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بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط عصاره
آبی گیاه روناس بر سلول های سرطانی کبد( )HepG2در مقایسه
با سلول نرمال فیبروبالست پوستی()HDF
سارا قندهاری ،1مسعود همایونی تبریزی ،1پوران اردالن
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 )2گروه شیمی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
تاریخ پذیرش96/11/10 :

تاریخ دریافت96/06/27 :

چکیده
مقدمه :نانوذرات به دلیل توانایی بالقوه در زمینه های مختلف از جمله پزشکی و دارو مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند .نانوذرات نقره از
شناخته شده ترین ترکیبات در دارورسانی و درمان سرطان به شمار می آید .بررسی ها نشان می دهد که نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز
دارای اثرات ضد میکروبی ،آنتی اکسیدان ،سیتوتوکسیک و ضد التهابی می باشند .لذا در این مطالعه توان آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوذرات
نقره سنتز شده از عصاره گیاه روناس بر علیه سلول های سرطان کبد و سلول های نرمال فیبروبالستی پوست با استفاده از پروتوکل های
استاندارد بررسی شد.
مواد و روش ها :ابتدا نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی روناس تهیه شد و سپس تـــوان مهــاری نانوذره ســـنتز شده بر علیه
رادیکال هـــای آزاد  ABTSو  DPPHمورد ارزیابی قرار گرفت .از روش  MTTبه منظور ارزیابی میزان سمیت این نانوذرات در غلظت های
مختلف بر علیه سلول های نرمال فیبروبالست پوستی( )HDFو سلول های سرطان کبد( )HepG2استفاده شد .به این ترتیب که ابتدا سلول ها
کشت داده شد و سپس به مدت  24ساعت در معرض غلظت های مختلف نانوذرات قرار گرفتند و در نهایت میزان سمیت با استفاده از محلول
 MTTسنجش گردید.
یافته های پژوهش :نتایج به دست آمده نشان داد که نانوذرات نقره قادر است به صورت وابسته به غلظت اثر مهاری بر رادیکال های
آزاد  ABTSو  DPPHاعمال نماید به طوری که با افزایش غلظت تا  1250میکروگرم بر میلی لیتر میزان مهار رادیکال های آزاد به باالی 80
درصد افزایش نشان داد و هم چنین  IC50برای  ABTSو  DPPHبه ترتیب  140و  60میکروگرم بر میکرولیتر گزارش گردید .نتایج حاصل از
بررسی اثر سمیت نانوذره بر سلول های سرطان کبد نشان داد که این نانوذرات قادر است سلول های سرطانی را در غلظت های بسیار پایین مهار
کند( )IC50: 6 µg/mlحال آن که در این غلظت ها بر سلول های نرمال اثر کشندگی ندارد(.)IC50: 100 µg/ml
بحث و نتیجه گیری :نتایج نشان می دهد که نانوذرات سنتز شده دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و هم چنین قادر است در غلظت
پایین سلول سرطان کبد را مهار و در غلظتی مشابه بر سلول نرمال اثر سمیت نداشته باشد که همین امر این نانوذره را کاندیدی مناسب جهت
استفاده در مهار سلول های سرطانی می کند.

