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چکیده
زمینه و هدف :استفادهه از هاووهدی شتیمی هومدنی هو هومدن ستطادن هاوای اثطات ندخواستفه رط ردت

هدی ستدم ریمدو می ردشتند .رد

این وجوه پطوریوتیک هد عوامل ابیعی و ضتد ستطادن هنتفند ردون ن که هاوای اثطات ندخواستفه رط ردن ریمدو ردشتند .هو این تحقیق
یک سینف هاوو وسدنی هوشمند رط پدیه ندنوذوات ره منظوو هومدن سطادن پنفدن موش هو شطایط زمدیشگدهی مووه اوزیدری قطاو گطت .
ووش کدو :هو ارفدا ندنوذوات مغنداینی اکنید هن( )MINPsسنفز و رد مقدهیط مفادوتی از عصدوه سیفوپالسمی پطوریوتیک الکفوردسیلوس
وامنوسوس) GG (L. GGشدمل  1/25 ،0/625 ،0/312 ،0و  2/5میلی گطم هو میلی میفط ردوگذاوی شدند .سپس این تطکیب ره مدت سه
هافه هو موش هدیی که ره اوو تجطری هو ن هد سطادن پنفدن امقد شده روه ،ره کمک ایجده یک میدان مغنداینی تجویز گطهید .هو
خدتمه اثط هومدنی این تطکیب از اطیق وسفطن رالت و  Quantitative Polymerase Chain Reactionمووه اوزیدری قطاو گطت .
یدتفه هد :نفدیج نشدن هاه که ندنوذوات مغنداینی اکنید هن قدهوند عصدوه سیفوپالسمی پطوریوتیک وا هو موضع سطادنی مفمطکز نمدیند.
ه چنین یدتفه هد نشدن هاهند که هو اثط تجویز این تطکیب اندازه و حج ردت

تومووی ره اوو معنی هاوی هو مقدینه رد موش هدی

سطادنی هومدن نشده کدهش می یدرد .ندنوذوات ردوگذاوی شده رد  2/5میلی گطم عصدوه سیفوپالسمی ردکفطی ره اوو معنی هاوی هاوای
اثط ضد تومووی ردالتطی روهه و از اطیق پوپفوز سبب امقدی مطگ سلومی می شوه.
نفیجه گیطی :رط استتدس یدتفه هدی ره هستت
سیفوپالسمی  L. GGره همیل ایمنی ،یک هس

مده می توان نفیجه گطت

که ندنوذوات اکنتتید هن ردوگذاوی شتتده رد عصتتدوه

روهن و خواص مغنداینی ندمزه خوری جه

هومدن سطادن پنفدن موش می ردشند.

واژه هدی کلیدی :پروبیوتیک ،دارورسانی ،ضد سرطان ،نانوذرات.T14 ،

مقدمه
سرطان سینه شایع ترین نوع بدخیمی بوده و هنوز به

سرطانی جدید برای پیشگیری یا درمان سرطان ها به

عنوان دومین عامل مرگ ناشی ار سرطان در بین خانم ها

خصوص سرطان سینه ضروری به نظر می رسد(.)2،5

محسوب می شود( .)14علی رغم پیشرفت های اخیری که

پروبیوتیک ها عبارتند از مکمل های غذایی که حاوی

در حوزه درمان سرطان صورت گرفته است متاستاز عامل

میکروارگانیسم های غیر بیماری زای زنده یا فرآورده های

اصلی مرگ بوده و سرطان سینه تمایل دارد به سایر بافت-

آن ها می باشند که اثرات مفیدی بر سالمتی میزبان

های بدن هجوم ببرد .متاسفانه ،تومورهای متاستاتیک را

دارند( .)19امروزه خواص ضد سرطانی پروبیوتیک ها به

نمی توان به کمک جراحی یا پرتو درمان نمود( ،)18در

اثبات رسیده و واضح است که دارای نقش ویژه ای در

حال حاضر نیز شیوه درمانی موثری برای سرطان های

درمان سرطان دارند .گونه های متعددی از الکتوباسیلوس-

متاستاز یافته وجود ندارد .بنابراین ایجاد داروهای ضد

ها وجود دارد که می توانند در نطفه پیدایش سرطان را
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سرکوب نمایند( Goldin .)10، 28و  Gorbachبرای اولین

است یکی در نقش حامل بودن دیگری در ایجاد حرارت

بار نشان دادند جیره غنی از باکتری  L. GGمی تواند بروز

در موضع به دلیل خواص مغناطیسی( magnetic

سرطان کولون را مهار نماید .مطالعات آزمایشگاهی انجام

 .)hyperthermiaمعموالً نانوذرات مغناطیسی آهن دارای

گرفته توسط  Orlandoو همکاران( )2016پیرامونL. GG

یک بخش مرکزی متشکل از آهن بوده که در اطراف

به دو شکل زنده و کشته شده نشان می دهد که این

توسط یک پوشش پلی ساکاریدی محصور شده است.

