فصل نامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

اثر نانوذرات لیپیدی جامد کوئرستین بر اتوفاژی و بیان پروتئین  ATG5در رده سلولی سرطان پستان
انسانی ()MCF-7
فیروزه
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 -1استادیار ،گروه علوم تشریحی ،دانشکده پزشکی ،آبادان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه علوم تشریحی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،اهواز ،ایران
 -3دکترای تخصصی علوم تشریحی ،مرکز تحقیقات سلولی مولکولی  ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،اهواز ،ایران

يافته  /دوره  / 22شماره  / 2تابستان  / 99مسلسل 84
چكيده
دريافت مقاله99/2/2 :

پذيرش مقاله99/3/26 :

مقدمه :با وجود اثر اثبات شده ضد توموری برای کوئرستین بدلیل اثر بخشی پایین آن استفاده از این دارو محدود شده است .در این
مطالعه ،هدف ارزیابی میزان اثر سمیت نانوذرات لیپیدی جامد کوئرستین بر مرگ سلولی از نوع اتوفاژی بر رده سلولهای سرطان
پستان انسانی میباشد.

مواد و

روشها :رده سلولهای سرطان پستان انسانی  MCF-7و رده سلولهای نرمال  MCF-10Aبه مدت  48ساعت با 25

میکروموالر کوئرستین و نانوذرات لیپیدی جامد کوئرستین تیمار شدند .میزان بقای سلولی و اتوفاژی برای تعیین اثربخشی نانوذرات
لیپیدی جامد اندازهگیری شد.
یافتهها :تعیین مشخصات نانوذرات انجام شد .ارزیابی میزان سمیت سلولی نشان داد که نانوذرات لیپیدی جامد باعث مهار رشد
سلولها در مقایسه با کوئرستین آزاد میشوند .نانوذرات لیپیدی جامد باعث افزایش قابل مالحظهای در اتوفاژی سلولهای  MCF-7شده
و میزان بیان پروتئین  ATG5بطور قابل مالحظهای در مقایسه با کوئرستین آزاد ،افزایش نشان داد .عالوه بر این میزان قابلیت حیات
و اتوفاژی در رده سلولهای نرمال تفاوت قابل مالحظهای نشان نداد.
بحث و نتیجهگیری  :طبق این نتایج نانوذرات لیپیدی جامد کوئرستین باعث افزایش میزان سمیت کوئرستین روی سلولهای سرطان
پستان انسانی می شوند.
واژههای کلیدی :سرطان پستان ،اتوفاژی ،نانوذرات لیپیدی جامد ،کوئرستین.

*آدرس مكاتبه :خوزستان ،آبادان ،دانشكده پزشكی.
پست الكترونيكniazvandf@gmail.com :
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نیازوند و همکاران