واژه های کلیدی :نانوذرات نقره ،گیاه روناس ،آنتی اکسیدان ،سیتوتوکسیک
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مقدمه
سرطان کبــد از رایج ترین ســرطان ها به شمار
می آید و آمار مرگ و میر ناشی از ســـرطان نشــان
می دهد که تقریباً تمامی بیماران در طی سال اول ابتال
فوت کرده اند که علت مرگ و میر باال ابتال به عفونت
ویروس هـــپاتیــت می باشد ،متاسفانه تعداد بیماران
تشخیصی در سراسر جهان به طور چشمگیری افزایش
پیدا کرده و در چند دهه آینده افزایش خواهد یافت(.)1
بررسی ها نشان می دهد که سلول های سرطان کبد به
برخی از درمان های رایج از جمله رادیوتراپی مقاوم
هستند لذا شناسایی درمان های موثر و ایمن می تواند
در جهت حذف سلول های سرطانی و جلوگیری از
سرطان موثر باشد( .)1نانوتکــنولوژی علـــم تولید،
شناسایی و دستکاری مواد در مقیاس نانو می باشد و
دارای طیف وسیعی از کاربردها در زمینه های پزشکی
شامل تشخیص ،مانیتورینگ و درمان سرطان است(.)2
نانوذرات فلزی شامل طیف وسیع فلزات از جمله طال،
نقره ،پالتین و پاالدیوم می شــوند و حتی از فلزات
پایه ای چون نیکل ،کبالت و مس قابل سنتز است(.)3
هر یک از این ترکیبات دارای ویژگی های منحصر به
فردی می باشند برای مثال می توان به نانوذرات نقره
اشاره نمود .این نانوذرات با خواص ضـد میکروبی و
آنتی اکسیدانی خود کاندیدی مناسب در جهت استفاده
در پزشکی و داروسازی ،بهداشتی و غیره است( .)4تولید
نانوذرات با روش های مختلف فیزیکی ،شیمیایی و
زیستی انجام پذیر است( )5و تمرکز آن بیشتر بر سنتز
نانوذرات با خواص ضد میکروبی و آنتی اکـــسیدانی
می باشـــد که می تـــوان از آن ها برای مقـــابله با
بیماری های دژنراتیو و سرطان استفاده نمود( .)6در
سنتز نانوذرات به روش های فیزیکی و شیمیایی،
استفاده از ترکیبات غیر قابل تجزیه به عنوان عوامل
کاهش دهنده به طور بالقوه برای محیط زیست و
سیستم بیولوژیکی خطرناک است( .)7لذا ،اخیراً روش
زیستی سبز با استفاده از عصاره گیاهان دارویی با
خواص مختلف از جمله خاصیت آنتی اکسیدانی به دلیل
زمان و هزینه کمتر در سنتز نانوذرات ،اهمیت خاصی به
دست آورده است( .)8استفاده از نانوذرات به عنوان
عوامل درمانی فرصت های جدیدی را برای پیشرفت
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روش های درمانی فراهم می آورد .گیاهان به دلیل
عاری بودن از مواد شیمیایی سمی و هم چنین ارائه
پوشش طبیعی نقش مهمی در ســـنتز نانوذرات ایفا
می کنند(.)9
بیشترین اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های گیاهی
به دلیل حضور ترکیبات فــنلی مانـــند فالونوئیدها،
اسیدفنولیک ،تانن ها و دیترپن ها است( .)10-12اخیراً،
روند تحقیق در آنتی اکــسیــدان های طبیعی و آنتی
اکسیدان مصنوعی منجر به غربالگـــری و شناسایی
آنتی اکسیدان های جدید از منابع گیاهی شده است.
گزارش شده است که آنتی اکسیدان مصنوعی دارای
اثرات ضد ایدز ،ضد انعقادی و ضد توموری است(.)13
برآورد پتانسیل آنتی اکسیدانی و ظرفیت کاهندگی با
روش های مختلفی انجام می شود .این روش ها به
عنوان تست های مبتنی بر انتقال الکترون و هیدروژن
طبقه بندی شده اند FRAP ،ABTS، DPPH .و
 Folin Ciocalteuنمونه هایی از آزمایشات مبتنی بر
انتقال الکترون هستند .در چنــین واکنـــش هــایی،
آنتی اکسیدان های موجود در نمونه الکترون ها را به
اکسیدان هایی مانند رادیکال  DPPHیا یون فلزی
موجود در واکنش  Folin Ciocalteuانتقال می دهند.
بنا بر این ،با ثبت تغییرات در جذب در یک طول موج
خاص ،ظرفیت کل کاهش یک نمونه را می توان از
یک منحنی استاندارد محاسبه کرد( .)14فـــعالیــت
آنتی اکسیدانی در عصاره گیاهی می تواند نقش مهمی
در رفع اکسیژن تک و سه گانه ،تجزیه پراکسیدها و یا
خنثی سازی رادیکال های آزاد داشته باشد( .)15بنا بر
این فرض شده است که فعالیت آنتی اکسیدانی باالتر
نانوذرات ممکن است به دلیل جذب ترجیــحی ماده
آنتی اکسیدان از عصاره بر روی سطح نانوذرات باشد.
از جمله ویژگی های دیگر نانوذرات اثر سمیت آن ها بر
سلول های سرطانی است که با توجه به نوع نانوذرات و
دودمان سلولی می تواند متفاوت باشد(.)16،17
پارامترهای مختلف مانند میزان سطح ،اندازه ذرات و
واکنـش پـــذیری ســطح ،سمــیت نانــــوذرات را
در عصاره های گیاهی تعیین می کنند( .)18هزاران
گونه گیاهی دارای پتــانسل خوب جهت ارائه درمان
مستقیم و یا حاوی ترکیبات درمانی وجود دارد .گیاهان