پروبیوتیک قادر است از تکثیر سلول های سرطانی دستگاه

زمانی که این ذرات در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد

گوارش جلوگیری و سبب القای آپوپتوزیس در آن ها

ارتعاشات مولکولی سبب رهایش داروی بارگذاری شده

شود( .)26-28پیشرفت های اخیر در خصوص دانش

در آن می گردد(.)12بر اساس این یافته ها تصمیم گرفته

نانوتکنولوژی تحول عظیمی در رابطه با درمان سرطان

شد تا با بارگذاری عصاره سیتوپالسمی باکتری

ایجاد نمود و از طرفی نانوذرات آهن نخستین ذراتی بودند

الکتوباسیلوس رامنوسوس  GGدر نانوذرات مغناطیسی

که در سرطان مورد استفاده قرار گرفتند .نانوذرات

آهن یک ابزار مولکولی کارآمد در جهت درمان سرطان

مغناطیسی عبارتند از ذرات مغناطیسی هوشمند که با اندازه

پستان موش معرفی گردد .در واقع با همراه نمودن اثرات

بسیار ریزشان دارای سطح جذب زیادی هستند .مشخص

ضد توموری نانوذرات مغناطیسی و خواص ضد سرطانی

است که نانوذرات مغناطیسی آهن دارای اهمیت ویژه ای

پروبیوتیک بتوان تحولی در درمان سرطان سینه ایجاد

در دارورسانی و درمان سرطان هستند( .)35این ذرات به

نمود .لذا با فراهم نمودن یک میدان مغناطیسی در خارج

دلیل اندازه بسیار کوچک و سطح جذب وسیع شان می-

از بدن و متمرکز نمودن نانوذرات حامل عصاره

توانند به راحتی به موضع سرطان هدایت شوند .بنابراین

سیتوپالسمی باکتری می توان به این ایده دست یافت(.)30

نانوذرات مغناطیسی آهن می توانند به عنوان ناقل در حمل
عوامل ضد سرطانی ایفای نقش نمایند .از طرفی با فراهم
نمودن یک میدان مغناطیسی در خارج از بدن می توان
داروهای ضد سرطانی را در موضع سرطان متمرکز کرد.
به طور کلی داروهای ضد سرطانی در نانوذرات مغناطیسی
آهن بارگذاری شده و در درمان سرطان مورد استفاده قرار
می گیرند( .)6در اصل اکثر داروهای ضد سرطان سبب
ایجاد آسیب های ناخواسته بر بافت ها و سلول های سالم
می شوند .اثرات سمی شناخته شده این داروها شامل
التهاب معده ،التهاب مخاطی ،ریزش مو و عوارض شدید
دیگر مثل آسیب های بافت قلب و اثرات سمی در
کبد( .)16برای غلبه بر این مشکالت ،چند رهیافت کلی
وجود دارد یکی از این استراتژی ها استفاده از سیستم
داورسانی هوشمند به کمک نانوذرات مغناطیسی آهن
بوده که با دو مکانیسم خود دارای اثرات ضد توموری

مواه و ووش¬هد
تهیه عصدوه سیفوپالسمی الکفوردسیلوس وامنوسوس
GG
این باکتری( )ATCC 53103از سازمان پژوهش های

صنعتی ایران تهیه گردید .برای تهیه عصاره سیتوپالسمی
ابتدا باکتری در  100میلی لیتر محیط آبگوشت  MRSدر
دمای  30درجه سلسیوس به مدت  18-24ساعت و در
حضور  5درصد گاز دی اکسید کربن کشت داده شد.
سپس محیط کشت به مدت  15دقیقه با دور  3500در دقیقه
و دمای  4درجه سلسیوس سانتریفیوژ و رسوب به دست
آمده دو مرتبه با سرم فیزیولوژی استریل شستشو داده شد.
سپس سوسپانسیونی از باکتری در بافر فسفات(0/1 ،PBS
موالر و  pHبرابر با  )6/9تهیه و با کمک گرفتن از
لوله¬های استاندارد مک فارلند تراکم باکتری برابر با
 CFU/ml 109تنظیم شد .سوسپانسیون باکتری با استفاده
از روش سونیکاسیون در کنار یخ به تعداد  10چرخه شامل
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یک چرخه در دقیقه با حداکثر  70درصد فرکانس متالشی

