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 اهشکپپتید به منظور  تنی بربمپالتین و ژن اتوفاژی همزمان سیس سامانه دارو رسانیطراحی 

 شیمی درمانی در برابر دارویی مقاومت

 سمیرا صمدیه

 مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

 چکیده

های سرطانی و در نتیجه مصرف، ایجاد مقاومت در سلول های اصلی استفاده از داروهای شیمی درمانی در مدت زمانیکی از چالش

به عنوان یکی از داروهای پرکاربرد شیمی درمانی، با  ،(Pt)پالتینکاهش بازده این داروهاست. مطالعات نشان داده است که مصرف سیس

های پپتیدی هوشمند ه از نانوحاملشود. استفادمقاومت دارویی می های سرطانی باعث ایجاد عوارض جانبی والقای اتوفاژی در سلول

 تواند در کاهش این اثرات جانبی اثرگذار باشد.می

 فاکتور شروع اتوفاژی اختصاصی siRNA ترکیبی اثر بررسی طراحی نانو حامل پپتیدی خودآرایی شده برای ،از این مطالعههدف 

Beclin1 از سه بخش  نانو حاملاین  .باشدمی ریه توموری هایسلول مقاومت و کاهش درمان بر پالتینسیس داروی وPt(IV)-peptide-

bis(pyrene) ،DSPE-PEG  وcRGD-modified DSPE-PEG  پیوند آمیدی به بخش از طریق  پالتینداروی سیسکه  دهشتشکیل

 .آن متصل شده است پپتیدی

-HNMR ،MALDIهای  تکنیک از استفاده با Pt(IV)و  siRNAکنش با های این نانوحامل پپتیدی در برهمدر این تحقیق، ویژگی

TOF MS ،DLS  وTEM شرایط برای بررسی رفتارهای این نانوحامل در. مورد مطالعه قرار گرفت invitro  وinvivoآنالیزهای ، از 

  استفاده شد. CCK-8سنجش و  CLSM وسترن بالت،

و رهایش سریع  درصد 95به بیش از  بازده بارگذاری داروباعث افزایش  نانوحاملبه  Pt(IV)مده نشان داد که اتصال نتایج به دست آ   

-cRGD-modified DSPEو  DSPE-PEG هایبخش ،عالوه بر اینشده است.  GSHدر حضور گلوتاتیون  Pt(II)یون پالتینیوم فعال 

PEG  رهایش با نانوحامل خودآرایی شده  .شددر گردش خون آن پایداری جذب سلولی و  زیست سازگاری، ، باعث بهبودنانوحامل

siBeclin1  نتایج گردیدهای توموری رشد سلولو درنتیجه سرکوب اتوفاژی  باعث مهار به سیتوپالسم .invivo نانو  که داد نشان نیز

 پس ٪84 تا xenograft موشی  هایمدل دررا  پالتین سیس به مقاوم توموری هایسلول رشد توجهی قابل طور به حامل طراحی شده

  .کندمهار می وریدی داخل تزریق از

 .باشد ریه سرطان درمان در مناسب درمانی رویکرد یک تواندمی پالتینسیس داروی با ترکیب در Beklin1 مهار بنابراین

 ، اتوفاژی، مقاومت داروییsiRNAپالتین، : خودآرایی، سیسکلمات کلیدی
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