مقاله پژوهشي

ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
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اثر سميت سلولي نانوذره اکسيد منيزيم بر روی سلولهای

سوگند انصاری مقدم ،1فاطمه رحماني ،* 1نوروز دليرژ

2

1گروه زيست شناسي  ،دانشکده علوم ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران 2 ،گروه ميکروبيولوژی ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران
تاريخ وصول1395/8/15 :

تاريخ پذيرش1396/9/13 :

چکيده:
زمينه و هدف :سرطان يک بيماری ژنتيکي پيچيده است که اساساً به وسيله عوامل محيطي ايجاد ميشود .امروزه نانوذرات
باتکنيکهای گوناگون در زمينه پزشکي ،دارويي و درمان سرطان کاربرد دارند .نانوذره اکسيد منيزيم يکي از مهمترين اکسيدهای
معدني است .هدف از اين مطالعه ،بررسي مهار رشد سلولهای سرطان خون رده  K562به وسيله نانوذره اکسيدمنيزيم است.
روش بررسي :در يک مطالعه تجربي از سه نفر داوطلب سالم خون تهيه و سلولهای تک هستهای خون محيطي جدا گرديد.
سلولهای سرطاني از انستيتو پاستور تهيه شد .هر دو نوع سلول با غلظت های متفاوت نانوذره اکسيد منيزيم (200 ،100 ،50 ،25 ،0
ميليگرم بر ليتر) به طور جداگانه به مدت  24ساعت کشت داده شدند .سپس ميزان کشندگي آن بر روی سلولهای سرطاني و
نرمال با روش سنجش) MTT(Tetrazolium Dye-Reduction Assayبررسي شد .همچنين سلولهای سرطاني با رنگآميزی اکريدين
اورنج و پروپوديوم يدايد بررسي شدند .دادهها با آزمون آماری آناليز واريانس و آزمون توکي تجزيه و تحليل شدند.

يافتهها :نتايج نشان داد كه اثر كشندگي نانوذره اکسيد منيزيم بر روی سلولهای سرطاني  K562و سلولهای نرمال خون
در غلظتهای( 200و  0 ،25 ،50 ،100ميليگرم بر ليتر) در مدت زمان  24ساعت وابسته به غلظت نبوده و نانو ذره
اکسيد منيزيم هيچگونه اثر سميت وتغييرات مرفولوژيکي اعم از تغييرات سيتوپالسم ،هسته و غشاء برروی سلولهای
نرمال خون و سلولهای سرطاني  K562نداشته است.
نتيجهگيری :در اين مطالعه مشخص گرديد که نانو ذره اکسيد منيزيم در غلظت های مورد نظر و مدت زمان مواجهه اثر چنداني در
کشندگي سلولهای سرطاني K562و نرمال خون

PBMC

ندارد.

واژه کليدی :آپوپتوز ،سرطان ،K562 ،نانوذره اکسيدمنيزيم.MTT ،

*نويسنده مسئول :فاطمه رحماني ،اروميه ،دانشگاه اروميه ،دانشکده علوم ،گروه زيست شناسي
Email: f.rahmani@urmia.ac.ir.

584

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 22:56 +0430 on Monday April 22nd 2019

سرطاني خون رده K562
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اثر سميت سلولي نانوذره اکسيد منيزيم بر روی رده سلولي سرطان خون