کار مقدار  1میلی گرم نانوذرات بارگذاری شده در 10

گردید .در نهایت سوسپانسیون متالشی شده با دور 10000

میلی لیتر بافر  PBSحل و هر  60دقیقه  2/5میلی لیتر محلول

در دقیقه به مدت  30دقیقه در دمای  4درجه سلسیوس

نمونه برداری و در طول موج  480نانومتر نور جذبی به

سانتریفیوژ گردید( .)29سوپرناتانت جمع آوری و محتوای

کمک اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد .رهایش عصاره

پروتئینی آن با کیت سنجش پروتئین(پارس ازمون)

سیتوپالسمی طبق رابطه زیر محاسبه شد(:)31

سنجیده شد .مقدار پروتئین موجود در هر میلی لیتر از
عصاره سیتوپالسمی به دست آمده به طور تقریبی 2/5

release
)%={((5×∑_(i-1)^(b-1
Ci)+(50×Cn))/ amount of Cf in MINPs}×100
در رابطه فوق  Ciو  Cnغلظت عصاره سیتوپالسمی در

میلی گرم اندازه گیری شد.

زمان شروع و پس از  6ساعت می باشند.

Cf

سنفز ندنوذوات مغنداینی هن

خصوصیدت ندنوذوات

سنتز نانوذرات بر اساس روش  Xuanو

در این تحقیق شکل نانوذرات بارگذاری شده با عصاره

همکاران( )2019انجام گرفت( ،)36ابتدا نمک های

سیتوپالسمی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی

 0/54( FeCl3.6H2Oگرم)1/5(Sodium acetate ،

گذاره( )transmission electron microscopeو

گرم) و  1/5(sodium acrylateگرم) در  20میلی لیتر

نگاره( )scanning electron microscopeبررسی شد.

اتیلن گلیکول حل شد .پس از مخلوط شدن به مدت یک

برای تهیه گراف در میکروسکوپ الکترونی گذاره از

ساعت محلول هموژن به یک ارلن منتقل و اتوکالو شد.

دستگاه فیلیپس مدل  CM 100با ولتاژ  120کیلو ولت

پس از سرد شده محلول به مدت  10ساعت در دمای محیط

استفاده شد .هم چنین تصاویر میکروسکوپ نگاره با

قرار گرفت تا ذرات نانوی آهن رسوب نمایند سپس این

همکاری مرکز میکروسکوپ الکترونی دانشگاه کردستان

ذرات با آب و الکل شستشو داده شده و به مدت  15ساعت

تهیه گردید.

به حال خود رها گردید تا آب و الکل تبخیر شوند .سپس

مدل حیوانی و تجویز ندنوذوات ردوگذاوی شده

نانوذرات مغناطیسی آهن با اکسید سیلیس پوشش داده

موش های صحرایی  7هفته  BALB/cاز خانه حیوانات

شدند(.)31
ردوگذاوی ندنوذوات رد عصدوه سینفوپالسمی و سنجش
وهدیش

برای بارگذاری نانوذرات آهن با عصاره سیتوپالسمی
باکتری مقدار  40میلی گرم نانوذرات به  10میلی لیتر
محلول حاوی  2/5میلی گرم در میلی لیتر عصاره
سیتوپالسمی منتقل شد .مخلوط به مدت  24ساعت در
دمای اتاق مخلوط شده و سپس نانوذرات مغناطیسی
بارگذاری شده به کمک آهنربا از سایر اجزای محلول
جداسازی شد( .)36رهایش عصاره سیتوپالسمی نیز در
طی  720دقیقه با گرمخانه گذاری نانوذرات مغناطیسی
حاوی عصاره سیتوپالسمی در دمای ثابت  37درجه
سلسیوس و pHهای  5 ،3و  7اندازه گیری شد .برای این

موسسه پاستور خریداری شد .در این مطالعه از مجوز
اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی صادر شده به شماره
 AECVU-102-2019دانشکده دامپزشکی و دستورالعمل
کمیته

ملی

پژوهش و

مراقبت از حیوانات

آزمایشگاهی( )2011استفاده شد .در ابتدا سرطان سینه با
تلقیح رده  T14طبق روش  Luو همکاران( )2012در
موشهای صحرایی القا گردید( .)20به طور خالصه
 100000سلول در  100میکرولیتر محیط کشت سلولی
 RPMIسوسپانسیون شده و به طور زیر جلدی در نزدیک
نوک پستان موش ها تلقیح گردید .زمانی که تومور پستان
قابل مالمسه شد حیوانات به صورت داخل صفاقی(30
میکرولیتر نانوذرات حاوی عصاره سیتوپالسمی باکتری) تا
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 3هفته درمان شدند .دوزهای مورد استفاده شامل،0/312 :

