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بررسي خواص ضد سرطاني نانوذرات نقره بر روی
سلولهای  5362سرطان مثانه در مقايسه با سلولهای
نرمال کلیه جنیني))HEK-293
*

ساجده داعي ،رقیه عباسعلي پورکبیره ،نسرين ضیاءمجیدی
گروه بیوشیمي بالیني ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ايران
تاريخ وصول1044/45/41 :

تاريخ پذيرش1044/40/43 :

چكیده
زمینه و هدف :نانوتكنولوژی يک حوزه تحقیقاتي جديد همراه با کاربردهای گسترده در مديريت سرطان ميباشد .از میان نانوذرات
فلزی مختلف ،نانوذرات نقره به دلیل دارا بودن پتانسیل ضد توموری باال ،در درمان بسیاری از سرطانها استفاده شده است .علي-
رغم مزايای بالقوه اين نانوذرات ،میزان تأثیر آنها بر روی سلولهای نرمال به يک چالش تبديل شده است .عالوه بر اين ،تا کنون
اثرات ضد سرطاني آنها بر روی سلولهای  5362سرطان مثانه به خوبي مشخص نشده است .هدف از اين مطالعه تعیین و بررسي
اثرات ضد سرطاني نانوذرات نقره بر میزان بقای سلولهای توموری  5362سرطان مثانه در مقايسه با سلولهای نرمال کلیه
جنیني HEK-293بود.
روش بررسي :در اين مطالعه تجربي که در سال  1044انجام شد ،بقای سلولهای  5362سرطان مثانه و سلولهای نرمال کلیه
جنیني) 70 (HEK-293ساعت پس از تیمار با نانوذرات نقره 54ـ 64نانومتری با غلظتهای(175ـ  4میكروگرم بر میليلیتر) به وسیله
آزمايش (MTTدی متیل تیازولـ دی فنیل تترازولیوم برومايد) بررسي گرديد .همچنین تغییرات مورفولوژيكي به وسیله میكروسكوپ
نوری ارزيابي شد .سطح بیان ژن  VEGFAو میزان مهاجرت سلولي به ترتیب با روشهای واکنش زنجیره ای پلیمراز کمي و تست
خراش مورد ارزيابي قرار گرفتند .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمونهای آماری آماری شاپیرو ويلک ،آنالیز واريانس
يک طرفه و دو طرفه ،تعقیبي توکي تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که کاهش میزان بقاء در سلولهای  5362و  HEK-293پس از تیمار با نانوذرات نقره به
صورت وابسته به دوز بوده ،که اين کاهش در سلولهای توموری  5362به صورت قابل توجهي بیشتر از سلولهای نرمال

HEK-

 293بوده است( .)p > 4/45عالوه بر اين ،تیمار با غلظتهای  54و  34میكروگرم بر میليلیتر نانوذرات نقره منجر به کاهش قابلتوجه
در بیان ژن  )p > 4/45( VEGFAو مهار مهاجرت سلولهای  5362سرطان مثانه گرديد(.)p > 4/441
نتیجهگیری :نانوذرات نقره ميتوانند بقای سلولهای  5362سرطان مثانه و سلولهای نرمال  HEK-293را کاهش دهند ،به طوری که
اثرات مهاری آنها بر بقای سلولهای توموری  5362نسبت به سلولهای نرمال به طور قابل توجهي بیشتر ميباشد .همچنین
نانوذرات نقره سبب کاهش مهاجرت سلولهای  5362سرطان مثانه نیز ميشوند.
واژههای کلیدی :نانوذرات نقره ،روش  ، MTTسلولهای  5362سرطان مثانه ،سلولهای کلیه جنین انسان()HEK-293
*نويسنده مسئول :نسرين ضیاءمجیدی ،همدان ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،گروه بیوشیمي بالیني
Email: n_ziamajidi@yahoo.com
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جايي که میزان بروز آن در کشورهای در حـال توسـعه

مقدمه
سرطان يک بیماری پیچیـده مـيباشـد کـه در آن

در حال افزايش است ،به نظر ميرسـد بـار بهداشـتي در

سلولهای نرمال بدن به سـلولهـای غیـر طبیعـي تبـديل

سطح جهاني بـه وسـیله ايـن سـرطان در آينـده افـزايش

شده و رشد کنتـرل نشـدهای از خـود نشـان مـيدهنـد،

يابد( 2و  .)3عليرغم پیشنهادها و درمـانهـای اخیـر بـه

بنابراين بافت غیرنرمالي تشكیل ميشود کـه تومـور نـام

منظور درمان اين سرطان ،میزان عود تومور زيـاد اسـت

دارد( 7و .)1طبق گزارشهای سـازمان بهداشـت جهـاني،

که به همین علت شیمي درمـاني نیـز اسـتفاده مـيشـود.

