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مقایسه روشهای مختلف بارگذاری داروی دوکسوروبیسین در

0

آرزو دربندی ،8فاطمه یاری ،2زهره شریفي ،3نگار رضایي
چكيده
سابقه و هدف

میکروپارتیکلهای پالکتي ،میکروذرات مشتق از پالکت ميباشند .امروزه ميتوان با استفاده از نانو پارتیکلها،
بسیاری از محدودیتهای روشهای پیشین دارو رساني در درمان سرطانها را کاهش داد .دوکسوروبیسین،
داروی شیمي درماني موجود برای درمان بسیاری از سرطانها است که دارای خاصیت فلوئورسنت بوده و با
ویژگي فلوئورسنت آن ،شناسایي ميشود .هدف از این مطالعه ،مقایسه روشهای مختلف بارگذاری دارو در
میکروپارتیکل پالکتي بود.
مواد و روشها

در یک مطالعه تجربي ،کنسانتره پالکتي در روز پنجم از سازمان انتقال خون دریافت گردید .سپس طي چند
مرحله سانتریفیوژ ،میکروپارتیکل پالکتي استخراج شد .با استفاده از میکروبیدهای فلوئورسنت یک میکرومتری
و آنتيبادی ضد  CD41و ، CD61میکروپارتیکلها به ترتیب تعیین سایز و هویت گردیدند 81µg .دوکسوـ
روبیسین در میکروپارتیکل های پالکتي با سه روش انکوباسیون ،پپتیدهای نفوذکننده به سلول و سونیکاسیون
بارگذاری شد و با استفاده از خاصیت اتو فلوئورسنت دوکسوروبیسین ،درصد ورود دارو به میکروپارتیکل با
فلوسیتومتری اندازهگیری شد.
يافتهها

 %69از جمعیت کل میکروپارتیکلها از نظر سایز در محدوده زیر یک میکرومتر و  %62/36و  %11/13از این
میکروپارتیکلها دارای  CD41و  CD61بودند .میزان نور فلوئورسنتي که به طور میانگین در هر کدام از
روشهای انکوباسیون ،سونیکاسیون و  CPPمحاسبه گردیدند ،به ترتیب %03/01 ± 29/82 ، %36/16 ± 88/33
و  %99/96 ± 23/20تعیین شدند.
نتيجه گيري

روش انکوباسیون با باالترین میانگین داروی لود شده ميتواند روش مؤثرتری باشد .استفاده از این روش برای
بارگذاری دارو در پارتیکلها در مطالعههای بالیني ميتواند مورد توجه قرار گیرد.
كلمات كليدي :دوکسوروبیسین ،پالکتها ،میکروپارتیکل های مشتق از سلول
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میکروپارتیکلهای پالکتی

دوره  ،38شماره  ،3بهار 3611
مقدمه

میکروپارتیکل

پالکتـی)Microparticles

 (plateletيـا بـه

 ، PMPمیتوانند مارکر بسیاری از بیماریهـا باشـند( )3در
شرايط فیزيولوژيک بدن ،میکروپارتیکلهـا از پالکـتهـای
فعال شده جوانه میزنند  PMPها در مواردی که نشاندهنده
بیماری هستند ،مارکرهای اختصاصی سـح غشـايی آنهـا
مانند فسفاتیديل سري دچار تغییرات بعد از ترجمـه ماننـد
سیترولیناســیون

مــیشــوند(PMP )9

فــراوانتــري (11-21

درصد) میکروپارتیکلهای خون اسـت کـه از پالکـتهـای

و داروی آمريکــا تاهیـد شــده اســت ايـ دارو کــه والــت
محلول آن دوکسوروبیسی هیدروکلرايـد نامیـده مـیشـود،
به دلیل وجود رروه کروموفور آنتراسیکلی مرکـزی ،دارای
خاصــیت فلوهورســنت بــوده و مــیتــوان بــا روشهــای
تصــويربرداری فلوهورســنت آنهــا را در بافــتهــا رديـابی
کرد()1 ،8
پپتیدهای نفوذکننده بـه سـلول ( CPP