 UKبه مدت  1ساعت گرمخانه گذاری گردید .به منظور

 1/25 ،0/625و  2/5میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن

کنترل بارگذاری غشا با آنتی بادی ضد بتا اکتین( )34به

از عصاره سیتوپالسمی بارگذاری شده در نانوذرات

مدت  1ساعت مجاور شد .سپس غشا با آنزیم پراکسیداز

مغناطیسی آهن بود .هر سه روز یک بار تمام موش ها به

کونژگه به مدت یک ساعت مجاور شد .از معرف لومینول

مدت  4دقیقه درمعرض میدان مغناطیسی  2( kA/m 4کیلو

و محلول پراکساید به عنوان سوبسترای آنزیم استفاده

وات و  540کیلوهرتز) قرار داده شدند( .)31از داروی

گردید و کمپلکس ایمنی موجود بر روی غشا با بکار بردن

کپسیتابین به طور داخل صفاقی( )6mg/kgو سرم

دستگاه کمی لومینسانس( )Bio-Rad, USAمورد

فیزیولوژی استریل به عنوان اهد استفاده شد .پس از  3هفته

شناسایی قرار گرفت(.)24

درمان از هر تیمار  4سر موش به طور تصادفی نمونه

ریدن ژن کدسپدز 3

برداری و به کمک زایالزین و کتامین بی هوش شدند.

ابتدا  RNAنمونه های بافت تومور با استفاده از محلول

تومور پستان از هر موش نمونه برداری و در محلول 10

ترایزول(یکتا تجهیز ،ایران) استخراج و کمیت و کیفیت

درصد فرمالین قرار داده شد هم چنین در طی درمان اندازه

آن به کمک نانودراپ سنجیده شد .در مرحله بعد cDNA

تومور به طور روزانه ثبت گردید.

با به کار بردن مقدار  2میکروگرم  RNAاستخراج شده و

اندازه گیطی میزان گونه هدی اکنیژن تعدل

کیت سنتز تک مرحله ای(سیناکولون ،ایران) ساخته شد.

اندازه گیری میزان  ROSدر بافت توموری پستان موش

واکنش  qPCRبا استفاده از دستگاه ترمال سایکلر در

با استفاده از کیت فلورومتری()MyBioSource, USA

استریپ های  48خانه StepOne

و در حجم نهایی 20

انجام گرفت .ابتدا برش های کوچکی از بافت تازه تومور

میکرولیتر حاوی  0/3میکرومول در لیتر از پرایمرهای رفت

در بافر با استفاده از میکروتوم به ضخامت  5میکرومتر تهیه

و بر گشت(جدول  ،)1مستر میکس یک برابر غلظت سایبر

گردید .سپس میزان  ROSبر اساس دستورالعمل کیت و با

گرین(یکتا تجهیز ،ایران) و  0/2میکرولیتر  cDNAانجام

به کاربردن االیزا ریدر( )Promega, USAدر طول موج-

گرفت .برنامه حرارتی واکنش شامل یک چرخه

های  500و  525نانومتر خوانش گردید.

دناتوراسیون اولیه در دمای  95درجه سلسیوس به مدت 10

ندمیز وسفطن رالت

ابتدا  10گرم بافت تومور پستان با استفاده از هموژنایزر
در بافر حاوی فلورید فنیل متان سولفونیل( ;PMSF

 )Goldbio, USAکنار یخ لیز شد .سپس محلول لیز شده
با دور  12000در دقیقه و دمای  4درجه سانتی گراد
سانتریفیوژ و با استفاده از جوشاندن دناتوره گردید .سپس
میزان پروتئین محلول لیز شده اندازه گیری و مقداری
معادل 30میکروگرم پروتئین در ژل  12درصد SDS-

 PAGEبارگذاری و بر روی غشای پلی وینیلیدن
دیفلوراید( )µm; Sigma, USA0.45منتقل شد .سپس

دقیقه 40 ،چرخه به ترتیب شامل دناتوراسیون در دمای 95
درجه سلسیوس به مدت  10ثانیه ،اتصال در دمای  64درجه
سلسیوس به مدت  30ثانیه وگسترش در دمای  72درجه
سلسیوس به مدت  15ثانیه( .)14،17آنالیز داده های حاصل
با اندازه گیری مقادیر چرخه آستانه( ;threshold cycle

