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Abstract
Background and Objectives: Cancer is one of the leading causes of
death around the world with a very high degree of mortality.
Conventional therapies by cytotoxic drugs have high levels of sideeffects for patient. Chitosan is a biocompatible and biodegradable
compound. Thus, according to the minimum systemic toxicity for
peptide and drug delivery, it is considered in applied programs. In this
study, the Immunological effect of chitosan nanoparticles, was
investigated on breast cancer cells in animal model.
Methods: In this experimental model, chitosan nanoparticles were
synthesized. The size and electrical charge were determined using DLS
apparatus and SEM. After creation of tumor model in female BALB/c
mice. Injections in the test and control groups, were performed
intraperitoneally. IL-4 and IFN-γ were assayed using ELISA method to
investigate the immunomodulatory effects of the nanoparticles.
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Results: Electric charge and size of the nanoparticles were determined
and confirmed to be +11 mv and 200 nm, respectively. The
nanoparticle-treated group produced large amounts of IFN-γ (213
pg/ml), while IL-4 level decreased (p<0.5).
Conclusion: These nanoparticles has the potential to shift immune
responses from a Th2 to Th1 through IFN-γ production. Hence, these
nanoparticles may be an appropriate and effective candidate for cancer
therapy.
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مقاله پژوهشي

)(Original Article

اثرات ایمونولوژیکی نانوذرات کیتوزان بر سلولهای سرطانی سینه در مدل حیوانی
ندا سلیمانی ،*1اشرف محبتی مبارز

2

میکروبی ،دانشکده علوم و فناوری

زمینه و هدف :سرطان از علل عمده مرگ و میر در سراسر جهان است .درمانهای دارویی،

زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،
ایران.

متعارف با استفاده از داروهای سیتوتوکسیک دارای سطح باالیی از عوارض جانبی برای بیمار
هستند .کیتوزان یک ترکیب زیست سازگار و زیست تخریبپذیر میباشد .بنابراین ،با توجه به

2گروه میکروبشناسی ،دانشکده علوم

حداقل مسمومیت سیستمیک برای تحویل پپتید یا دارو ،در برنامههای کاربردی مطرح است .در

پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،

این مطالعه اثرات ایمونولوژیکی نانوذرات کیتوزان بر سلولهای سرطانی سینه در مدل حیوانی

ایران.

بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،نانوذرات کیتوزان سنتز شد .سپس با دستگاه  DLSو
 ،SEMاندازه و بار الکتریکی آن شناسایی گردید .پس از ایجاد مدل توموری در موش بالبسی
ماده ،تزریقات گروه تست و کنترل به روش داخل صفاقی انجام شد .برای بررسی اثرات
ایمونومدوالتوری نانوذرات IL-4 ،و  IFN-γبه روش  ELISAسنجش شد.
یافتهها :بار الکتریکی و سایز نانوذرات  11+و سایز نانوذرات ،حدود  200نانومتر تعیین و تأیید
گردید .گروههای تیمارشده با نانوذرات در اثر تحریک ،مقدار زیادی  213( IFN-γپیکوگرم
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نتیجهگیری :این نانوذرات با داشتن پتانسیل تغییر پاسخهای سیستم ایمنی ،سبب تغییر فنوتیپ از
 Th2به فنوتیپ  Th1بهواسطه تولید اینترفرون  -گاما میشود ،لذا این نانوذرات ممکن است
بهعنوان کاندید مناسب و مؤثر جهت درمان سرطان در آینده باشد.
کلید واژهها :سرطان؛ نانوذرات؛ سیستم ایمنی.
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1گروه میکروبشناسی و زیست فناوری