دوره بیست و شش ،شماره دوم ،خرداد 97

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

مورد توجه بسیاری از آزمایشگاه های شیمی قرار گرفته
و قادر به بیوسنتز بسیاری از بیوملکول های مختلف
است( .)14روناس گیاهی است خودرو با ساقه خاردار و
ارتفاعی حدود دو متر که در مناطق مدیترانه ،در شمال
آفریقا و برخی مناطق آسیا می روید .در بسیاری از
مجامع از این گیاه در تولید رنگ استفاده می گردد.
بررسی های بیشتر نشان داده که روناس گیاه دارویی
مهمی است که برای درمان بیماری های مختلف مورد
استفاده قرار می گیرد ،وجود ترکیبات فنول و فالونویید
این گیاه می تواند اثر آنتی اکسیدانی این گیاه را توجیه
نماید( .)19با توجه به این که تاکنون از این گیاه به
منظور سنتز نانوذرات استفاده نشده بود لذا در این
مطالعه نانوذرات نقره با استفاده از گیاه روناس سنتز شد
و اثرات بیولوژیک آن با تکیه بر ویـــژگــــی های
آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی بر علیه دودمان سرطان
کبد در مقایسه با سلول نرمال فیبروبالستی پوست مورد
ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش ها
مواد مورد استفاده :به منظور انجام این بررسی دو
دودمان سلولی شامل سلول های سرطان کبد انسانی
( )HepG2و سلول نرمال فیبروبالست پوستی()HDF
از پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد
تهیه گردید .محیط کشت  ،DMEMســرم جنیـــنی
گاوی( ،)FBSآنتی بیــوتیـــک ،تریپسین ،بافر فسفات
( )PBSبا مـــارک  Invitrogenتهیه گردید،ABTS .
 DPPHو پتاسیم پرسولفات از شرکت سیگما جهت
بررسی اثر آنتی اکسیدانی تهیه گردید .تمام مواد
شیمیایی مورد استفاده در سنتز نانوذرات از کمپانی
مرک خریداری شد.
تهیه عصاره آبی روناس :پودر روناس( 10گرم) در
 100میلی لیتر آب مقطر مخلوط گردید و در دمای 50
درجه سانتی گراد حرارت داده شد .عصاره از طریق
کاغذ صافی وایتمن صاف گردید.