 )CTدر طی فاز لگاریتمی تکثیر صوت گرفت .مقدار
 ΔCTاز طریق اختالف مقدار  ΔCTکاسپاز  3از مقدار
 ΔCTژن بتا اکتین محاسبه شد .در نهایت مقدار نسبی بیان
بر اساس  ΔCT -2محاسبه گردید(.)4
ندمیز مدوی هاهه هد

غشا در حضور آنتی بادی منوکلونال کاسپاز  3شکافته

نتایج به صورت  mean ± Standard Errorبیان شد.

شده( ab214430, 17 kDa; (Abcame, Cambridge,

آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی برای مقایسه
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میانگین ها مورد استفاده قرار گرفت .آزمون  t-testغیر

 ROSدر نمونه های بافت تومور پستان اندازه گیری شد.

وابسته برای مقایسه تفاوت های میانگین بیان ژن کاسپاز 3

نتایج نشان داد که همه دوزهای نانوذرات حاوی عصاره

در موش های درمان شده با نانوذرات بارگذاری شده با

سیتوپالسمی قادر هستند مقدار  ROSرا در بافت توموری

عصاره سیتوپالسمی و موش های درمان نشده بکار رفت.

کاهش دهند(نمودار  .)2الزم به ذکر است که نسبت

همه آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه

کاهش  ROSدر موش های درمان شده وابسته به دوز ماده

 22انجام شد و برای مقایسه اختالف میانگین ها سطح کمتر

مورد استفاده بود .بر این اساس ،موش های درمان شده با

از  0/05نظر گرفته شد.

 2/5میلی گرم در میلی لیتر نانوذرات حاوی عصاره

نفدیج

سیتوپالسمی به طور معنی داری سطح  ROSکمتری در

وهدیش هاوو

مقایسه با سایر گروه ها در بافت تومور پستان بودند.

نتایج نشان داد که رهایش داروی کپسیتابین از

نفدیج مطروط ره وسفطن رالت کدسپدز 3

نانوذرات وابسته به  pHاست .در حدود  91/2درصد

آنالیز وسترن بالت ثابت نمود که نمونه های تومور

کپسیتابین در  pHبرابر با  77/6 ،3درصد و  64درصد به

موش های درمان شده با مقادیر متفاوت نانوذرات حاوی

ترتیب در pHهای  5و  7بعد از  720دقیقه رها می شود.

عصاره سطح کاسپاز باالتری نسبت به موش های درمان

هم چنین عصاره سیتوپالسمی پروبیوتیک به ترتیب ،58/2

نشده داشتند(نمودار  .)3مقدار کاسپاز  3به طور معنی داری

 56/1و  42/7درصد در pHهای  5 ،3و  7رها می شود .در

در نمونه تومور موش های درمان شده با  2/5میلی گرم در

واقع رهایش ترکیبات در  pHبرابر با  3سریع تر از بقیه

میلی لیتر نانوذرات حاوی عصاره سیتوپالسمی در مقایسه

pHها صورت می گیرد .همان گونه که نمودار  1نشان می-

با سایر گروه ها باالتر بود .در واقع مقدار کاسپاز  3در

دهد حداکثر رهایش دارو پس از یک ساعت در pH

موش های همین گروه  2/3برابر بیشتر از موش های درمان

اسیدی برابر با  46/1درصد و در  pHخنثی  21/4درصد

نشده بود.

می باشد(نمودار .)1
خصوصیدت ندنوذوات

ریدن ژن کدسپدز 3

نتایج  qPCRمکانیسم مرگ سلولی ناشی از نانوذرات

در این تحقیق اندازه و شکل نانوذرات مغناطیسی آهن

حاوی عصاره را توجیه نمود .هفته پس از درمان موش ها

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره(شکل  1الف)