ساالنه  10میلیون مورد جديد ابتال به سـرطان شناسـايي

بنابراين ،برای درمان سرطان و همچنین کاهش عـود آن،

ميشود و طبق پیشبینيها ،تا سال  7464اين عدد بـه 73

نیاز چشمگیر به فناوریهای جديد وجود دارد .اخیراً يک

میلیــون خواهــد رســید( .)7ســرطان مثانــه شــايعتــرين

پنجره درماني امیدوار کننده بـا واسـطه نـانوذرات بـرای

نئوپالســم بــدخیم دســتگاه ادراری بــوده کــه از نظــر

درمانهای مؤثرتر ارايه شده است( 0و  .)8در طـي دهـه

بافتشناسي و نشانههـای بـالیني يـک بیمـاری هتـروژن

گذشته نانوتكنولوژی با کاربردهای متفـاوت و جديـد بـه

شناخته ميشود .تقريباً  6درصد از تمام تشـخیصهـای

سرعت توسـعه يافتـه اسـت .بـا توجـه بـه خیوصـیات

جديد سرطان و  7/1درصد از کل مرگ و میرهای ناشـي

فیزيكي و شیمیايي منحیر به فـرد نـانوذرات کـه ممكـن

از سرطان به دلیل سرطان مثانه است( .)6به عالوه ،ايـن

است با انواع حجیم آنها متفاوت باشـد ،چشـمانـدازهای

بدخیمي پنجمین سرطان شـايع در مـردان ايرانـي اسـت.

جديــدی از کاربردهــای تجــاری و علمــي بــا واســطه

میزان شیوع اين سرطان در جمعیت ايرانـي  66/7در هـر

نانوذرات فراهم شده اسـت .در زمینـه پزشـكي ،فنـاوری

 144444نفر ميباشد که اين میزان در مـردان  0/8برابـر

نانو پیشرفتهای امیدوار کننـدهای را در اسـتراتژیهـای

بیشتر از زنان است( .)0حدود  24درصد از بیماران مبتال

تشخیص و درمان سرطان از جمله از بین بردن تومور و

به اين سـرطان در زمـان تشـخیص مبـتال بـه نـوع غیـر

هــدف قــرار دادن آن ،از خــود نشــان داده اســت(.)14

تهاجمي هستند و  64درصد باقیمانده از سرطان مثانه از

بسیاری از مزيتهای نانوذرات فلزی پیرامون تكنولوژی

نوع مهاجم به عضـله اسـت کـه حتـي پـس از جراحـي و

و کاربردهای پزشكي به طور فزآيندهای در حـال نمايـان

درمان سیسـتمیک بـا خطـر بـاالی متاسـتاز و پیشـرفت

شدن هسـتند .نـانوذرات فلـزی بـه دلیـل انـدازه کوچـک،

همراه است( .)5شیوع سرطان مثانه از همه بـدخیميهـای

نسبت سطح بـه حجـم زيـاد و محـدوديت فضـايي دارای

ارولوژيک باالتر است .درطول سه دهه گذشته شیوع اين

خیوصــیات ويــژهای از جملــه ويژگــيهــای نــوری،

سرطان به طور قابل توجهي رو به افـزايش اسـت .از آن

الكترونیكي ،حرارتي و کاتالیزوری هسـتند( .)11در میـان
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خواص ضد سرطاني نانوذرات نقره بر روی سلولهای  5362سرطان مثانه