Cell Penetrating

 )Peptidesپپتیدهايی به شدت کاتیونیک هستند و غالااً غنی
از آمینواسیدهای لیزي و آرژنی میباشند و خیلی سريف به
هر سلولی نفوذ میکنند انوا مختلفی از اي پپتیدها وجود

ذخیره شده در بانک خون نیز آزاد میشـود( )1روشهـای
متعـــددی بـــرای تشـــخی و بررســـی خصوصـــیات

کالس کاتیونیک است()2 ،31

 standardآنها است( )6سلولها در پاسخ به فعـالسـازی،

مواد و روشها

وزيکولهـای غشـای پالسـمايی را آزاد مـیکننـد اررچـه
میکروپارتیکل در خون افراد سالم وجود دارد اما باال رفـت

نو اي محالعه تجربـی بـوده و نمونـه هـای کنسـتانتره
پالکتی به صورت تصادفی از اهداکنندران انتخاب و پس از

سح آن با اختالالتـی از جملـه سـرطان ،آترواسـکلروز و

 1روز ارار ررفت بر روی انکوباتور شیکر در دمای  91الی

رسـانی( Drug

 96درجه سانتیرراد ،از سازمان انتقال خون ايران دريافـت

میکروپارتیکــلهــا وجــود دارد کــه فلوســیتومتری

غیره همراه مـیشـود( )1سیسـتمهـای دارو
System

Gold

 )Deliveryشامل تکنولوژی و سیسـتمهـايی اسـت

که بر پايـه نـانوذرات اسـتوار اسـت و مـیتوانـد ترکیاـات
دارويی را در بدن ومـل کنـد( )1امـروزه اسـتفاده از ايـ

دارد که در  1کالس دستهبندی میشوند از شايفتري آنها

شدند

تهیه میکروپارتیکلهای پالکتی:

پارتیکلها میتواند محدوديتهـای اسـتفاده از روشهـای

کیســههــای کنســتانتره پالکتــی در روز پــنجم پــس از

پیشــی دارو رســانی ماننــد توزيــف و هــد رــذاری غیــر

خونگیری از اهداکننده ،برای جداسـازی میکروپارتیکـلهـا

اختصاصی دارو را ول کند نانو پارتیکـلهـا اـادر هسـتند
مدت زمان بیشتری در خون بمانند و محتويات خـود را در

اسـتفاده شــد میکروپارتیکـلهــای پالکتــی در روز  1تــا 1
نگهداری کیسههای کنستانتره پالکتی بـه مقـدار زيـادی در

اختیار سلولهای توموری ارار دهند يکـی از عوامـل مهـم

کیسهها تجمف پیدا میکنند محتويات کیسههـای کنسـتانتره

که میتواند باعث مقاومت دارويی شود ،شناسايی ذرههـای

پالکتی در زير هود کالس دو و تحت شـرايط اسـتريل بـه

دارويی توسط رلیکو پروتئی های  pاست اي عامل واتـی

درون لولههای فـالکون منتقـل شـدند و جهـت رسـوب و

از پارتیکلهای سازرار با بدن استفاده شـود ،مـیتوانـد بـه
وداال برسد در نهايت میتواند در برداشت رـامی جديـد

جداسازی پالکتها و رلاولهای ارمز و سـفید ،لولـههـای
فالکون به مدت  31دایقه در دور  3911 gو طی دو مروله

در درمان انوا بیماریها و سـرطانهـا بـه صـورت درمـان

در دمای محیط سانتريفیوژ(مدل اپنـدور ) شـدند سـپس

محــور بســیار وــاهز اهمیــت باشــد()6

سوپرناتانت به لولههای مخصوص اولتراسانتريفیوژ منتقل و

دوکسوروبیسی از داروهای شـیمی درمـانی موجـود بـرای
درمان بسیاری از سـرطانهـا اسـت ايـ دارو در خـانواده

