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چکیاهل
مقامه:ل رپوزو لههلذاگتلکاو لشولل تشوللگزلیولالیعلفس و رپرد لولیگاگ لویژنل ل صلوالسلهز لیگاوهله لم ل
یوس لولم لنایزلهستمد.لگ وه لسهخ ل رپوزو لههلبهلگست هی لگزلفس و رپردهه لطبرع ،ل رپردهه لسمتز لولیلهل رپرلدهه ل
بهکتایهی لو ویلیگای.لگینلپژوهشلبهلهدفلتو ردل رپوزو لهلهلبلهلگسلت هی لگزل رپرلدهه لیشلهی لبلهکتا لگشایشلرهلکال للول
اییهب لم لیالای لساو لHT29لگس ه لناف ل.
مواد و روشهدا:لپلژوهشل لحهضلاللبلعلشلولللت ابل لبلالاو لگشایشلرهکا للگس له لشلدل.لگسلتراگ ل رپرلدلگزلبلهکتا ل
گشایشرهکا لبهلگست هی لگزلح لهه لکااوفا لول تهسو لگس ه لشد.لباگ لتهرعلسلهختهاهه لسلهسولگزلاو لالیلعلسلهزالولگزل
ترانباول
ترانباولبعلمموگ لیکل د لیگاوی لگست هی لشد.لسپ ،لگسدگز لذاگتلبهلیست ه لسهسوسهیزالتعررنلشد.لمزگیسهز ل ل
ل
بهلگست هی لگزلیشه لییه رزلگازیهب لشد.له چمرن،لبعل مظوالاییهب لیالساو لهه لساطهس لگزلکابوکس لفاواسرنلگسلت هی ل
شد.ل
نتایج :رهس رنلگسدگز لذاگتل رپوزو لهه لگشایشرهکا ل337لسهسو تالبوی.ل رلزگ لبلهانرا لبلاگ ل رپلوزو لهله لبهکتایلهی ل
±0/77ل53/33لیاصدلول رزگ لمزگیسهز ل رپوزو لههلپ لگزل00لسهم ل±2/22ل17/50لیاصلدلبلویل.ل رپلوزو لهلهلتوگسلهی ل
گستقه لکابوکس لفاواسرنلبعلساو لهه لساطهس لاگلیگشتمد.لل
بحث و نتیجهگیری:لستهیجلپژوهشلسشه لیگیلکعل رپوزو لهه لبهکتایهی لویژن لهه ل مهسل لسلهسوذاگتل هسملدلگسلدگز ل
ذا لگ لولبهانرا ل طاو لاگلیگاسدلولگزلگینلاولگ وه لگست هی لگزلم لههلبعلمموگ لیکلسرست لگستقه لیگاولو ویلیگایل.ل
صواسهز ل
ل
واژههای کلیای:ل رپوزو ،لگشایشرهکا ،لالیعلسهزا،ل

* سویسمد ل سؤو ل وهتبهتل
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فصامه علما

مقامه.