بافت سرطانی همه موش ها جمع آوری و بیان ژن کاسپاز

و میکروسکوپ نگاره(شکل 1ب) بررسی شد .نتایج به

 3که مرتبط با مسیر آپوپتوز می باشد سنجیده شد .نتایج

دست آمده با استفاده از میکروسکوپ نگاره نشان داد که

نشان داد که افزایش معنی داری از نظر بیان کاسپاز  3در

نانوذرات بارگذاری شده با عصاره سیتوپالسمی

گروه های درمان شده با نانوذرات و کپسیتابین وجود

الکتوباسیلوس رامنوسوس به صورت کرویو با سایز

دارد(نمودار  .)4نتایج نشان داد که افزایش بیان ژن کاسپاز

متوسط  109نانومتر می باشند .تصاویر میکروسکوپ

 3در بافت تومور وابسته به دوز دارو می باشد .الزم به

گذاره ثابت نمود که اندازه و شکل ذرات یک دست می-

توضیح است که در مطالعه حاضر اختالف آماری معنی-

باشد(شکل .)2

داری از نظر میزان بیان ژن کاسپاز  3در موش های درمان

اندازه گیطی گونه هدی تعدل اکنیژن

پس از سه هفته درمان موش های دارای تومور پستان
با نانوذرات بارگذاری شده با عصاره سیتوپالسمی مقادیر

شده با نانوذرات با دوز  2/5میلی گرم در میلی لیتر و
کپسیتابین مشاهده نشد(شکل .)2
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شکل  -2ریدن ژن کدسپدز  3و رفد اکفین

رحث و نفیجه گیطی

محسوب می شود ،اگرچه ممکن است این روش با داشتن

نتایج نشان داد که عصاره سیتوپالسمی الکتوباسیلوس

عوارض جانبی ،شیوه ایده عالی برای درمان نباشد(.)21

رامنوسوس  GGبارگذاری شده در نانوذرات مغناطیس

استفاده از پروبیوتیک ها برای درمان سرطان می تواند

آهن می تواند به طور معنی داری سبب مهار سرطان سینه

خطرات و شدت مسمومیت ناشی از داروهای شیمی

از طریق آپوپتوز شود .مطالعات زیادی ثابت کرده اند که

درمانی را نداشته باشد .از این رو در مطالعه حاضر از

تجویز باکتری های مولد اسید الکتیک می تواند سبب

عصاره سیتوپالسمی الکتوباسیلوس رامنوسوس  GGبرای

مهار تکثیر سلول های سرطانی و القای اپوپتوز در آن ها

درمان سرطان تجربی پستان در موش استفاده شد ،که دلیل

گردند Kim .و همکاران( )2002نشان دادند که عصاره

آن ایمن بودن و اثرات ضد سرطانی بود .محدودیت اصلی

سیتوپالسمی پروبیوتیک ها به طور بالقوه دارای اثرات ضد

در به کار بردن عصاره سیتوپالسمی این باکتری به دست

تکثیری علیه رده های سرطانی می باشد .این محققان نشان

آمدن مقدار آن بود که ممکن است برای درمان کافی

دادند که ترکیبات موجود در عصاره سیتوپالسمی دارای

نباشد .لذا این محدودیت ممکن است کاربرد این ترکیب

فعالیت ضد توموری هستند ،اما هنوز مکانیسم عملکرد

را برای درمان در موجود زنده با مشکل مواجه نماید .از

آنها ناشناخته است( An .)15و همکاران( )2019توانستند

طرف دیگر فعالیت سم زدایی کبد می تواند بخش اعظم

پروتئینی به اندازه  8کیلو دالتون از الکتوباسیلوس

عصاره سیتوپالسمی را قبل از رسیدن به موضع سرطانی

رامنوسوس جدا نمایند ،این پروتئین توانست رشد سرطان

حذف و نیمه عمر ان را در جریان خون به شدت کاهش

کولون را متوقف نماید .این دانشمندان اظهار کردند که

دهد .برای حل این مشکل تصمیم گرفته شد عصاره

پروتئین فوق رشد تومور را از طریق توقف چرخه سلولی

سیتوپالسمی باکتری را از طریق بارگذاری در نانوذرات

مهار می نماید( )2019(Hassan .)1پیشنهاد نمود که

مغناطیسی آهن به موضع سرطانی منتقل شود .مطالعات

متابولیت های الکتوباسیلوس ها حاوی تعدادی پپتید ،اسید

زیادی وجود دارند که ثابت می نمایند نانوذرات به

آمینه ،اسیدهای چرب کوتاه زنجیر ،اسید الکتیک و مواد

خصوص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن قادر هستند برای

شیمیایی دیگری است که ممکن است نقش مهمی در

این هدف به کار روند .در حال حاضر در دانش

فعالیت ضد توموری پروبیوتیک ایفا نمایند( .)11در حال

نانوتکنولوژی تحول عظیمی در حوزه درمان سرطان اتفاق

حاضر شیمی درمانی روش استاندارد درمان سرطان

افتاده است ،طوری که نانوذرات اکسید آهن در ردیف
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نخست نانوذراتی هستند که در سرطان کاربرد دارند.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد حداکثر میزان رهایش عصاره

 Ndogو همکاران( )2015پیشنهاد کردند که اتگیزش

سیتوپالسمی از نانوذرات در طی یک ساعت نخست

نانوذرات آهن در یک میدان مغناطیسی می تواند در

صورت می گیرد ولی با در نظر گرفتن زمان و  pHپس از

شرایط درون تن و برون تن خاصیت ضد توموری داشته

 720دقیقه میزان رهایش تا  63/1درصد افت پیدا می کند.