اثر نانوذرات لیپیدی جامد کوئرستین بر اتوفاژی

مالحظهای رشد تومورها در مد های حیوانی را مهار کناد

مقدمه
بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی سرطان بعد

( Sun .)6و همکااران

( )2014نشاان دادناد ناانولیپوزوم

و میار

کوئرستین به میزان بسیار بیشتری نسابت باه کوئرساتین

انسانها در کشورهای توسعه یافته میباشاد ( .)1سارطان

آزاد جاب سلولهای سرطانی پساتان ) MDA-MB-231و

پستان با کسا رتباه ساوم در باین سارطانهاای زناان،

(MCF-7میشود .آنها باا انجاام آزماای

آنکساین نشاان

دومین سرطان شایع بعد از سرطان ریه و شایعترین علات

دادند که نانولیپوزوم کوئرستین به طاور قابا مالحظاهای

و میر ناشی از سرطان در باین زناان مایباشاد (.)2

باعث القا فرایند آپوپتوز در این سلولها میشود ( .)7مساله

امروزه از روشهای درمانی متعددی برای درمان سرطانها

مقاومت نسبت باه آپوپتاوز از مشاکالت عماده در درماان

استفاده میشود ،ولی متاسافانه در اکرار ماوارد پاسا باه

سرطانها میباشد .مکانیسمهای مولکاولی مختلفای بارای

درمان ضعیف بوده و اغل با اثرات جانبی نامطلوب هماراه

مهار آپوپتوز در سالولهای توماوری وجاود دارد ،سالولهای

میباشد .بنابراین ،تحقیاق در زمیناه تولیاد داروهاایی باا

توموری با بیان پروتئینهای آنتیآپوپتوتیک مانناد ،Bcl-2

کارایی بیشتر و سمیت کمتر امری ضروری است .تاکناون

یااا از طریااق کاااه

بیااان یااا موتاساایون پااروتئینهااای

ترکیبات بسیاری شناخته شده اند که سلولهای سرطانی را

پروآپوپتوتیک مانند  Baxنسبت به آپوپتوز مقاوم میشوند

هدف قرار میدهند .اثر این ترکیباات بعناوان یاک داروی

( .)9،8اتوفاژی فرایندی است که در آن سلو اجزای خود

ضد سرطان تا حد زیادی به توانایی آنهاا در اثرگاااری بار

را هضم میکند .این خودخوری نه تنها ماواد مغاای الزم

سلولهای سرطانی بساتگی دارد (.)3

برای حفظ عملکردهای حیاتی سالو را فاراهم مایکناد،

کوئرستین از زیر مجموعه فالونوئیدها میباشد که به طاور

بلکه میتواناد سالو را از انادامکهاای اضاافی ،زایاد یاا

عمده در سبزیجات و میوهها به فرم گلیکوزید (به خصوص

آساای دیااده ،پااروتئینهااای بااه اشااتباه تاااخورده و

در پیاز قرمز ،سی سرخ ،چای ،کلم بروکلای ،انگاور قرماز

میکروارگانیسمهای مضر رهایی بخشد .پیشنهاد شده است

از بیماریهای قلبی عروقی شاایعترین علات مار

مر

قابلیت حیات و مر

و )...وجود دارد .کوئرستین تجاری پودری زرد رنگ است با

که اتوفاژی در وورت غیر فعا بودن سیستم آپوپتوز می-

قابلیت حاللیت اندک در آب گرم ،کاه باه طاور کاما در

تواند به طور مستقیم سالولهای سارطانی را از باین ببارد

الک و لیپیدها ح میشود .نانوذرات لیپیدی جاماد یاک

( .)10،11اتوفاژی با تمیزکردن سلو از ارگان های آسی

نوع سیستم دارو رسانی هساتند کاه در ساا هاای اخیار

دیده مانند میتوکندریهای شکسته و حاف پروتئینهاای

بسیار مورد توجه واقع شده و بعنوان سیستم حاما بارای

تغییر شک یافتاه ،پاروتئینهاای تجماع یافتاه و عواما

امولسیونها ،لیپوزومها ،میکاروذرات پلیماری و ناانوذرات

بیماریزای داخ سلولی ،نق

مااورد اسااتفاده قاارار ماایگیرنااد ( Pool .)4و همکاااران

سلو دارد ( .)12مشخص شده کاه اتوفااژی در شارایطی

( )2012موفق به نانو کپسوله کردن کوئرستین و کااتیین

مانند استرس متابولیک و گرسنگی سلولی به میزان زیادی

توسط پلی الکتیک کوگلیکولیاک اساید ) (PLGAشادند.

رخ میدهد .اتوفاژی همینین عملکردهای پاتوفیزیولوژیک

معنای-

و فیزیولوژیک چندگانهای در تمایز سلولی ،سیستم دفاعی

داری در فعالیت آنتی اکسیدانی آنها میشود ( .)5هم ساو

و مر

بسیار پیییده اتوفااژی در

با این تحقیقات  Yuanنشان داد که استفاده از کوئرساتین

بیماریهایی مانند سارطان،کاردیومیوپاتی و بیمااریهاای

کپسوله باه واورت لیپاوزوم مایتواناد باه واورت قابا

سیستم عصبی نیز تایید شده است .شواهد محکام و قابا

بررسی آنها نشان داد که این فرایند سب

افزای

سلولی دارد ( .)13نق

مهمی در تنظیم هموستاز
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نیازوند و همکاران

اثر نانودره جامد کوئرستین بر اتوفاژی
قبولی وجود دارد که اتوفاژی با مهاار عواما ایجااد شاده

) Aldrichباااه ایااان لیپیاااد ماااااب افااازوده و هماااوژن

بوسایله اساترس اکسایداتیو ( آسای باه  ، DNAنکاروز

شد( .)27،28در ظرف دیگری  6گرم آب دیاونیزه و 5/76

بافتها و التهاب) در نهایات باا حفاظ یکپاارچگی ژناومی

گرم توئین  (Across, Organics, USA) 80مخلوط شاده

باعث پیشگیری از تومورزایی میشود ( .)14بر اساس ایان

از

شواهد میتوان گفت مر

و در حمام آب  70-75درجه سانتیگراد گرم شد .پا

سلولی از نوع اتوفاژی در برخی

هم دما شدن فاز روغنی و آبای ،فااز آبای باه فااز روغنای

شرایط خاص بعنوان یک مهارکننده تومور عما مایکناد

افزوده شده و به کماک حماام اولتراساونیک ( Heidolph,

( .)15از طرف دیگر ،سلولهای تغییر یافتاه معماوالس ساط

 75 )Germanyدرجاااه ساااانتیگاااراد هماااوژن شاااد.

ساط

میکروامولسایون حاو ا بالفاوااله در  100س ایس ای آب

باالیی از اتوفاژی را نشان میدهند کاه باا افازای

متابولیسم آنها باعث تکریر و بقای سلولی در شرایط درون

دیونیزه  4درجه سانتیگراد ریخته شده و به کمک استیرر

تنی و بارون تنای مایشاود ( .)16،17در شارایط کمباود

بمدت  40دقیقه ( 1500دور در دقیقه) هموژن شد.

