
POVRŠINSKO OBDELANI MAGNETNI NANODELCI  
ZA GENSKO ZDRAVLJENJE ADENOKARCINOMA MLEČNE ŽLEZE MIŠI 

 S SPODBUJANJEM IMUNSKEGA ODZIVA  



SUPERPARAMAGNETNI NANODELCI 

NANODELEC:  
delec katerekoli snovi, ki ima vsaj eno dimenzijo manjšo od 100 nm 

MAGNETNI NANODELEC:  
nanodelec Fe, Ni in/ali Co, ki se odziva na zunanje magnetno polje in 
ima magnetne lastnosti 

SUPERPARAMAGNETNI NANODELEC:  
magnetni nanodelec, ki v odsotnosti zunanjega magnetnega polja NIMA  
magnetnih lastnosti 

SUPERPARAMAGNETNI NANODELEC ŽELEZOVEGA OKSIDA  
(Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticle - SPION):  
nanodelec železovega oksida, ki v odsotnosti zunanjega magnetnega polja  
NIMA magnetnih lastnosti 

Prijič in Serša (2011) Radiol Oncol 

NANOTEHNOLOGIJE: interdisciplinarnost → hiter razvoj 



MAGNETOFEKCIJA IN VIVO 

Prijič in Serša (2011) Radiol Oncol 

MAGNETOFEKCIJA IN VITRO 
MAGNETOFEKCIJA = nevirusna metoda vnosa nukleinskih kislin v celice z magnetnimi nanodelci, ki jih  
izpostavimo zunanjemu magnetnemu polju 

Prijič s sod. (2012) Biomaterials 



MAGNETOFEKCIJA State-of-the-art 
 
 

• oplaščeni z anionskim polimerom  
poliakrilno kislino - PAA 
• funkcionalizirani s kationskim  
polimerom polietileniminom - PEI 
• PAA in PEI spadata med  
pH-odzivne endosomolitične polimere 
→ olajšanje sproščanje kompleksov 
iz endolizosomov 
→ ↑ učinkovitost transfekcije 

SPIONs-PAA-PEI  
= plazmidna DNA z vključenim genom 
za citokin interlevkin 12 (IL-12) 
 
IL-12 neposredno spodbuja odziv  
imunskega sistema zoper tumorske  
celice preko prirojene in pridobljene  
imunosti: 
• aktivacija/diferenciacija CD4+ in CD8+ 

• spodbujanje naravnih celic ubijalk 
IL-12 posredno (IFN-γ) deluje zoper  
tumorske celice: 
• ↑ MHC I IN II 
• ↑ IP-10 IN MIG → antiangiogeno 

pDNAIL-12 

Magnetofekcija s SPIONs-PAA-PEI-pDNAIL-12 še ni bila opravljena. 

SPIONs za magnetofekcijo: oplaščenje, funkcionalizacija magnetnega jedra 

še niso bili preizkušeni 
za magnetofekcijo 

še ni bila preizkušena 
v magnetofekciji 



Kemijska sestava: γ-Fe2O3 
(maghemit) 

Nasičena magnetizacija: 62/69 emu/g 

Oblika, velikost: sferični 10-15 nm delci 

 
 

Pripravili smo SPIONs-PAA-PEI s primernimi 
fizikalno-kemijskimi lastnostmi za magnetofekcijo in nanje vezali pDNA  
z reporterskim genom za GFP oziroma terapevtskim genom za IL-12. 

  



Celične linije:  
1. mišji melanom B16F1 
2. humani melanom SK-MEL-28 
3. mišji fibroblasti L929 
4. humane mezotelijske celice MeT-5A 
Čas izpostavitve magnetnemu polju:  
15 min 
Čas inkubacije:  
72 ur 

 
 

  *P < 0,05  
**P <  0,01 

SPIONs-PAA-PEI in SPIONs-PAA-PEI-pDNAGFP niso 
citotoksični, saj je bilo preživetje celic 80 %  

oziroma 60 % po magnetofekciji. 



Merilo: 500 nm Merilo: 500 nm Merilo: 200 nm Merilo: 200 nm 

 
 

SPIONs-PAA-PEI-pDNAGFP se s fagocitozo 
internalizirajo v celice različnih celičnih linij. 

Celične linije:  
1. mišji melanom B16F1 
2. humani melanom SK-MEL-28 
3. mišji fibroblasti L929 
4. humane mezotelijske celice MeT-5A 
Čas izpostavitve magnetnemu polju:  
15 min 
Čas inkubacije:  
4 ure 



FK – fazni kontrast 
FL – fluorescentna svetloba 

 
 

Magnetofekcija celic različnih celičnih linij s pDNAGFP  
je učinkovita metoda transfekcije. 

Celične linije:  
1. mišji melanom B16F1 
2. humani melanom SK-MEL-28 
3. mišji fibroblasti L929 
4. humane mezotelijske celice MeT-5A 
Čas izpostavitve magnetnemu polju:  
15 min 
Čas inkubacije:  
24 ur 



*P < 0,01 
†P < 0,05; ††P < 0,01 

 
 

Učinkovitost magnetofekcije celic s pDNAGFP je večja 
od PEI, komercialnih magnetnih nanodelcev in primerljiva z  

električno posredovanim vnosom ter lipofekcijo. 

Celična linija:  
mišji melanom B16F1 
Čas izpostavitve magnetnemu polju:  
15 min 
Čas inkubacije:  
24 ur 
Metode za primerjavo: 
1. KEMIJSKE: PEI, lipofekcija – LF 
2. FIZIKALNE: električno posredovan 
vnos – EP 
3. Z NANODELCI: 3 različni komercialno 
dostopni magnetni nanodelci – MND1-MND3 



*P < 0,01 

 
 

Učinkovitost magnetofekcije celic s pDNAIL-12 je večja 
od PEI in lipofekcije ter manjša od električno posredovanega vnosa. 

Celična linija:  
mišji melanom B16F1 
Čas izpostavitve magnetnemu polju:  
15 min 
Čas inkubacije:  
24 ur 
Metode za primerjavo: 
1. KEMIJSKE: PEI, lipofekcija – LF 
2. FIZIKALNE: električno posredovan 
vnos – EP 



 
 

SPIONs-PAA se v visokih odmerkih kopičijo v vranici 
in jetrih, v nizkih pa ne povzročajo sprememb. 

Linija miši:  
BALB/c 
Aplikacija:  
intraperitonealna 
Čas spremljanja živali:  
14 dni 



FK – fazni kontrast 
FL – fluorescentna svetloba 

 
 

Magnetofekcija tumorjev s pDNAGFP je učinkovita 
metoda za vnos nukleinskih kislin. 

Linija miši, singenski tumorski model: 
BALB/c, adenokarcinom mlečne žleze TS/A 
C57Bl/6, melanom B16F1 
Aplikacija:  
3x intratumorsko 
Čas izpostavitve  
magnetnemu polju: 
30 min 
Čas spremljanja živali:  
10 dni 
Metoda za primerjavo: 
električno posredovan vnos 



  *P < 0,05 
**P < 0,01 

 
 

Pet dni po zadnji intratumorski aplikaciji pDNAIL-12 

je bil viden protitumorski učinek. 

Linija miši, singenski tumorski model: 
BALB/c, adenokarcinom mlečne žleze TS/A 
Aplikacija:  
3x intratumorsko 
Čas izpostavitve  
magnetnemu polju: 
30 min 
Čas spremljanja živali:  
19 dni 
Metoda za primerjavo: 
električno posredovan vnos 



ZAHVALA 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