-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس لههل،لسه لپم

ل،لش ها ،17لبههال1315

گس م و رپردهه لطبرع ل( رپردهه لسویهلیهلترل ل لا ل)لیلهل

یالسرست لهه لک سلرکلیگاواسلهس ل،لیگاولبلعلطلوال

سمتز لگست هی ل لکممدل( 10لول.)13لگ هل ه لتلاین لچله شل

م لو لیالبللد لتوزیل لل ل لشللویلولسللاو لهللهلبللالگسلله ل

تاکربللهتلیللهیلشللد لهزیمللعلزیللهیلگسللتراگ لیللهلسللهخ ل

وقعر لشله لسسلب لبلعلیگاول،لبرشل لگزلیگاولاگلگزلخلو لل

م لههس ل( .)12لباگ لسمتزل رپلوزو لهلهل ل ل لتلوگ لگزل رپرلدل

لنراسد.لبعلگینلتاتر لبرش لگزلیگاو،لبلدو لگسلت هی لگزل

بهکتا لههلسرزلگست هی لکای.لبعلما لسلهو لیستاسل لبلعل

بللد لح ل فل ل لشللوی.لبللاگ لگیموللعلیگاولسقللشلیا للهس ل

رواوگانهسرس لههلیالت ه لطو لسله ل،لگقتصلهی لبلوی لول

للؤتاتا لیگشللتعلبهشللدلبهیللدلبللعل مظللوالح ل لخللوگ ل

گ وه لاشلدلبلالاو لسوبسلتاگهه لنوسلهنو ل،ل رپرلدههل ل

بروشر رهی لولزیسلت للخلویلیالبلد لتلهلاسلرد لبلعل للل

یشلله لبللهکتا لهللهلبللاگ لتو رللدل رپللوزو لهللهلکهسدیللدهه ل

هللدفل هفظ ل لشللویل.لگزلگیللنلاولسللهخ لحه للللهلله ل

مهسللب لهسلللتمدلل(.)10لیال طه علللهتل رتالللسلپتهسسلللرلل

یگاوی لبهلهدفلبهبویلتوزیل لیگاوهلهلیالبلد لولکلههشل

کهابای ل رپوزو لهه لبهکتایلهی لبلعلمملوگ لیلکلسرسلت ل

موگاضل هسب ل وایلتو علقاگالنافتعلگس ل(.)1لگ لاوز ل

یگاواسلللهس لگازیلللهب لشلللد لگسل ل .لیالیلللکلبااسل ل ل

گزلسهسولحه للهه ل رپرد لباگ لگستقه لتاکربلهتلیگاویل لول

رپوزو لهه لحهو لمست ل لهه لپاوتئرم لسلهختعلشلد لگزل

وگکسنلگسلت هی لل ل لکمملدلکلعلسلعلتمهلهل و ل لح ه ل ل

رپرلللدهه لگشایشلللرهکا ،لسهکهاو هیسل ل لسلللاویزیعلول

فرزیو ل لتاکربللهتلیگاولیالباگبللالموگ لللل راب ل ل هسمللدل

یگیموکوکو لاییلویواگس للبااسل لشلد لگسلدل.لستلهیجلبلعل

مسزی لههل ل لشلوسدل،لباولعلبلعلمزگیلسلهز ل لهی ل لؤتا لیال

یسل ل لم لللد لگزل طه علللعلیلللهیلشلللد لسقلللشلیهواهللله ل

ساو لهدفلسرزل م ال لشوسد.لگزلطاف لبعلما لشلبهه ل

(گ وگس لهه )لحه للتهرعلشد ،لقداتلت ایلکلولتو رلدل

سهختها لبهلیشه لساو لگستقه لتاکربهتلبلعلیاو لسلاو ل

مست لبهی لولپهسدلسلاو لهله لTلاگلسشله لل ل لیهلدلل(.)15ل

گ وه لپ یالگس .لیو لگزلگیلنلسلهسولحه لللهله ل رپلوزو لهلهل

هومسگ1لوله وهاگسشلیالسه ل0220لپهسدلگی م لتو رلدل

هستمدلکعلذاگتلکاو ل تشلوللگزلیولالیلعلفسل و رپرد ل

شد لیال لو لهله لوگکسلرمعلشلد لبلهلمستل ل لپاوتئرمل ل

لبهشمدلکعلیلکلفلهزلمبل لاگلگحهطلعلل ل لکمملدلل(0لول.)3ل

ویاو لسمسشره لتم س 0لبهانرا لشد لیال رپوزو لهله ل

گست هی لگزلسه هسعلهه ل رپوزو لبعلمموگ لیول لگزلبهتلاینل