منحصر به فرد مـيباشـند .تغييـرات انـدازه مـواد در

مقدمه

تکثير غير قابل کنترل سلولها ايجاد ميشود .سلولها

خوا

شـيميايي ،سـاختاری و مورفولـوژيکي آنهـا

قابليت تهاجم و حرکت به ساير نقاط بـدن را دارنـد و

شود .طراحي مناسب نانو مـواد مـيتوانـد در هـدف

ميتوانند تومور ايجاد کنند( .)1مطالعهها نشان ميدهد

قراردادن سلولهای سرطاني خـا

کـاربرد داشـته

كه فعال شدن انكوژنهـا و غيرفعـال شـدن ژنهـای

باشـد .ذرات نـانو بـه طـور معمـول دارای درصـد

سـركو كننـده تومـور بـر اثـر تغييـرات ژنتيكـي و

بيشتری از اتمهـا در سـط خـود هسـتند کـه باعـث

اپيژنتيكي از اصليترين عوامل شـناخته شـده بـرای

افزايش واکنشهای سطحي ميشود .نانوذرات به علت

ايجاد سرطان ميباشد( .)2بيشتر انـواع تومورهـا بـا

دارا بودن ويژگيهايي چون باال بودن نسبت سط به

کمک شيميدرماني و پرتو درماني و يا جراحي ،قابل

حجــم و کوچــک بــودن ابعــاد ،بــا نفــوذ بــه

کنترل هستند ،اما اغلب سرطانهای متاسـتاتيک مثـل

ميکروارگانيسمها خوا

سرطان پستان و يا خون قابل درمان نيسـتند .مشـکل

داشته ،هـمچنـين بـا داشـتن خـوا

اصلي درمان اين نوع سرطانهـا ،ايـن اسـت کـه بـه

کاتاليستي و يوني ،کاربرد گسترده ايي در مبارزه با

طورطبيعي به شيميدرمـاني مقـاوم هسـتند و يـا در

ميکرو های پاتوژن انساني ،قـار هـا ،بـاکتریهـا و

طول درمان به دارو جوا نميدهند( .)3به همين دليل

ويروسها دارند(7ـ.)5

محققان سراسر جهان تالشهای زيـادی بـرای يـافتن
ترکيبهای جديد طبيعي يا سـنتزی بـا خـوا

ضدباکتری و ضدسـرطاني
فتوکاتاليسـتي،

اگرچه تالشهـای زيـادی در توسـعه درمـان

ضـد

سرطان انجام شـده و پيشـرفت و موفقيـت در شـيمي

سرطاني ،به کار گرفتهاند .هدفدار نمودن داروهـای

درماني حاصل شده است ،اما بقا در ايـن بيمـاران ،در

ضدسرطاني به طوری كه فقط بـر روی سـلولهـای

بسياری از موارد ،محدود است و بنابراين ،دستيابي به

سرطاني اثرگذار باشند و همچنين استفاده از حـداقل

جايگزين درمـاني مهـم ،حـايز اهميـت اسـت .در حـال

غلظت داروها به گونه ای كه اثـرات سـميدارو روی

حاضر تالش جهاني برای توسعه فنآوریهـای جديـد

سلولهای طبيعي كاهش يابد ،نيز در اين امر ضروری

که ميتواند بر کاستيهای ذاتي شيمي درماني غلبـه و

است(.)4

به طور مؤثر برای از بين بردن تومورها بدون آسـيب

نانوتکنولوژی علم جديدی است که کاربردهای

رساندن به سلولهای سالم باشد ،وجود دارد .در ايـن

وســيعي دارد .نــانوذرات ،ذراتــي هســتند کــه ابعــاد

راستا ،در دهه گذشته فناوری نانو بـه عنـوان يکـي از

کـوچکتر از  100نـانومتر داشـته و دارای ترکيـبهـا،

ابزارهای اميدوار کننده برای مـديريت سـرطان مطـر

انـدازه ،شـکل و خصوصـيهـای شـيميايي سـطحي

شده است( 9و.)8
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سرطان بيماری اسـت کـه در نتيجـه رشـد و

مقياس نانو ميتواند باعث تغيير مغناطيسي ،الکتريکي،

سوگند انصاری مقدم و همکاران

اندازه و ابعاد ،شکل ،ساختار سطحي ،ترکيـب

فعاليتهای مختل

آزمايشـگاهي بـه عنـوان يـک ضـد

فاکتورهای کليدی در تعيين ميزان سميت نانو ذرات

تـا بـه حـال بـر روی فعاليـت سـلولهـای ســرطاني و

ميباشند .نانوذرات فلزی باعث توليد سموميدر کشت

کــاربرد دارويــي نــانو ذرات

انجــام گرفتــه ،تنهــا

های سلولي و بافتهای انساني ميشود که منجر بـه

گزارش محدودی در مورد خاصيت ضدسـرطاني ايـن

افزايش فرآوردههای التهابي همچون سـايتوکينهـا و

نانو ذره بر روی انواع سلول ها گزارش شـده اسـت و

افزايش استرس اکسيداتيو گشته و در نهايت منجر به

تا به حال پژوهشي بر روی سلولهای سرطاني خوني

مرگ سلولي ميشود .نانوذرات بزرگ به وسيله هسته

رده  K562انجام نگرفته است ،لـذا هـدف از انجـام ايـن

و ميتوکندری جذ ميشوند و موجب ايجاد جهش در

پژوهش بررسي خاصيت ضد سرطاني بودن نـانوذره

DNA

و تخريب سـاختار ميتوکنـدری و حتـي مـرگ

Mgo

 Mgoبر روی سلولهای سرطاني رده

K562

بود.