بیوسنتز نانوذرات نقره از عصاره گیاه روناس با
روش سبز :سنتـــز نانوذرات نــقره با استفاده از روش
قربانی و همکاران با اندکی تغییر صورت گرفت .برای
این منظور  500میلی لیتر  AgNO3یک میلی موالر با
 1میلی لیتر عصاره روناس با غلظت  100میلی موالر
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برای  60دقیقه در دمای  35درجه سانتی گراد مخلوط
شد و سپس مجدداً در  2ساعت دیگر در دمای اتاق
قرار گرفت .محصول جامد قهوه ای با استفاده از
سانتریفوژ با  10/000دور در دقیقه برای  10دقیقه و
شستشوی دقیق با آب مقطر جمع آوری شد.
محصوالت نهایی با خشک شدن در دمای  45درجه
سانتی گراد به دست آمد(.)20
ارزیابی توان آنتی اکسیدانی نانوذرات :سنــجش
میزان مهار رادیکال های آزاد یکی از بهترین روش ها
برای ارزیابی توان آنتی اکسیدانی مواد به شمار می آید.
از روش مهار رادیکال هــای آزاد  ABTSو DPPH
می توان به عنوان دو روش رایج به منظور سنجش
فعالیت آنتی اکسیدانی مواد استفاده نمود .روش
 DPPHاولین بار در سال  1958توسط  Bloisمورد
استفاده قرار گرفت(.)21
در این دو روش رادیکـــال های آزاد ( DPPHاز
ارغوانی به زرد) و ( ABTSاز سبز به زرد) احیاء شده و
رنگ آن ها تغییر می یابد و ترکیباتی که قابلیت احیاء
این رادیکال های آزاد را دارند به عنـــوان عوامــل
آنتی اکسیدان در نظر گرفته می شوند.
ارزیابی میزان مهار رادیکال آزاد  :DPPHاین
روش به دلیل ساده بودن و حساسیـــت باال یکی از
رایج ترین روش های مورد استفاده در ارزیابی فعالیت
آنتی اکسیدانی ترکیبات مختلف به شمار می رود(.)22
اساس این روش بر جذب هیدروژن توسط رادیکال آزاد
 DPPHو تغییر رنگ آن از ارغوانی به زرد می باشد که
سبب کاهش میزان جذب در طول موج  517نانومتر
می گردد چرا که رادیکال های آزاد  DPPHبیشترین
میزان جذب را در طول موج  517نانومتر دارند .در این
روش  1میلی گرم از پودر  DPPHدر  16/9میلی لیتر
اتانول حل شد و به عنوان محلول کاری مورد استفاده
قرار گرفت .برای ارزیابی میزان مهار رادیکال های آزاد
توسط نانوذرات ابتدا نیم میلی لیتر از غلظت های
مختلف نانوذره که با روش رقیق سازی سریالی به
دست آمده است( 39تا  1250میکروگرم بر میلی لیتر)
در میکروتیوپ آماده ســازی شـــد و در ادامه به هر
میکروتیوپ حجم برابری از رادیکال آزاد DPPH
افزوده شد( .)23از اتانول به عنوان کنترل منفی و از
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( BHAآنتی اکسیدان سنتزی) به عنوان کنترل مثبت
استفاده شد .برای ارزیابی میزان مهار رادیکال آزاد از
شاخص  IC50استفاده شد که اشاره دارد به غلظتی از
ماده که سبب مهار  50درصد از رادیکــال های آزاد
می گردد .میزان این شاخص را می توان از رابطه ذیل
محاسبه نمود:
ODکنترل OD-نمونه OD/کنترل×100
ارزیابی میزان مهار رادیکال آزاد  :ABTSرادیکال
آزاد  ABTSفعال تر از  DPPHاست به همین دلیل
سرعت واکنش پذیری آن با ترکیبات آنتی اکسیدانی
بیشتر از سایر رادیکال های آزاد می باشد .به همین
دلیل به طور گسترده ای از این روش استفاده می گردد.
در این روش ابتدا با استفاده از اکسیداسیون ABTS
توسط پتاسیم پر سولفات رادیکال های آزاد ABTS
تولید شده و سپس میزان مهار این رادیکال ها توسط
ترکیبات آنتی اکســـیدانی بررسی می گـــردد .این
رادیکال های آزاد بیشترین جذب را در طول موج 734
نانومتر دارا می باشند و لذا مهار این رادیکال ها سبب
کاهش میزان جذب در این طول موج می گردد .در این
روش ابتدا محلول  7( ABTSمیلی موالر) تهیه شد و
سپس پتاسیم پر سولفات جهت اکسیداسیون به آن
اضافه گردید در ادامه جهت کامل شدن روند
اکسیداسیون و تولید رادیکال های آزاد این محلول به
مدت  16ساعت در تاریکی قرار گرفت .سپس محلول
حاصل تا رسیدن به جذب  0/07در طول موج 734
نانومتر رقیق سازی شد و به عنوان محلول کاری مورد
استفاده قرار گرفت .در ادامه غلظت های مختلف
نانوذره تهیه و با حجم برابر از محلول کاری ABTS
مخلوط و به مدت یک ساعت در دمای اتاق و در
تاریکی قرار گرفت .پس از طی انکوباسیون میزان جذب
در طول موج  734نانومتر اندازه گیری و میزان مهار با
استفاده از فرمول باال محاسبه شد .از اتانول(کنترل
منفی) و ( BHAکنترل مثبت) استفاده شد(.)15
آزمون ارزیابی سمیت سلولی :جهت ارزیابی اثر
سمیت سلولی نانوذرات از آزمون  MTTاستفاده شد در
این بررسی تنها فاکتور غلظت مورد ارزیابی قرار گرفت
به همین منظور میزان سمیت نانوذرات بر سلول ها24 ،
ساعت پس از تیمار ارزیابی گردید .این آزمون بر

