ساخت فرموالسیون لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل و مقایسه سمیت آن با پاکلی تاکسل لیپوزومه
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 -2استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران
 -3کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ،گروه زیست فناوری ،شرکت ریز زیست فناوران فردانگر ،پارک علم و فناوری یزد ،ایران
 -4استادیار ،مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت ،پژوهشکده علوم تولید مثل ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،ایران
 -5گروه علوم و فنون نوین ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
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چکیده:
مقدمه :شیمی درمانی یکی از روشهای رایج در درمان سرطان است که همواره با چالش هایی روبرو بوده است .هدف از پژوهش حاضر ساخت
نانوحاملهای حاوی داروی شیمی درمانی پاکلی تاکسل و بررسی سمیت آن بر رده سلولی  MCF-7سرطان پستان بود.
روش کار :سه فرموالسیون از نانوحاملهای لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل با غلظتهای متفاوتی از فسفاتیدیل کولین و کلسترول با استفاده از روش
فیلم الیه نازک ساخته شد .سپس با توجه به میزان بارگذاری دارو ،یکی از فرموالسیونها انتخاب و پگیله شد .درصد بارگذاری دارو درون نانولیپوزوم
پگیله ،الگوی رهایش دارو در شرایط سلول سالم و سرطانی ،اندازه و بار سطحی نانو ذرات با استفاده از  DLSو شکل ظاهری نانو ذرات با استفاده از
میکروسکوپ پویش الکترونیکی بررسی شد .در پایان سمیت سامانه لیپوزومی حاوی دارو و داروی لیپوزومه نشده بر رده سلولی MCF-7با استفاده از
روش MTTمورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :درصد بارگذاری دارو ،اندازه ،پتانسیل زتا نانوحامل های پگیله شده حاوی دارو به ترتیب  90/6±2/35درصد 49/4nm ،و -46/5±74/55 mV
بود .رهایش دارو از سامانه لیپوزومی طی  72ساعت در شرایط سلول سالم و سرطانی آهسته بود .شکل ظاهری نانوذرات صاف و کروی بوده و هیچ برهم
کنش شیمیایی میان دارو و نانو حامل مشاهده نشد .همچنین داروی پاکلی تاکسل لیپوزومه در مقایسه با داروی لیپوزومه نشده سمیت بیشتری روی رده
سلولی  MCF-7سرطان پستان داشت.
نتیجهگیری :با توجه به برخورداری از ویژگیهای فیزیوشیمیایی مناسب ،فرموالسیون لیپوزومی حاصل از مطالعه حاضر را میتوان برای انجام
پژوهشهای بیشتر در زمینه سرطان پستان پیشنهاد کرد.
واژگان کلیدی :لیپوزوم ،پاکلی تاکسل ،سلول های  ،MCF-7سرطان ،شیمی درمانی

مقدمه:
تعداد نهایی سلولهای بدن تحت تاثیر تعادل میان رشد سلولها،
تمایز سلولها و آپوپتوز است که اختالل در تنظیم هریک از
فرآیندهای یاد شده میتواند باعث ایجاد تومورهای سرطانی شود.
واژه سرطان به گروهی از بیماریها اطالق میشود که شاخصه
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اصلی تمامی آنها رشد غیر عادی سلولها است .این بیماری که
در پی انباشته شدن جهشهای سوماتیک ایجاد میشود ،منجر به
افزایش برتری رقابتی گروهی از سلولها میشود که با رشد سریع
خود ،مواد مغذی و اکسیژن را از دسترس سایر سلولها خارج و از
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نشده بر رده سلولی  MCF-7سرطان پستان