.

سـلول مـيگردنـد .تـأثير دقيـق نـانوذرات بـر روی
سلولهای سرطاني کامالً مشخص نشـده اسـت ،امـا

روش بررسي

يکي از مکانيسم های احتمالي افزايش توليد گونههـای

در ايـن مطالعـه تجربـي ،رده سـلولي

واکــنشگــر اکســيژن( )1()ROSمــيباشــد .زمــاني کــه

انستيتو پاستور تهران تهيه شد .سلولهـا در فالسـک

ترکيبهای نانو مواد با سلولهـای سـرطاني واکـنش

 T25حاوی محيط

غني شده

ميدهنـد مکانيسـم دفـاعي سـلولي بـرای بـه حـداقل

بـا  10درصـد) (Gibcoسـرم جنـين گوسـاله( ) FBSو 1

رساندن آسيب فعال ميشوند .با اين حال اگر تحريک

درصد محلول آنتيبيوتيك پنيسيلين و آنتـيبيوتيـك

توليد  ROSبه وسيله نانوذرات بيش از ظرفيت دفاعي

استرپتومايسين) ،(Gibcoدرون انكوباتور در دمای 37

آنتياکسيداني سلول باشد سلولها طي فراينـد مـرگ

درجه سانتيگراد و  5درصد  CO2کشت داده شدند.

سلولي آپوپتوز از بين ميروند( 11و.)10
سميت سلولي بالقوه نانوذرات ،ناشـي از

كشت)RPMI-1640 (SIGMA

K562

از

پودر نانو اکسيد منيزيم ( 20نـانومتر ،خلـو
ROS

بــيش از  98درصــد) از نــانومواد ايرانيــان شــرکت

است( .)12بنابراين ،استرس اکسيداتيو مقياس مناسبي

پيشــگامان ،نــانو ثــاني خري ـداری شد(مشــهد ،اي ـران).

بـــرای مقايســـه اثـــرات ســـمينـــانوذرات مختلـــ

شکل 1الگوهای پراش اشعه ايکـس از نـانوذره اکسـيد

ميباشد(. )13

منيزيم و به وضو ماهيت بلوری ايـن ذرات را نشـان

يکـي از نـانوذرات کــاربردی در صــنعت و
پزشکي ،نانوذره اکسـيد منيـزيم) (MgOمـيباشـد(.)14
نانوذره  MgOخاصيت ضد بـاکتری زيـادی دارد و در
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1- Reactive Oxygen Species
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شيميايي ،تراکم و ميزان حالليت ،بارالکتريکي سط از

باکتری شناخته شده است .با توجه به تالشهـايي کـه

اثر سميت سلولي نانوذره اکسيد منيزيم بر روی رده سلولي سرطان خون

ميدهـد .شـکل  2نشـان مـيدهـد کـه انـدازه متوسـط

رقيق شده به آرامي بر روی فـايكول كـه حجـم آن دو

کريستال  20نانومتر ميباشد.

برابر حجم خون رقيـق نشـده بـود قرارگرفـت .خـون

نانوذرات اکسيد منيزيم ،پودر نـانو اکسـيد منيـزيم بـه

دقيقه سانتريفوژ شد .سلول های تـك هسـتهای خـون

UV

محيطي( )PBMCكه در حد فاصل فايكول و خون رقيـق

بــرای جلــوگيری از آلــودگي باکتري ـايي قــرار گرفــت.