نانوذرات فلزی ،نانوذرات نقره ( )Ag NPsبه عنوان يكي از

پروآنژيوژنیک کلیدی مشتق شده از تومـور اسـت کـه

متداولترين نـانومواد بـا کاربردهـای گسـترده شـناخته

درعملكردهـــای مختلفـــي نقـــش دارد مثل(تحريـــک

مــيشــوند( .)17پــژوهشهــای قبل ـي نشــان دادهانــد کــه

آنژيـــــــوژنز ،واســـــــكولوژنزيس ،التهـــــــا و

مكانیسم سمیت سلولي نانو ذرات نقره شامل اخـتالل در

نفوذپـــذيری عـــرو )( .)10از آن جـــايي کـــه مهـــار

زنجیــره انتقــال الكتــرون میتوکنــدری ناشــي از تولیــد

رونوشتهـای

بـه میـزان قابـل تـوجهي زنـده

گونههای فعال اکسیژن) (ROSو قطع سنتز  ATPاست کـه

ماندن سلولهای سـرطاني مثانـه را کـاهش مـيدهـد،

به نوبه خود باعث آسیب به  DNAمـيشـود( .)16چنـدين

بنابراين ميتواند نقـش اساسـي در پیشـرفت سـرطان

مكانیسم مختلـف بـه ويـژه تولیـد بـیش از حـد  ،ROSدر

مثانه داشته باشد( .)74پژوهشهای گزارش کـردهانـد

سمیت ناشي از نانوذرات نقـره مشـارکت مـيکنـد .از آن

که نانوذرات نقره باعث مهـار تكثیـر سـلولي ناشـي از

جايي که سلولهای سرطاني بیشتر از سلولهـای عـادی

 ،VEGFمهاجرت و بقای سلولي از طريق مسیر وابسته

هسـتند(.)10

به  PI3K/Aktميشوند( .)71همچنین گزارش شده اسـت

مرگ سلولي ممكن است به دنبال افزايش سـطح  ROSدر

نــانوذرات نقــره در ســلولهــای ســرطاني نســبت بــه

حضور داروهای ضدسرطاني در سلولهای توموری القا

ســلولهــای ســالم ســمیت بیشــتری ايجــاد م ـيکننــد

شود( 13و.)15

کـــه بـــه دلیـ ـل تفـــاوت در شـــراي ســـلولي آنهـــا

نسبت به سطوح افزايش يافته  ROSحسـا

به تشكیل مويرگهای جديد از عـرو پیشـین،

VEGF-A

مــيباشــد( 76و .1.)77اخیــراً در علــم نانوفنــاوری و

آنژيوژنز يـا رگزايـي گفتـه مـيشـود کـه در شـراي

پزشكي تقاضا برای نـانوذرات نقـره بـه دلیـل ماهیـت

پاتولوژيک از جمله رشد و متاستاز تومور و همچنـین

بســیار مـؤثر آن بیشــتر شــده اســت( .)70بــا وجــود

در برخي از فرآيندهای فیزيولوژيک مانند ترمیم زخـم

داشـــــتن طیـــــف گســـــتردهای از کاربردهـــــای

و تولید مثل نقش مهمي ايفا ميکند( .)12تنظیم افزايشي

پزشكي ،مشخیات ايمنـي نـانوذرات نقـره بـه خـوبي

محــر هــای آنژيوژنیــک همــراه بــا کــاهش بیــان

مشـــخص نشـــده اســـت و نیــاز بـــه بررســي دارد.

مهارکنندههای آن ميتواند مسیرهای هدايت آنژيـوژنز

بــه همــین دلیـــل ،هــدف از ايـــن مطالعــه تعیـــین و

را تسهیل و در نتیجـه بـه رشـد بیشـتر تومـور کمـک

بررســـي اثـــرات سیتوتوکســـیک نـــانوذرات نقـــره

ميکند( .)18در حقیقت تومورها چنـدين فـاکتور رشـد

بـــر روی ســـلولهـــای تومـــوری  5362مثانـــه در

پروآنژيوژنیک را ترشـح مـيکننـد کـه در میـان آنهـا
فاکتور رشـد انـدوتلیالعروقـي( )1()VEGFيـک فـاکتور
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1-Vascular Endothelial Growth Factor
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مقايسه با سلولهـای نرمـال کلیـه جنینـي ()HEK-293

جنینــــي( )HEK-293بــــا اســــتفاده از ســــنجش

بود.

)دیمتیلتیازول  7 -و  3دی فنیـل تترازولیـوم

MTT

برمیـد(

بررسي شد.
بدين منظور سـلولهـای  5362و  HEK-293بـه

روش بررسي
در اين مطالعه تجربي که در سال  1044انجـام

ترتیب با تراکم  7×140و  11×146سلول در هر چاهک

شد ،رده سـلولي  5362سـرطان مثانـه و رده سـلولي

در پلیت  03خانه کشت داده شدند .پس از رسـیدن بـه

از بانـک سـلولي انسـتیتو

درجه اشـباع مـورد نظـر ،بـا غلظـتهـای(،2/8 ،6/0 ،4

پاستور ايران تهیه شد .سلولهای خريـداری شـده در

 37/5 ،61/75 ،15/3و  )175میكروگــــــــرم بــــــــر

محــــی کشــــت  RPMI-1640حــــاوی  14درصــــد

میليلیتر( )75از نـانوذرات نقـره تیمـار شـدند .بعـد از

ســــرم جنــــین گــــاوی) )KFBS100( (FBSو يــــک

انكوباســیون بــه مــدت  70ســاعت 14 ،میكــرو لیتــر از

درصـد آنتـيبیوتیـک پنـيسـیلینــ استرپتومايسـین

محلول  5( MTTمیليگرم بر میليلیتـر) بـه هـر چاهـک

) )BI-1203((Penicillin-Streptomycinو در شــــــــــراي

اضافه شده و به مدت 0ـ 6ساعت انكوباسـیون انجـام

کلیه جنیني

انسان)(HEK-293

 62و دیاکسـیدکربن  5درصـد کشـت

شد .سپس محی رويي هر چاهک خـارج گرديـد و بـه

داده شــدند .ســلولهــا پــس از گذشــت  7تــا  6روز بــا

منظور حل شدن کريستالهای فورمـازان  144میكـرو

اسـتفاده از تريپسـین 4/75 EDTA-درصـد پاســاژ داده

لیتر دیمتیلسولفوکسید( )DMSOبه هر چاهک اضـافه

شده و همه آزمايشات از پاساژ دوم تا دهم انجام شد.