در دور  36111gطــی ســه مرولــه در دمــای يخلــال (31
درجه سـانتیرـراد) سـانتريفیوژ شـد کـه بـی هـر مرولـه

آنتیبیوتیکی آنتراسايکلی ارار میریـرد و در وـال وارـر

میکروپارتیکلهای رسوب شده بـا بـافر

دارويــی شــخ

(Phosphate PBS
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اختصـار  ، PMPاز پالکــت آزاد مـیشــود و وـاوی انــوا
مختلفی از پـروتئی هـا ،میکـرو RNAو  DNAاسـت ايـ

برای دستهای از بیماریهای نئوپالستیک توسط سازمان غذا

دوکسوروبیسی و میکروپارتیکلهای پالکتی خون
)Saline

مريم محمدپور و همکاران

کونژورــه بــه مــاده فلوهورســنت  ،)FITCيکــی از بهتــري

 Bufferاستريل شسـته شـدند رسـوب نهـايی در

رزينههاست برای اي کار غل ت میکروپارتیکـلهـا را بـه

 PBSول شـده و جهـت تعیـی غل ـت ،ويژرـی ،سـايز،
نگهداری شدند

و CD61کونژوره شده با فلوهورسنت به آن ارافه شد و نیم
ساعت در يخلال انکوباسیون انجام شد سپس بـا اسـتفاده

تعیی غل ت میکروپارتیکلها با استفاده از روش برادفورد:
اتصال پروتئی

از دستگاه فلوسـیتومتری تايیـد منشـا انجـام ررفـت بـرای

به رنگ کوماسی ،فرم آبی رنگ را

اطمینان و کنترل اي که آنتیبادی استفاده شده بـه صـورت

تثایت و منجر به تغییر رنگ متناسب با میزان پروتئی

اختصاصی به مارکر سححی چسایده است و چساندری غیر

میشود
برای خوانش میزان جذب نوری رنگها در روش

اختصاصی با ناویه  FCمـارکر نداشـته ،از
استفاده شد

برادفورد ،از طول موج  121nmاستفاده میشود برای

isotype control

مواجهه مؤثر و محلوب میکروپارتیکلها با داروها و

باررذاری داروی دوکسوروبیسی در میکروپارتیکل پالکتی:

ردههای سلولی ،تعیی غل ت میکروپارتیکلها انجام شد
برای تعیی غل ت از استانداردهای با غل ت مشخ

دوکسوروبیســـی برنـــد  Tocrisاز کشـــور انگلســـتان
خريــداری شــد و غل ــتهــای مختلــف میکروپارتیکــل

استفاده ررديد غل تهای

( 911 µg/mL ، 311 µg/mL ، 311 µg/mL ، 11 µg/mLو

)BSA(Bovine serum albumin

، 381/1 µg/mL، 111 µg/mL، 111 µg/mL ،3111µg/mL
 91/61 µg/mL ، 66/81 µg/mL ، 21/11 µg/mLو

 ) 911 µg/mLبــا غل ــتهــای مختلــف دوکسوروبیســی

µg/mL

( )3 µg/mL ، 1 µg/mL ،31 µg/mL ، 91 µg/mLبـــــــا

 33/13از  BSAتهیه شد 911میکرولیتر از معر برادفورد
در چاهکها ريخته شد و متعااب آن  31میکرولیتر از

روشهای مختلف به شرح زير با هم مواجه شدند در ايـ
مرولــه غل ــت بهینــه شــده بــرای مواجهــه دارو بـــا

راتهای استاندارد تهیه شده و میکروپارتیکلهای جدا

میکروپارتیکل مشخ

ررديد که در هـر سـه روش ثابـت

شده به چاهکها ارافه شد

بوده و در ادامه توریحات هرروش ذکر شده است

تعیی سايز میکروپارتیکلها بـا اسـتفاده از میکروبیـدهـای
کونژوره با فلوهورسنت:

باررذاری دارو با روش انکوباسیون:
اســتفاده از ايـ روش از رايـ تــري روشهــای مــورد