تهرللعلشللد لگزلبللهکتا لیگیموکوکللو لاییللویواگس لول

حه للهه لیگاواسه لبعلما لک بویلسل ر ل،لگتلالبرشل ل

رپللوزو لهلله لتهرللعلشللد لگزل رپرللدلسللمتز لی لگو ئویلللل
3

بهاللولبهبویلتوزی لیگاولیالبهف لههل وایلتو علبسلرها لگزل

فس هتردیللکو رن لاگل قهیسعلکلایل لگسلدل.لستلهیجلحهصلللگزل

پژوهشل اگ لقللاگالنافتللعلگسل ل(0لول.)5لگیللنلسللهختهاههل

گینلبااسل لسشله لیگیلکلعل لو لهله لوگکسلرمعلشلد لبلهل

لتوگسمدلهالیولیستعل وگیلم لیوس لولم لنایزلاگلیال

رپوزو لهه لگیلنلبلهکتا لگزلح ه ل لشلهیه لتلو ه للیال

خویلح للکممدل(9لول.)7لگ وه لمزگیلسلهز لمهسلتعلیگاول

قهیسعلبهلناو لوگکسرمعلشد لبهل رپوزو لهه لتهرلعلشلد لگزل

بعلیسبه لگست هی ل متشا لول وضلع ل،لگستقله لهدف ملدلیگاول،ل

ی لگو ئویلللللفسلل هتردیللکلللو رنلمارلللعلگیلللنلویلللاو ل

سللهزنها لزیسللت ،لزیسلل لت زیللعلپلل یا لولکللههشل

باخوایگالهستمد.لگزلگینلاولسقشل رپوزو لههلبهکتای لهی لبلعل

موگاضل هسب لگزلیی الویژن لهه لگینلسهسولذاگتلگسل لل

مموگ لپهیعلگ لباگ لگستقه لوگکسنلولبعلمموگ لیکلگ وگس ل

(-7ل.)11لبللاگ لسللهخ ل رپللوزو لهللهلگزلفسلل و رپردههلول

تهیردلشدل(.)19ل

تهرعلولگازیهب لویژن ل رپوزو لهه لگشایشرهکا لبعلمموگ لیکلسرست لیگاولاسهس لسوینلبعلساو لهه لساطهس لکو و ل
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یو لگزلماللگصا ل اگلول رالولس اگس لهله ل ه علعل

واتو لتولاگالشلدلول1/05ل رال ل رتلاللم ل قطلالبلعلم ل

پزشو لیال هه لبر ها لساطه لگس .له چمرن،لبهلتو عل

گفزوی لشد.لیالسههی ،لپ لگزلسهستای رو لبهلیوال gل3522ل

بعلموگاضل لهسب لیگاوهله لضلدلسلاطه لپلژوهشلهله ل

بعل دتل5لیقرقع،لفهزلزیاینلحهو ل رپرلدلبلعلوسلراعلپرپل ل

زیهی لباگ لحللگینل شوللیالحه لگس ه لگس ل.لبلهلواویل

پهستوال دگلشد.لبعل مظوالبااس ل رلزگ لگسلتراگ ل،ل رپرلدل

لبلعلماصلعلمالو لیگاویل ل،لگسلت هی لگزلگیلنل

گستراگ لشد لیالیلکلبله نلتلعلنلایلولیالشلاگینلخل ل

سهسوفمهوا له وگا ل وایلتو علقاگالنافتعلگس .لهدفلگزل

ایرتعلشدلتهلح لههلکه لتبررالشوی.لسلپ لوز ل رپرلدل

سهسوتومو و

گس ه لپژوهشلحهضا،لتو رلدلمز هیشل هه ل رپلوزو لهله ل

هسبعلشدل(.)10ل

بهکتایهی لبهلگست هی لگزلسویعلهله لگسلتهسدگایللگشایشلرهکا لل

تهیه لیپوزوم :باگ لسلهخ ل رپلوزو لهلهلگزلاو لالیلعل

بعلمملوگ لیلکلسلهسولسرسلت لپهیلدگالبلاگ لگستقله لیگاولبلعل

ترانبالوللبلعل
سهزالگست هی لشد.لباگ لگینل مظوال1لیاصدل ل

سللاو لهلله لسللاطهس لولبااس ل لویژن ل لهلله لفرزیو ل -ل

مموگ ل د لیگاوی لبعل رپردهه لگستراگ لشد لگزلبلهکتا ل
گضهفعلولتبررالح

شر رهی لم لههس ل.ل
ل

لیالیکلبه نلتلعلنلایلبلهلگسلت هی لگزل

یسللت ه لاوتللها ل(هرللدو س،لم لله )لگس لله لشللد.لبللدینل

مواد و روشها.