سنـــجش میزان مهار رادیکال آزاد :ABTS
آنالیــز داده ها نشـــان داد که غلـــظت در معرض
قرارگیـــری با نانــــوذرات تـــاثیر مـــعناداری بر
مهـــار رادیکال ABTSدارد( .)P≤0.001همــــان
طور که داده ها نشان می دهد میزان مهار رادیکال آزاد
 ABTSبا افزایـش غلظت نانوذرات افزایش چشمگیری
را نشان می دهــــد به طوری که در غلظت 39
میـــکروگرم بر میـــلی لیتر میزان مهار  45درصد و با
افزایـــش غلــــظت به  1250میزان مهار  84درصد
افــــزایش نــــشان داد و در طی این آزمون IC50
حدود  60میکروگرم بر میکرولیتر گزارش گردید که
نشان دهنده آن است حدود  50درصد رادیکال های آزاد
در این غلظت مهار شده اند(.نمودار شماره .)1
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اســـاس احــیــاء  MTTتوســط دهـــیدروژنازهای
میتوکندریایی سلول های زنده و ایجاد رنگ فورمازان
ارغوانی رنگ صـــورت می گیرد .برای این منظور
سلول های سرطان کبد( )HepG2و سلول های نرمال
( )HDFبه صورت جدا از هم به تعداد  1×105سلول
در هر چاهک درون پلیت  96خانه ای با حجم نهایی
 100میکرولیتر کشت داده شدند و پس از گذشت 24
ساعت ،با غلظت های مختلف نانوذره(،100 µg/ml
 )2 ،5 ،6 ،12 ،25 ،50تیمار شدند .از سلول های تیمار
نشده به عنوان کنترل استفاده شد .برای هر گروه سه
تکرار در نظر گرفته شد 24 .ساعت پس از هر تیمار،
کریستال های فورمازان تشـــکیــل شده در حالل
 DMSOحل شدند و سپس در  570نانومتر با استفاده
از االیزا ریدر میزان جذب اندازه گیری شد .در انتها
درصد تکثیر سلولی به صورت نسبت  ODنمونه به
 ODکنترل× 100محاسبه شد و  50درصد غلظت
مهاری ،به عنوان  IC50در نظر گرفته شد(.)24
آنالیز آماری :از نرم افزار  SPSSجهت آنالیز داده ها
استفاده گردید .برای بررسی نتایج و مقایسه میانگین
عصاره های مختلف از آزمون تجزیه واریانس یک
طرفه  ANOVAجهت مقایسه کلی و سپس از آزمون
 LSDاستفاده شد .تمامی اندازه گیری ها برای هر
نمونه سه بار تکـــرار شــد و مــقادیر به صـــورت
میانگیــن±انحراف معیار گزارش گردید.
یافته های پژوهش
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نقره سنتز شده توسط گیاه روناس با سطح معنی داری ***P≤0.001

سنجش میزان مهار رادیکال آزاد  :DPPHبررسی
نتایج میزان مهار رادیکال هــای آزاد  DPPHنشــان
می دهد که با افزایش غلظت نانوذرات میزان مهار نیز
افزایش چشمگیری داشـــته است .مـــیزان مهــار
رادیکال های آزاد در غلظت  39میکروگرم بر میلی لیتر
در حدود  21درصد می باشد و با افزایش غلظت به 156
میکروگرم بر میلی لیتر این میزان به حدود  53درصد
افزایش یافت .میزان مهار رادیکال آزاد در غلظت 1250