اکسیژن و مواد مغای سلولهای سرطانی میتوانند اتوفاژی

تعیین خصوصیات نانوذرات

را به عنوان یک مسایر بارای زناده مانادن انتخااب کنناد

اندازهگیری اندازه ذرات و پتانسی زتا :در ایان بخا

( .)18،19ژنوتوکساایک و اسااترس متابولیااک همااراه بااا

میانگین انادازه SLNهاای حاوا باا دساتگاه نانوساایزر

درمانهای رایج و معمو ضد سرطان ممکن است فعالیت

( )Malvern, UKاندازهگیری شاده و توزیاع انادازه ذرهای

اتوفاژی سلو های سرطانی را افزای

دهاد و ایان اعتقااد

وجود دارد که مهار اتوفاژی ممکن است اثربخشی داروهای
ضد سرطان را افزای

دهاد ( .)20، 21بناابراین ،اتوفااژی

بعنوان مهارکننده اولیه تومورزایی میتواند در اداماه روناد

محصو بدست آمد.
تعیین میزان کوئرستین محصور شده در نانوذرات
لیپیدی
پ

از جداسازی نانوذرات لیپیادی جاماد کوئرساتین

سرطان ،باعث ناپایداری سلولهای سرطانی شود (.)24-22

( سانتریفیوژ 14000 rpmبه مدت  7دقیقه) از کوئرستین

پروتئین  (Autophagy related 5) ATG5در انسان نقا

آزاد ،مقاادار کوئرسااتین محلااو جداشااده بااا روشهااای

کلیدی در گسترش غشاهای فاگوفوریک وزیکاو هاا طای

اسااااااپکتروفوتومتریک بااااااا طااااااو مااااااو 256

میازان

ناانومتر ( )UV 1700, Shimadzu, Kyoto, Japanارزیاابی

اتوفاژی میباشد ( .)25در مطالعه حاضر ضمن بررسی اثار

شد .کاارایی انکپساوله شادن باا اساتفاده از فرماو زیار

نانوذرات لیپیدی جامد کوئرستین در رده سالولی سارطان

محاسبه شد.

فرایند اتوفاژی دارد و افزای

بیان آن موید افزای

پستان انسانی ( ،)MCF-7بیاان پاروتئین  ATG5و ماارکر
اختصاوی تشخیص اتوفاژی ( )LC3-IIمورد ارزیاابی قارار
گرفت.

آماده سازی نانو ذرات لیپیدی جامد کوئرستین
بارای تهیاه ناانو ذرات 384 ،میلایگارم کاامپریتو
 )Gattefosse, France( 888ATOدر دمای  70-75درجاه
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برای تعیین میزان بارگااری دارو ،پا

از حا شادن

 50میلیگرم پودر کوئرستین در متانو  ،محلو حاو تا

مواد و روشها

سانتیگراد ذوب شد و  50میلیگرم کوئرساتین

انکپسوله شدن= مقدار داروی اضافه شده – مقدار داروی محلول رویی × 100

(Sigma,

 10میلیلیتر رقیق شده سپ

محتوای کوئرستین بوسیله

اسکتروفوتومتر در  256نانومتر انادازهگیاری شاد .درواد
میزان رهاسازی با فرمو زیر محاسبه شد (.)28
 × 100وزن داروی اولیه -وزن داروی آزاد = درصد بارگزاری
وزن لیپید

نیازوند و همکاران

اثر نانودره جامد کوئرستین بر اتوفاژی

معنیداری در درود سلو های زنده بین غلظت هاای 25

میزان رهاسازی کوئرستین
اندازهگیری بر اسااس مطالعاات قبلای باا اساتفاده از

و باالتر از  25وجود نداشت .بنابراین ،در این تحقیق از دوز

کیسه دیالیز انجام شد ( .)29بار اسااس فرماو محاسابه

 25 𝜇m/mlباهعناوان دوز ماوثر  QT-SLNاساتفاده شاده

وزن دارو ،مقااداری از امولساایون ،حاااوی 3میلاایگاارم از

است.

کوئرستین وارد کیساه دیاالیز (

Viskase, Lombard, IL,

 )USAشااد .کیسااه دیااالیز نااانوذرات را درون خااود نگااه
میدارد و کوئرستینهای آزاد را وارد محیط میکند .نمونه
جمااع آوری شااده بوساایله اسااپکتروفتومتر (

کشت سلول های MCF-7
رده سالو هاای  MCF7در محایط کشات

DMEM

دارای  %10سرم جنینی گاوی )  ( FBSو محایط کشات

LS50B,

حااوی انساولین  %1واحاد بار میلای لیتار L ،گلوتاامین

 )Waltham, MA, USAدر  256نااانومتر اناادازهگیااری

0/3گارم ،پنایسایلین ( )100mg/mLو استرپتومایساین

شد(.نمودار)1

( )100 U/mLدر انکوباتور با دمای  37درجه سانتیگراد و

درصد رهاسازی دارو=

(میزان آزاد شده

کوئرستین÷ میزان کل کوئرستین) ×

100

 5%CO2کشاات داده شاادند .در ایاان مطالعااه از z-VAD

بعنوان مهارکنناده آپوپتاوز و از  3-maبعناوان مهارکنناده
اتوفاژی استفاده شد.
تکنیک MTT
برای مقایسه اثرات  QT-SLNو کوئرستین بار قابلیات
زنااده ماناادن و تکریاار ساالولی ،پ ا

از ترپسااینه کااردن،

سااانتریفیوژ و تشااکی سوسپانساایون ،ساالو هااا بااه
پلیتهای  96خانهای انتقا داده شدند 48 .ساعت پ

نمودار .1درصد رهاسازی دارو

افزودن داروها به سوسپانسیون سلولی میازان 0/5 mg/ml

گروههای مورد آزمایش
ردهی سلولی سرطان پستان انسانی ( )MCF7از مرکاز
ذخایر ژنتیکی ایران خریداری شاد .گاروه کنتار  ،شاام
سلو هایی بودند که هیچ دارویای باه محایط آنهاا اضاافه
نشده بود .گروههای آزمای  ،به ترتی با غلظاتهاای 25
میکرومااوالر کوئرسااتین و  25میکرومااوالر نانوکوئرسااتین
تیمار شدند .غلظت نانوکوئرستین براساس مطالعات قبلای
و نیز انجام مطالعاه پاایلوت ،انتخااب شاد .جهات تعیاین
بهترین غلظت ناانو دارو بارای عملکارد ضادسارطانی آن،
سلو ها به مدت  24و  48ساعت در معارض غلطاتهاای
مختلفاااااای از کوئرسااااااتین 50،25 ،5،10( QT-SLN
 µm/ml )100،200،قاارار داده شاادند .بااا تکنیااک