ساخت فرموالسیون لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل

در مقیاس صنعتی ،کیفیت عالی ساخت ،تنوع در اندازه ذره ،ترکیب
شیمیایی و بار الکتریکی اشاره کرد ].[16 ،17
هدف از پژوهش حاضر ،ابتدا ساخت فرموالسیون های مختلفی
از نانولیپوزومهای حاوی داروی شیمی درمانی پاکلی تاکسل و
انتخاب فرموالسیون بهینه و سپس بررسی ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی فرموالسیون بهینه شده از منظر بازده بارگذاری
دارو ،میزان رهایش دارو طی  72ساعت در شرایط دمایی و
اسیدیته سلول سالم و سرطانی ،اندازه ،بار سطحی ذرات (پتانسیل
زتا) و شکل ظاهری بوده است .در نهایت میزان سمیت نانوحامل
حاوی دارو بر رده سلولی  MCF-7سرطان پستان نیز سنجیده شده
است.
روش کار:
پژوهش حاضر از نوع تجربی بوده که به روش آزمایشگاهی و با
کد اخالق  IR.SSU.MEDICINE.REC.1395.10انجام شده
است.
 -1مواد شیمیایی
داروی پاکلی تاکسل به صورت گرید کلینیکال متعلق به شرکت
 Sigma Aldrichآمریکا ،کلسترول و فسفاتیدیل کولین سویا
) (SPCمتعلق به شرکت  Lipoidآلمان،DSPE-PEG2000 ،
کلروفرم و ایزوپروپیل متعلق به شرکت  Merckآلمان تهیه شد.
 -2تهیه لیپوزومهای حاوی پاکلی تاکسل
به منظور تهیه نانولیپوزوم های حاوی پاکلی تاکسل از روش
هیدراتاسیون الیه نازک استفاده شد که خالصه آن به شرح ذیل
است:
 ساخت فیلم نازک لیپیدی :ابتدا فسفولیپید و کلسترول رابا نسبتهای مولی ارائه شده در جدول  ،1به همراه داروی پاکلی
پاکسل در حالل کلروفرم و در دمای  50 o Cروی روتاری
(هایدولف ،آلمان) حل کرده و تحت شرایط خأل ،فیلم نازک خشک
تهیه شد.
 هیدراته کردن فیلم نازک لیپیدی :هیدراته کردن باافزودن مقدار مشخصی آب مقطر استریل ،طی مدت  60دقیقه و
در دمای  60 o Cانجام شد .سپس نانوذرات تهیه شده ،با استفاده
از سونیکیت حمامی با توان اولتراسونیک  ،100 Wattفرکانس
 28 ± 5% KHzو بدون دما برای مدت  60دقیقه کاهش اندازه
داده شدند ].[18
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رشد آنها جلوگیری میکند ] .[3-1سرطان پستان شایعترین
بدخیمی و اولین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان
جهان است به گونهای که در کشور ایالت متحده آمریکا  28درصد
از موارد جدید سرطان و  15درصد از مرگ و میرهای ناشی از آن
در سال  2010مربوط به این سرطان بوده است ] .[4آمارها نشان
میدهد که سرطان پستان در زنان ایرانی  24/4درصد بدخیمیها
را شامل میشود و منجر به  3/3مرگ در هر صدهزار نفر میشود
] .[5 ،6پاکلی تاکسل با نام تجاری تاکسول متعلق به خانواده
دارویی تاکسان و یکی از مشهورترین داروهای ضد سرطان است
که در درمان بسیاری از سرطانها از جمله ،پستان و تخمدان
کاربرد دارد ] .[7 ،8این داروی شیمی درمانی برای اولین بار به
طور طبیعی از پوست درختی با نام علمی Taxus baccata L.
استخراج ]  [9و در سالهای  1992تا  1994میالدی خاصیت ضد
سرطانی آن بر علیه سرطان رحم و پستان ،توسط سازمان مدیریت
غذا و داروی آمریکا تایید شد ] .[7در سطح مولکولی ،تاکسول با
اتصال به توبولینهای بتا در بخش داخلی میکروتوبولها ،مانع از
تبدیل مولکول  GTPبه  GDPشده و ضمن افزایش فرایند
پلیمریزاسیون میکروتوبولها ،از دپلیمریزاسیون آن جلوگیری
میکند .با عملکرد تاکسول ،رفتار ناپایداری دینامیکی
میکروتوبولها دچار اختالل شده و در پی آن سایر اعمال
میکروتوبول وابسته به این رفتار از جمله تقسیم سلولی مختل
میشود .در واقع ،تاکسول چرخه سلولی را در فازهای G1
(نحستین مرحله رشد) یا ( Mمرحله تقسیم) متوقف کرده و با
اختالل در روند طبیعی چرخه سلولی ،مانع از رشد و پیشرفت
سلولهای سرطانی میشود ].[12-9
با وجود اثرات درمانی پاکلی تاکسل ،استفاده از آن باعث بروز
عوارض جانبی از قبیل مهار تولید سلولهای مغز استخوان ،ریزش
مو و مسمومیت عصبی در بیماران میشود ] .[13همچنین این
دارو دارای نیمه عمر کوتاهی در بدن است و به سرعت متابولیزه
میشود به گونهای که دستیابی به غلظت مورد نیاز در طی
دورههای مناسب زمانی ،نیازمند استفاده مکرر از دوزهای به نسبت
باالی تاکسول خواهد بود که خود میتواند منجر به سمیت بیشتر
دارویی شود ] .[14استفاده از نانوحاملها از جمله لیپوزوم ،یکی از
راه کارهای پیش رو برای افزایش کارایی و کاهش سمیت
داروهای شیمی درمانی است ] .[15لیپوزوم های نانوحامل های
لیپیدی هستند که بر اثر تجمع لیپیدها در محیط های آبی ایجاد
میشوند .توانایی این نانوساختارها در کپسوله کردن مقدار زیاد
دارو ،به حداقل رساندن عوارض جانبی ناخواسته ،اثر بخشی باال
و سمیت اندک باعث جلب توجه پژوهشگران به این نانوساختار
شده است .از دیگر مزایای نانولیپوزومها میتوان به سهولت تولید
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و فسفات سالین و محاسبه درصد بارگذاری دارو
به منظور رسم نمودار استاندارد پاکلی تاکسل در ایزوپروپیل،
غلظتهای مختلفی از استوک پاکلی تاکسل در ایزوپروپیل به
روش سری استاندارد ساخته شد .سپس جذب نوری آنها توسط
دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ماکزیمم پاکلی تاکسل
( ،)240 nmبا تکرارهای سه تایی گرفته و به وسیله رسم نمودار
استاندارد پاکلی تاکسل ،معادله خط آن محاسبه شد ].[18
همچنین به منظور رسم نمودار استاندارد پاکلی تاکسل در بافر
فسفات سالین ) ،(PBSغلظتهای مختلفی از استوک پاکلی
تاکسل در  PBSبه روش سری استاندارد ساخته شد .سپس جذب
نوری آن ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ماکزیمم
پاکلی تاکسل ،با تکرارهای سه تایی گرفته شده و سپس با رسم
نمودار استاندارد پاکلی تاکسل ،معادله خط آن محاسبه شد ].[18
برای محاسبه میزان بارگذاری پاکلی تاکسل ،ابتدا نانوحامل های
حاوی پاکلی تاکسل را بعد از کاهش اندازه وارد کیسه دیالیز
( )Mw cut off = 12000 Daکرده و به مدت یک ساعت درون
بشری محتوی بافر فسفات سالین و در دمای  4 o Cقرار داده شد
تا پاکلی تاکسل بارگذاری نشده حذف شود .سپس لیپوزوم های
دارای پاکلی تاکسل را با نسبتهای حجمی  1:50و  1:20با
ایزوپروپیل مخلوط کرده تا دیواره لیپیدی اطراف پاکلی تاکسل
شکسته و دارو آزاد شود .در مرحله بعد ،میزان جذب پاکلی تاکسل
انکپسوله شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج
ماکزیمم پاکلی تاکسل گرفته شد .با توجه به میزان جذب به دست
آمده و تطبیق آن با نمودار کالیبراسیون پاکلی تاکسل در
ایزوپروپیل میزان غلظت دارو درون لیپوزوم محاسبه شد .در پایان
با استفاده از رابطه ( ،)1درصد بارگذاری پاکلی تاکسل در لیپوزومها
محاسبه شد ].[19
رابطه ()1