برای اي آزمايش از میکروبیـدهای فلوهورسـنت (برنـد

استفاده برای باررذاری دارو بـر روی پارتیکـلهـا و ذرات

 ،molecularکشور آمريکا) بـا انـدازه  3میکرومتـر

مختلف میباشـد میکروپارتیکـلهـای پالکتـی بـا غل ـت

µg/ml

 311 µg/mLبا دوکسوروبیسـی بـا غل ـت  31 µg/mLبـه
مدت  9ساعت در  11درجه سانتیرراد و در تـاريکی و بـا

probes

استفاده شد به نمونههای میکروپارتیکـل بـا غل ـت
 1 ، 311میکرولیتـــر از محلـــول  111بـــار رایــ شـــده
میکروبیدهای فلوهورسنت ارافه شد و سپس اي نمونـههـا

دور  311 rpmانکوبــه شــدند ســپس نمونــههــا بــا دور

جهت بررسی انـدازه بـا اسـتفاده از دسـتگاه فلوسـیتومتری

 36111و بــه مــدت  31دایقــه در  31درجــه ســانتیرــراد

( )partec CyFlowاستفاده شد

سـانتريفیوژ شـدند و مـايف رويـی خـارج شـد و بـا
شستشــو شــد پلــت نهــايی بــرای بررســی فلوســیتومتری

g

PBS

تعیی منشاء و خصوصیات میکروپارتیکلهای پالکتی:

جمفآوری شد

برای تايید منشا میکروپارتیکلها از مارکرهای سححی و

باررذاری دارو با روش : CPP
محلول CPP

اختصاصی پالکـتهـا اسـتفاده ررديـد ( CD41از شـرکت
بیولژنــد کشــور آمريکــا و کونژورــه بــه مــاده فلوهورســنت

برای ساخت پلیمر آرژنی واوی مولکولهای داروی

 )FITCو ( CD61از شـــرکت داکـــو کشـــور دانمـــار و
69
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مواجهه با دارو و سلول در فريزر  -11درجـه سـانتیرـراد

 311µg/mLرسانده و  1میکرولیتر از آنتیبادی رـد

CD41

دوره  ،38شماره  ،3بهار 3611

دوکسوروبیسی  11 ،میلیرـرم آرژنـی کـه وزن مولکـولی

تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار

SPSS26

انجام شـد

میکرولیتر رلوتارآلدهید به آن ارافه کرده و  3/1سـاعت در

کلموررو

محاسـاه شـد جهـت تحلیـل و

تاريکی با هم مخلوط شـدند و بعـد در کیسـههـای ديـالیز
 1111دالتون ديالیز ررديدند و محـیط آن دو بـار تعـويض

مقايسه میانگی دادهها در بیشتر از دو رروه از آزمـون
 Way Anovaو  Tukey Post Hoc Testاستفاده شـد رـمناً

شد که مونومرهای موجود در کیسه ديـالیز خـارج شـود و

 p≤ 1/11معنادار در ن ر ررفته شد

تنها پلیمرهای آرژنی باای ماندند در ادامه 91 ،میکرولیتـر
از محلول داروی دوکسوروبیسی با غل ـت  111µg/mLرا
ارافه کرده و سپس مقدار  9میلـیرـرم از پـودر راليسـی
ارافه شده و انکوباسیون ،ديالیز انجام ررديد
میکروپارتیکلهـای پالکتـی بـا غل ـت  311 µg/mLبـا
داروی کونژوره شده بـه  CPPبـه مـدت  9سـاعت در 11
درجه سانتیرراد و در تـاريکی و بـا دور  311 rpmمواجـه
شدند سپس نمونهها با دور  36111 gو به مدت  31دایقه
سانتريفیوژ شدند و مايف رويی خارج شد و  PBSريختـه و
يک بار با همان شـرايط ذکـر شـده شستشـو و سـانتريفیوژ
انجام شد پلت نهـايی بـرای بررسـی فلوسـیتومتری جمـف
آوری ررديد