 MTTبه هر خانه اضاافه شاده و باه مادت  4سااعت در
انکوباتور  37درجه ساانتیگاراد قارار گرفات .بعاد از ایان
مرحله ،مایع رویی را دور ریختاه و  DMSO 100µlجهات
ح کردن فرمازانهای تولید شده ،به هر کدام از چاهاک-
های ظرف کشت اضافه شد .میازان جااب باا اساتفاده از
 (BioRad, Hercules, CA, USA) Microplate readerدر
طو مو  540نانومتر اندازهگیری شد .بدلی اینکه میزان
جاب متناس با تعداد سلو های زنده در هار نموناه مای
باشد ،تکنیاک  MTTدر واقاع مانعک

کننادهی میازان

تکریر سلولی نیز میباشد (.)32-30

MTT

مشخص شد که درود سلو های زنده ،به طور معنیداری
در غلظتهای  25𝜇m/mlو  50کاه

از

یافته است .تفااوت
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اثر نانودره جامد کوئرستین بر اتوفاژی
رنگ آمیزی ایمونوفلوروسنت مارکر اختصاصی

غشاء  )Millipore, Bedford, MA, USA( PVDFمنتقا

تشخیصی اتوفاژی ()LC3-II

شد.

ساالولهای  MCF-7کشاات داده شااده ،پ ا

آنتی بادیهای اولیه و ثانویاه از شارکت

از تیمااار

Santa Cruz

بوساایلهی  QT-SLNو کوئرسااتین ،بااا قاارار دادن درون

 Biotechnologyخریداری شدند .پروتئین با کماک کیات

پارافرمالدهیااد  %4در  PBSبااه ماادت  15دقیقااه فاایک

تشااخیص )Millipore, Burlington, MA, USA( ECL

شدند .سلولها پ

از دو بار شستشو با  PBSباه مادت 15

شناسایی شد .تراکم باناد باه کماک نارم افازار Image J

دقیقااه بااا تریتااون  X-100آغشااته شاادند .اتصاااالت غیاار

(

اختصاوی بوسایلهی محلاو  BSA %1و  PBSمسادود

 )USAارزیابی شد ) .شک

شدند .پ

از شستشاو باا  ،PBSسالو هاا باا آنتایباادی

National Institutes of Health, Bethesda, MD,
(2

آنالیز آماری

اولیهی  )sc-16755, Santa Cruz( Anti-LC3-IIبا غلظت

مقایسااه میااانگین گااروههااا بااا اسااتفاده از آنالیزهااای

 1/100به مدت یک ش (در دمای  4درجه ساانتیگاراد)

یکطرفه و روشهای  post hocبر اساس تستهای

تیمار شدند .پ

از دو بار شستشو باا  ،PBSسالو هاا باا

آنتااااایباااااادی ثانویاااااه (anti-

FITC-conjugated

واریان

 Newman-Keulsانجااام شااد .جهاات بررساای و مقایسااه
میانگین دو گروه از روش  student, s testاستفاده شد.

 ) sc-2356, Santa Cruz( )mousesecondaryبه مادت 1

شاخص معنی داری  pکوچکتر از پنج ودم در نظر گرفته

ساعت در دمای اتاق آغشته شدند .بعد از شستشو ،سلو -

شد.

هااا بااا  )1:1000( DAPIدر  PBSبااه ماادت  10دقیقااه

یافته ها

انکوبه شدند .شاخص اتوفاژی را باا تقسایم نماودن تعاداد

اندازهگیاری انادازه ذرات و مارز پایاداری و ناپایاداری

سلو های  LC3-IIمربت موجاود در یاک فیلاد تصاادفی

سوسپانسیون برحس پتانسی زتا باا دساتگاه

میکروسکوپی ،بر تعداد ک سلو های موجود در آن فیلاد

) nano-zs (Mulvern zen3600تعیین شد (جدو .)1

ضرب آن در  100محاسبه شاد .درواد اتوفااژی

جدول .1تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد کوئرستین

و سپ

Zeta
Potential
)(mv

PDI

Particle
Size

-1/8±0/26

0/112±0/01

44/5±3/5

Drug
–
Lipid
Ratio
1:1

- 1/1±0/35

0/114±0/02

45/1±3/2

-

-5/5±1/12

0/118±0/07

48/4±3/9

-8/9±1/33

0/123±0/05

47/9±4/1

1:3
-

) (pH= 7.4در بافر لیز کننده رادیو ایمونو پرسیپیتیشن و

-12/6±2/32

0/135±0/07

58/3±4/8

-13/9±1/87

0/127±0/05

55/1±4/6

1:5
-

مهار کننده پروتئازها لیز شد .غلطت پروتئین با استفاده از

-22/5±0/06

0/152±0/04

85/5±8/5

-26/2±0/05

0/161±0/05

84/7±8/1

1:10
-

-18/9±3/13

0/342±0/04

99/6±9/1

-20/3±2/58

0/316±0/11

98/8±8/7

1:15
-

 10فیلااد تصااادفی محاساابه شااده و میااانگین آنهااا باارای
هرگروه بدست آمد .برای هر گروه حداق سه اسالید مورد
آزمای

قرار گرفت (.)33،34

رنگ آمیزی وسترن بالت
سلو های تیمار شده پ

کیااات سااانج

BCA

از شستشو باا  PBSدارای

(PierceBiotechnology Inc,

) Rockford, IL, USAتعیین شد.
پروتئین لیز شده با استفاده

از (Novex, San Diego, CA,

) 10 SDS-PAGE USAدرود جادا ساازی شاده و باه
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zetasizer