سامانه لیپوزومی
رهایش داروی پاکلیتاکسل از لیپوزومها با روش دیالیز در بافر
 PBSبه مدت  72ساعت در شرایط مشابه سلول سرطانی
( 42 ° Cو  )pH=5/4و سلول سالم ( 37 ° Cو  )pH=7/4مورد
سنجش قرار گرفت .برای بررسی وضعیت رهایش ،مقدار 1
میلیلیتر از سوسپانسیون نمونه درون کیسه دیالیز منتقل و در
فالکون محتوی بافر  PBSقرار داده شد .سپس در شرایط دمایی
مذکور به هم زده شد و در فواصل زمانی متناوب نسبت به
نمونهبرداری از محیط اطراف کیسه دیالیز اقدام و به همان نسبت
بافر تازه جایگزین شد .میزان جذب نمونههای برداشتشده با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین و در انتها با بهرهگیری از
معادله خط به دست آمده از نمودار استاندارد دارو در بافر ،PBS
غلظت دارو در زمانهای مختلف اندازه گیری و نمودار آن رسم
شد ].[20

)𝐸𝐸𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 (%
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑐𝑛𝑜𝐶 𝑔𝑢𝑟𝐷 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑢𝑠𝑝𝑎𝑐𝑛𝐸
=
× 100
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑐𝑛𝑜𝐶 𝑔𝑢𝑟𝐷 𝑑𝑒𝑠𝑢 𝑦𝑟𝑎𝑚𝑖𝑟𝑃

 -4انتخاب فرموالسیون مناسب بر اساس میزان
بارگذاری دارو
پس از اندازهگیری میزان بارگذاری دارو در تمامی
فرموالسیونهای ساخته شده در مرحله قبل ،فرموالسیونی که از
میزان بارگذاری باالتری برخوردار بود ،انتخاب و با افزودن
 0/0098میلی گرم پلیمر پلی اتیلن گالیکول ) (PEGبه آن و با
استفاده از روش فیلم نازک بهینه شد تا از منظر میزان بازده
بارگذاریی ،الگوی رهایش دارو و همچنین آنالیزهای
فیزیوشیمیایی و سلولی مورد بررسی قرار گیرد.

 -6تعیین اندازه و پتانسل زتا ذرات
اندازه ذرات و پتانسیل زتای ذرات با استفاده از دستگاه زتاسایزر
ساخت شرکت مالورن ،انگلستان مدل  Nano-ZetaSizer ESدر
دمای اتاق و زاویه  90درجه اندازهگیری شد.
 -7آنالیز سامانه لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل توسط
دستگاه طیف سنجی مادون قرمز
حاملهای لیپوزومی با سانتریفیوژ از سوسپانسیون جدا و محلول
اضافی تبخیر شد .نمونهها با  KBrمخلوط شده و در درون پلیت
فشرده شدند .طیف  FT-IRبه منظور بررسی گروههای عاملی نانو
لیپوزوم ها در محدوده طول موج 4000-400 cm-1برای
نمونههای جامد ،و طیف  4000-600 cm-1 AT-IRبرای
نمونههای مایع ،اسکن شد .بدین منظور ،طیف فرموالسیون
لیپوزومی فاقد دارو و داروی پاکلی تاکسل اخذ شده و با
فرموالسیون لیپوزومی حاوی دارو مقایسه شد .هدف این مرحله
بررسی برهمکنشهای شیمیایی میان سامانه لیپوزومی و دارو بود
].[20
 -8تصویربرداری از سامانه لیپوزومی حاوی پاکلی
تاکسل
مقدار  25 µlاز نمونه لیپوزومی روی یک الم ریخته و محلول در
مجاورت هوا خشک شد .نمونهها چند ثانیه با طال پوشش داده
شده تا رسانا شوند .سپس مورفولوژی سطحی نانوحاملها (زبری،
شکل ،صافی و تودهای شدن) با استفاده از دستگاه میکروسکوپ
پویش الکترونیکی ) (SEMبررسی شد ].[20
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 -3رسم نمودار استاندارد پاکلی تاکسل در ایزوپروپیل

 -5بررسی الگوی رهایش داروی پاکلی تاکسل از

المیرا ربانی و همکاران

ساخت فرموالسیون لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل

 -10تعیین سمیت سلولی و بقای سلول
سمیت سلولی با روش  MTTبرای فرموالسیون ساخته شده مورد
ارزیابی قرار گرفت .برای این کار ،سلولهای  MCF-7سرطان
پستان به طور جداگانه با غلظت  104در هرچاهک در پلیت 96
تایی به مدت  48ساعت کشت داده شدند .سپس سلولها
با 25g/ml μاز لیپوزوم بدون دارو به مدت  48ساعت تیمار شدند
تا میزان سمیت لیپوزوم فاقد دارو بررسی شود .همچنین
سلولهای سرطانی با  25 g/mlμاز پاکلی تاکسل و 25 g/mlμ

×100

میانگین جذب نوری در محیط کشت−میانگین جذب نوری در گروه آزمون
میانگین جذب نوری در محیط کشت −میانگین جذب نوری در گروه کنترل

 -11نرم افزارهای مورد استفاده
در پژوهش حاضر انحراف معیار و انحراف از میانگین دادههای
هریک از متغیرها با کمک نرم افزار اکسل محاسبه و نمودارهای
مرتبط با رهایش دارو و استاندارد در محیط اکسل رسم شدند.

