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چکیده
سرطان در حال حاضر دومین عامل مرگ و میر در جهان است و در بین انواع آن سرطان تخمدان شایعترین سرطان در بین زنان است.
سرطان در نتیجه رشد و تکثیر بدون کنترل سلولها ایجاد ميشود که سلولهاي سرطاني تومور را ایجاد ميکند .یکي از روشهاي درمان
این بیماري شیمي درماني ميباشد .برخي از نانوذرات نقره به دلیل باال بردن سمیت سلولي با ایجاد استرس اکسیداتیو و افزایش رادیکال-
هاي آزاد در درون سلولها از جمله  ROSميتوانند به عنوان حساس کننده مطرح شوند .در این مطالعه اثر نانوذرات نقره در بستر ژالتین
بر رده سلولهاي سرطاني رحم بررسي گردید .در این بررسي پس از تکثیر و کشت رده سلولهاي  Helaنانوذرات نقره در بستر ژالتین
را با غلظتهاي  01 ،01 ،91 ،01 ،01و 001میليگرم بر میليلیتر روي سلولهاي سرطاني هال اثر داده و پس از  20ساعت با استفاده از
روش MTTسمیت مورد نظر ارزیابي قرار گرفته و سپس دادههاي بدست آمده توسط دستگاه الیزا ریدر و با آزمون  ANOVAتحلیل
گردید .نتایج مطالعه نشان داد که نانو ذرات نقره در غلظتهاي  01بعد از  20ساعت رشد سلولها را به طور معنيداري نسبت به گروه
کنترل کاهش یافت ( .)p≤0.05نانوذرات نقره در اندازه و غلظتهاي مورد استفاده در این تحقیق نشان ميدهد که نانو ذره نقره در بستر
ژالتین سمیت سلولي موثر بر روي سلولهاي سرطاني هال داشته و به طور مطلوب آپتوز را تا حد باالیي در این سلولها القا کرده و از
این طریق سبب مرگ سلولهاي سرطاني شده و همزمان سمیت کمتري به سلولهاي طبیعي بدن داشتهاند.
کلمات کلیدی :نانوذرات نقره ،سمیت سلولي ،سرطان رحم ،رده سلولي هال

مقدمه
سرطان اصليترین عامل مرگ و میر در کشورهاي توسـعه

علوم پزشکي کاربرد بسیار مهمي دارد .استفادههاي بسـیار

یافته و دومین عامل مـرگ و میـر در کشـورهاي در حـال

زیادي از نانو ذرات در درمان بیماريها از جملـه سـرطان

توسعه بوده است [ .]5سرطان تخمدان کشندهترین سرطان

امروزه در دنیا رایج ميباشد [ .]00ذرات در مقیـاس نـانو،

در زنان است [ .]4در بسیاري از روشهاي درمان سـرطان

مولکولهایي با پتانسیل باال جهت درمان بیمـاريهـا مـي-

مــيتــوان ردپــاي نانوفنــاوري را یافــت مهمتــرین قابلیــت

باشند ،زیرا که این ذرات داراي اثرات بیولوژیکي منحصـر

نانوفناوري ساخت مواد با ابعاد نانومتري است گروهـي از

به فردي بسته به نوع ساختار سایز و تفاوتهایي در ابعـاد

این ساختارها که نانوذرات نامیده ميشوند حداقل یکي از

مولکولي و دارویي و همچنـین هـمبسـتر شـدن بـا سـایر

ابعادشــان کمتــراز  011نــانومتر اســت و در میــان آنهــا

ترکیبات دیگر ميباشند [ .]00نقره به عنوان یکي از ذرات

نانوذرات فلزي بـه دلیـل خـوای فیزیکـي و شـیمیایي و

پایه در شاخه نانو بیوتکنولوژي مورد استفاده قرار ميگیرد

خوای منحصر به فردشان مـورد توجـه واقـع شـده و در

که امروزه دیده شده است نقره ميتواند در مقیاس نانو بـه

زمینههاي مختلفـي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـهانـد [.]00

صورت ذرات ریز نیـز تولیـد شـوند [ .]01نـانوذره نقـره

نانوبیوتکنولوژي به عنوان یکي از شاخههاي علـم نـانو در

( )AgNPsسنتزي یک فراورده نانویي ميباشد کـه داراي
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خوای بسیار جالبي در زماني که بـه صـورت ذرات نـانو

میليگرم بر میليلیتر ميباشند.