شد .در نهــــايت جذ نوری چاهکها بـا استفــــاده

انكوباسیون

C

°

نانوذرات نقره با شكل کروی و با ابعاد تقريبي

از

(RT-2100C Microplate Reader, China) Elisa reader

54ـ 64نانومتر و غلظت  544میكروگرم بر میليلیتر از

در طول موج  524نانومتر انـدازهگیـری شـد .الزم بـه

شرکت پیشگامان نانومواد ايرانیان ،نانوثـاني (مشـهد،

ذکر است که ابتـدا میـانگین جـذ نـوری چاهـکهـای

ايران) خريداری شده و رقـتهـای مـورد آزمـايش بـا

بالنک از چاهکهـای ديگـر کـم شـده و درصـد بقـای

استفاده از محی کشت  RPMIو به صورت تـازه تهیـه
گرديد .تیوير میكروسكوپ الكتروني عبوری()TEM

()1

مربوط به نانوذرات نقره در شكل  1نشـان داده شـده

144

جذ نمونه تیمار شده
جذ کنترل

= درصد بقای سلولي

جهت تعیـین اثـرات نـانوذرات نقـره بـر شـكل
سلولها ،تغییرات مورفولوژيک نیز ارزيابي شد .بـرای

است.
اثر نانوذرات نقره بر میزان بقـای سـلولهـای
سرطاني  5362سرطان مثانه و سلولهای نرمال کلیـه

03

سلولها طبق فرمول زير محاسبه شد.

اين کار ابتدا سلولهای  5362و

HEK-293

به ترتیب با

تــراکم  6×145و  7×145در پلیــت  3خانــه رشــد داده
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شدند .بعد از گذشت  70سـاعت و رسـیدن بـه درجـه

اطمینان نسبي از اندازه مورد انتظـار محیـوالت

اشباع مورد نظر ،سلولها با غلظت برابر از نـانوذرات،

در طول آزمايشهای ابتدايي ،از الكتروفورز ژل آگارز

تیمار شدند .پس از  70سـاعت انكوباسـیون ،تغییـرات

استفاده شد.

مورفولوژيک به وسیله میكروسكوپ نـوری معكـو

PCR

در اين تحقیق به منظور بررسي اثر نـانوذرات

( )Nikon Eclipse TS 100و بـا بزرگنمـايي  ×14ارزيـابي

نقره بر مهاجرت سـلولهـای  5362سـرطان مثانـه از

گرديد.

تست خراش يا  Wound-healing assayاستفاده شـد .بـه
در اين مطالعه اثر نانوذرات نقره بـر بیـان ژن

طور خالصه ،سلولهای  5362با تراکم  7 ×145سـلول

 VEGFAمورد بررسي قرار گرفت .بـدين منظـور ابتـدا

در هر چاهک در پلیـت شـش خانـه کاشـته شـدند .در

 RNAکل از سلولهای  5362به وسیله محلول کیـازول

طول مـدت کشـت میـزان  FBSدر محـی کشـت از 14

(کیازيســت ،ايــران) اســتخراج گرديــد .بــه منظــور

درصد به  7درصد کـاهش يافـت .پـس از رسـیدن بـه

بررســـي کمیـــت و کیفیـــت RNAهـــای اســـتخراج

تــراکم ســلولي مناســب ،خــراش بــا اســتفاده از يــک

شده به ترتیـب از نـانودراپ و ژل آگـارز يـک درصـد

سرسمپلر زرد در وس چاهکهـا ايجـاد شـد .پـس از

اســـــتفاده شـــــد .ســـــپس از طريـــــق واکـــــنش

آن ،سلولها با غلظتهای( 54 ،34و  )4تیمار شده و به

و به وسیله کیت شـرکت بايوفكـت

مــدت  70ســاعت در انكوبــاتور قــرار گرفتنــد .فضــای

رونويسي معكو

(RT Series cDNA synthesis kit , Korea

™،)BioFact

 cDNAســاخته شــد .پرايمرهــای اختیاصــي ژنهــای

TS 100

 )Eclipseدر زمان  4و  70ساعت بررسي شـد.

به کمک نرمافزار  primer3طراحـي و

سرانجام ،مساحت فضای باقي مانده نسـبت بـه زمـان

سپس با استفاده از نرمافزار  primer blastتأيیـد شـدند.

 Imageمحاسبه شـده و

ACTB

و

ايجاد شده به وسیله میكروسـكوپ معكـو

(

Nikon

VEGFA

جهـــت انجـــام واکـــنش
محیـول شـرکت

PCR

 ،qRT-از

AMPLIQON

 ،Realمــدل(Life science

)Roche

Syber Green

و دســتگاه

صفر با استفاده از نرم افزار

درصد مهاجرت نسبت به کنترل بیان گرديد.
دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از

time-PCR

Light Cycler® 96

اســتفاده شــد .در نهايــت ،تغییــرات بیــان ژن

VEGFA

نسبت به بیان ژن بتا اکتین(ژن رفرانس) و با اسـتفاده

J

نرمافزارهای  SPSSو

Graph Pad Prism

و آزمونهای

آماری شاپیرو ويلک ،آنالیز واريانس يک طرفـه و دو
طرفه ،تعقیبي توکي تجزيه و تحلیل شدند.