باشد( .)23عالوه بر این کشتن مستقیم سلول های سرطانی

این نتیجه در راستای نتایج به دست آمده توسط

می تواند در ترکیب عصاره سیتوپالسمی و نانوذرات

 Benyettouو همکاران( )2016و  Gholamiو

تقویت گردد و در شرایط درون تن مشاهده گردید حجم

همکاران( )2019می باشد( )3،9که نشان دادند حداکثر

تومور بعد از درمان با  2/5میلی گرم نانوذرات حاوی

رهایش دارو از ناقل در یک محیط اسیدی صورت می-

عصاره سیتوپالسمی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

گیرد .بنابراین نانوذرات حاوی عصاره سیتوپالسمی می-

این تاثیر به طور عمده در بین روزهای  12و  19درمان

توانند برای درمان سرطان به منظور دارورسانی در یک

اتفاق افتاد.از نظر علمی ترکیبات ضد تومور باید به راحتی

میدان مغناطیسی سودمند باشند .در مطالعه حاضر اثرات

در دسترس سلول های سرطانی قرار بگیرند ،در این راستا

نانوذرات حاوی عصاره بر روی میزان تولید  ROSدر

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن به خوبی در آب توزیع

بافت سرطان پستان موش ارزیابی شد .همان طور که نشان

می شوند که این نشان می دهد به راحتی می توانند در

داده شد تمامی دوزهای به کار رفته نانوذرات حاوی

دسترس سلول قرار بگیرند .در مطالعه قبلی محققان اثرات

عصاره سطح  ROSرا در نمونه تومور کاهش می دهند،

سلول کشی نانوذرات بر روی رده سرطانی سگ به روش

و دوزهای  1/25و  2/5میلی گرم در میلی لیتر نانوذرات

 MTTانجام شد .نتایج نشان داد که این رده سرطانی تا

حاوی عصاره به طور معنی داری پس از سه هفته سطح آن

غلظت های  40میلی گرم نانوذرات تحت تاثیر قرار نمی-

را کاهش می دهند .تاکنون مطالعات زیادی در ارتباط با

گیرد .با این وجود نانوذرات مغناطیسی آهن دارای اثرات

اثر پروبیوتیک ها بر تولید  ROSانجام گرفته است .برای

سمی پایین بوده و از این جهت آن ها را ترکیبات قابل

مثال ،الکتوباسیلوس فرمنتوم ،الکتوباسیلوس کورینی

دسترس و مناسب برای کاربردهای زیستی ساخته است.

فورمیس و الکتوباسیلوس گاسری قادر هستند مقدار

مشخص شده است که پس از تجویز داخل صفاقی

 ROSرا در بافت توموری از طریق کاهش فعالیت آنزیم

نانوذرات جذب آن ها به داخل خون به سرعت اتفاق می-

 NADPHاکسیداز کاهش دهند( .)33به نظر می رسد

افتد که دلیل ان اندازه کوچک ذره می باشد( .)23لذا

آنزیم  NADPHاکسیداز مهم ترین عامل تولید ROS

نانوذرات مغناطیسی آهن بالفاصله در تمامی اندام های

باشد( .)25مکانیسم دیگر فعالیت ضد اکسیدانی

بدن نظیر کبد ،کلیه و طحال پخش می شود ،اما با استفاده

پروبیوتیک ها تولید متابولیت های متعددی است که

از یک میدان مغناطیسی می توان آن ها را در موضع

فعالیتی مشابه گلوتاتیون پراکسیداز ،بوتیرات و فوالت

دلخواه(سرطان پستان) متمرکز نمود .در این راستا  Gaoو

دارند( .)7عالوه بر این گزارش شده است که برخی از

همکاران( )2018ثابت کردند که ایجاد یک میدان

الکتوباسیلوس ها سبب القای فعالیت آنزیم های ضد

مغناطیسیته تنها مانع از پخش شدن داروی ضد سرطانی در

اکسیداسیون می شوند نظیر سوپراکسید دیسموتاز،

همه بافت ها می گردد بلکه باعث افزایش کارایی داروی

گلوتاتیون پراکسیداز ،گلوتاتیون ردکتاز و کاتاالز(.)25

ضد سرطانی و تمرکز آن نیز می شود( .)8همان طور که

امروزه مشخص شده است که پروبیوتیک ها قادر هستند
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از طریق فعال نمودن مسیرهای آپوپتوزی سبب مرگ