میکروگرم بر میلی لیتر در حدود  90درصد اســت که
نشــان دهـــنده افـــزایش اثر مهـــاری نانوذرات بر
رادیـــکال هــای آزاد به صورت وابســته به غلـــظت
است در طی این آزمـــون  IC50حدود 140
میکـــروگرم بر میـــکرولیتر گـــزارش گردید که
نشــان دهنــده آن است حــــدود  50درصــد
رادیـــکــال هـــــای آزاد در ایـــن غلــظت مهــار
شده اند(نمودار شماره .)2

نمودار شماره  .2بررسی میزان مهار رادیکال  DPPHدر غلظت های مختلف نانوذره نقره
سنتز شده توسط گیاه روناس با سطح معنی داری ***P≤0.001

در غلظت های پاییـــن تر رادیکــــال های آزاد
 DPPHرا بهـــتر از  ABTSمــهار می کـــند اما با
افــزایش غلظت میزان مـــهار رادیـــکــال های
 ABTSبیشــتر از  DPPHمی باشــد(نمـــودار
شـــماره .)3

مقایسه اثر مهاری نانوذره بر رادیکال های آزاد
 DPPHو  ABTSبا تکیه بر نمودارها نشان می دهد
که این نانوذره قادر است رادیکال های آزاد ایجاد شده
را به میزان زیادی مهار کند که تا حدودی با مهار
رادیکال های آزاد توسط  BHAبرابری می کند .نانوذره
61

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 7:48 IRDT on Wednesday July 18th 2018

نمودار شماره  .1بررسی میزان مهار رادیکال  ABTSدر غلظت های مختلف نانوذرات
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نانوذره نقره توسط گیاه روناس با سطح معنی داری ***P≤0.001

سلول ها با نانوذرات بستگی دارد .به طوری که با
افزایش غلظت نانوذرات زیستایی سلول ها کاهش و
سمیت نانوذرات افزایش می یابد 6 .میکــــروگـــرم بر
میــلی لیتر غـــلظتی اســـت که در آن حدود 50
درصد از سلــول هــا دچار آپاپتــوز شـــده اند.
بررســی میزان سمــــیت نانوذرات بر ســــلول های
 HepG2نشان می دهـــد که نانــــوذرات اثر
مهـــاری شدید بر ســــلول ها داشــتــه و قادر
اســت رشـــد ســـلول هـــا را در غلـــظت هــای
پایــیـــن نیز مـــهار کند.

ارزیابی میزان سمیت نانوذرات بر سلول های HDF

و  :HepG2درصد زیستایی سلول های تیمار شده
نسبـــت به ســـلول هــــــای تیمار نشـــده در
غلظت های( )2 ،5 ،6 ،12 ،25 ،50 ،100 µg/mlدر دو
دودمان سلولی مورد بررسی محاسبه گردید(نمودار
شماره  .)4آنالیز داده ها نشان می دهد که نانوذرات
نقره اثر مهاری بر سلول های سرطان کبد انسانی داشته
و قادر اســـت این ســـلول ها را در غلظت های
مختلف مهار نماید .نتایج نشان می دهد میزان مهار
نانـوذرات بر سلول های سرطــانی به غلظـــت تیمــار

نمودار شماره  .4بررسی درصد زیستایی سلول های سرطان کبد انسانی در تیمار با غلظت های مختلف نانوذره
که نشان دهنده اثر سمیت باال نانوذرات سنتز شده بر سلول ها می باشد با سطح معنی داری ***P≤0.001
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نمودار شماره  .3مقایسه میزان مهار رادیکال  DPPHو  ABTSدر غلظت های مختلف
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نمودار شماره  5اثر سمیـــت نانـــوذرات را بر
سلول های نرمال نشان می دهد .همان طور که
مشاهده می گردد سلــول های نرمــال نسبـــت به
سلول های سرطانی در تیمار نانوذرات مقاوم بوده و
زیستایی باالتری را نشان می دهد .نتـــایج باال نشان

نمودار شماره  .5بررسی درصد زیستایی سلول های نرمال پوست انسانی در تیمار با
غلظت های مختلف نانوذره و با سطح معنی داری ***P≤0.001

بررسی تغییرات مورفولوژی سلول های تیمار شده با
نانوذره :اثر سمیت نانوذرات نقره در غلظت های باالتر

یکسان می باشد .اما با افزایش غـــلظت نانوذرات
سلول ها تغییراتی را از قبیل کاهش در اندازه و سایز،
تغییر در شکل ،چین خوردگی و جوانه زنی سیتوپالسمی
را نشان دادند که این نتـــایج نشــــان دهـــنده اثر
سمیــت نانــــوذرات بر ســـلول های ســــرطانی
می باشد.