از روش  7-ΔΔCtمحاسبه گرديـد( .)73هـمچنـین بـرای
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شكل  :1تیوير میكروسكوپ الكتروني عبوری) (TEMنانوذرات نقره برگرفته از شرکت نانو مواد ايرانیان(نانوثاني)

جدول  :1توالي پرايمرهای استفاده شده در مطالعه حاضر
)Product size(bp
177
81

Reverse
TAACGCAACTAAGTCATA
GTGATGATTCTGCCCTCCTC

يافتهها

Forward
AAGATCAAGATCATTGCT
CTTGCCTTGCTGCTCTACCT

Gene
β-actin
VEGFA

بقای سلولهای کلیـه جنینـي  HEK-293در غلظـتهـای
همــانطــور کــه در شــكل 7ـــ الــف مشــاهده

 37/5 ،61/75و  175میكروگرم بر میليلیتر نـانوذرات

ميشود ،بقای سلولهای  5362در تیمار با غلظتهـای

نقـــره پـــس از گذشـــت  70ســـاعت بــه ترتیـــب بـــه

 61/75 ،15/75 ،37/5 ،175و  2/8میكروگـــــرم بـــــر

 24/33±7/61 ،22/77±77/01و  50/48±5/408درصد

میليلیتر از نانوذرات نقره در مقايسـه بـا سـلولهـای

نسبت به سلولهای تیمار نشده( 144درصد زندهماني)

تیمـــار نشـــده ،کـــاهش معنـــيداری پیـــدا کـــرده

کاهش يافت .در سلولهای تیمار شـده بـا غلظـتهـای

اســت( .) p>4/441غلظــت مهــاری  54درصــد( )IC50از

 2/8 ,15/3و  6/0میكروگرم بـر میلـيلیتـر پـس از 70

نتايج حاصل از آزمايش  MTTو با استفاده از نرمافزار

ساعت میزان بقـای سـلولهـا بـاالی  84درصـد بـوده

گرف پد پريسم  00/02 ،0میكروگرم بر میلـيلیتـر بـه

است(شكل 7ـ ).
با توجه به شكل  6اثرات مهاری نانوذرات نقره

دست آمد.
اثــر غلظــتهــای مختلــف نــانوذرات نقــره بــر

بر بقای سلولهای  5362بسیار بیشـتر از سـلولهـای

زندهماني سلولهای نرمـال کلیـه جنینـي  HEK 293در

 HEK-293ميباشـد .بـین دو نمـودار حاصـل از میـزان

مقايسه با سلولهای تیمار نشده با استفاده از آزمايش

بقـــای ســـلولهـــای  5362و  HEK-293در حضـــور

 MTTدر زمــان  70ســاعت حــاکي از کــاهش بقــای

نـــانوذرات نقـــره اخـــتالف معنـــاداری وجـــود دارد

ســلولهــای  HEK-293بــه صــورت وابســته بــه دوز

( .)p>4/441نتـايج حاصـل از مقايسـه بـین دو نمــودار

ميباشد .با توجـه بـه نتـايج حاصـل از  ،MTTدرصـد

حاکي از حساسیت بیشتر سلولهـای تومـوری 5362

07
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نسبت به سلولهای  HEK-293در برابر نانوذرات نقـره
ميباشد.

با توجه به نتـايج حاصـل از  qRT-PCRپـس از
تیمار با غلظت  64میكروگرم بـر میلـيلیتـر نـانوذرات

همانطور که در شكل  0مشخص است ،پس از

نقره اختالف معنيداری در بیان ژن  VEGFAنسبت بـه

تیمار با غلظت 54میكروگرم بر میليلیتر در سلولهای

سلولهای تیمار نشده مشاهده نشد(شكل .)p<4/45()5

 5362تغییــرات مورفولــوژيكي واضــحي نســبت بــه

اگرچــه در تیمــار بــا غلظــت نزديــک بــه 54( IC50

سلولهای تیمار نشده مشاهده ميشود به طـوری کـه

میكروگرم بر میليلیتر) کـاهش  7برابـری ( )p=4/41و

پس از تیمار با نانوذرات نقره تعداد سـلولهـای 5362

در تیمار با غلظت  34میكروگرم بـر میلـيلیتـر کـاهش

کاهش يافته و سلولها از حالت طبیعي خارج شدهانـد.

 6/0برابری( .)p =4نسبت به سـلولهـای تیمـار نشـده

شكل سلولهای  5362از حالـت اپـيتلیـالي بـه حالـت

مشاهده گرديد(شكل .)5
نشان

دايرهای تغییر پیدا کرده است .تغییرات مورفولـوژيكي

همانطور که در شكل  3قسمت الف و

ايجاد شده در رده سلولي نرمـال  HEK-293نسـبت بـه

داده شـده اسـت ،پـس از گذشـت  70سـاعت از ايجــاد

سلولهای توموری  5362در غلظـت برابـر نـانوذرات

خراش میزان مهاجرت سلولها در گروههـای دريافـت

بسیار کمتر ميباشد ،زيرا شكل طبیعي سلولها تا حـد

کننده  34و 54میكروگرم بر میليلیتر نانوذرات نقره به

زيــادی حفــه شــده و تغییــر قابــل تــوجهي در تعــداد

مقــدار قابــل تــوجهي نســبت بــه گــروه کنتــرل کــاهش

سلولهای تیمار شده نسبت به کنترل مشاهده نشد.