Formulation

QT-SLN1
BlankSLN1
QT-SLN2
BlankSLN2
QT-SLN3
BlankSLN3
QT-SLN4
BlankSLN4
QT-SLN5
BlankSLN5

نیازوند و همکاران

اثر نانودره جامد کوئرستین بر اتوفاژی

شد اما نسبت به گروه  QT-SLNبدون مهارکننده تغییار

قابلیت حیات
قابلیت حیات در گروههای دریافت کننده کوئرساتین
به همراه مهارکنندههاای آپوپتاوزی و اتوفااژی ،و بادون
مهار کنندها کاه

معنیداری نسبت باه گاروه کنتار

معنیداری وجود نداشت ( .)p>0/05در گاروه

QT-SLN

بههمراه مهارکننده اتوفاژی نسبت ب ه گروه کنتر کاه
معنی داری وجود نداشات در حالیکاه نسابت باه گاروه
معنایداری مشااهده

نشااان نااداد ( .)p> 0/05در گااروه  QT-SLNکاااه

 QT-SLNبدون مهارکننده افزای

معنیداری در قابلیت حیات سالو هاا نسابت باه گاروه

شد ( .)p>0/05این نتایج در نمودار  2آمده است.

کنتر و گروه کوئرستین مشااهده شاد ( .(p< 0/001در
گروه  QT-SLNبه همراه مهارکننده آپوپتاوز نسابت باه
گروه کنتر کاه

معنیداری در قابلیت حیات مشاهده

نمودار .2قابلیت حیات در گروههای مختلف .مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده استp< * 0/001 ،p < ** 0/01 .
 †،p < †01/0# p <. * 0/05،و #به ترتیب مقایسه با گروه کنترل و گروه بدون مهار کننده و  QTآزاد می باشد.

معنیداری نشان داد .در گروهی که مهارکننده

بررسی مرگ سلولی اتوفاژی با استفاده از تکنیک

کنتر افزای

ایمونوسیتوشیمی

اتوفاژی دریافت کرده بودند اتوفاگوزوم ها مشاهده نشدند که

جهت شناسایی  LC3-IIاتوفاگوزومها ،وزیکو های دارای

در واقع  LC3-IIمنفی بودند .در گروهی که  QT-SLNبا مهار

) (LC3-IIبهوورت نقاط سبز درخشان نمایان شدند .تعداد

کننده آپوپتوز دریافت کرده بود اتوفاگوزومهای بیشتری

معدودی از سلو های  LC3مربت در گروه کنتر مشاهده

نسبت به گروه بدون مهارکننده وجود داشت .در تمام گروه

شد .درود سلو های  LC3-IIمربت در گروه تیمار شده با

های دریافت کننده  QT- SLNتعداد اتوفاگوزومهای بیشتری

کوئرستین با مهار کننده و بدون مهارکننده مشابه گروه

نسبت به گروه کوئرستین آزاد وجود داشت .نتایج این

کنتر بود اما درود سلو های LC3-IIمربت در گروه تحت

آزمایشات در شک  1و نمودار  3نشان داده شده است.

درمان با  QT-SLNدر مقایسه با گروه کوئرستین و گروه
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اثر نانوذرات لیپیدی جامد کوئرستین بر اتوفاژی

شکل  .1میکروسکوپ ایمنوفلورسنت ،رنگ آمیزی سلولهای  MCF-7مربوط به گروه های کنترل و آزمایش .اتوفاگوزوم حاوی
 LC3-IIرنگ سبز روشنی را نشان می دهند.
گروه )، QT (Aگروه  QTبا  z-VAD (B).گروه کوئرستین با - ma (C). 3گروه  QT-SLN(D).گروه  QT-SLNبا z-VAD(E).
گروه  QT-SLNبا -ma (F).3

نمودار  .3درصد سلولهای  LC3-IIمثبت در گروههای مختلف .مقادیر بصورت  MEAN ± SEMبیان شده است.
 †،p< †.* 0/001 ،p < #0/001 ،p < #0/05،p < ** 0/001 ،p < * 0/01و  #به ترتیب مقایسه با گروه کنترل و گروه بدون مهار کننده و
کوئرستین آزاد می باشند.

بررسی بیان پروتئین  ATG5با استفاده از روش

به همراه مهارکننده آپوپتوز نسبت به گروه کنتر افازای

وسترن بالت

داری نشان داد و نسبت به گروه  QT -SLNبدون مهارکنناده نیاز

بیان پروتئین  ATG5در گروههای دریافت کننده کوئرساتین

افزای

معنای

معنیداری نشان داد ( . (p< 0/01بیان  ATG5در گاروه-

به همراه مهارکنندههای آپوپتوز و اتوفاژی تغییر معنی داری نسبت

های دریافت کننده  QT-SLNنسبت به کوئرساتین آزاد افازای

بااااااااه گااااااااروه کنتاااااااار نشااااااااان نااااااااداد

معنی داری یافته بود ( .(p< 0/01ایان نتاایج در نماودار  4آماده

) .(p < 0/05در گروه  QT -SLNبدون مهارکننده افزای

معنای

است.

داری در بیان  ATG5نسبت به گروه کنتار و گاروه کوئرساتین
بدون مهارکننده مشاهده شد ( .(p< 0/001گروه کوئرستین SLN
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نمودار  . 4بررسی میزان بیان پروتئین  ATG5در گروههای کنترل و آزمایش .مقادیر بصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.
 †،p< †.* 0/001 ،p < ##0/001 ،p < #0/05 ،p < ** 0/001 ،p < * 0/01و  #به ترتیب مقایسه با گروه کنترل و گروه بدون مهار کننده
و کوئرستین آزاد می باشند.