تصویر 1فرمول ساختاری پاکلی تاکسل ][7

یافتهها:
 -میزان بارگذاریی دارو پاکلی تاکسل در سامانه

کلسترول موجود در ساخت سامانه حاصل از هر فرموالسیون رسم

لیپوزومی بهینه شده
درصد بارگذاری پاکلی تاکسل ،با توجه به نمودار استاندارد پاکلی

شد .همان گونه که از نمودار مشخص است با افزایش کلسترول
ابتدا میزان بارگذاریی دارو با شیب تندی افزایش می یابد به

تاکسل (تصویر  )1و با استناد به رابطه  1برای فرموالسیونهای

گونهای که با افزایش نسبت کلسترول از  10به  20درصد ،نزدیک

به ترتیب به میزان  86/09±1/15 ،82/95±1/26و

به  4درصد به بازده بارگذاریی افزوده می شود ،ولی در ادامه ،این

B ،A

و

C

 86/1±87/8درصد محاسبه شد.

شیب افزایش مالیمی داشته و با افزایش کلسترول از  20به 30

همچنین با مقایسه میزان بارگذاری دارو در فرموالسیونهای

درصد فقط نزدیک به  0/8درصد به بازده بارگذاریی افزوده شده

مختلف ،نمودار تغییرات میزان بارگذاری دارو بر اساس درصد

است.
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 -9رده سلولی و محیط کشت
در این مطالعه از رده سلولی  MCF-7سرطان پستان استفاده شد
که از بانک سلولی انستیتو پاستور (تهران ،ایران) تهیه شده بود.
سلولهای این رده سلولی در فالسکهای یک بار مصرف کشت
سلول در محیط کشت DMEM (Thermofisher – GIBCO
) U.S.Aغنی شده با  %10 ،Glutamineدرصد  ،FBSدر دمای
 37 °Cبا فشار  5%دی اکسید کربن و  95%بخارآب کشت داده
شد.

از لیپوزومهای حاوی پاکلی تاکسل در پلیت  96خانه برای 48
ساعت تیمار شدند .پس از گذشت زمان تیمارهای مورد نظر20 ،
میکرولیتر محلول  MTTبا غلظت  5میلیگرم بر میلیلیتر به هر
چاهک اضافه و به مدت  4ساعت انکوبه شدند .بعد از آن ،مایع
رویی خارج و به منظور حل شدن کریستالهای فورمازون مقدار
 150میکرولیتر  DMSOاضافه شد .میزان جذب در طول موج
 570نانومتر با کمک دستگاه االیزا ریدر ثبت و در نهایت با توجه
به رابطه زیر درصد زندهمانی سلولها محاسبه شد.

المیرا ربانی و همکاران

ساخت فرموالسیون لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل

 -انتخاب بهترین فرموالسیون بر اساس میزان

 -نتایج حاصل از طیف سنجی مادون قرمز

بارگذاریی دارو و بهینه نمودن فرموالسیون منتخب
با مقایسه میزان بارگذاریی دارو در سه فرموالسیون لیپوزومی ،A
 Bو  ،Cفرموالسیون  Cبه دلیل برخورداری از بارگذاری باالتر
انتخاب شد .سپس این فرموالسیون با افزودن  4درصد پلی اتیلن
گالیکول ) (PEGمطابق جدول  2به فرموالسیون اولیه ،بهینه
شد.

در طیف  FT-IRپاکلی تاکسل (تصویر  8ج) پیکهای شاخص
-1
-1

،3418/17

cm
cm

،1650/26

-1

-1

cm

cm

،2925/46

،1456/16

-1

-1

cm

cm

،1733/69

،1249/41

-1

cm

ترتیب نشاندهنده گروههای کششی

OH

الکل ،کششی

CH2

آلکان ،کششی  C=Oاستر C=C ،آلکن CH3 ،آلکان C-O ،استر،
الکل ،هیدروکسیل

)(OH

و حلقه بنزن هستند .همچنین

 -محاسبه میزان بارگذاریی داروی پاکلی تاکسل در

C-O

سامانه لیپوزومی بهینه شده
درصد داروی پاکلی تاکسل بارگذاری شده در سامانه لیپوزومی
بهینه با استناد به نمودار استاندارد پاکلی تاکسل در ایزوپروپیل
مقدار  90/60±2/35اندازه گیری شد .این بررسی نشان میدهد
که استفاده از پلیمر  PEGدر ساخت سامانه لیپوزومی باعث
افزایشی نزدیک به  4درصد در میزان بارگذاریی داروی پاکلی
تاکسل درون سامانه لیپوزومی میشود.

سامانه لیپوزومی بهینه فاقد پاکلی تاکسل دارای پیکهای
 1644/73 cm -1 ،2097/85 cm -1 ،3443/18 cm -1و

-1

 1088/72است که به ترتیب مربوط به گروههای  OHالکل،

cm
C-

 Hآلکان C=C ،آلکن یا  C=Oکربونیل و  C-Oاستر هستند (تصویر
 8ب) .مقایسه طیف

FT-IR

سامانه بدون دارو و حاوی دارو

(تصویر  8الف) نشان می دهد که با بارگذاری داروی پاکلی تاکسل
درون سامانه بهینه لیپوزومی پیک جدیدی ایجاد نشده است ،بلکه

 -بررسی پروفایل رهایش داروی پاکلی تاکسل از

پیکهای شاخص سامانه لیپوزومی بدون دارو در سامانه حاوی

سامانه لیپوزومی بهینه شده
با استفاده از نمودار استاندارد پاکلی تاکسل در ( PBSتصویر ،)4
نمودار رهایش دارو از سامانه لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل در
شرایط سلولهای سالم و سرطانی رسم شد (تصویر .) 5
الگوی رهایش دارو از سامانه لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل نشان
میدهد که رهایش دارو به طور آهسته انجام گرفته است به
گونهای که در طی  72ساعت ،حداکثر رهایش دارو در شرایط
سلول سالم و سرطانی به ترتیب  26/60و  34/46درصد بوده است.
همچنین این نمودار نشان میدهد که در ساعات اولیه رهایش
دارو از سامانه لیپوزومی بیشتر بوده است.