يافت(.)p >4/441

شكل  :7اثرات نانوذرات نقره بر بقای سلولهای الف)  5362سرطان مثانه و ) نرمال کلیه جنیني()HEK-293
با استفاده از آزمايش  .MTTنتايج به صورت میانگین  ±انحراف معیار ) (SDنشان داده شده است
p < 4/41 ،* p < 4/45

**

و  : *** p < 4 /441اختالف معنيدار با سلولهای تیمار نشده(کنترل)(تعداد=)6
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شكل  :6مقايسه اثرات نانو ذرات نقره بر بقای سلولهای توموری  5362و سلولهای نرمال HEK-293

 *p < 4/45مقايسه بین رده سلولي نرمال و توموری

شكل  :0مقايسه تغییرات موفولوژيک در رده سلولي توموری  5362و سلولهای  HEK-293در حضور نانوذرات نقره ()Ag NPs
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خواص ضد سرطاني نانوذرات نقره بر روی سلولهای  5362سرطان مثانه

شكل  :5اثر نانوذرات نقره بر بیان ژن  VEGFAدر سلولهای 5362
نتايج بهصورت میانگین  SD ±نشان داده شدهاند.
 * p < 4/45و  *** p < 4 /441در مقايسه با گروه کنترل ).(n=6

شكل  :3اثر غلظتهای متفاوت نانوذرات نقره بر مهاجرت سلولهای 5362
 *** p < 4 /441در مقايسه با گروه کنترل.
 : nsعدم معنيداری بین گروههای مختلف.
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سلولهای  HEK-293پس از تیمار با غلظتهای مختلـف

بحث
سرطان به عنوان يک نگرانـي بهداشـت جهـاني

نانوذرات نقره باالی  54درصـد گـزارش شـده اسـت.

در دنیا شناخته ميشود .عليرغـم اسـتفاده از چنـدين

برخي از محققان گـزارش کـردهانـد کـه بقـای سـلولي

روش درماني از جملـه جراحـي ،پرتودرمـاني ،شـیمي

باالی  54درصد پس از تیمـار بـا نـانوذرات حـاکي از

درماني ،يـا ترکیبـي از آنهـا ،شـیوع ايـن بیمـاری بـه

غیرسمي بودن آنها ميباشد در حالي که بقای سلولي

سرعت رو به افزايش است .بنـابراين ،کشـف ترکیبـات

زير  54درصد نشاندهنـده سـمیت سـلولي نـانوذرات

جديد به منظور کاهش عوارض جانبي درمانهای رايج

اســتفاده شــده اســت( .)64در مطالعــهای ديگــر نیــز

مهم شناخته شده است .در ايـن زمینـه ،فنـاوری نـانو

پتانســیل ســمیت اختیاصــي نــانوذرات نقــره بــا

نقشي حیاتي در مديريت محدوديتهای رايـج پزشـكي

ســايز  74-7نــانومتر را در ردههــای ســلولي

ايفا ميکنـد( 78و  .)72هـدف از ايـن مطالعـه تعیـین و

(آدنوکارسینومای پسـتان)(A431 ،سـرطان پوسـت) و

بررسي اثرات ضد سرطاني نانوذرات نقـره بـر میـزان

(HepG2هپاتومـا) نســبت رده ســلولي نرمــال

بقــای ســلولهــای تومــوری  5362ســرطان مثانــه در

بررسي شد .نتايج تحقیق آنان نشان ميدهد که سمیت

مقايسه با سلولهای نرمال کلیه جنیني) )HEK-293بود.

نانوذرات نقره بر روی سلولهای سرطاني به صورت

نتايج مطالعه حاضـر نشـان داد کـه نـانوذرات

وابسته به دوز بوده ،اما بر سلولهای نرمال

MCF-7

HEK-293

HEK-293

نقره استفاده شده ،اثرات سمي قابـل تـوجهي بـر روی

تأثیر قابلتوجهي ندارد ( .)61عـالوه بـر ايـن ،سـمیت

سلولهـای  5362سـرطان مثانـه دارنـد در حـالي کـه

نانوذرات نقرهی ساخته شـده بـه روش زيسـتي و بـا

اثــرات ســمي آنهــا بــر ســلولهــای نرمــال کلیــه

ســـايز54ــــ 74نـــانومتر بـــر روی ســـلولهـــای

جنیني( )HEK-293بسیار کمتر اسـت .در همـین راسـتا،

نرمال( )CHANGو سـرطان کبـد( )HuH-7بررسـي شـد.