چکیده

ندا سلیمانی و همکاران

اثرات ایمونولوژیکی نانوذرات کیتوزان بر سلولهای سرطانی سینه در مدل حیوانی

سرطان در نتیجه تقسیم غیرقابل کنترل سلولها بهوجود میآید که

باعث ترشح سایتوکاینهای تحریکی میشوند .این پلیمر ،پاسخ

اثرات عوامل محیطی و اختالالت ژنتیکی مسبب آن است .عالوه

آنتیبادی را افزایش داده و سلولهای  Tسایتوتوکسیک و نیز

بر مواد شیمیایی؛ اشعه آفتاب ،امواج  ،UVویروسها و باکتریها

سلولهای کشنده طبیعی را فعال میکند .کیتوزان سمّیت بسیار

نیز در تولید انواع سرطان نقش مهمی دارند .سرطان سینه

پایینی را در سلولهای نرمال نشان داده است ( .)11این پلیمر یک

( ،)Breast cancerشایعترین بیماری بدخیم در میان زنان و یکی

ترکیب زیست سازگار و زیست تخریبپذیر است ( .)13بنابراین،

از عوامل مهم مرگ و میر در کشورهای توسعهیافته و در حال

با توجه به حداقل مسمومیت ،سیستمیک در برنامههای کاربردی

توسعه است ( .)1هرﭼند ایران ازجمله کشورهایی است که در آن

مطرح است .همچنین این نانوذرات قادر است ضمن افزایش میزان

میزان بروز سرطان پستان نسبت به بقیه کشورها کمتر میباشد ،اما

پاسخ سیستم ایمنی ،در جهتدهی و هدایت این سیستم به سمت

افزایش میزان آن در سالهای اخیر ،این بیماری را بهعنوان

ایجاد نوع خاصی از پاسخ نیز مؤثر باشد .با توجه به اهمیت سیستم

رایﺞترین بدخیمی در میان زنان ایرانی نشان داده است (.)2

ایمنی بدن ،بهویژه پاسخهای ایمنی سلولی در دفاع ضدتوموری و

علیرغم وجود روشهای درمانی مختلف ،هنوز هم جراحی

غلبه آنها بر ایمنی هومورال که عامل مهمی در دفاع ضد توموری

بهعنوان اولین روش درمانی برای سرطان سینه محسوب میشود.

است؛ در این مطالعه سایتوکاینهای معرف پاسخهای ایمنی

درمانهای رایﺞ ممکن است اندازه تومور را کاهش دهند ،اما

سلولی تیپ  1و  IL-4( 2و  )IFNγبررسی گردید.

گذرا بوده و بر بقای بیمار اثر مثبتی ندارند و احتمال عود بیماری
نیز وجود دارد ( .)3-8عوارض جانبی باال ،اختصاصیت پایین و