 -اسـمیرنو

One

يافتهها

نمودار استاندارد از خواندن جذب نوری راتهای
مختلف  BSAتهیه شده و در ادامه با استفاده از اي نمودار،
غل ت میکروپارتیکلهای جدا شده بر وسب میکروررم در
هر میلیلیتر محاساه شد غل ت میکروپارتیکلهای پالکتی
بودµg/mL ،

که از  1کیسه کنستانتره پالکتی جدا شده
،1111µg/mL ،111µg/mL ،3111µg/mL ،3811

µg/mL

 3111µg/mL ،9111و  6111µg/mLتعیی شد (نمودار )3
در ادامه برای تعیی سايز میکروپارتیکلها با اسـتفاده از
میکروبیــدهای کونژورــه بــا فلوهورســنت ،اســمت ، R1
میکروپارتیکــلهــای بــه دســت آمــده از کنســانتره پالکتـی
میباشد که  %21کل جمعیـت میکروپارتیکـلهـا از لحـا
ســايز از میکروبیــدهای فلوهورســنت کــه در اســمت

باررذاری دارو با روش سونیکاسیون :
میکروپارتیکلهـای پالکتـی بـا غل ـت  311 µg/mLبـا
دوکسوروبیســی بــا غل ــت  6 ،31 µg/mLچرخــه %91
آمپلیتیود که هر چرخه  1دایقه ( 11ثانیـه روشـ  11/ثانیـه
خاموش) طول میکشد ،سونیکه شدند و بی هر چرخـه 9
دایقه زمان کولینگ در ن ر ررفته شـد و پـس از آن نمونـه
سونیکه شده  3ساعت در  11درجه سانتیرراد انکوبه شـد
در ادامه نمونههـا بـا دور  36111 gو بـه مـدت  31دایقـه
سانتريفیوژ شدند و مايف رويی خارج شد و  PBSريختـه و
يک بار با همان شرايط ذکر شده شستشو و سانتريفیوژ شد
پلـت نهايـی بـرای بـررسی فلـوسیتومتری جمفآوری شد

نحوه جمفآوری و تجزيه و تحلیل دادهها:
تمامی آزمايشهـا وـداال  1بـار تکـرار شـده و نتـاي

مشخ

R1

شده است ،کوچکتر است و در محدوده پايی تـر

از يک میکرومتر ارار ررفته است(نمودار  )9در اي محالعه
از کل جمعیت میکروپارتیکل پالکتی استفاده شـده و ااـدام
به جداسازی اندازه خاصی از آنها نشد
در ادامه ،میکروپارتیکلهای پالکتی بـا آنتـیبـادی رـد
 CD41و

CD61

تیمــار شــدند در مقايســه بــا آنت ـیبــادی

ايزوتايـپ کنتــرل %29/12 ،و  %81/11از آنهــا بــه ترتیــب
دارای اي آنتیژن پالکتی بودند در نمـودار  1اسـمت ، A
 R1نشاندهنده جمعیت میکروپارتیکلهای پالکتـی بـوده و
شـــکل  Cو  Dبـــه ترتیـــب نشـــاندهنـــده جمعیـــت
میکروپارتیکلهای پالکتی رنگ شده با  Anti CD41و
 CD61میباشد کـه بـا مـاده فلوهورسـنت  FITCکونژورـه
Anti

شدهاند

واصل از بررسیهـای اصـلی پـروژه شـامل فلوسـیتومتری

در روش انکوباسیـون برای بـررسی میـزان بـاررـذاری

بـرای ثات میزان نور فلوهورسنت ساطف شده ،جمفآوری و

داروی دوکسـوروبیسیــ در میکـروپـــارتیکـلهــای در

به صورت میانگی  ±انحرا

معیار رزارش

شدند.