شده جمع شـده بودنـد ،بـه وسـيله پيپـت پاسـتور بـه

از نــانوذره( 700و ،300 ،500

آرامي جمـعآوری گرديـد PBMC .بـه دسـت آمـده بـه

 0 ، 10 ،25 ،50 ،75 ،100 ،200ميليگرم بر ليتـر) تهيـه

منظور حذف فايكول و حذف پالكـت همـراه  ،PBMCبـا

شد و خاصيت گشندگي همه ی آنها در زمـانهـای 24

محيط كشت  RPMIشستشو داده شـدند ( .)15تعـداد و

و  48و  72بررسي شد که در نهايت غلظـتهـای (200

ميزان زنده بودن سلولهای تك هستهای خون محيطي

 0 ،25 ،50 ،100ميليگرم بـر ليتـر) نـانو ذره در مـدت

با استفاده از رنگ تريپان بلو تعيين شد.

مدت  30دقيقـه قبـل از اسـتفاده در معـرو نـور

چنــدين غلظــت مختل ـ

زمان  24ساعت انتخا شدند .غلظتهای  700و ،500

بــرای بررســي تــأثير نــانو ذره

Mgo

بــر

 300ميليگرم بر ليتر نتايجي مشابه با  200ميلـيگـرم

ميــزان زنــده مــاني ســلول از روش رنــگ ســنجي

بر ليتر داشتند ونتايج  48و  72ساعت مشابه  24بـود.

MTT 3-(4,5-) Dimethylthiazol-2-y1) -2,5diphenyltetrazolium

سپس نانوذرات اکسيد منيزيم در محيط کشـت سـلول

 bromideاسـتفاده شـد .ايـن روش بـر اسـاس فعاليـت

به حالت سوسپانسيون برای تهيه غلظت مناسـب (200

دهيـدروژنازهای ميتوكنـدريايي اسـت كـه از جملـه

و  0 ،25 ،50 ،100ميليگرم بر ليتر) رقيق شـد .قبـل از

ماركرهای مهم در بقاء به شمار ميرود و اساس آن

قرار گرفتن در معـرو سـلول ،رقـتهـای نـانوذرات

شكســتن نمــك تترازوليــوم بــه وســيله آنــزيم

اکسيد منيزيم با استفاده از حمام سونيکاتور در دمای

ميتوكندريايي سوكسينات دهيـد روژنـاز سـلولهـای

اتــاب بــه مــدت  10دقيقــه در  40وات فراصــوت داده

زنده و تشکيل بلورهـای فورومـازان نـامحلول بـنفش

شدند.

رنگ به وسيله سلولهای زنده است(.)16
برای تهيه سلولهای نرمال خـون ،خـون تـازه

برای انجام اين تست سـلول

K562

بـه تعـداد

محيطي از سه فرد داوطلب( با شـرايط جسـمي سـالم،

 1×104و سلول نرمال خون ) (PBMCبه تعـداد 1×105

سـن  25سـال ،وزن  75کيلـوگرم و بـا شـرايط  3بــار

هر کـدام بـه طـور جداگانـه در پليـت 96خانـهای بـا

تکرار) بعد از آگـاه شـدن از هـدف تحقيـق و رعايـت

غلطـتهـای مختلـ

شرايط استريل تهيه شد .بالفاصـله ،خـون هپارينـه بـا

ميليگرم بر ليتر) به مدت  24سـاعت تيمـار شـدند.

مقدار هم حجم محـيط کشـت  RPMIرقيـق شـد .خـون

پس از طي زمان مورد نظر به هر چاهك 20ميكروليتر
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بـــه منظـــور آمـــاده ســـازی سوسپانسـ ـيون

رقيق شده و فايكول با سرعت  800گـرم بـه مـدت 15

سوگند انصاری مقدم و همکاران

محلول  MTTاضافه كرده و سلولها به مدت  4ساعت

کربن دیاکسيد انكوبه شدند .پس از گذشت اين زمان،

و آزمون آماری توکي تجزيه و تحليل

به هر

چاهك100ميکروليتر DMSO

اضافه و نمونهها

نرمافزار SPSS

شدند.

به مدت 15ساعت در دمای 37و در تاريكي نگهـداری
شدند .شدت رنگ در طـول مـوج  492نـانو متـرتعيين
شد.