دارو اندکی جابهجا شده است ،به گونهای که پیکهای

اندازه ذرات و پتانسیل زتا در نانوسامانه پگیله شدهلیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل
اندازه لیپوزوم های بهینه شده حاوی پاکلی تاکسل در پژوهش
حاضر با استناد به نتایج حاصل از دستگاه  ،DLSقبل و بعد از
بارگذاری دارو به ترتیب  36/8 nmو  49/4 nmاست (تصویر  6و
 .)7افزودن دارو به سامانه لیپوزومی باعث افزایش اندازه سامانه
به میزان  2/4 nmشده است.
همچنین میزان بار سطحی سامانه دارای دارو -46/74±5/55
میلی ولت است که بیانگر آنیونی بودن سامانه حاوی دارو است
(جدول .)3

-1

،3443/18 cm

-1

cm

 2097/85و

-1

cm

 1644/73در سامانه

بدون دارو با اندکی جابهجایی به پیکهای ،3443/35 cm -1

cm

 2088/81 -1و  1643/65 cm -1تغییر یافتهاند که خود نشان میدهد
داروی پاکلی تاکسل به خوبی درون سامانه لیپوزومی بارگذاری
شده است.
نتایج حاصل از تصویر میکروسکوپ الکترونیتصویر  9سامانههای لیپوزومی حاوی دارو و فاقد دارو را نشان
میدهد .همان طور که در شکل مشخص است سامانه لیپوزومی
دارای شکل کروی و سطحی صاف است که با بارگذاری دارو
درون لیپوزومها ،تغییری در شکل ظاهری نانو سامانه ایجاد نشده
و سامانه پایداری ظاهری و شکلی خود را حفظ کرده است.
بررسی سمیت نانو سامانه بهینه لیپوزومی حاویدارو
بررسی حساسیت سل های سرطانی پستان به تیمار این سلولها
با لیپوزوم بدون دارو ،پاکلی تاکسل و لیپوزوم حاوی پاکلی تاکسل
به میزان

µg/ml

 25و در بازه زمانی  48ساعت و با استفاده از

روش  MTTانجام گرفت .نتایج به دست آمده نشان میدهد که

مجله علوم پزشکی پارس ،دوره هجدهم ،شماره دو ،تابستان 99

30

Downloaded from jmj.jums.ac.ir at 17:57 +0330 on Monday November 30th 2020

 880/96 cm -1 ،949/65 cm -1 ،1100/67دیده میشوند که به

المیرا ربانی و همکاران

ساخت فرموالسیون لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل

پاکلی تاکسل لیپوزومه برای سلولهای  MCF-7نسبت به پاکلی

تیمار با داروی آزاد به میزان  61/92درصد است .همچنین بقای

تاکسل غیر لیپوزومه از سمیت باالتری برخوردار است .به بیان

بیش از  90درصد سلولها بر اثر تیمار با سامانه بدون دارو نشان

دیگر ،بر اثر تیمار با نانوحامل حاوی دارو 17/4 ،درصد از

میدهد که این سامانه به تنهایی از سمیت اندکی برخوردار است.

سلولهای سرطانی باقی ماندهاند ،در حالی که این درصد برای
Downloaded from jmj.jums.ac.ir at 17:57 +0330 on Monday November 30th 2020

1.2
y = 0.1019x + 0.0349
R² = 0.998

1
0.8

جذب نور

0.6
0.4
0.2
0
10

8

9

6

7

4

5

3

1

2

0

غلظت دارو (میکرو گرم بر میلی لیتر)
تصویر :2نمودار استاندارد پاکلی تاکسل در ایزوپروپیل

90
89
86/87

87

86/09

86
85
82/95

84

درصد بارگذاری پاکلی تاکسل

88

83
82
81
80
35

30

25

20

15

10

5

0

درصد کلسترول

تصویر :3تغییرات میزان بارگذاری دارو بر اساس تغییرات درصد کلسترول مورد استفاده در سامانه
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ساخت فرموالسیون لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل

جدول  :2درصد مولی ترکیبات سازنده فرمول بهینه
کد فرمول

)SPS(mg

کلسترول()mg

)PEG(mg

SPC %

کلسترول %

PEG %

نسبت لیپید به دارو )(L/D

 Cبهینه

0/0596

0/0032

0/0098

86/4

9/6

4

15

y = 0.0988x + 0.0489
R² = 0.9967

1
0.8

جذب نور

0.6
0.4
0.2
0
8

10

4

6

0

2

غلظت دارو (میکرو گرم بر میلی لیتر)
تصویر :4نمودار استاندارد پاکلی تاکسل در بافر فسفات سالین )(PBS

40.00
34.46

33.16

30.00

25.58

25.00
20.00

37 c

15.00
42 c
10.00

درصد رهایش تجمعی دارو

26.60

35.00

5.00
0.00
80

70

60

50

40
زمان(ساعت)

30

20

10

0

تصویر :5نمودار رهایش داروی پاکلی تاکسل از سامانه لیپوزومی بهینه در شرایط سلول سرطانی و سالم
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1.2

المیرا ربانی و همکاران

ساخت فرموالسیون لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل
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تصویر :6اندازه سامانه لیپوزومی قبل از بارگذاری دارو

تصویر :7اندازه سامانه لیپوزومی بعد از بارگذاری دارو

جدول  :3پتانسیل زتا (بار سطحی) نانو سامانه حاوی پاکلی تاکسل
Run Number

پتانسیل زتا )(mV

میانگین )(mV

انحراف استاندارد

-41/19
-52/29

-46/74

5±/55

1
2
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تصویر  :8نمودار طیف  FT-IRداروی پاکلی تاکسل (ج) ،سامانه لیپوزومی فاقد دارو (ب) ،سامانه لیپوزومی حاوی دارو (الف)

تصویر  .9تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سامانه نیوزومی حاوی دارو و فاقد دارو
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ساخت فرموالسیون لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل

120
100

40
20

لیپوزوم  +پاکلی تاکسل

پاکلی تاکسل

لیپوزوم خالی

کنترل منفی

17.14

61.92

90.2

100

0
Series1

تصویر  :10نمودار سمیت سامانه لیپوزومی حاوی داروی پاکلی تاکسل و سامانه لیپوزومی فاقد دارو بر رده سلولی MCF-7

بحث:
طراحی یک فرموالسیون بهینه در ابتدا برای رسیدن به اهداف
نهایی یک پروژه ،پس از انتخاب روش مناسب ،در سنتز یک
نانوحامل بهینه با خصوصیات مطلوب و مطابق با استاندارهای
علمی دنیا ،از ضروریات مطالعاتی است که در ساخت نانوحاملها
صورت میپذیرد .در پژوهش حاضر ،سامانه لیپوزومی بهینه حاوی
داروی ضد سرطان پاکلی تاکسل ساخته شد که دارای بار سطحی
منفی و اندازه ذرات  49/4نانومتر میباشد .داروی پاکلی تاکسل
به خوبی درون سامانه بارگذاری شده و برهمکنش شیمیایی با نانو
سامانه ایجاد نکرده است .همچنین این نانو حامل دارویی ضمن
برخورداری از شکل ظاهری کروی و صاف ،دارای رهایش آهسته
در شرایط مشابه سلولهای سرطانی و سالم میباشد .نتایج آزمون
 MTTنیز نشان میدهد که داروی پاکلی تاکسل بارگذاری شده
نسبت به داروی آزاد دارای سمیت بیشتری بر رده سلولی MCF-
 7سرطان پستان است.
از نکات قابل تامل در پژوهش حاضر ،بیشتر بودن میزان رهایش
دارو از نانولیپوزوم در شرایط مشابه سلولهای سرطانی در مقایسه
با سلولهای سالم است .این تفاوت ناشی از اختالف دمایی و
اسیدیته سلول سرطانی و سالم است که منجر به نشت بیشتر
دارو از لیپوزوم در شرایط سلول سرطانی شده است .این واقعیت
میتواند این اطمینان را ایجاد کند که داروی پاکلی تاکسل در
سایت توموری به میزان بیشتری تحویل داده میشود و با تحویل
کمتر این دارو به سلولهای سالم ،این سلولها را از اثرات جانبی
داروی پاکلی تاکسل به صورت موثرتری محافظت میکند.
همچنین رهایش آهسته دارو از لیپوزوم در پژوهش حاضر،
میتواند ناشی از غلظت مولی مناسب کلسترول و حضور پلیمر