روش بررسی

احتمال بروز مجدد بیماری ،از محدودیتهای روشهای فوق

در این مطالعه تجربی ،برای تولید و آمادهسازی نانوذرات ،ابتدا 1

میباشد ،لذا نیاز به جایگزینی درمانهای مؤثرتر ،اختصاصیتر و

میلیگرم برمیلیلیتر از کیتوزان در محلول  %1اسید استیک حل

دارای عوارض جانبی کمتر ،بسیار احساس میشود .شیوع باالی

شد .محلول کیتوزان بر روی استیرر با دور  300در دمای اتاق قرار

سرطان پستان در سنین پایین در ایران و مشکالت ناشی از این

گرفت ،سپس تری پلی فسفات ) %0/1 (TPPدر آب مقطر حل

بیماری برای خانوادهها ،لزوم بررسی تحقیقات انجامشده برای

شد .محلول  TPPبه یکباره به روش  Flush mixبه آن اضافه

معرفی ترکیبات جدید درمانی با خاصیت ایمونومدوالتوری و

گردید .نسبت حجم محلول کیتوزان به  2:1 ،TPPبود و واکنش

عوارض جانبی کمتر را مطرح میسازد .امروزه ،ترکیباتی که

به مدت یکساعت در این شرایط ادامه یافت .جهت بررسی

خاصیت ایمونومدوالتوری دارند ،مطرح است که ازجمله این

خصوصیات ذرات اتصالیافته (شکل ،اندازه ،پراکندگی و

ترکیبات میتوان به کیتوزان اشاره کرد ( .)9کیتین و مشتقات آن

یکنواختی) ،از میکروسکوپ الکترونی و دستگاه ZETA SIZER

همچون کربوکسی متیل کیتین و دی هیدروکسی پروپیل کیتین

مجدد استفاده شد .نانوذرات از قطعات کیتوزان آزاد ،با استفاده از

دارای اثرات تعدیل ایمنی (ایمونومدوالتوری) هستند و با تأثیر بر

سانتریفوژ (سرعت  18000دور در دقیقه به مدت  30دقیقه در 15

ایمنی ذاتی و اکتسابی سبب افزایش فعالیت سلولها ،ترشح

درجه سانتیگراد) جدا گردید (.)14

سایتوکاینها و کموکاینها میشوند .با توجه به اینکه کیتین و

 (Dynamic Light Scattering) DLSیا  ،Zetasizerدستگاهی

مشتقات آن در ساختار بدن انسان وجود ندارد ،حضور آن برای

است که با استفاده از تابش نور مرئی با طول موج  633نانومتر به

سیستم ایمنی ،یک فعالکننده محسوب میشود و در سطح

نمونه سوسپانسیون میتواند برخی از خواص آن را از قبیل بار

سلولهای ایمنی ،گیرندههایی ﭼون  TLR-2 ،Detectin-1و

الکتریکی و توزیع اندازه ذرات در ابعاد نانو اندازهگیری کند.

مانوز ،مسئول شناسایی آن برای فعالسازی هستند (.)12،10

بهمنظور تعیین بار الکتریکی ،پراکندگی و یکنواختی نانوذرات

سوسپانسیـونها و ذرات کیتـوزان قابلیـت تحـریک سیستـم ایمنـی

کیتوزان از دستگاه ) ZETA SIZER (Malvernاستفاده شد
(.)15

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره یازدهم ،شماره دوم ،اردیبهشت 1396

3

Downloaded from journal.muq.ac.ir at 9:39 IRDT on Wednesday June 20th 2018

مقدمه

همانند کموتاکسی و فعالسازی ماکروفاژها را دارند .همچنین

اثرات ایمونولوژیکی نانوذرات کیتوزان بر سلولهای سرطانی سینه در مدل حیوانی

مبنای عملکرد میکروسکوپ الکترونی روبشی که به آن

ندا سلیمانی و همکاران

پس از حذف گلبولهای قرمز بهوسیله محلول لیزکننده،
6

میشود؛ برهمکنش پرتوی الکترونی با ماده است .پرتوهای

تهیه و در پلیتهای  24حفرهای و در مجاورت محیط غنیشده

ساطعشده از این برهمکنش میتواند جهت بررسیها مورد استفاده

 RPMIکشت داده شدند .سپس فیتو هماگلوتینین (به میزان 2

قرار گیرد .همچنین بهمنظور تعیین شکل و اندازه ،از میکروسکوپ

میکروگرم برمیلیلیتر) به محیط کشت فوق افزوده و به مدت 72

الکترونی موجود در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد در انکوباتور حاوی %5

استفاده گردید و این پارامترها در نانوذرات بهصورت 3بار تکرار

دیاکسیدکربن انکوبه شد .پس از این مدت محلول رویی،

تعیین شدند ( .)16در این مطالعه از رده سلولی موشی سرطانی

جمعآوری و در  -70درجه سانتیگراد ذخیره گردید .برای

سینه  ،4T1استفاده شد .رده سلولی از بانک سلولی انستیتو پاستور

سنجش سایتوکاینها ،از کیت  R&Dاستفاده شد و آمادهسازی

ایران ،تهیه و در شرایط مناسب محیط کشت ( RPMIشرکت

محلولها طبق دستورالعمل کیت انجام گرفت .میزان تولید

 )Gibcoکامل (حاوی  ،(FBS 10%کشت داده شد و در  37درجه

سایتوکاینهای  IFN-γو  IL-4در سوپ رویی کشت سلولهای

سانتیگراد و  CO2 5%نگهداری شد تا تعداد مناسب به دست آید

طحالی به روش  ELISAاندازهگیری شدند .محدوده اندازهگیری

(.)17

برای  ،IL-4کمتر از  3و برای  ،IFN-γکمتر از  10پیکوگرم

در این مطالعه ،تعداد  30عدد موش ماده  5-6هفتهای تهیهشده از

برمیلیلیتر بود100 .میکرولیتر از محلول توقف ( )Stoppingبه

انستیتو پاستور ایران ،به دو گروه تست و بقا تقسیم شدند.