ميباشد دارد ،به طوريکه این خـوای منجـر بـه اسـتفاده

بررسي سمیت سلولي با استفاده از روش :MTTبـراي

این نانوذره در درمان بیماريها ميباشد [ .]0نانوذره نقـره

بررسي درصد سلولهاي زنـده از تسـت  MTTاسـتفاده

داراي اثرات سمیت سلولي بسیار خوبي ميباشـد سـاختار

گردید .بدین ترتیب که یک فالسک سلولي بـا تـراکم 01

سلیکوني نانوذره نقره داراي اثرات ضد میکروبي به مراتب

درصد را تریپسینه و پس از شمارش سلولي بـه پلیـت 40

زیادتري از خود نشان مـيدهنـد [ .]2نـانوذره نقـره داراي

خانه اي منتقل گردید به طوري که حـدود  51111سـلول

اثرات ضدسرطاني بسیار خـوبي در سـلولهـاي سـرطاني

در  011میکرولیتر محـیط کشـت قـرار گیـرد .پـس از 09

لنفوسیتي از خـود نشـان داد [ .]0بنـابراین هـدا از ایـن

ساعت در گروهاي مختل

نانو ذره و تـابش گامـا اعمـال

مطالعه بررسي سـمیت نـانوذره نقـره در بسـتر ژالتـین در

شد و پلیتهاي در دماي  12درجه سانتي گراد به مدت 2

غلظتهاي مختلـ  ،بـر روي سـلولهـاي سـرطاني هـال

روز انکوبــه شــد ودر روز ازمــون  01میکرولیتــر محلــول

( )Helaميباشد.

 MTTبه هـر ااهـک اضـافه شـده و بعـد از  1سـاعت
انکوباسیون محتویات داخل ااهک را دور ریختـه و 011

مواد و روش کار

میکرو لیتر  DMSOاضافه کرده تـا کریسـتال فورمـازون

کشت سلول :در ایـن مطالعـه بـراي کشـت  in vitroاز

حل شود براي سنجش سه نمونـه یکسـان تهیـه و جـبب

سلولهاي هال را از انسـتیتور ایـران کـد ()PTCC 135

حاصل از نمونه توسط نرمافزاز ریتو دستگاه الیزا ریـدر در

تهیــه شــده اســتفاده گردیــد ســلولهــا در محــیط کشــت

طول موج  521نانومتر قرائت گردید در نهایـت نتـایج بـه

) )RPMI-1640حاوي  01درصـد سـرم جنـین گـاوي

صورت درصد جبب نوري نسبت بـه سـلولهـاي شـاهد

محصول شرکت ( )Gibcoآلمان پنيسیلین  011واحد بر

سلولهایي که در غیاب نانو ذره رشـد کـرده بودنـد ثبـت

میليلیتر و استرپتومایسین 011میليگرم بر میليلیتر در یک

شده درصد سلولهاي زنده با استفاده از معادله زیر بدست

انکوباتور  12درجه سانتيگراد حاوي  5درصد گاز CO2

آمد:

قرار داده شد و 45درصد رطوبت در فالسکهاي اسـتریل

Percentage Survival=ODtest/ODcont×100
که در آن  ODtestمیزان جبب نوري متوسـط از سـلول

مورد کشت و تکثیـر قـرر گرفـت بعـد از دو تـا سـه روز
سلول ها به صورت تک الیه فالسک را پـر کـردهانـد ،و
بعد از جدا کردن سلولها از ک

مورد آزمون و  ODکنترل میزان میـانگین جـبب متوسـط

فالسک توسط تریپسین

گروه کنترل ميباشد .تصاویر نیز توسـط فتومیکروسـکو

 EDTAسلولها شمارش شده و درصد سلولهاي زنـده

اینورت نیکون برداشته شده اسـت .ایـن آزمـایش در سـه

به روش تریپـان بلـو و بـا اسـتفاده از الم نبوبـار تعیـین و

تکرار انجام گرفت .میانگین بقاءانحراا معیار آنالیز آماري

آزمایشات طراحي شده بر روي آنها انجام گرفت.

دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون آمـاري  ANOVAو

تهیه رقت هاای متتلاا از ناانو ذره نقاره در بساتر

براي رسم نمودار از نرم افزار اکسل استفاده گردید.

ژالتین :نانوذره نقره مورد نظر را ابتدا در آونگ پودر کرده

نتایج

وتوسط ترازوي حساس دیجیتالي توزین گردید .آنگـاه در

یافتههاي این تحقیق نشان داد که نـانوذره ژالتـین سـمیت

هر  011میکرولیتر  DMSOبه صورت محلـول در آورده

سلولي را افزایش داده که این سمیت به شدت به نـوع ذره

شــد .ســپس در محــیط کشــت ســلولي ()RPMI-1640
رقتهاي مختل

وابسته بوده و ایـن نـانو داراي اثـرات سـمیت سـلولي در

مورد نیاز تهیه شد .رقـتهـاي بـه کـار

غلظتهاي 01 ،01 ،91 ،01 ،01و  001میليگرم بر میلي-

رفتــه در ایــن تحقیــق شــامل  01 ،01 ،91 ،01 ،01و 001
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لیتـر بـه ترتیــب بـه میــزان ،99/21 ،50/00 ،00/05 ،0/40

بر میليلیتر اندازه گیري شده است (جدول 0و نمـودار.)0

 90/40و  00/00درصد بوده است .همچنین مشخص شده

نتایج نشان ميدهد که رده سلولي هال نسبت بـه نـانو ذره

است که نانوذره نقره در بستر ژالتین بـه طـور وابسـته بـه

نقره در بستر ژالتین در غلظتهاي  01میليگرم در میلي-

غلظت بوده به طوریکه بـا افـزایش غلظـت ،درصـد مهـار

لیتر بعد از  20ساعت رشد سلولها را به طور معنـيداري

رشد سـلولي را افـزایش داده اسـت (نمـودار .)0بـاالترین

نســبت بــه گــروه کنتــرل کــاهش داده اســت ()p≤0.05

درصد مهار رشد در غلظت  91میليگرم بر میلـيلیتـر بـه

(شکل  0و .)0

میزان  %50بوده است .میزان  IC50به مقدار  94میلي گرم
جدول 0ـ نتایج سمیت سلولي غلظت هاي مختل

)IC50(mg/ml

49

Cell Growth
Inhibition

نانو ذره نقره در بستر ژالتین بر رده سلولي هال)

Absorption

Concentration of
)Alliumparadoxum (mg/ml

0.49±0/026517

0

8.91

0.455567±0.024997

10

22.85

*0.385067±0.020262

20

51.62

0.243567±0.028989

40

44.73

0.2802±0.078249

60

46.96

0.254067±0.105091

80

21.66

0.3941±0.042118

160

نمودار0ـ غلظت هاي مختل

نانو ذره نقره در بستر ژالتین بر درصد زنده ماني رده سلولي هال با استفاده از تست MTT
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شکل 0ـ گروه کنترل (رده سلولهاي هال در محیط کشت ×400 )RPMI

شکل 0ـ غلظت  91میليگرم بر میليلیتر نانو ذره نقره در بستر ژالتین بر روي رده سلولهاي سرطاني هال که بیشترین اثرات مهاري رشد
را نشان ميدهد911× .