يافتهها
نتايج نشان داد كه اثر كشندگي نانوذره اکسيد

به منظور تعيين آپوپتوز از روش رنـگآميـزی

منيزيم بر روی سلول های سرطاني  K562و سلول های

با اكريدين اورنج ـ پروپيديوم يدايداستفاده شـد .ايـن

نرمــال خــون در غلظــتهــای( 200و 0 ،25 ،50 ،100

رنگ آميزی برای ارزيابي نـوع مـرگ سـلولي القـا و

ميليگرم بر ليتر) در مدت زمان  24ساعت وابسـته بـه

تعيين سلولهای زنده ،آپوپتـوزی و نكـروز اسـتفاده

غلظت نبوده و نانو ذره اکسيد منيـزيم هـيچگونـه اثـر

ميشود .به طوری كه سلولهای زنده به رنگ سـبز،

سميت برروی سلولهـای نرمـال خـون و سـلولهـای

سـلولهـای آپوپتـوزی بـه رنـگ زرد و نـارنجي و

ســرطاني  K562نداشــته اســت .بــه گونــهای کــه در

سـلولهـای نكـروز بـه رنـگ قرمـز قابـل افتـراب

سلول های سرطاني در کمترين غلظت 25ميليگـرم بـر

هستند( .)17بـرای انجـام ايـن تسـت سـلولهـای
به تعداد  1×106بـا غلظـتهـای مختلـ

نـانوذره

K562

ليتر در صد زنده ماني سلولي برابر بـا  99/35درصـد

Mgo

و در بيشترين غلظت  200ميليگرم بـر ليتـر برابـر بـا

( 200و  0 ،25 ،50 ،100ميليگرم بر ليتـر) در پليـت 6

99/87درصد بود(نمودار .)1

خانهای به مدت  24سـاعت تيمـار و در انکوبـاتور 37

سلولهای کنترل وسلولهـای سـرطاني تيمـار

درجــه و  5درصــد کــربن دی اکس ـيد انکوبــه شــدند.

شده با غلظتهای متفاوت نانو ذره اکسـيد منيـزيم بـا

پـــس از زمـــان مقـــرر ســـلولهـــا دو بـــار بـــا

استفاده از ميکروسکوپ فلورسانس با بزرگنمايي 40

) PBS (Phosphate buffer salineشستشو داده شدند .سپس،

بررسي شدند .نتايج نشان دادکه سـلولهـای کنتـرل و

به سلولهـای گـروه كنتـرل و تيمـار 20 ،ميكروليتـر

سلولهای سرطاني تيمار شده با غلظـتهـای متفـاوت

اكريـدين اورنـج و  10ميكروليتـر پروپوديـوم يدايـد

نانو ذره اکسيد منيزيم هيچگونه تغييرات مرفولوژيکي

اضــافه شــد .ســلولهــا بعــد از پيپتــاژ ،در زيــر

اعم از تغييرات سيتوپالسم ،هسته و غشاء ،پس از 24

ميكروسكوپ فلورسنت برای تعيين درصد سلولهـای

ساعت مواجهه نداشتند(شکل .)3

آپوپتوزی مورد بررسي قرار گرفتند.

588

مجله ارمغان دانش ـ دوره 22ـ شماره5ـ آذر و دی(1396شماره پي در پي)124

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 22:56 +0430 on Monday April 22nd 2019

در دمای  37درجه سانتيگراد در انکوباتور  5درصـد

دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از

اثر سميت سلولي نانوذره اکسيد منيزيم بر روی رده سلولي سرطان خون

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 22:56 +0430 on Monday April 22nd 2019

شکل  :1اشعه  Xانکسار نور برای نانوذره اکسيد منيزيم

شکل  :2تصوير ميکروسکوپ الکتروني( )TEMاز نانوذره اکسيد منيزيم

نمودار :1اثر سيتوتوكسيك غلظتهای مختل

نانوذره اكسيد منيزيم بر روی تكثير سلولي سلولهای نرمال خون و سلولهای سرطاني رده K562
در مدت  24ساعت .
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50mg/L

25mg/L

100 mg/L

شکل  .:3بررسي آپوپتوزدر سلولهای سرطاني رده  K562از طريق رنگ آميزی آکريدين اورنج و پروپيديوم يدايد .سلولهای سبز سلولهای
زنده هستند که با گذشت  24ساعت هيچ آپوپتوزی مشاهده نشد(بزرگنمايي ) ×40