هرکدام از ﭼاهکها افزوده شد و سپس با استفاده از دستگاه

رقتهای  1×106-7×105از سلولها پس از 2بار شستوشو با بافر

 ،ELISA readerمیزان جذب نوری نمونه در طول موج 570

 PBSدر حجم  100میکرولیتر تهیه گردید و به تمام موشها

نانومتر قرائت گردید .با استفاده از نمونه استاندارد؛ کیت ،منحنی

بهصورت زیرجلدی در ناحیه فالنک راست تزریق گردید

استاندارد ،رسم و نمونههای مورد آزمایش ارزیابی شدند (.)18

(روز تزریق سلول ،بهعنوان روز صفر در نظرگرفته شد ).در ادامه،

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده

بهطور روزانه ایجاد برجستگی تومور در زیر پوست ارزیابی و

شد .نتایﺞ دادههای کمّی براساس میانگین سه تکرار مورد تجزیه و

پیگیری شد.

تحلیل آماری قرار گرفت .دادههای کمّی از لحاظ دارابودن توزیع

در گروه تست ،گروهها به ترتیب گروه اول بهعنوان موشهای

نرمال ،بررسی و از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (برای توزیع

توموری با نانوذرات کیتوزان تیمار شدند .در گروه دوم،

نرمال) ،و از روش ( Lsdبرای  )Post Hocبا سطح معنیداری %5

موشهای توموری ،نرمالسالین دریافت کردند و در گروه سوم

( )α=0/05استفاده گردید.

موشهای سالم بدون تومور بودند .گروه بقا نیز بههمین صورت
تقسیمبندی شد.

یافتهها

میزان رشد تومور بهصورت روزانه اندازهگیری و ثبت گردید.

سایز نانوذرات ،پراکندگی و یکنواختی نانوذرات کیتوزان بهوسیله

برای سنجش زمان بقا ،گروهی از موشهای تحت آزمایش به

دستگاه ) DLS (Malvernتعیین شد .سایز نانوذرات کیتوزان

مدت  60روز مورد بررسی قرار گرفتند 18 .روز بعد از تزریق

بهطور میانگین با سه تکرار 210 ،نانومتر تعیین شد .دادههای

نانوذرات کیتوزان و سرم فیزیولوژی ،موشها کشته و سلولهای

دستگاه  DLSدر مورد این نمونه نشان داد بیش از  %95از

طحالی آنها استخراج شد.

نمونههای مورد آزمایش در محدوده سایزی  210نانومتر و پیک
بزرگتر قرار دارند و حدود  %5از مابقی در محدوده 20-70
نانومتر و بهطور میانگین  45نانومتر هستند (شکل شماره .)1
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 Scanning Elecron Microscopeیا به اختصار  SEMنیز گفته

سوسپانسیون سلولهای طحالی برمبنای  0/5×10سلول برمیلیلیتر،

ندا سلیمانی و همکاران

اثرات ایمونولوژیکی نانوذرات کیتوزان بر سلولهای سرطانی سینه در مدل حیوانی

بار الکتریکی ،پراکندگی و یکنواختی نانوذرات کیتوزان بهوسیله

تعیین شد .دادههای دستگاه  DLSنشان داد نمودار ،تک پیک

دستگاه ) ZETA SIZER (Malvernتعیین گردید .بار الکتریکی

بوده و هومولوژی وجود دارد (شکل شماره .)2

نانوذرات کیتوزان بهطـور میانگیـن با سـه تکـرار  +11میلـیولـت

شکل شماره  :2بارالکتریکی نانوذرات کیتوزان با دستگاه  ZETA SIZERبراساس میلیولت.

برهمکنش پرتوی الکترونی با ماده ،سبب نمایانشدن شکل

بررسیها استفاده گردید .شکل شماره  3تصویر نانوذرات کیتوزان

ظاهری نانوذرات شد .از پرتوهای سـاطـعشـده از ایـن

با میکروسکوپ  SEMرا نشان میدهد.

بـرهمکـنش جهـت

شکل شماره  :3تصویر نانوذرات کیتوزان حامل پروتئین با میکروسکوپ .SEM
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شکل شماره  :1سایز نانوذرات کیتوزان با دستگاه  DLSبراساس نانومتر.