احمديان و همكاران گزارش کردهاند که نانوذرات نقره

نتايج اين مطالعه نشان داد کـه نـانوذرات نقـره تكثیـر

با سايز تقريبي  64نانو متر اثرات سمي قابـل تـوجهي

سلولها را به روشي وابسته به غلظت مهار ميکننـد و

بر روی سلولهای کارسینومای کبدی ( )HepG2پس از

ســلولهــای  HuH-7نســبت بــه ســلولهــای

گذشت  08ساعت داشته و میزان

CHANG

 25میكروگـرم

حساسیت بیشتری نسبت بـه حضـور نـانوذرات نقـره

بر میليلیتر محاسبه شد( .)75در حـالي کـه در تحقیـق

نشان دادند ( .)64عالوه بـر ايـن ،در تحقیـق حاضـر و

آنان غلظت زير  144میكروگرم بر میليلیتـر در زمـان

مطالعه حـاجبي و همكـاران( )67نشـان داده شـده کـه

 70ســاعت اثــرات ســمي قابــل تــوجهي را بــر روی

نــانوذرات نقــره ســبب تغییــرات مورفولــوژيكي قابــل

ســلولهــای ســرطاني کبــد نشــان نــداده اســت .در

تـوجهي از جملـه کـاهش سـايز و تعـداد سـلولهـا در

مطالعهای( )70مشـابه بـا نتـايج تحقیـق حاضـر بقـای

سلولهای سرطاني ميشوند که حاکي از اعمال اثـرات
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سمي به وسیله نانوذرات بر سلولهای سـرطاني مـي-

منجر به کاهش قابـل مالحظـه بیـان ژن  VEGFدر رده

باشد .همچنین ،هم راستا با نتـايج مطالعـه حاضـر ،در

سلولي سرطان پستان ( )MDA-MB231ميشوند و تأکید

مطالعــهای تغییــرات مورفولــوژيكي و کــاهش تــراکم

کــردهانــد کــه نــانوذرات نقــره پتانســیل خــوبي بــرای

ســلولي در ردههــای ســرطاني مشــاهده شــد کــه ايــن

ســرکو ســرطان پســتان دارنــد ( .)60هــمچنــین ،در

تغییـرات در رده نرمـال کلیـه جنینـي  HEK-293بســیار

تحقیق بهارآرا و همكاران نیز هماننـد مطالعـه حاضـر

کمتر بوده است(.)61

نشان داده شد که تیمار بـا نـانوذرات نقـره منجـر بـه

نتايج مطالعه حاضر و پژوهشهای ذکر شـده
بیان ميکنند که نانوذرات نقره در سلولهای سـرطاني

کاهش بیان ژن  VEGFAدر سلولهـای سـرطان دهانـه
رحم ( )Hellaميشود (.)65

تا حد زيادی به صـورت اختیاصـي عمـل کـرده کـه

فرآيند آنژيوژنز خونرسـاني بـه سـلولهـای

بیانگر پتانسیل مناسب اين نانوذرات برای به کارگیری

سرطاني را تسهیل کرده و به پیشرفت تومور ،حمله و

به عنوان يک ماده ضد سرطاني است .به نظر ميرسد

متاستاز کمک ميکند .کشف مواد ضد آنژيـوژنز(عـدم

که تفاوتهای مشاهده شده در اثرات مهاری تـا حـدی

تأمین خونرساني) منجر بـه مهـار رشـد سـلولهـای

به تفاوت در اندازه يا روش سنتز آنها مربوط است و

سرطاني بهمنظور درمان سرطان مـيشـود .مكانیسـم

حتي ممكن است به پاسخهای متفاوت فیزيولوژيكي در

اصلي عملكرد داروهـای آنتـيآنژيوژنیـک اتیـال بـه

سلولهـای مختلـف نیـز بسـتگي داشـته باشـد .جـذ

فاکتورهــای رشــد ماننــد فــاکتور رشــد انــدوتلیال

نانوذرات نقره نیز در سلولهای مختلف ،متفاوت است،

عروقي( )VEGFاست ،بنابراين مانع از هرگونـه اتیـال

اما اندوسیتوز و فاگوسـیتوز دو روش اساسـي جهـت

فاکتورهای رشد به گیرندههای مربوطه ماننـد گیرنـده

جذ نانوذرات نقره در سلول بیان شدهاند که محدوده

فاکتور رشد اندوتلیال عروقي( )VEGFRميشوند .پیوند

جذ به سايز نانوذره و نوع سلول بستگي دارد(.)66

بین فاکتور رشد و گیرنده آن اصليترين روشي اسـت

در نتــايج حاصــل از تحقیــق حاضــر مشــاهده

که باعث ايجاد رگهای خوني جديد ميشود .با توجـه

گرديــد کــه نــانوذرات نقــره بیــان ژن  ،VEGFAيكــي از

به اين واقعیـت کـه  VEGFAيـک محـر حیـاتي بـرای

فاکتورهای مهم در فرآيند آنژيوژنز ،را تا حـد زيـادی

آنژيوژنز در سلولهای تومـوری اسـت( ،)72بـه نظـر

کاهش ميدهد .عالوه بر اين ،نتايج تست خراش حـاکي

ميرسد ساخت عوامل ضد سرطان مبتني بـر

از آن است که نانوذرات نقره استفاده شده به صـورت

برای جلوگیری از پیشرفت سـرطان از اهمیـت بـااليي

قابلتوجهي میزان مهاجرت سلولهای تومـوری 5362

برخوردار خواهد بود.