شکل  .2بررسی میزان بیان پروتئین  ATG5در گروههای کنترل و آزمایش.

و همین این افاازای

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد که کپسوله کاردن کوئرساتین
در  SLNبااه طااور مااوثری اثاارات ضااد ساارطانی آن را در

غلظاات کوئرسااتین در ساالو هااای

 MCF-7مااایباشاااد ( .)7در مطالعاااه آنهاااا ،افااازای
سایتوتوکسیساایتی مااوازی بااا افاازای

میاازان جاااب

اثارات

کوئرسااتین توسااط ساالو هااای  MCF-7بااود .در مطالعااه

نفوذ کوئرستین به

 Vijayakumarو همکاااران ( )2016نیااز  SLNبااه طااور

درون ساالولهای  MCF-7باشااد Sun .و همکاااران ()2014

چشمگیری جاب کوئرستین را در سلو های ( Caco2رده

سلو های  MCF-7افزای

میدهاد .ایان افازای

ضدسرطانی ممکن است بهعلت افزای

نشان دادند که انکپسوله کردن کوئرستین در حام های
لیپیدی سب افازای

خاواص ضاد سارطانی کوئرساتین

همینین نشان دادند کوئرستین انکپساوله شاده در

SLN

خاوایت ضاد

به میزان بسیار بیشتری نسبت باه کوئرساتین آزاد در آب

حاللیت و پایداری کوئرستین

مقطر بهطور یکنواخات توزیاع مایشاود ( .)35میناایی و

میشود .آنها گزارش کردند که این افازای
سرطانی در ارتباط با افزای

سلولی آدنوکارسینومایی کولورکتا ) افزای

داده بود .آنها
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اثر نانودره جامد کوئرستین بر اتوفاژی
همکاران ( )2016گزارش کردند که نانوکوئرساتین باعاث

طرفی با توجه به عوارض جانبی ایجااد شاده در دوزهاای

توکسیسایتی دوکستروبیساین (یاک داروی ضااد

باالی داروها و ترکیبات ضد سرطانی استفاده از کوئرستین

افازای

سرطانی رایج) در سلو های  MCF-7مایشاود (.)36

El-

در دوز پایین میتواند این عوارض را به حداق برساند.

 Gogaryو همکااااران ( )2014گااازارش کردناااد کاااه

همانطور که در نتایج ذکر شد  QT-SLNباعث کااه

نانوکپسوله کردن کوئرستین با پلی اتایلن گلیکاو بطاور

چشمگیری در قابلیت حیات سلو های  MCF-7نسبت به

مااوثری

اثاارات ضااد ساارطانی آن را در رده ساالولی Hela

کوئرسااتین آزاد شااد .گروه ای کااه  QT -SLNهمااراه بااا

افزای

میدهد (.)37

مهارکننده آپوپتوز دریافت کرده بود نسبت به گروهی کاه

مطالعات قبلی نشان دادهاند که کوئرستین در غلظتهاای

مهارکننده اتوفاژی دریافت کرده بود درود قابلیت حیاات

باالتر از  50میکرومو دارای اثرات ضد سرطانی است کاه

بیشتری نشان داند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت اتوفاژی

نتایج مطالعه پاایلوت در ایان تحقیاق باا مطالعاات ساایر

مکانیسم مر

سلولی غال در سلو های  MCF-7کاه در

محققاین همسااو مایباشااد .در ایان مطالعااه ،غلظاات 25

معرض  QT-SLNقرار گرفتهاند ،میباشد.

میکروموالر کوئرساتین تااثیری در درواد قابلیات حیاات

با اینکه مکانیسم دقیق اثرات  QT-SLNبر سلو هاای

ساالو هااا نداشاات در حالیکااه غلظاات  25میکرومااوالر

 MCF-7از این مطالعه بدست نمیآید .اما ،نتایج ماا ثابات

 QT-SLNبااهطااور معناایداری قابلی ات حی اات ساالولهای

کرد که  QT-SLNفرآیند سلولی اتوفاژی را در سلو هاای

داده بود .به همین دلی  ،در این مطالعه

 MCF-7فعا میکند .به عالوه ،قابلیات حیاات سالولهای

غلظت  25میکروموالر به عنوان دوز ماوثر در نظار گرفتاه

 MCF-7به وسیلهی  QT -SLNنیاز باه طاور معنایداری

شد .مطالعات نشان دادهاند که غلظتهای بااالتر ناانوذرات

یافته است .این یافتهها بیان کنندهی این است کاه

 MCF-7را کاه

توکسیسیتی کمتری نسبت باه غلظاتهاای پاایینتار آن
دارنااد .بااه عنااوان مرااا  pausupulety ،و همکاااران ()38
نشاان دادنااد دوزهااای باااالتر نااانوذره اکساید روی اثاارات
توکسیک کمتری نسبت به دوزهای پایینتار ایان ناانوذره
دارد .در مطالعااه  Orazizadehو همکاااران ( )2015نیااز
دوزهای پایین ناانوذره اکساید روی اثارات توکسایکی بار
سلولهای مزانشیمی مشاتق از چربای داشات .در حالیکاه،
دوزهای باال فاقد اثرات سمی بودناد .علات ایان پدیاده را
میتوان به این وورت توجیه کرد کاه غلظاتهاای بااالی
نانوذرات احتما تجمع و تشاکی ذرات بازر