ميباشد .نتايج رنگ آميـزی حـاکي از نبـود تغييـرات

بحث
در اين تحقيق خاصيت ضد سرطاني نـانو ذره

موررفولوژيـک سـلولهـای مـورد مطالعـه در اکثـر

اکسيد منيزيم برروی رده سلولي خوني  k562بررسـي

غلظتها و مدت زمان مواجهه و نيـز عـدم تغييـرات

شد .نتايج حاصـل از اثـر سايتوتوکسيسـيتي نـانوذره

ساختاری در سيتوپالسـم ،هسـته و غشـای سـلولي

اکس ـيد منيــزيم بــر روی ســلولهــای طبيعــي خــون

ميباشد .بـه عبـارت ديگـر ،سـميت سـلولي نـانوذره

) (PBMCوســلولهــای ســرطاني خـون رده ) (K562بــا

اکسيد منيزيم به مدت زمان تماس سلول با نانوذره و

روش سنجش ،بيانگر عدم اثرات سلول کشـي نـه تنهـا

غلظت نانوذره بستگي نداشت.

بروی سلولهای طبيعي خون بلکه بر روی سلولهـای

مطالعه جـي و همکـاران در رابطـه بـا سـميت

رده) (K562ميباشد .اين مطالعه نشان داد که با افزايش

نانوذره  MgOبر روی سلولهـای سـرطاني انـدوتليال

غلظت نانوذره اکسيد منيزيم ميزان سميت ثابت بوده و

غــددبزاقي نشــان داد کــه در مواجهــه بــا غلظــت 200

ميزان سميت در حد صفر بود .عدم امکـان سـميت در

ميکروگرم بر ميلي ليتر

سلولهای سرطاني هـيچ

مواجهه  24سـاعته در مطالعـه حاضـر و عـدم وجـود

سميت قابل توجهي نشان ندادند که اين نتـايج مطالعـه

ارتباط و روند مشخص بـين غلظـت و ميـزان سـميت،

حاضــربا نتــايج مطالعــه حاضــر هــمخــواني داشــته

نشــانگر بــاال نبــودن ســميت نــانو ذره اکسـيد منيـزيم

است( .)18سلولهای سـرطاني معـده رده  AGSتحـت
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200 mg/L

0 mg/L

اثر سميت سلولي نانوذره اکسيد منيزيم بر روی رده سلولي سرطان خون

تيمار با افـزايش غلظـت نـانوذرات

توجهي را نشان دادند که اين سميت وابسته بـه دوز و

تنفسي ميتوکندری با توليد  ROSاختالل ايجاد کرده و

زمان بود.که با نتـايج حاصـل از مطالعـههـای حاضـر

نانوذرات نقره با اتصال به  DNAباعث توق

سـيکل

همخواني نداشت .که اين تفاوت ممکن است بـه علـت

سلولي در فاز G2/Mميشوند(.)20

MgO

تفــاوت نــوع ســلول مــورد اســتفاده باشــد .تغيي ـرات

امروزه کاربرد نانو مواد برای درمان سـرطان

ساختاری و فيزيولوژيکي شامل ،فشرده شـدن و تکـه

و فعاليت ضدباکتريايي و ضد ويروسي و غيره کـاری

تکه شدن کروماتين را به صورت وابسته بـه زمـان و

جديد و جذا است .نانو ذرات باعث فعالسازی مسير

دوز را نشان دادند .آپوپتوز در سـلول هـای سـرطاني

القای آپوپتوز ،آزادسازی سيتوکروم  ،Cافزايش بيان

بعد از قرار گـرفتن در معـرو نـانوذرات MgOرخ داد.

ژن پروتئاز كاسپاز  3در سلولهای سرطاني و القـاء

اين ،کاهش در پـروتئين ضـد آپوپتـوز Bcl-2

مرگ برنامهريزی شده سلولي ميشوند( .)21با توجـه

عالوه بر

نيز در حمايت از آپوپتوز ناشي از  MgOدر سلولهای

به نتايج به دست آمده از اين پژوهش پيشنهاد ميشود

 AGSدر صورت وابسته به دوز اشاره شـد(  .)19ايـن

کــه چگــونگي اثــر نــانو ذرات بــر روی ســلولهــای

پژوهشها نشـان مـيدهـد کـه ايـن نـانوذره بـر روی

سرطاني مختلـ

بررسـي و از نتـايج آن بـه صـورت

سلول هـای سـرطاني معـده  AGSاثـر مثبـت کشـندگي

مقايسهای با نتايج اين تحقيق استفاده شود.