تاتر لیکلالیعلسهزالگزل رپردههلیالتعلف سلکلتشلورلل

کشت سویه میکروبدی :یالپلژوهشلحهضلال لگزلسلویعل

شد.لسپ  ،لبعلگینلالیع لسهزال12ل رال ل رتلاللبلهفالفسل هتل

گسللتهسدگایلگشایشللرهکا ل()ATCC05100لتهرللعلشللد لگزل

سه رنلبهلگسردیتعل7/0لگضهفعلولبعل دتل32لیقرقعلواتول ل

کاوسرو لبهکتا لههلولقلها لهله لصلمعت لگیلاگ لگسلت هی ل

ترانباولسرزلبعلمملوگ لکمتلا ل
شد.لیکلفا والسرو لبدو ل ل

شد.لگبتدگلکش لگو رعلبهکتا لگشایشرهکا لیال5لسل لسل ل

تهرعلشدل(13لول.)17ل

للرنلسوتایم ل لبللاگ لتهرللعلشللدلولپ ل لگزلاسللرد لبللعل

بررسی اناازه ذرهایی لیپوزومها :گسدگز لذا لگ لیلکل

کلللدواتل علللهی لبلللهلگسلللتهسدگایل2/5ل لللکلفها ملللدلل

شهخص ل هل لیالتهرلعلسهسوسرسلت لههسل ل.لزیلاگلپهیلدگا ل

(127لxل1/5لبهکتا لیالهال رال ل رتلال)لگزلکشل لگو رلعلبلعل

فرزیو لپاگکمدن لهه لذاگتلبلعلگسلدگز لذا لگ لولتوزیل ل

ف سکلحهو ل122ل را ل رتالسوتایم لبلاگ لتاقلرولولیال

گسدگز لذا لگ لبست

لیگای.لباگ لبااسل لگسلدگز لذا لگ لگزل

ی لله ل37لیا للعلسللهست لنللاگیلبللاگ ل للدتل00لسللهم ل

یسلت ه لسهسوسلهیزالل(گسوتاگسلوو ل،لکلا ل)لگسلت هی لشلدل.ل
بللاگ لگیللنل مظللوالگزلهللالس وسللعل0ل را ل ل رتللالیال

نا هن گا لشدل(.)10ل
استخراج لیپیاها :باگ لگستراگ ل رپردللگزلاو لبل

ل

رصو

ظللعل

لایرتعلولیالی له لمز هیشل ه لیالباگبلالگشلععل

یگیال0گست هی لشد.لباگ لگینل مظوال رالوط لگزلکااوفلا ل

رزالیاو لیست ه لقاگالیگی لشد.لستهیجلبعلشلوللل رلهس رنل

ل ابلو لبلعلشلاک ل لاال

بهلیست ه ل هسبعلولتبل لشلدل.له چملرنل،لس لویگالتوزیل ل

کشوالم ه )لباگ لگستراگ ل رپردلگزلگشایشرهکا لگست هی ل

پاگکملدن لذاگتلبللاگ لهللالس وسللعلاسل لشللد.لبللاگ لهللال

شد.ل3/75ل را ل رتالگزلحل لهلهلبلعل1ل رال ل رتلاللگزل لرنل

فا والسرو لگینل احاعلسعلبهالتواگالشد.ل

ول تهسو لبعلسس ل1:0ل(ه

کش لبهکتایهی لگضهفعلشد.لپل لگزل12لیقرقلعلواتول ل،ل

میددنان بددارگیری لیپددوزومهددا :بللاگ لبااسل ل رللزگ ل

1/05ل را ل رتا ل تهسو لگضهفعلشد.لسپ  ،لبعل دتل1لیقرقلعل

بللهانرا ،ل رپللوزو لهللهلبللهلگسللت هی لگزلسللهستای رو لبللهلیوال
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32222 gل ل لموا لشللدسد.لسللپ ،لگزل اللو لاوی ل ل

ل-9-5کابوکسل لفاواسللرنل هسمللدلاو لیللهیلشللد ل،لتهرللعل

باگ لبااس ل رزگ لیگاو لبلهانرا لسشلد لگسلت هی لشلدل.ل

شللدسد.ل1ل را ل ل رتللالگزلفا والسللرو ل رپللوزو لهللهلحللهو ل

بدینلشوللکعل0ل را ل رتالگزل او لاویل لبلهلگسلت هی لگزل

-9-5کابوکس لفاواسرنلبلع ل5ل رال ل رتلال ل لرنلکشل ل

یسللت ه لگسللپوتاوفتو تالولیالطللو ل للو ل992لسللهسو تال

DMEMل9لگضللهفعلشللد.لسللپ ،لیللکل را ل ل رتللالگزلگیللنل

گازیهب لول رزگ لبهانرا لبهلگست هی لگزلفا و لزیال هسبعل

راو لبعلف سکلهه لحهو لساو لکعل رنلشله لیوال
ایرتعلشلد لبلوی،لگضلهفعلولیالز له لهله ل،15ل92لول102ل