ندا سلیمانی و همکاران

اثرات ایمونولوژیکی نانوذرات کیتوزان بر سلولهای سرطانی سینه در مدل حیوانی

بهمنظور ارزیابی اثرات نانوذرات کیتوزان در مدل توموری بر

سطح  IL-4در مقایسه با گروه موش سالم ،اختالف معنیداری

روی پاسخهای ایمنی ،میزان سایتوکاینهای تولیدشده در سوپ

نداشت .کاهش در سطح  IL-4در مقایسه با گروه کنترل ،شیف

رویی کشت سلولهای طحالی گروههای مختلف اندازهگیری

پاسخهای سلولهای لنفوسیتی را به سمت  Th1نشان داد (نمودار

شد .در میزان  IL-4در موشهای توموری تیمارشده با نانوذرات

شماره .)1

در مقایسه با گروههای توموری بدون تیمار ،کاهش معنیداری

IL 4 p r o d u c t io n s p le n o c y t e s t r e a t e d w it h
C a n c e r ly s a t e
N ano
u n tre a te d

20

1 7 .7 8 ± 3
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5
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)I L 4 c o n c e n tr a tio n s (p g /m l
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نمودار شماره  :1تولید  IL-4در گروههای مختلف تست و کنترل در موشهای مورد مطالعه (.)p>0/05

در موشهای توموری تیمارشده با نانوذرات ،افزایش معنیداری

افزایش در سطح  IFN-γدر مقایسه با گروه کنترل (،)p>0/001

در سطح  IFN-γدر مقایسه با موشهای توموری بدون درمان و

شیف پاسخهای سلولهای لنفوسیتی را به سمت  Th1نشان داد

گروه موش سالم ( )p>0/001دیده شد.

(نمودار شماره .)2

in t e r f e r o n g a m m a p r o d u c tio n s p le n o c y te s t r e a te d
w it h C a n c e r ly s a te

N ano
u n tre a te d

213±10

200

N o rm a l
123±5

100

1 .0 3 ± 0 .5

0

I F N g c o n c e n t r a tio n p g /m l

300

l
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d
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rm

te

n
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e

N

N

tr
n
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نمودار شماره  :2تولید  IFN-γدر گروههای مختلف تست و کنترل در موشهای مورد مطالعه (.)p>0/05
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( )p>0/05مشاهده شد.

ندا سلیمانی و همکاران
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اطالعات بهدستآمده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کیتوزان