پالکتی 1 ،بـار مـواجهه در دوزهای مختلف صورت ررفت
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 316/9داشت را در  6میلیلیتر  PBSول کـرده و مقـدار 1

و طایعــی بــودن توزيــف متغیرهــا بــا اســتفاده از آزمــون
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نمودار  :8نمودار استاندارد رقتهای محلول
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نمودار  : 2محدوده  R1میکروبیدهای فلوئورسنت را نشان ميدهد و محدوده  R2میکروپارتیکلهایي که از نظر سایز زیر یک میکرومتر هستند
نشان داده شده است.

نمودار  : 3تعیین منشاء میکروپارتیکلهای پالکتي با فلوسیتومتری .شکل  Aنشاندهنده گیت جمعیت ميباشد ،شکل  Bنمونه ایزوتایپ کنترل را
نشان ميدهد و شکل  Cمیکروپارتیکلهای پالکتي که با آنتي  CD41همراه است ،شکل  Dمیکروپارتیکلهای پالکتي که با آنتي  CD61همراه
است و محدوده مثبت مشخص نموده است.
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نمودار  : 0میزان بارگذاری دارو در روش انکوباسیون .قسمت  Aنشاندهنده گیت جمعیتي و  Bنشاندهنده میزان نور فلوئورسنت ساطع شده
( )%19/93داروی بارگذاری شده با روش انکوباسیون در یکي از نمونههای میکروپارتیکل پالکتي ميباشد.

نمودار  : 9میزان بارگذاری دارو در روش سونیکاسیون .قسمت  :Aنشاندهنده گیت جمعیتي و شکل  Bنشاندهنده میزان نور فلوئورسنت ساطع
شده( )%92/13داروی بارگذاری شده با روش سونیکاسیون در یکي از نمونههای میکروپارتیکل پالکتي ميباشد.

کـــه میــزان نـــور فلوهورســـنت در مقايســـه بـــا نمونـــه

دوکسوروبیســی در میکروپارتیکــلهــای پالکتــی 1 ،بــار

میکروپارتیکلی که هیچ دارويی نداشـته ،سـنجیده شـد کـه

مواجهه در دوزهای مختلف صورت ررفـت و میـزان نـور

میانگی نتاي  12/12 ± 33/11بود نور فلوهورسنت سـاطف

فلوهورسنت در مقايسه با نمونـه میکروپـارتیکلی کـه هـیچ

شده در يکی از نمونههای مورد محالعه در شکل نشان داده

دارويی نداشـته ،سـنجیده شـد و میـانگی نتـاي 91/96

شــده(نمودارهای  1 ،6و  )6در روش سونیکاس ـیون بــرای
بررسـ ـی میـ ـزان باررـــذاری داروی دوکسوروبیسـ ـی در

 16/62بود
میانگی داروی باررذاری شده در سه روش رفتـه شـده

میکروپارتیکــلهــای پالکت ـی 1 ،بــار مواجهــه در دوزهــای

به صورت نمايش داده شده در نمودار زير میباشد(نمـودار

مختلــف صــورت ررفــت کــه میـزان نــور فلوهورســنت در

 )1به ترتیـب بـاالتري میـزان داروی باررـذاری شـده در

مقايسه با نمونه میکروپارتیکلی کـه هـیچ دارويـی نداشـته،

روش انکوباســــیون ،ســــپس  CPPو در نهايــــت روش

ســنجیده شــد و میــانگی نتــاي  61/68 ± 91/39بــود در

سونیکاسیون است

روش  ، CPPبـــرای بررســـی میـــزان باررـــذاری داروی

±
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نمودار  : 9میزان بارگذاری دارو در روش  CPPقسمت  Aنشاندهنده گیت جمعیتي و قسمت  Bنشاندهنده میزان نور فلوئورسنت ساطع شده
( )%19/63داروی بارگذاری شده با روش  CPPدر یکي از نمونههای میکروپارتیکل پالکتي ميباشد.