ش د.
ل

ل

یقرقعلیالی ه ل37لیا علسلهست لنلاگیللنا هنل گا لشلدل.ل

=ل قدگالیگاو لبهانرا لشد ل×ل

سپ ،لساو لههلسعلبهالبهلبهفالفس هتلشستشلولولبلعلوسلراعل

یگاو لبهانرا لسشد – قدگالگو رعلیگاول
قدگالگو رعلیگاول
ل

122ل

بررسددی میددنان زاد سددازی :بللاگ لبااس ل ل رللزگ ل
مزگیسللهز لگزلیشلله لسرتللاولسللاو ز ل صللموم ل(بتلله ،ل
ل
گیللاگ )لول

ظللعلگستشللها لفاگسللز5ل( اللکلط ل ،لگیللاگ )ل

گست هی لشد.لگینل
ح

ظعلشه للیولبرلشل،لفلهزلنراسلد لبلهل

ل00ل را ل رتالولفهزلیهمد لبهلح ل ل5ل رال ل رتلاللبلویل.ل

یشه لسرتاولساو ز لبهل،cut–offل10لکراولیگ تلو لکلعل00ل
سهم لقبللگزلمز هیشلیالم ل قطالهرداگتلعلشلد لبلویل،ل
یالبرنلفهزلیهمد لولنراسد ل ه لیگی لشد.لیالفلهزلیهملد ل
5لنا لگزلفا والسرو ل وایلسظالبالاو لیشهلایرتلعلولیال
ح ه ل 37لیا لع لسلهست لنلاگیل لس هلدگا لشلدل.لبلعل مظلوال
باقاگا لتعهی لی هی ،لفلهزلنراسلد لبلهلسلام للrpmل022ل
توسنل م لبه لزی لشد.لسپ ،لیالفوگصلللز لهس ل،2/5ل
،1ل،0ل،3ل،0ل،5ل9لول00لسهم ،ل3ل را ل رتالگزل

ظلعلنراسلد ل

بایگشتعلوله لح ل لم ل،لم ل قطلال لهی زینلشلدل.ل ل

ل

س وسعلبهلگست هی لگزلیست ه لگسپوتاوفتو تالولطلو ل لو ل992ل
سهسو تالبااس لول رزگ لیاظ لیالهالز ه ل هسبعلشلدل.لگیلنل
مز و لسعلبهالباگ لهالس وسعلتواگالشدل(.)10ل
ردیابی لیپوزوم در سلولهای سرطانی :باگ لاییهب ل
رپوزو لههلگزلاسگل-9-5کابوکسل لفاواسلرنلبلعلمملوگ ل
یلللکلسشلللهس الگسلللت هی لشلللدل.ل رپلللوزو لهلللهلحلللهو ل

فا ه دئردل0لیاصدلتثبر لشدسد.لیالسههی ،لباگ لاییلهب ل
گزل رواوسوو لفاواسم ل(گ پرو ،ل گپن)لگست هی لشلدلل
(.)10ل
زمون ماری :ستهیجلبعلشولل Mean±SDلسشه لیگی ل
شدسد.له چمرن،لت ارل لم ها لستهیجلبهلگست هی لگزلمز لو ل
م لللها لtلیولطافلللعلگس للله لشلللدل.ل لللازل عملللهیگا لیال
Pvalue>2/25لقاگالیگی لشد.ل
ل
نتایج.
مینان استخراج لیپیا :حدویل122ل را لنا ل رپرلدلگزل
هال022ل را ل رتال رنلکش لگشایشرهکا لبعلیس لم د.ل
ارزیابی اناازه ذرهای لیپوزوم ها :یالشولل1ل(گ لسل
ول )لتوزی لگسدگز لذا لگ لبهلگست هی لگزلیست ه لسهسولسهیزال
سشه لیگی لشد لگس .ل رهس رنلگسدگز لذا لگ ل رپلوزو لهله ل
تهرللعلشللد لگزل رپرللدلگشایشللرهکا لقبللللگزلسللوسروعلشللد ل
(گست هی لگزلگ وگ لفاگصوت)،ل1009لسهسو تالبوی.لگ لهلپل ل
گزلسوسروعلشد لبعل دتل15لیقرقع،لگسلدگز لذا لگ لبلعل337ل
سلللللهسو تالکلللللههشلپرلللللدگللکلللللایل(شلللللولل1ل )ل
(2/25ل>ل.)Pvalueل