را بیشاتر

میکنند و در نتیجه میزان جااب ناانوذره توساط سالولها
کاه

مییابد ( .)39الزم به ذکر است که یکای از اهاداف

استفاده از نانوداروها کااه

دوز دارو مایباشاد .بناابراین،

مزیاات انتخاااب دوز  25میکرومااوالر  ،QT-SLNدر ایاان

کاه

 QT-SLNمیتواند هر دو نوع مر

سالولی برناماه ریازی

شاادهی  1و 2را القاااء کنااد .اخی اراس مشااخص شااده اس ات
ترکیا

هااای کشااندهای ماننااد Docosahexaenoic acid

میتوانند هم سب

مر

سلولی آپوپتوزی و هام اتوفااژی

شوند ( .)37طی تحقیقی  Masoو همکاران ( )2013نشان
دادند کوئرستین قادر است همزمان اتوفااژی و آپوپتاوز را
در سلولهای ) P39یک رده سلولی میلومایی) فعا کناد
( Lou .)38و همکاااران ( )2016نشااان دادنااد انکپسااوله
کردن کوئرستین در پلیمار طاال باعاث افازای

همزماان

اتوفاژی و آپوپتوز در سلولهای سرطانی نوروگلیوما میشود
( .)39عالوه بر ایان ،بکاارگیری اتوفااژی مایتواناد ساب
افزای

حساسیت سلو های توموری به سایر درماانهاای

بعدی شود .در سا  Jing 2006و همکاران

نشان دادناد

مطالعه ،این است که از دوزهای کمتری برای ایجاد اثارات

که القاء اتوفاژی باعث افزای

ضد سرطانی بیشتر داروی مورد نظر استفاده شده است .از

سلو های سرطانی پروستاتی به پرتودرمانی میشود (.)40
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اثر نانودره جامد کوئرستین بر اتوفاژی
همینین ،میزان بااالی اتوفااژی باه ناچاار مار

سالولی

برنامه ریزی شدهی نوع ( 2نوع  1آن آپوپتوز مایباشاد) را
به دنبا خواهد داشت .بدلی وجود ارتباط بین اختال در
اتوفاژی و سرطان ،به نظر میرسد کاه ایان ناوع از مار

پشتیبان از یکدیگر برای ایفاای مار
برگشت ،فعا شوند (.) 45

پااروتئین  Atg5بااه وااورت کمااپلک

سلولی ممکن است به عنوان یک بازدارناده در توماورزایی
عم کند .اتوفاژی ممکن است نمایاانگر یاک ناوع مار

اتوفاژی میباشد .پژوه ها موید جه

ماار

دارد

بیان این پروتئین نشاندهناده افازای
یا حافشدگی در

سلولی اتوفاژیک و یاا

انواعی از تنظیمگرهای اتوفاژی طی مراح سارطان باوده

ساالولی برنامااه ریاازی شااده ن اوع  2باشااد کااه بااه

هااااایی در  Atg12 ،Atg5و  Atg2bدر

شیوههای غیرآپوپتوزی باعث مر
مر

بااا  Atg7در

لیپیدی شدن  LC3و تکام غشای اتوفااگوزوم نقا
به عبارتی افزای

سلولی برنامه ریزی شده به نام مر

سالولی غیار قابا

سلولی می شاود (.)41

سلولی اتوفاژیک ،توسط تجمع وزیکو های اتوفاژیک

اساااات .جهاااا

سرطانهای گاساتریک و کلورکتاا گازارش شاده اسات
(.)46

( اتوفاگوزومها و اتوفاگولیزوزومهاا ) مشاخص مایشاود و

مقاوماات بااه شاایمیدرمااانی بواسااطه اتوفاااژی باارای

هنگامیکه حاف گسترده سلولها مورد تقاضا اسات و

داروهااای ضااد ساارطان ماننااد کاااپتوتیین در ساالولهای

یا هنگامیکه فاگوسیتها دسترسی آسان باه سالولهای در

سرطان پستان و برای سی پالتین در سالولهای سارطان

ندارند ،مشاهده میشود .در گاشته معلوم نباود

در داروهایی

اغل

حا مر

که آیا اتوفااژی باه طاور مساتقیم مار

کولون و ریه گزارش شده است ( .)47برعک

سالولی را اجارا

مانناااد تموزوالمیاااد و دگزامتاااازون ،در رادیاااوتراپی و

می کند یا اثر ثانویه آپوپتوز است .اماا بررسایهاای اخیار

مهارکنندههای دارویی القای اتوفاژی بهعنوان اولاین قادم

سالولی اتوفااژی ناشای از مهارکنناده

برای پیشبرد توقف رشد سلولهای سرطانی موثر بوده است

کاسپاز به شدت توسط  RNAمداخلاهگار بار علیاه بیاان

( .)48در حالیکه تمام این مطالعاات نقا

اتوفااژی را در

 ،Beclin1ژنی که محصاوالت آن بارای اتوفااژی ضاروری

سرطان ذکر میکنناد ،اماا هناوز مکانیسام دقیاق مار

هستند ،تحت تاثیر قرار میگیرد (.)42

سلولی با واساطه اتوفااژی بخاوبی مشاخص نشاده اسات.