مقایسه روش های لود دارو
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نمودار  :3مقایسه روشهای لود دارو در میکروپارتیکلهای پالکتي نشاندهنده مؤثرتر بودن روش انکوباسیون در مقایسه با دو روش
سونیکاسیون و  CPPميباشد.
بحث

کاربرد استفاده از میکروپارتیکلهای پالکتی به عنوان وامل

شااهت ساختاری و عملکردی میکروپارتیکلهای مشت

داروی دوکسوروبیسی بـا روشهـای مختلـف باررـذاری

از ســلول از اایــل میکروپارتیکــلهــای پالکتــی بــا نــانو

شامل :انکوباسیون ،سونیکاسیون و  CPPانجـام ررديـد بـا

مــیشــوند ،ايــ ايــده را ايجــاد کــرد کــه بتــوان از ايــ

توجه به نتاي به دست آمده از فلوسیتومتری ،میزان شـدت
نــور فلوهورســنت داروی دوکسوروبیســی در روشهــای

ساختارهای سنتتیک و پلیمری که در دارو رسـانی اسـتفاده
میکروپارتیکلها برای دارو رسانی در بیماریهـای مختلـف

انکوباســیون ،سونیکاســیون و  CPPبــه ترتیــب 33/11

مانند سرطان و عفونتهای ويروسی استفاده نمـود طایعـی

 12/12درصد 61/68 ± 91/39 ،درصـد و 16/62 ± 96/91

بودن منشاء ايـ میکــروپارتیکلهـا مـیتوانـد بسـیاری از

درصد رزارش شدند

اثرات جانای و سمیتهای سیستمهای دارو رسانی سنتتیک
و پلیمـری را بـرطر

±

برای مقايسه اي  1روش مختلف لود دارو با اسـتفاده از
آزمايـش آمـاری  Anovaمـیتوان رفـت ،به طور کلی میان

کنـد ايـ محالعـه جهـت بــررسی
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روشهای مختلف انجـام شـده اخـتال

معنـاداری وجـود

از ســاير روشهــای لودينــگ ماننــد اســتفاده از پلــیاتــیل

دارو به دلیل باالتر بودن درصد میانگی بـه دسـت آمـده از

میکروپارتیکــلهــا اســتفاده شــده اســت( )31 ،38نتــاي

فلوسیتومتری ،میتواند روش مؤثرتری باشد
نتاي واصل از محالعههايی که در آن از ذرههای پالکتی

محالعههای انجام شده در اي مقاله در مقايسه با روشی کـه
از پالکت بـه عنـوان وامـل و از روش انکوباسـیون بـرای

به عنوان وامل داروی دوکسوروبیسی استفاده شـده اسـت

باررــذاری دارو اســتفاده شــده بــود ،در يــک راســتا اــرار

نشان داده که استفاده از پالکت به عنـوان وامـل ايـ دارو

داشـــتند( )33 ،36 ،32ارـــر چـــه در محالعـــهای کـــه از

توانايی توکسیسیتی باالتر برای بافت و سلولهای سـرطانی

میکروپارتیکلهای پالکتی به عنـوان وامـل داروهـای رـد

و در عی وال کارديوتوکسیسـیتی کمتـر بـرای بیمـاران را
دارد( )33-31محالعه هايی نیز از پالکت بـه عنـوان وامـل

ويروســی  HIV-1اســتفاده شــد ،روش سونیکاســیون در
باررــذاری آن داروهــا دارای اثررــذاری بــاالتری بــوده

دارو استفاده کردند که برای اختصاصـی تـر شـدن تحويـل

است( .)91در توجیه اي اختال

میتوان بیان کـرد کـه بـا

دارو به سلولهای سرطانی و بافت هد  ،پالکـتهـا را بـا

توجه به اي که از سل الي ها و داروهای متفاوت اسـتفاده

آنتیبادی رد  CD22کونژوره نمودند( )36در محالعههـای
جديدی که انجام شده ،میکروپارتیکلهای پالکتی به عنوان