تهرعلولگازیهب لویژن ل رپوزو لهه لگشایشرهکا لبعلمموگ لیکلسرست لیگاولاسهس لسوینلبعلساو لهه لساطهس لکو و ل

11ل

الف

ل

ب

ترانباولگ س)لقبللگزلسوسروعلشد لول )لبعدلگزلسوسروعلشد ل
شولل-1لتوزی لگسدگز لذا لگ ل رپوزو لهه لتهرعلشد لگزل رپردهه لگشایشرهکا لحهو ل ل

میددنان بددارگیری لیپددوزومهددا :رللزگ لبللهانرا ل
رپلللوزو لهللله لتهرلللعلشلللد لگزل رپرلللدلگشایشلللرهکا ل،ل
±0/77ل53/33لیاصدل هسبعلشد.ل

ترانباولیال0لسهم لگو لمزگیلشد لگس .
ل
ردیابی لیپوزومها در سلولهدای سدرطانی :تصلهویال
کشلل لسللاو ل ابللو لبللعلسللاو لهلله لHT29لقبللللگزل

میددنان زادسددازی لیپددوزوم هددا :رللزگ لمزگیلسللهز ل

هواتلبهل رپوزو لهه لحلهو لکابوکسل لفاواسلرنللیال

رپللوزو لهلله لتهرللعلشللد لگزل رپرللدلگشایشللرهکا لگزلیشلله ل

برشتاینلسلر مه لحهصللل
شولل3لسشه لیگی لشد لگس .ل ل

سرتاوسلللاو ز لیالز للله لهللله ل،2/5ل،1ل،0ل،3ل،0ل9لول00ل

گزلس وذل رپوزو لهه لتهرعلشد لگزل رپردلگشایشرهکا لحهو ل

سهم لبعلتاتر ،ل±2/21ل،15/0ل±2/22ل،02ل±2/22ل،02ل

کابوکس لفاواسلرنلیا ل15لیقرقلعلگو لبلویلل(شلولل)0لول

 ،52±2/22ل±2/20ل ،52ل±2/22ل 72لو ل±2/21ل17/50ل

پ لگزل92لول102لیقرقعلتشعش لاسگلفاواسم لک لشد.

یاصللدلبللویل(شللولل.)0لستللهیجلسشلله لیگیلکللعل52لیاصللدل

فصامه علما

10لل

-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس لههل،لسه لپم

ل،لش ها ،17لبههال1315
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گشاشرهکا ل

12
72
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02

یاصدلمزگیسهز

72
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02

15

12
ز ه ل(سهم )

2

5

شولل-0ل رزگ لمزگیلسهز ل ترانلباولگزل رپوزو لهه لتهرعلشد لگزل رپردلگشایشرهکا ل
ل

ل

شولل-3لساو لهه لHT29لقبللگزل هواتلبهل رپوزو لهه لحهو لکابوکس لفاواسرنل
ل

ل
شولل-0لساو لهه لHT29لپ لگزل15لیقرقعل هواتلبهل رپوزو لهه لگشایشرهکا لحهو لکابوکس لفاواسرنل

ل

تهرعلولگازیهب لویژن ل رپوزو لهه لگشایشرهکا لبعلمموگ لیکلسرست لیگاولاسهس لسوینلبعلساو لهه لساطهس لکو و ل

بحث و نتیجهگیری.