بحث
با گسترش فنآوري نانو و استفاده از ویژگيهاي متفـاوت

است [ .]0نانوفناوري آغاز تغییـرات در مقیـاس و روش-

نانومواد افق جدیدي در کلیه حـوزه علمـي گشـوده شـده

هاي رهاسازي دارو در بدن مـيباشـد .ذرات و ابزارهـاي

است این فنآوري توانسته اسـت در زمینـههـاي مختلـ

نانو از نظر ابعاد کامالً به مولکولهاي زیستي نزدیک بـوده

پزشـکي کاربردهــاي فراوانــي پیــدا کنــد [ .]05از ویژگــي

و به سادگي ميتوانند در اغلب سلولها نفوذ کنند .قابلیت

نانومواد هم در تشخیص بیماريها هم در درمان آنها مورد

ادغــام فیزیکــي و شــیمیایي و خــوای بیولوژیــک ایــن

مطالعه قرار گرفته و بسیاري نیز بـه اسـتفاده انبـوه رسـیده

نانوذرات ،پژوهشگران را قادر ساخت تا نـانو ذرات را در
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جهت ساخت دارو به کار گیرند .داروهایي کـه در حـوزه

اکسید تیتانیوم را بر روي رده سلولي پوششي پوست مورد

تشخیص و درمان بیماري ها از جملـه سـرطان مـيتوانـد

بررسي قرار دادند و دریافتنـد کـه غلظـتهـاي 01 ppm

مفید واقع شود [ .]9نانو ذره نقره همچنین به عنـوان یـک

اکسید روي به صورت نانوذره به انـدازه  51تـا ohm 21

ترکیب ضدمیکروبي بسیار خوب مـد نظـر مـيباشـد ،بـه

نســبت بــه دي اکســید تیتــانیوم در همــان غلظــت داراي

اثـرات ضدویروسـي بـر

باالترین اثرات مهـار رشـد بـر رده سـلولهـاي سـرطاني

علیه هیپاتیت  Bویـروسهـاي آسـیبرسـان بـه دسـتگاه

پوست داشتند که با نتایج حاصل از تحقیقـات مـا همسـو

تنفسي ویروس هرپِس ( )Herpesنوع  0ویروس POX

ميباشد [.]1

طوري که در گزارشات مختلـ

میمون را دارد [ .]0ساختار سـلیکوني نـانوذره نقـره داراي

نتیجهگیری

اثرات ضد میکروبي به مراتب زیادتري از خود نشان مـي-

به طور کلي نتایج مطالعه حاضر نشان ميدهد .که نانو ذره

دهند [ .]02براي تـشخیص بهتر و موفقیتآمیز سرطان در

نقره در بستر ژالتین (بستر ژالتین موجب آزاد سازي نـانو

مراحــل اولیــه آن ،دانشــمندان بایــد قــادر بــــه طراح ـي

ذره نقره به طور مداوم ميشود) سـمیت سـلولي مـوثر بـر

ابـزارآالتي براي تـعیین تغییرات مولکـولي باشـند .ایـــن

روي سلولهاي سرطاني هـال داشـته و بـه طـور مطلـوب

بدان مـعـني است کـه ابـزارات بسـیار دقیـق نیـاز اسـت.

اپوپتوز را تا حد باالیي در این سلولها القا کرده و از ایـن

پتانسیل نانوساختارها براي بررسيهاي سـلولي مـي توانـد

طریق سبب مرگ سلولهاي سرطاني شـدهانـد وهمزمـان

نـیازهاي پزشـکان و متخصصـان و در نهایـت بیمـاران را

سمیت کمتري بر سلولهاي طبیعي بدن داشته اند .با توجه

برطرا کند .به علت ابعاد کواک نـانوساختارها بیشترین

به بررسي اثرات دوزهـاي مختلـ

کاربرد نـانـوبیـوتـکـنولوژي در تـشـخـیـص مـولــکولي

از نـانو بهتـرین تـاثیر

غلظت این نانوذره در غلظت  91که بیشـترین تـأثیر را بـر

به سیستمهاي میکروآرایهها و تراشه هاي زیسـتي متمرکـز

روي سلولهاي سرطاني هال داشته است.

شده اسـت ( .)00مـارتینز و همکـاران در سـال  0101در
مطالعه اثرات ( AgNPSنانو ذره نقره سنتزي) را بر روي
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