 PEGدر ساختمان سامانه حاوی دارو باشد .به گونهای که برخی
پژوهشها نشان میدهد افزایش کلسترول به دلیل زیاد کردن
سیالیت غشا باعث افزایش رهایش دار و نیز استفاده از  PEGباعث
کاهش میزان رهایش می شود].[19 ،21
میزان بارگذاری دارو درون سامانههای لیپیدی یکی از
شاخصهای مهم است که عوامل مختلفی بر آن موثر است .یکی
از این عوامل تاثیرگذار ،درصد مولی کلسترول موجود در ساختمان
لیپوزوم است .پژوهش حاضر نشان میدهد که افزایش میزان
کلسترول در ساختار لیپوزوم ابتدا با شیب تند باعث افزایش درصد
بارگذاریی دارو میشود ،ولی در ادامه شیب افزایش مالیمتر خواهد
شد .علت این پدیده به ماهیت و ویژگیهای کلسترول بر میگردد.
در واقع حضور کلسترول با غلظتهای مولی پایین در غشا باعث
افزایش پایداری و استحکام غشا شده و کاهش گسیختگی و
فروپاشی آن شده و بدین ترتیب از نشت دارو به بیرون غشا
جلوگیری شده و بازده بارگذاریی افزایش می یابد .از طرف دیگر،
در صورتی که افزایش میزان کلسترول موجود در غشا از حد معینی
بیشتر شود ،میزان سیالیت غشا افزایش یافته و در نتیجه میزان
نفوذپذیری آن زیاد شده که باعث کاهش بازده بارگذاریی دارو
خواهد شد ] .[23-21پژوهشهای مختلفی از جمله پژوهش
حقیرالسادات و همکاران در سال  ،2017ساسانی و همکاران در
سال  2018و شاهی و همکاران در سال  ،2019به نتایجی مشابه
نتیجه پژوهش حاضر در مورد تاثیر کلسترول بر میزان بارگذاری
دارو دست یافتهاند ].[21-19یکی دیگر از عوامل مهم در پایداری
نانوذرات میزان پتانسیل زتا است که در این پژوهش برای سامانه
لیپوزومی اندازهگیری شده است .افزایش میزان پتانسیل زتا باعث
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ساعت از مزایای پژوهش حاضر نسبت به پژوهش کوهی
مفتخری است .همچنین در پژوهش حاضر نانولیپوزوم ساخته شده
به صورت کاملتری مورد بررسیهای فیزیوشیمیایی قرار گرفته
است و سامانه حاوی دارو از منظر اندازه ،رهایش دارو ،میزان
بارگذاری دارو و سمیت آن بر رده  MCF-7بر خالف پژوهش
کوهی مفتخری از جنبههای دیگری نظیر بار سطحی (پتانسیل
زتا) ،رهایش دارو در دو دما و در دو  pHمختلف ،آزمون  FT-IRو
 SEMنیز بررسی شدهاست.
آلیان و همکاران در سال  2016نانولیپوزومهای حاوی
دوکسوروبیسین به روش شیب گرادیان تهیه و اندازه ذرات حاصل
را  110نانومتر و بازده احتباس دارو درون لیپوزومها را  90درصد
گزارش کردهاند ] .[31اختالف در روش ساخت و نوع نانوذره مورد
استفاده از جمله تفاوت پژوهش آلیان و پژوهش حاضر است.
حقیرالسادات و همکاران در سال  2016داروی دوکسوروبیسین را
با هدف اثرگذاری بر سرطان استخوان درون حامل های لیپوزومی
بارگذاری کردند که نانو سامانههای ساخته شده ضمن برخورداری
از بارگذاریی  89درصد ،دارای اندازهای در حدود  126نانومتر
بودند .حداکثر رهایش داروی دوکسوروبیسین در مدت  48ساعت
در این پژوهش 46 ،درصد بود] .[32
نادرینژاد و همکاران در سال  2017ویزیکولهای نیوزومی حاوی
کورمومین تهیه کردند که دارای اندازهای معادل  242نانومتر،
درصد بارگذاریی  95/2درصد ،پتانسیل زتای  -38میلی ولت و
شاخص پراکندگی  0/17و حداکثر رهایش دارو در طی  96ساعت
 43/87درصد بود ].[33
شیرزاد و همکاران در سال  2017ضمن بارگذاری ماده سیس
پالتین با درصد بارگذاری  98درصد درون نانولیپوزوم ،پتانسیل
زتا ،اندازه و شاخص پراکندگی ذرات را به ترتیب-18/1 ،
میلیولت 100 ،نانومتر و  0/4گزارش کردند ].[34
حقیرالسادات و همکاران در سال  2017نانولیپوزومهای حاوی
داروی دوکسوروبیسین به دو روش شیب گرادیان و الیه نازک
تهیه کردند که بازده بارگذاریی دارو ،اندازه و رهایش دارو در مدت
 48ساعت برای حالت شیب گرادیان به ترتیب 89 ،درصد105/9 ،
نانومتر و  24درصد و برای حالت الیه نازک به ترتیب15/65 ،
درصد 138/6 ،نانومتر و  78درصد بود ].[35
در سال  2017نادری نژاد و همکاران نانولیپونیوزومهای حاوی
دوکسوروبیسین تهیه و سمیت آن را بر ردههای سلولی  KG-1مغز
استخوان Saos-2 ،استئوسارکوما و  MG-63استیوبالست سنجیده
و گزارش کردند که دوکسوروبیسین بارگذاری شده باعث کاهش
بیشتر بقای سلول های سرطانی نسبت به شکل آزاد این دارو
میشود ].[36
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افزایش پایداری نانوذرات می شود .علت این افزایش ،افزایش بار
سطحی است که خود باعث افزایش نیروی دافعه کولونی بین
نانوذرات شده و از تجمع و به هم چسبیدگی نانوذرات میکاهد.
در پژوهش حاضر نیز نانوذره لیپوزومی بهینه دارای بار منفی نسبتاً
باالیی بودند که به افزایش پایداری این حامل دارویی منجر شده
است .وجود بار سطحی منفی در نانوذرات در پژوهش حاضر نیز
به طور عمده به  SPCبه کار رفته در ساختار لیپوزوم مرتبط است
که خود یک امولوسیفایر آنیونی است و سبب افزایش بار منفی
نانوحامل میشود ].[26-24
تاکنون پژوهشهای متعددی روی حاملهای لیپوزومی انجام
شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .رسولیان
بروجنی در سال  2011نانوذرات حاوی داروی اگزالی پالتین به
روش رسوب دهی نانو تهیه و مورد ارزیابی قرار داد .در این
پژوهش درصد بارگذاری دارو و اندازه نانوذرات حاصل به ترتیب
 36درصد و  194نانومتر گزارش شده است ] .[27تفاوت در نوع
نانوذره ،روش ساخت نانوذره و نوع دارو از جمله عواملی هستند
که باعث اختالف نتایج بین پژوهش بروجنی با پژوهش حاضر
شده است .هرچند ساخت نانوسامانهای با اندازه کوچکتر و درصد
بارگذاریی باالتر از جمله مزایای پژوهش حاضر نسبت به پژوهش
رسولیان بروجنی است.
علوی و همکاران در سال  2013نانولیپوزومهای حاوی
هیدروکسی اوره به منظور اثر گذاری بر سرطان پستان تهیه کردند
که راندمان بارگذاریی ،اندازه و میزان رهایش  28ساعته برای آن
به ترتیب برابر با  70/836درصد 402/5 ،نانومتر و  28/85درصد
بود ] .[28رهایش آهسته تر ،اندازه ذرات کوچکتر و بارگذاریی
باالتر از جمله برتریهای پژوهش حاضر نسبت به این پژوهش
است.
فانگ و همکاران در سال  2013نانولیپوزومهای حاوی
دوکسوروبیسین تهیه کردند که اندازه ذرات حاصل  50-70نانومتر
و درصد بارگذاری دارو  21تا  51درصد گزارش شده است ].[29
درصد بارگذاریی باالتر ،اندازه ذرات کوچکتر ،بررسی  72ساعته
رهایش دارو و بررسی سمیت نانوسامانه حاوی دارو بر سلولهای
سرطانی از مزایای پژوهش حاضر نسبت به پژوهش فانگ است.
کوهی مفتخری در سال  2014نانولیپوزومهای پگیلهی حاوی