نشان داد که مار

اطالعااات بدساات آمااده از مطالعااات مختلااف نشااان

عملکردهای مختلف اتوفاژی ممکن است به نوع سلو  ،ریز

میدهد که آپوپتاوز و اتوفااژی ممکان اسات در برخای از

محیط و طو درمان بستگی داشته باشد ( .)49در مراح

شرایط با هم ارتباط داشته باشند و در برخی ماوارد حتای

اولیااه رشااد تومااور ،برخاای از ژنهااای  ATGبعنااوان

به طور همزمان توسط شاروعکننادههاای مشاابه تنظایم

سرکوبگر تومور عم میکنند .زمانیکه تومور پایدار شاد،

شوند .تعام آپوپتوز /اتوفااژی بساته باه ناوع زمیناههاا و

استرس اکسیداتیو و ریز محیط سالولهای توماوری باعاث

محرکهای سلولی متفاوت باوده ،ممکان اسات اتوفااژی،

فعا شدن اتوفاژی باه عناوان یاک فرایناد پای

بقاا در

بواسطه تغییرات قبلی و اضافی روی آپوپتوز ،برای آپوپتاوز

سلولهای سرطانی عم میکند ( .)50اتوفاژی یک سیستم

ضروری باشد .در موقعیتهای دیگر ،اتوفاژی ممکن اسات

هضم درون سلولی میباشد که در آن مواد و اجازای درون

ترجیحاس آنتاگونیست آپوپتوز باشاند و یاا آن را باه تایخیر

ساااالولی از طریااااق وزیکااااو هااااای دو غشااااایی

بیندازد ،مواردی نیز وجود دارد که در آن دو فرایند ممکن

( )Double‑Membranedکه اتوفاگوزوم نامیده مایشاوند،

است متقابالس و مستق از یکدیگر به عنوان مکانیسامهاای

به لیزوزومها متص شده و دچاار تجزیاه و هضام سالولی
میشاوند .ماارکر اختصاوای در شناساایی و مانیتوریناگ
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اثر نانودره جامد کوئرستین بر اتوفاژی
اتوفاژی LC3 ،یا زنجیرهی سبک پروتئینهاای مارتبط باا
میکروتوبااو (

Microtubule - associated protein 1-

دارد هضم میشاود و مجادداس باه حالات او خاود ()LC3
تبدی میشاود .بناابراین از پاروتئین  LC3-IIیاا

LC3-B

 )light chain3میباشد .این زنجیره یک پروتئین محلاو

ماایتااوان بااه عنااوان مااارکر شناسااایی در تشااخیص

با وزن مولکولی حدود  17کیلو دالتون بوده کاه تقریباا در

اتوفاگوزومها و اتوفاژی استفادهکارد ( .)29شناساایی ایان

تمامی بافتهای پستانداران و سلو های کشت داده شاده

مارکر با روشهای  Immunoblottingیاا ایمونوفلوروسانت

وجود دارد .در حین اتوفاژی ،اتوفاگوزومهاا بخا هاایی از

جهت مانیتورینگ اتوفاژی و فرآیندهای وابسته به اتوفاژی

اجاازای سیتوپالساامی را احاطااه ماایکننااد ،کااه شااام

شام القاء مر

پاااااروتئینهاااااا و ارگاااااانهاااااای سااااایتوزولی

(.)32

میباشاد .در اداماه مکانیسام اتوفااژی ،شاک سایتوزولی

تشکر و قدردانی

پروتیئن  LC3طای واکان

باا فسافاتیدی اتاانو آماین

سلولی اتوفاژی باهکاار گرفتاه مایشاود

مقالااه حاضاار برگرفتااه از پایااان نامااه دوره دکتاارای

کونژوگه شده و باهشاک دیگاری باهناام  LC3-IIتبادی

تخصصی علوم تشریحی فیروزه نیازوناد در دانشاگاه علاوم

میشود که در غشای اتوفاگوزومها قرار میگیرد .زمانی که

پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد .بدین وسایله مراتا

اتوفاگوزومها با لیزوزومها ادغام میشوند ،به اتوفاگولیزوزوم

سپاس و قدردانی خود را از تمامی افراد شرکت کنناده در

تباادی ماایشااوند ،و تمااامی اجاازای درون اتوفاااگوزومهااا

این تحقیق و دوستان عزیزی که در مرکز سلولی مولکولی

بوسیلهی آنزیمهای هیدرولیزی لیزوزومی تجزیه میشوند.

این دانشگاه ما را یاری رساندند اعالم می نماییم.

در این زمان LC3-II ،نیز که در غشای اتاولیزوزمهاا قارار
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Abstract

Background: Due to proven anti-tumor activity of quercetin (QT), however the low effectiveness
of QT has restricted its use. This study aimed to assess the toxic effect of QT encapsulated in solid
lipid nanoparticles (QT-SLNs) on the cell death (Autophagy) of MCF-7 human breast cancer cells.
Materials and Methods: MCF-7 and MCF-10A (non-tumorigenic cell line) cell lines treated with
25 µml/mL of QT or QT-SLNs for 48 h. Cell viability and Autophagy were evaluated to determine
the toxic effectiveness of the QT-SLNs.
Results: The QT-SLNs with appropriate characteristics were prepared. The QT-SLNs showed
sustained QT release until 48 h. Cytotoxicity assessments indicated that QT-SLNs inhibited MCF-7
cells growth with a low IC50 (50% inhibitory concentration) value, compared to the free QT. QTSLNs induced a significantly increased in Autophagy in the MCF-7 cells. Following QT-SLNs
treatment, the expression of the ATG-5 protein significantly increased in comparison with free QTtreated cells. Furthermore, The QT-SLNs significantly increased autophagy indexes in MCF-7 cells.
Viability and autophagy of MCF-10A cells were not affected by QT or QT-SLNs.
Conclusions: According to these results, SLN significantly enhanced the toxic effect of QT
against human breast cancer cells.
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