محققان نشان دادند که پروبیوتیک کشته شده با

سلول های سرطانی شوند .کاسپاز  3عضوی از خانواده

حرارت( )28و عصاره های آن ها می تواند سبب افزایش

سیستئین پروتئاز است که نقش مرکزی در آپوپتوز ایفا

میزان بیان ژن کاسپاز  3در رده های سرطانی شود ،اما ثابت

میکند( .)7سلول های منفی از نظر بیان کاسپاز  3دارای

گردیده شد که اگر عصاره سیتوپالسمی در نانوذرات

هسته آبی رنگ هستند اما سلول های مثبت دارای هسته

مغناطیسی آهن بارگذاری شود در سلول های سرطان

قهوه ای رنگ و بدون هیچ گونه تغییر ساختاری هسته

پستان از طریق فعال شدن کاسپاز  3آپوپتوزیس اتفاق می-

هستند .نتایج ما نشان داد که تزریق نانوذرات حاوی عصاره

افتد .بر اساس نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت

می توانند سبب افزایش میزان کاسپاز  3در بافت تومور

که نانوذرات مغناطیسی آهن حاوی عصاره سیتوپالسمی

پستان موش شوند .بیشترین میزان بیان کاسپاز  3به طور

الکتوباسیلوس رامنوسوس سبب القای آپوپتوز می شود.

معنی داری در موش های درمان شده با  2/5میلی گرم در

لذا نتایج آزمون های وسترن بالت و  qPCRتائید نمود

میلی لیتر مشاهده گردید .در این راستا  Sharmaو

که دوز  2/5میلی گرم در میلی لیتر به طور معنی داری

همکاران( )2011ثابت کردند محلول حاوی سلول های لیز

سطح کاسپاز  3را در تومور پستان افزایش می دهد .هم

شده الکتوباسیلوس می تواند سبب القای آپوپتوز در سلول

چنین در پایان سه هفته درمان با نانوذرات حاوی عصاره

های دارای سرطان کبد از طریق کاسپاز  3شوند( .)32برای

سیتوپالسمی به طور معنی داری اندازه و حجم تومور

نخستین بار مشخص شد که عصاره سیتوپالسمی

پستان در موش کاهش نشان داد.

الکتوباسیلوس رامنوسوس  GGمی تواند میزان بیان ژن

تشکط و قدوهانی

کاسپاز  3را در موش های دارای سرطان تجربی پستان

نویسندگان این مطالعه مراتب تقدیر و تشکر خود را از

تغییر دهد .نتایج  qPCRنشان داد که درمان با  2/5میلی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج را به

گرم در میلی لیتر نانوذرات می تواند به طور معنی داری

دلیل حمایت در تصویب پایان نامه ابراز می دارند.

بیان ژن کاسپاز  3را افزایش دهد .اگرچه بسیاری از
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Abstract
Inroduction & Objective: The use of chemical anti-cancer drugs frequently create serious side effects.
However, probiotics are natural and treat different kinds of cancer without undesired effects. In this study,
a nano delivery system was planned to transport the Lactobacillus rhamnosus GG (L. GG) cytoplasmic
fraction (Cf) to cancerous tissue in the mouse model.
Material and Methods: Magnetic iron nanoparticles (MINPs) were synthesized and loaded with L.
GG-Cf (0, 0.312, 0.625, 1.25, 2.5 mg/ml) and administrated for three weeks to treat experimentally induced
murine breast cancer in a constant magnetic field. At the end of the trial, the treating efficacy of this
complex molecule was evaluated via western blotting and qPCR.
Results: Results showed MINPS can deliver and accumulate the L. GG-Cf in cancer tissue, also the size
and volume of the tumors were reduced. Additionally, in cancer tissues of treated mice with 2.5 mg/ml of
Cf-MINPs significant induced apoptosis was seen compared to untreated (control), and our data proved
that this induction may be due to the caspase-3 pathway.
Conclusion: In conclusion, L. GG-Cf could treat the murine breast cancer and MINPs are a suitable
candidate for drug delivery because of their safety, uniformity, and magnetic properties.

Keywords: Anti-Cancer, Drug Delivery, In Vivo, Nanoparticles, Probiotic, 4T1.
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