داشته است.
نتايج مطالعـه مـای و همکـاران در رابطـه بـا

نتيجهگيری

سميت نانوذره فريت منيزيم  MgFe2O4روی سلولهای

درمان سرطان توجه بسياری از دانشـمندان و

سرطاني سينه(رده سلولي )MCF7پس از رنـگآميـزی

پژوهشگران را به خود جلـب کـرده اسـت .يافتـههـای

با  AO/PIانجام گرفـت ،مشـخص کـرد کـه نـانوذرات

حاصل از اين مطالعه نشان داد که اثر نانوذره اکسـيد

مغناطيسي آپوپتوز را القا کردند .تغييرات ساختاری و

منيـزيم بـر روی سـلولهـای سـرطاني رده

و

مورفولــوژيکي ســلول مــورد مطالعــه ،ماننــد انقبــاو

سلولهای نرمال خون) (PBMCوابسته به دوز نبوده و

سلولي و تکهتکه شدن کروماتين ،با مرگ برنامهريزی

نــانوذره ه ـيچگونــه اثــر ســميت و کشــندگي بــر روی

شده سلولها مشاهده شـد و سـلولهـای کنتـرل هـيچ

سلولها نداشته است .اين يافتههـا ديـدگاه جديـدی را

آپوپتوزی را نشان ندادند ( .)19

در زمينه اسـتفاده از نـانوذرات در درمـان سـرطان

همچنين ژنگ و همکاران تأثير نانوذرات نقـره
را روی سرطان کبد انسان در ردههای  HepG2بررسي
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نانوذره مذکور الزم است از روشهای دقيق ديگر نيز
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سـميت قابـل

کرده و نشان دادند کـه نـانو ذرات نقـره در زنجيـره

سوگند انصاری مقدم و همکاران

به کار گرفته شود تا جزئيات بيشتر تغييـرات مـورد
مطالعه قرار گيرد .همچنين بررسي اثر ابعاد و اشکال
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مختل

اين نانوذره نيز ضروری است.

تقدير و تشکر
اين مقاله حاصل پايان نامه کارشناسـي ارشـد
ميباشد که با حمايت مالي دانشگاه اروميه انجام شـد.
بدين وسيله از همکـاری و مسـاعدت معاونـت محتـرم
پژوهشي تشکر و قدرداني به عمل ميآيد.
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Abstract:
Background and aim: Cancer is a complex genetic disorder, which is mainly caused by
environmental factors. Today nanoparticles are widely used in the field of medicine, pharmaceutical
and cancer treatment. Magnesium oxide nanoparticle is one of the most important mineral oxides.
The purpose of this study was to investigate the inhibition of K562 cancer cells line by oxidizing
magnesium nanoparticles.
Methods: In an experimental study, three healthy volunteers were isolated and peripheral blood
mononuclear cells were isolated. Cancer cells were prepared from the Pasteur Institute. Both cell
typs were separately cultured with different concentrations of magnesium oxide nanoparticles (0,
25, 50, 100, 200 mg / l) for 24 hours. Then, the cytotoxicity effect was evaluated on tumor and
normal cells by MTT (Tetrazolium Dye-Reduction Assay). Also, cancer cells stained with ochriddin
and propodium iodide were studied. Data were analyzed by ANOVA and Tukey test..
Results: MgO NPs had no effects on cell viability of K562 cancer cells and peripheral blood
mononuclear cell (normal cells) in MTT assay. The MgO NPs did not induce apoptosis which was
confirmed through acridine orange and propidium iodide double staining.
Conclusion: In this study, magnesium oxide nanoparticles in the concentrations and duration of
exposure did not significantly affect the fecundity of K562 and normal PBMC blood cells.
Key words: Apoptosis, Cancer, K562, Oxidizing monomer nanoparticle, MTT
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