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 چکیده:

های درمانی مختلفی علل مرگ و میر زنان در جهان، راهترین سرطان پستان به عنوان شایع: و هدف زمینهپیش

ه ب های کمکی درمان سرطان کهاز روش یکیبه عنوان هایپرترمیا اخیرا،  دارد که اختصاصی و هدفمند نیستند.

، بسیار مورد توجه قرار شودمی( 94-℃94در محدوده ) افزایش کنترل شده دمای تومورصورت موضعی موجب 

نظور انتقال به م و بدون عوارض جانبی اده از نانوذرات طال با پوشش بیومولکول زیستیاستفامروزه  گرفته است.

 کامال ضروری به نظرشود  که به صورت اختصاصی وارد سلول سرطانی هاتر حرارت در سلولو توزیع سریع

های طالی نانومیلههای سلولی پستان با استفاده از هایپرترمیا بر ردهدرمانی اثر ر این مطالعه د ،از این رورسد. می

 (باکتری سودوموناس آئروژینوزا مشتق شده از پروتئین آزورینِ) P28و پپتید  اتیلن گالیکول با پلیدار شده پوشش

 مورد ارزیابی قرار گرفت.

 seedlessنانومتر با روش بدون بذر ) 785و  018با پیک جذبی  طالهای نانومیلهدر این تحقیق  ها:مواد و روش

growth method) دو پپتیاتیلن گالیکول سنتز و با پلیp28 ردیده و مشخصات آن با استفاده از دار گپوشش

(، DLS(، پراکندگی نور دینامیکی )FTIR(، تبدیل فوریه به مادون قرمز )UV-VIS) های اسپکتروفتومتریطیف

بررسی  MTTها با تست پایداری و زیست پذیری آن .تایید شد( TEMعکس میکروسکوپ الکترونی عبوری )

و به صورت نانومتر(  080با طول موج ) (Hyperthermia Laser)تابش لیزر مادون قرمزسپس با استفاده از گردید. 

( و نرمال پستان MCF-7های سرطان پستان )دقیقه، اثر درمانی این کمپلکس بر روی سلول 1 پیوسته به مدت

(MCF-10Aبه صورت برون )رفت. تنی مورد ارزیابی قرار گ 

و اتصال  (00/8 ± 75/9(  *)43/9±41/57)اندازه های طال با نانومیله دهنده سنتزنتایج به دست آمده نشان: ایجنت

-GNR-PEGکمپلکس ) نشان دادهای سلولی بر ردهلیزر هایپرترمیا نتایج  .بود P28و پپتید  لینکرترتیب پلی آن به

P28 درصدی سلول78( به همراه تابش نور لیزر باعث مرگ( های سرطانی پستانMCF-7 نسبت به رده نرمال )

(MCF-10A.شد ) 

دار شده شهای پوشد سرطان پستان با استفاده از نانومیلهدرمان هدفمندهنده این مطالعه نشاننتایج  :گیرینتیجه

. در این روش به علت هدفمند کردن کمپلکس میزان آسیب دقیقه بود 1روش هایپرترمیا به مدت  و P28با پپتید 

  د.یابمی شبسیار کاههای سالم به سلول

 MCF-7 ،NIR، سرطان پستان، P28، پپتید گرمادرمانیکلمات کلیدی: 

 



Abstract: 

Background and Aim: Breast cancer, as the most common cause of women’s death in the world, 

has different treatment methods that are not specific and targeted. Recently, hyperthermia has 

received much attention as one of the auxiliary methods of cancer treatment, which locally causes 

a controlled increase in tumor temperature (in the range of 43-49 ℃). Nowadays, the use of gold 

nanoparticles with biological biomolecule coating without side effects seems absolutely necessary 

for the faster transfer and distribution of heat in the cells, which specifically enters the cancer cell. 

Therefore, in this study, the therapeutic effect of hyperthermia on breast cell lines was evaluated 

using gold nanorods coated with polyethylene glycol and P28 peptide (derived from the azurin 

protein of Pseudomonas aeruginosa). 

Materials and methods: In this research, gold nanorods with absorption peaks of 810 and 507 

nm were synthesized by seedless growth method and coated with polyethylene glycol and p28 

peptide, and their characteristics were determined using spectrophotometric spectra (UV-VIS), 

Fourier transform to infrared ( FTIR), dynamic light scattering (DLS), transmission electron 

microscopy (TEM) images were confirmed. Their stability and viability were checked by MTT 

test. Then, using infrared laser radiation (Hyperthermia Laser) with wavelength (808 nm) and 

continuously for 1 minute, the therapeutic effect of this complex on breast cancer cells (MCF-7) 

and normal breast cells (MCF-10A) It was evaluated in vitro. 

Results: The obtained results indicated the synthesis of gold nanorods with the size of 

(4.36±25.31)*(0.88±4.52) and its conjugated with polylinker and P28 peptide, respectively. The 

results of laser hyperthermia on cell lines showed that the complex (GNR-PEG-P28) along with 

laser light radiation caused the death of 50% of breast cancer cells (MCF-7) compared to the 

normal line (MCF-10A). 

Conclusion: The results of this study showed the targeted treatment of breast cancer using 

nanorods coated with P28 peptide and hyperthermia method for 1 minute. In this method, due to 

the targeting of the complex, the amount of damage to healthy cells is greatly reduced. 
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