داروی پاکلی تاکسل تهیه کردند که این نانوسامانههای حاوی
دارو دارای میزان بارگذاریی  91/3درصد ،حدکثر رهایش داروی
 53/5درصد طی  30ساعت در شرایط مشابه سلول سالم و اندازه
 421/4نانومتر بود .همچنین میزان سمیت نانوذرات حاوی داروی
پاکلی تاکسل نسبت به داروی آزاد بر رده  MCF-7بیشتر بوده
است] .[30رهایش آهستهتر ،اندازه ذرات کوچکتر و بررسی
رهایش دارو در شرایط مشابه سلول سالم و سرطانی طی 48
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پژوهش بهرامی بنان نزدیک است ،هرچند تولید نانوحاملهای
کوچکتر از جمله مزایای پژوهش حاضر نسبت به پژوهش
بهرامی بنان است.
شاهی و همکاران در سال  2019نیوزومی حاوی دوکسوروبیسین
با استفاده از  DOTAPتهیه کردند که به ترتیب دارای اندازه،
پتانسیل زتای و راندمان احتباس 92/59 ،نانومتر -3/5 ،میلی ولت
و 91/8±0/43درصد بود ] .[19تفاوت در نوع سامانه حامل دارو
و تفاوت در مواد تشکیل دهنده سامانه از جمله دالیل اختالف
نتایج پژوهش شاهی با پژوهش حاضر است.
نتیجهگیری:
اگرچه سامانههای لیپیدی حاوی پاکلی تاکسل در پژوهشهای
دیگری نیز طراحی و ساخته شدهاند ،ولی پژوهش حاضر دارای
مزایای متعددی از جمله ،بررسی چند فرموالسیون با نسبت مولی
متفاوتی از ترکیبات ،بهینه کردن و بررسی اثر  PEGبر درصد
بارگذاریی دارو ،مقایسه اندازه و شکل ظاهری نانوسامانه قبل و
بعد از بارگذاری دارو ،ساخت سامانههای حاوی دارو با اندازهی زیر
 50nmو بررسی برهمکنش سامانه لیپوزومی و دارو بعد از
بارگذاری دارو است که به صورت جامع در بسیاری از پژوهشها
بررسی نشده اند .با این وجود ،پژوهش حاضر مانند بسیاری از
پژوهشهای دیگر خالی از ضعف و چالش نبوده است .عدم بررسی
رهایش دارو از سامانه لیپوزومی در دماها و pHهای مختلف ،عدم
استفاده از پالسمای خون به جای بافر فسفات سالین ،عدم بررسی
و مقایسه سمیت مقادیر متفاوت از لیپوزوم حاوی دارو و داروی
آزاد بر رده سلولی ،عدم بررسی سامانه ساخته شده روی مدل
حیوانی از جمله محدودیت های پژوهش حاضر است که رفع آنها
به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود.
تعارض در منافع:
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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حقیرالسادات و همکاران در سال  2018فرموالسیونهایی از
لیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین تهیه کردند که درصد
بارگذاریی در همه فرموالسیونها باالی  82درصد و پتانسیل
زتای از  -23تا  +22/4متغیر بوده است .همچنین نتایج این
پژوهش حاکی از آن است که در مدت  48ساعت 43 ،درصد دارو
از لیپوزومها آزاد شده است ] .[37پتانسیل زتای باالتر و رهایش
کنترل شدهتر از مزایای پژوهش حاضر نسبت به پژوهش
حقیرالسادات و همکاران است.
مجدی زاده و همکاران در سال  2018نانولیپوزومهای حاوی
اسانس نعناع فلفلی تهیه کردند که وزیکولهای لیپوزومی حاوی
اسانس با اندازه  247 ± 13/39نانومتر 61/38 ± 2/7 ،درصد
میزان راندمان احتباس ،پتانسیل زتا  -34/54 ± 0/74میلیولت
و شاخص پراکندگی 0/32 ± 0/01بود ] .[18تفاوت ها در ماهیت
ماده بارگذاری شده ،دمای مورد استفاده برای ساخت نانوذرات و
درصد مولی مواد استفاده شده از جمله مواردی هستند که نتایج
پژوهش حاضر را نسبت به پژوهش مجدیزاده متمایز کرده است.
ساسانی و همکاران در سال  2018هیبریدهای لیپونیوزومی حاوی
کورکومین تهیه کردند که به ترتیب دارای اندازه ،پتانسیل زتای و
راندمان احتباس 147/5 ،نانومتر -8/9 ،میلی ولت و ± 1/85
 98/12درصد بود ].[20
بهرامی بنان در سال  2018ضمن ساخت سامانههای نیوزومی
حاوی داروی دوکسوروبیسین ارزیابی میزان سمیت آن را بر رده
 KG-1مغز استخوان گزارش کردند که وزیکولهای نیورومی
حاصل به ترتیب دارای اندازه ،پتانسیل زتای و راندمان
انکپسوالسیون 160/37±2/65 ،نانومتر -58/11 ،میلیولت
 94/18درصد بود .همچنین این پژوهش نشان داد که داروی
دوکسوروبیسین بارگذاری شده نسبت به داروی آزاد
دوکسوروبیسین ،سمیت بیشتری بر رده سلولی  KG-1دارد ].[38
نتایج پژوهش حاضر چه از نظر ویژگی های فیزیوشیمیایی و چه
از نظر مقایسه سمیت سامانه حاوی دارو با داروی آزاد به نتایج
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Introduction:
Chemotherapy is one of the most common methods in cancer therapy that has always faced challenges.
The aim of the present study was to develop nano-carriers containing paclitaxel chemotherapy drug and
to investigate its toxicity on MCF-7 breast cancer cell line.
Materials and Methods:
Three formulations of liposomal nano-carriers containing paclitaxel with different concentrations of
phosphatidylcholine and cholesterol were fabricated using the thin film method. Then according to the
loading rate of drug, one of the formulations was selected and pegylated. Percentage of drug loading
into pegylated nano-liposomes, drug release pattern in healthy and cancerous cell conditions, size and
surface charge of nanoparticles (using DLS) and morphology of nanoparticles (using SEM) was
evaluated. At the end, the toxicity of liposomal system containing drug and non-liposome drug on MCF7 cell line was evaluated by MTT assay.
Result:
The results showed that drug loading percentage, size, zeta potential of pegylated nano-carriers
containing the drug were 90/6±2/35%, 49/4nm and -46/74±5/55mV, respectively. Release of the drug
from the liposomal system is slow within 72 hours in normal and cancerous cell conditions. The
morphology of the nanoparticles was smooth and spherical, and no chemical interaction was observed
between the drug and the nano-carrier. Paclitaxel liposomal also had more toxicity to MCF-7 cell line
breast cancer than non-liposomal drug.
Conclusion:
Based on the results, the liposomal formulation of this study can be recommended for further research
in breast cancer with respect to its physicochemical properties.
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