VEGFA

را نیز کاهش ميدهند .مطابق با نتـايج تحقیـق حاضـر،

کاهش بیـان ژن  VEGFAو سـرکو مهـاجرت

حاجبي و همكاران گزارش نمودهاند که نانوذرات نقـره

سـلولي در ايــن مطالعــه نشــان داد کــه ايــن نــانوذرات
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م ـيتوانن ـد مهــاجرت در ســلولهــای  5362ســلول را

صــورت معنــيداری بیشــتر اســت .عــالوه بــر ايــن،

VEGFA

نانوذرات نقره ميتوانند بیـان ژن  VEGFAو مهـاجرت

کاهش دهند .اگرچه پیشنهاد ميشود پـروتئین

در لیزات و يا سوپرناتانت سلولي اندازهگیری شود که

سلولي را در سلولهای سرطاني  5362کاهش دهند.

مــيتــوان آن را يكــي از محــدوديتهــای ايــن مطالعــه
دانست .هم چنین با توجـه بـه اثـرات آپوپتوتیـک ايـن
نــانوذرات در ســلولهــای ســرطاني( ،)63پیشــنهاد

تقدير و تشكر
ايــن مقالــه برگرفتـــه از طـرح تحقیقـاتي در

ميشود که اثرات آپوپتوتیک آن در رده سـلولي 5362

دانشــــگاه علــــوم پزشكـــي همــدان بــا کــد اخــال

با استفاده از پارامتر های مختلف از جمله اندازهگیـری

 IR.UMSHA.REC.1399.203مــيباشــد .نويســـندگان بــر

پروتئین  )1( Baxو  )7(Bcl-2ارزيابي شود .به عـالوه ،بـر

خود الزم ميداننـد از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری

مشــاهدات تحقیــق حاضــر ،بـه نظــر مــيرســد

دانشـــگاه علـــوم پزشـــكي همــــدان بــــه خاطــــر

حساسیت سلولهای سرطاني در برابر نانوذرات نقـره

حمايــت مالــي ايــن مطالعـــه تشـــكر و قدردانـــي

بیشتر از سلولهای نرمال کلیه جنیني( )HEK-293است.

نماينــد.

اسـا

اگرچه بهتر است سمیت اختیاصي ايـن نـانوذرات در
رده سلولي  5362به طور همزمان با سلولهای سـالم
مثانه مقايسه شود .همچنین ،آزمايشات حیواني نیز بـه
منظور به کارگیری اين نـانوذرات در درمـان سـرطان
مثانه و يا ديگر سرطانها پیشنهاد ميشود .عليرغـم
تــالشهــای تحقیــق حاضــر بــرای ي ـافتن اثــرات ضــد
سرطاني نانوذرات نقره بر روی سـلولهـای سـرطاني
مثانه ،پژوهشهای بیشتری بـرای بررسـي مسـیرهای
مرتب با آنژيوژنز در سرطان مثانه نیاز است.

نتیجهگیری
با توجه به نتايج تحقیق حاضـر ،بقـای سـلول-
های  5362سرطان مثانـه در حضـور نـانوذرات نقـره
کاهش مييابـد بـه طـوری کـه میـزان ايـن کـاهش در
مقايسه با سلولهای نرمـال کلیـه جنینـي  HEK-293بـه
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Abstract:
Background & aim: Nanotechnology is a new research field with wide applications in cancer
management. Among the various metal nanoparticles, silver nanoparticles have been used to treat
many cancers due to their high antitumor potential. Despite the potential benefits of these
nanoparticles, the extent to which they affect normal cells has become a challenge. In addition,
their anti-cancer effects on 5637 bladder cancer cells have not been well established. The aim of
the present study was to determine the anti-cancer effects of silver nanoparticles on the survival of
5637 bladder cancer tumor cells in comparison with normal embryonic kidney cells HEK-293.
Methods: In the present experimental study performed in 2021, the survival of 5637 cells of
bladder cancer and normal cells of embryonic kidney (HEK-293) 24 hours after treatment with 3050 nm silver nanoparticles with concentrations (0-125). Micrograms per milliliter was evaluated by
MTT(dimethyl thiazole-diphenyltetrazolium bromide) test. Morphological changes were also
assessed by light microscopy. VEGFA gene expression level and cell migration rate were
evaluated by quantitative polymerase chain reaction and scratch testing, respectively. The
collected data were analyzed using Shapiro-Wilk statistical tests, one-way and two-way analysis of
variance, Tukey post hoc test.
Results: The results of the present study indicated that the reduction in survival in 5637 and HEK293 cells after treatment with silver nanoparticles was dose-dependent, which significantly
decreased in 5637 tumor cells. HEK-293 was more than normal cells (p <0.05). In addition,
treatment with concentrations of 50 and 60 μg / ml silver nanoparticles significantly reduced
VEGFA gene expression (p<0.05) and inhibited the migration of 5637 bladder cancer cells
(p<0.001).
Conclusion: AgNPs could reduce the viability of 5637 and HEK-293 cells as their inhibitory effects
on 5637 cells viability were significantly more than HEK-293. Furthermore, AgNPs suppressed the
5637 cells migration.
Keywords: Silver nanoparticles, MTT method, 5637 bladder cancer cells, Human fetal kidney cells
(HEK-293)
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