13ل

گزلاگهوهاهه ل ه لباگ لگفزگیشلح رل لیگاوهله لکل ل

گستقه لکمتا لشد لیگاولبعلبد ،لیو لگزلپلژوهشلهله ل

او لیالم لگس ل(.)02لکلههشلگسلدگز لذا لگ لبهمل ل

وایلتو علصمع لیگاوسهز لگس .لبهلاو لهه ل تدگو ل

گفزگیشلس وذلیگاوهله ل صلوالشلد لیال رپلوزو لهلهلبلعل

صافلخواگک لولتزایق لیگاو،لگ وله لتوزیل لیگاولیال

یاو لالیللعلهلله لم ق ل لپوس ل لسر لزلل ل لشللویل(.)01لیال

ساگسللالبللد لولبللاوزلمللوگاضل للهسب لیگاولو للویلیگای.ل

طه عهتلیی ا لنزگا لشد لگسل لکلعلز له لسلوسروعل

ه چمرن،ل بلاگ لیسل لیلهب لبلعلیلکلگتلالخله لسرلهزلبلعل

کای لسرزلیالکههشلگسدگز لذا لگ لگه رل لیگایل.لیالیلکل

صافل قهییالزیهی لگزلیگاولهس .لتوگسلهی ل رپلوزو لهلهل

بااس لبهلگفزگیشلز ه لسوسروعلشد لگزل32لیقرقعلبعلیلکل

یالکپسو علکای ل قلدگالزیلهیلیگاول،لب لعلحلدگقللاسلهسد ل

سهم ،لگسدگز لذا لگ ل رپلوزو لهلهلگزل191لسلهسو تالبلعل977ل

موگاضل هسب لسهخوگستع،لگتالبرش لبلهاللولسل ر لپلهیرنل

سهسو تالاسرد لبویل(.)00لل

توگسستعگس لم قعلپژوهش اگ لاگل ال لکمملدل.لگیلنلسلهسول
ل

ترانباولیال رپوزو لهه لتهرلعلشلد لگزلل
رزگ لبهانرا ل ل

ذاگتلکهابایهه لویژ لگ لیالز رمعلهه لپزشو لگزل العل

رپرللدلگشایشللرهکا لبللهلاو لالیللعلسللهزال±0/77ل53/33ل

تصویابایگا ،لیا ه لبر ها لهلهل،لهدف ملدلکلای لگستقله ل
ل

یاصدلبوی.له ه لنوسعلکلعلیالشلوللل0لسشله لیگی لشلد ل

یگاوههلولکمتا لمزگیلشد لیگاوهلهلیگاسلدل.ل رپلولزو لهلهلاگل

گسل ل ،ل52لیاصلللدلگزل تلللرانلبالللولیال0لسلللهم لگو لگزل

لتوگ لگزلفسل و رپردهه لطبرعل لل(ترل ل لا لیلهلسلویهل)،ل

رپوزو لههلمزگیلشد لبویلول52لیاصلدلبقرلعلتلهل00لسلهم ل

رپردهه لسمتز لیهلگزل رپردهه لبهکتایلهی لتهرلعلکلایل.لبلعل

بعدلمزگیلشد.لیالیکلفا لو ل مهسل لگزلیگاوسلهس لبهیلدل

ما لسلهو لیستاسل لبلعل رواوگانهسرسل لهلهلیالت له ل

رزگ لمزگیسهز لیگاولمهستعلبهشد.لستهیجلپژوهشلحهضلال

طلللو لسللله ل،لگقتصلللهی لبلللوی لولگ وللله لاشلللدلاو ل

سرزلمزگیسهز ل طاو لتاکرل لاس ل ل لهی زینلیگاوللاگل

سوبسللتاگهه لنوسللهنو ،ل رپرللدلبللهکتا لهللهلبللاگ لتو رللدل

یال دتل00لسهم لسشه لیگی.لنوپته7لوله وهاگ لیالسله ل

رپوزو لههلکهسدیدهه ل مهسب لهستمد.ل

،0227لپتهسسرللکهابای ل رپوزو لهه لبهکتایهی لتهرعلشد ل

ستهیجلحهصلللگزلبااسل لگسلدگز لذا لگ لسشله لیگیلکلعل

بعلوسراعل رپرلدللگشایشلرهکا للبلاگ لگستقله ل و ولو لهلهلبلعل

پلل لگزلسللوسروعلکللای ،لگسللدگز لذا لگ ل رپللوزو لهلله ل

ساو لهه لساطهس لاگلبهلگسلت هی لگزلاو لگس لهیلوللذو ل

بهکتایهی لگزل1009لسلهسو تالبلعل337لسلهسو تالکلههشلپرلدگلل

ترانباولبعلمموگ لیکل لد لیگاویل ل
باگ لتهرعل رپوزو لول ل

لکمد.له چمرن ،لگسپاوت7لوله وهاگسشلیالسله ل0220ل

گازیهب لکایسلدل.لستلهیجلپلژوهشللیلهیلشلد لسشله لیگیلکلعل

باگ لکههشلگسدگز لذا لگ لماکئوزو لههلول رپوزو لههلتهرلعل

رللزگ لبللهانرا لیالگیللنلشللاگینل2/11ل±ل11/21لیاصللدل

شد لگزلهه وفاگک لو ولهس ل،لپ سوکوکلو للولبهسلراو ل

گس لل(.)10لگ هل رزگ لبهانرا لیال طه علعلحهضلال±0/77ل

فرا و لسرزلگزلسوسروهتوالگست هی لکایسد.لیالپژوهشلیهیل

53/33لیاصدلبوی.لگینلگحت ه لو ویلیگایلکعلبهلتغررلالیال

شللد لگسللدگز للذا لگ لبللعلتاتر ل لبللعل،102ل11لو10لسللهسو تال