ضـدسـرطانی ترشـح  IFNγو پاسخ سیستم ایمنی وجود دارد

باعث شده تا این پلیمر بهعنوان مادهای برای رهاسازی دارو،

( ،)21که این پاسخ نه تنها سبب تکثیر بیشتر لنفوسیتها؛ بلکه

بهویژه برای رهاسازی ماکرومولکولها پیشنهاد گردد .استفاده از

باعث افزایش در ترشح  IFNγو تغییر میزان اینترلوکینها نیز

پلیمرهایی مانند کیتوزان برای انتقال داروها به محلهای مناسب در

میشود ( ،)22بهطوریکه این یافتهها حاکی از ورود  IFNγدر فاز

سیستمهای بیولوژیک ،مورد توجه زیادی است Zhang .و

 IIIکلینیکال برای درمان سرطان تخمدان است ( Garcia .)23و

همکاران با توجه به کاربردهای کیتوزان ،بیان داشتند میتوان از

همکاران در مطالعه خود با بررسی تأثیر  IFNγو رسپتور آن بر

نانوذرات کیتوزان بهعنوان حامل دارو استفاده کرد ( Vila .)19و

روی سلولهای سرطانی سینه ،نشان دادند  IFNγموجب مهار رشد

همکاران از نانوذرات کیتوزان بهعنوان حامل پروتئین برای واکسن

این سلولها میشود ( .)24همچنین  IFNγمیتواند موجب

کزاز استفاده کردند ( .)20حسینزاده و همکاران از نانوذرات

فعالسازی کاسپاز  8و القای مرگ سلولی از نوع اپوپتوز گردد

کیتوزان بهعنوان یک سیستم دارورسانی برای درمان سرطان

( .)25در مطالعه حاضر رابطه معنیداری بین تأثیر تحریکی

استفاده کردند ( .)15در تحقیق حاضر ،پاسخ سیستم ایمنی بدن در

نانوذرات و پاسخ سیستم ایمنی وجود داشت که این پاسخ نه تنها

مدل سلولهای سرطانی سینه در برابر تأثیرات نانوذرات کیتوزان

موجب تکثیر بیشتر لنفوسیتها شد؛ بلکه افزایش در

ترشح IFNγ

در محیط  in vivoبهعنوان یک گزینه محرک سیستم ایمنی در

و تغییر میزان اینترلوکینها نیز بهتبع آن مشاهده گردید ،همچنین

ایمنی درمانی مطرح شد .نانوذرات در محدوده سایز 100-300

لنفوسیتهای تحریکشده در گروه نانوذرات ،بهمراتب بیشتر از

نانومتری ،قابلیت تحریکی سیستم ایمنی را دارد .سایز نانوذرات

سایر گروهها بود ( .)p>0/05در مورد سیتوکینهای ،IFNγ/IL-4

کیتوزان با دستگاه  ،DLSحدود  200نانومتر تعیین شده است .این

در لنفوسیتهای تحریکشده با نانوذرات ،اختالف بین گروه

سایز با  SEMمورد تأیید قرار گرفته که نشاندهنده قرارگیری در

نانوذرات با گروه کنترل معنیدار بود که میتواند بیانگر

این رِنﺞ است .در این سایز ،نانوذرات کیتوزانی ،قابلیت تحریک

تحریکشدن سیستم ایمنی علیه سلولهای توموری باشد .همچنین

سیستم ایمنی همانند کموتاکسی ،فعالسازی ماکروفاژها و افزایش

میزان بقای گروه دریافتکننده کیتوزان در مقایسه با سایر گروهها

فعالیت فاگوسیتوز را دارد .این نانوذرات با سایز یادشده ،بهخوبی

اختالف معنیداری را نشان داد .حضور  IL-4بهمعنای هدایت

موجب تحریک تولید و ترشح سایتوکاین  IFN-γمیشود.

پاسخهای ایمنی به سمت  Th2بوده و نماینده هدایت پاسخهای

 ،IFN-γنماینده سیتوکینهای ترشحی در ایمنی سلولی بوده که

ایمنی بهسوی ایمنی هومورال است .از سوی دیگر ،حضور IFN-γ

تولید آن ،نشاندهنده تحریک این سیستم است.

بهمعنای افزایش لنفوسیتهای نوع  Th1بوده و این سلولها،

نقش محافظتی  IFN-γدر بسیاری از تومورها تأیید شده؛

مهمترین سلولهای تحریککننده سیستم ایمنی جهت درمان

بهطوریکه  IFN-γبر تعداد زیادی از سلولهای توموری که

سلولهای توموری به شمار میآیند .نتایﺞ نشان میدهد این

دارای گیرنده هستند ،اثر ضدتکثیری و القای آپوپتوز دارد

ترکیبات موجب کاهش تولید  IL4شده و در نتیجه موجب کاهش

کـه ایـن عمـل وابستـه بـه فعـالکـردن مسیـر انتقـال سیگـنـال

لنفوسیتهای نوع  Th2و افزایش لنفوسیتهای نوع  Th1بهواسطه

(Signal Transducers, and Activators of Transcription) STAT1

حضور  IFN-γمیشود که میتوان این برداشت را ناشی از اثر این

میباشد .بهعالوه IFN-γ ،با مهار رگسازی میتواند

کمپلکس برکارآمدی بیشتر پاسخهای ایمنی و وضعیت دفاعی

مانع گسترش تومورها شود ،بهطوریکه سبب القای تولید

بدن در مقابل تومور دانست .در مطالعه حاضر ،مقدار  IL-4در

کموکاینهای  (Interferon Inducible Protein) IP10و

مقایسه با گروه شاهد ،کاهش معنیداری را نشان داد (،)p>0/05

 (Monokine Induced by Interferon γ) Migکه در مهار

که این کاهش نشاندهنده تأثیر کمپلکسهای طراحیشده بر

رگسازی نقش مهمی دارند ،میشود.

تومور در مقایسه با گروه شاهد بود.
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بحث

گزارشهای اخیر نشان میدهند رابطه معنیداری بین تأثیـر

ندا سلیمانی و همکاران
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انتقال انواع مختلفی از داروها و داروهای ضدسرطان؛ بلکه بهعنوان

نتیجهگیری

.یک گزینه درمانی در کنار مکملها مطرح است

،با توجه به مشاهده اثرات ایمونولوژیکی نانوذرات کیتوزان
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