شــده اســت ،میــزان لــود شــدن دارو در میکروپارتیکــلهــا
میتواند متفاوت باشد

فـــاکتور مهـــم در بازســـازی کاـــد اســـتفاده شـــده کـــه
میکروپارتیکلهای پالکتی با تن یم مسیر اتوفاژی و افزايش
تکثیر سلولهای هپاتوسیت ،در اي مسیر نقش خود را ايفا
میکنند( )31در محالعههای ديگـری کـه اخیـراً انجـام داده
شده ،برای کنترل عوارض انفارکتوس واد میوکاردی که در
آن اينترلــوکی  1ß-نقــش اصــلی را در آســیب و مــر
سلولهای میوکـاردی دارد ،از میکروپارتیکـلهـای پالکتـی

نتيجهگيري

در نهايت محالعه صورت ررفته نشان میدهد که استفاده
از روش انکوباسیون مـیتوانـد روش مـؤثرتری بـرای لـود
داروی دوکسوروبیسی در میکروپارتیکلهای پالکتی باشد
پیشنهاد میشود که اسـتفاده از ايـ روش در محالعـه هـای
بالینی و آزمايشگاهی بر روی ساير داروهـا بـا همراهـی بـا
میکروپارتیکلهای پالکتی جهـت اثررـذاری بیشـتر ،مـورد

همراه با آنتی بادی رد  IL-1ßاستفاده کردند و نشان دادنـد
که اي میکروپارتیکلها میتوانند عامل مهمی در سمزدايـی

بررسی ارار ریرند

و تــرمیم ســلولی در زمــان انفــارکتوس وــاد میوکــاردی

تشكر و قدرداني

باشند( )36در اي محالعه برای اولی بار مقايسه روشهای

اي مقاله واصل از پايـاننامـه ارشـد کارشناسـی ارشـد

مختلف لود دارو در میکروپارتیکلهای پالکتـی بـه من ـور

آرزو دربندی با کد اخالق  IR.timi.rec.1397.036میباشـد

يافت روش مؤثرتر بـرای باررـذاری دارو ،انجـام شـد در
محالعه های پیشی بیشتر موااف از روش انکوباسـیون بـرای

که در مرکز تحقیقات انتقال خون ،مؤسسه عالی آموزشی و
پژوهشی طب انتقال خون و با ومايت مـالی ايـ مؤسسـه

لود دارو استفاده شده است و مواردی نیز رزارش شده کـه

انجام شده است
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دارد( )p≤ 1/111اســتفاده از روش انکوباســیون بــرای لــود

رلیکول ،الکتروپوريشـ و غیـره بـرای لـود دارو بـر روی

مريم محمدپور و همکاران

دوکسوروبیسی و میکروپارتیکلهای پالکتی خون
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Comparison of different techniques for loading doxorubicin
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Abstract
Background and Objectives
Platelet microparticles are microvesicles derived from platelets. Today, with the use of
nanoparticles in cancer treatments, many limitations of traditional drug delivery methods are
reduced. Doxorubicin, a chemotherapeutic drug available for the treatment of many cancers,
has fluorescent properties and can be detected by fluorescent imaging in tissues. Aim of this
study is to compare different drug loading methods into platelet microparticles.
Materials and Methods
In this experimental study, the platelet concentrates were taken on their fifth day from Iranian
Blood Transfusion Organization. Then platelet microparticles were extracted from those
concentrated platelets in several centrifugation stages. Fluorescent microbeads with onemicrometer size and anti-CD41/61 antibody were used to determine the size and identity of
microparticles, respectively. Doxorubicin was loaded at 10 µg/ml on platelet microparticles
using three methods of incubation, cell-penetrating peptide, and Sonication. Using the autofluorescence property of Doxorubicin, the rate of drug loading on platelet microparticles was
measured by flow cytometry method.
Results
In terms of size, 95% of the total population of microparticles was less than one micrometer.
The expression levels of CD41 and CD61 were 92.39% and 80.03%, respectively. The average
fluorescence light intensities calculated in each of the incubation, sonication, and CPP methods
were determined to be 79.09% ± 11.37, 47.48% ± 25.12, and 56.69% ± 23.24, respectively.
Conclusions
As the incubation method has higher loading percentage, it could be an effective method for
loading drug in platelet microparticles. Furthermore, the use of this method can be considered
for clinical studies.
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