of anti-apoptotic ones by NRG-SLNs were analyzed through using
Western-blotting method.
Results: The prepared NRG-SLNs had mean size of 84 nm, zeta potential of −21 mV and the
entrapment efficiency of 73.17%. IC50 values of 4T1 cells treated with NRG-SLNs were 20 μM at 24
h and 2 μM at 48 h of incubation. The western blot analysis showed that NRG-SLNs could increase
Bax / BCL2 ratio compared to the control group. Based on the results, level of Bax, p-ASK1 and
cytochrome c enhanced in the treatment group.
Conclusion: In conclusion, NRG-SLNs may have the potential to inhibit growth and induce
apoptosis in the breast cancer cells of 4T1.
Keywords: Flavonoids, Naringin, SLN, 4T1 cell line, Apoptosis
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