او لسللهخ ل رپللوزو لهللهلگ ولله لیسل لیللهب لبللعلیاصللدل

کههشلپردگلکای لبویل(.)11لبهلتو علبعلگینلستلهیجلبلعلسظلالل

بهالی لگزل صواسهز لو ویلیگشتعلبهشد.له چمرن،لگیلنل

لاسدلکعلسوسروعلکای لیو لگزلموگ لل ه لیالکههشل

پژوهش ل اگ لسشلله لیگیسللدلکللعل رپللوزو لهلله لبهکتایللهی ل

گسدگز لذا لگ لبهشدلولگزلطاف لکههشلگسدگز لذا لگ لیول ل

توگسهی لگستقه ل و وو لههلبعلساو لهه لسلاطهس لاگلیگاسلدل.ل

فصامه علما

10لل

-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس لههل،لسه لپم

ل،لش ها ،17لبههال1315

ستهیجلپژوهشلحهضالسشه لیگیلکعل رپوزو لهه لبهکتایلهی ل

بهکتا لهله لبتلوگ لیاللیا له لگسلوگبلبر لها لهلهلبلعلویلژ ل

قهیالبعلگستقه لکابوکس لفاواسرنلبعلساو لهله لسلاطهس ل

ساطه لگست هی لکای.ل

ای لHT29لهستمد.له ه لنوسلعلکلعلیالشلولل0ل شلههد لل

تشکر و قاردانی

ل لشللویلپ ل لگزل للهواتلسللاو لهللهلبللهل رپللوزو لهلله ل

س هاسدنه لگزل اکزلت قرقلهتلسلهسولفملهوا لیگسشل ه ل

گشایشلللرهکا ،لیال15لیقرقلللعلگو لبلللرشلتلللاینلسلللر مه ل

ماو لپژشو ل مد لشهپوالگهوگزلباگ لح هی لهه ل له ل

فاواسهس لیایهف لشد.لگ هلشدتلسر مه لپل لگزل لدتل

ولگ اگی لتشوالولقدایگس ل لکممد.ل

ز ه ل92لول102لیقرقعلک تالشد.لگینل سلل علسشله لیهملد ل

ل

س وذلک تالسشهس الپ لگزلن ش لز ه لگس ل.لگیلنلستلهیجل
بلهلیهفتلعلهلله لنوپتلهلوله وللهاگسشلیالسلله لل0227لکللعلگزل
رپوزو لهه لگشایشرهکا لبلاگ لگستقله لاسلگلکابوکسل ل
فاواسللرنلبللعلسللاو لهلله لسللاطهس لهل لگسللت هی لکایسللد،ل
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Abstract
Introduction: Liposomes are spherical vesicles composed of concentric phospholipid bilayers
that can entrap hydrophilic, hydrophobic drugs. Liposomes can be prepared from natural
phospholipids, synthetic lipids or bacterial lipids. The aim of this study was to formulate
liposome from bacterial lipids and evaluate physicochemical properties.
Materials and methods: This study was performed experimentally on E.coli. The lipids were
extracted from E.coli. using chloroform and methanol. Film method was used for preparing
nano-systems and methylene blue was used as a drug model. Then their particle sizes were
determined using particle sizer. The release methylene blue was carried out using dialysis
membrane. Also, trailing them in cancer cells was evaluated by using carboxyfluorescein.
Results: The average particle size of E.coli. liposomal was 338 nm. Encapsulation efficiency
was 53.33 ± 2.88% and the value of release after 24 h was 97.54% ± 0.00. Liposomes could
deliver the carboxyfluorescein to cancer cells.
Discussion and conclusion: The results of this study demonstrated that bacterial liposome has
probably a suitable nano-particle such as particle size and desirable loading and it is possible to
use them as drug delivery system.
Key words: Liposome, E.coli., Film layer, Encapsulation
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