تغییرات مورفولوژی بسیار واضــحی را ســـبب شد،
همان طور که در شکل شماره  1نشان داده شد
مورفولوژی سلول های تیمار نشده پس از  24ساعت به
صورت دوکی با هسته مشخص و در اندازه های

شکل شماره  .1بررسی تغییرات مورفولوژیکی سلول های  HepG2تیمار شده با
غلظت های مختلف نانوذره در مقایسه با سلول های تیمار نشده
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می دهد که نانوذره سلول های سرطانی را نسبت به
سلول نرمال در غلظـــت پاییـــن تر و قدرت باالتری
سرکوب می کند که همین امر این نانوذرات را کاندیدی
مناســـب جهت اســـتفاده در درمــان ســــرطان
می کند.
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بحث و نتیجه گیری
علم نانو تکنولوژی و سنتز مواد در مقیاس نانو
امروزه بسیار مورد توجه قرار دارد .نانوذرات دارای
خواص فارماکولوژیکی متعددی هستند که همین امر
منجر به استفاده وسیع آن ها در مباحث مربوط به
سالمت و دارو شده است .سنتز نانوذرات به روش های
بیولوژیکی به دلیل سادگی و سمیت کمتر جایگزین
روش های فیزیکی و شیمیایی شده و رواج زیادی پیدا
نموده است( .)25استفاده از گیاهان در زمینه سنتز نانو
به دلیل سمیت کم ،زیست سازگار بودن و خواص
دارویی گیاهان استفاده شده به سرعت در حال انجام
است( .)8فاکتــورهــای بسیاری از جمله اندازه و
مورفولوژی بر روی مکانــیسم های سلولی نانوذرات
موثر می باشد ،بررسی ها نشان می دهـــد که اندازه
نانوذرات با میزان جذب آن توسط سلول رابطه معکوس
دارد به طوری که با کاهش اندازه میزان جذب افزایش
می یابد و بالعکس( ،)26از طرفی نانوذرات با شکل
کروی جذب بهتری نسبـــت به نانوذرات مــیله ای
دارد( )26بنا بر این با تنوع نانوذرات اثرات آن ها نیز
متنوع است( .)27لذا بررسی های مختلفی بر روی
نانوذرات سنتز شده به روش های مختلف صورت گرفته
است .مطالعات مختلفی بر روی ویژگی های آنتی
اکسیدانی و ضد سرطانی نانوذرات سنتز شده صورت
گرفته است( )28،29که با مطالعه حاضر قابل مقایسه و
بررسی می باشد .در مطـــالعه حاضـر اثر آنتی
اکسیدانی نانوذره سنتز شده به روش سبز از گیاه روناس
با استفاده از سنجش میزان مهار رادیکال های آزاد
 DPPHو  ABTSبررسی شد و نتایج نشان داد که
میزان مهار رادیکال های آزاد با افزایش غلظت افزایش
می یابد .بررسی میزان مهار رادیکال آزاد  DPPHبا
استفاده از نانوذرات نقره سنتز شده از گیاهان
 ،chenopodium muraleتوت هندیPiper ،
 longumو  Bergenia ciliateنشان داد که میزان
مهار رادیکال های وابسته به غلظت نانوذرات و تمامی
نانوذرات سنــتز شده از گـــیاهان فوق قادر به مهار
رادیکال های آزاد  DPPHمی باشند( .)23 ،30-32در
مطالعه دیگری در سال 2013میزان مهار رادیکال های
آزاد  ABTSو  DPPHتوسط نانوذره نقره سنتز شده از
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میوه زردآلو  Prunus armeniacaمورد بررسی قرار
گرفت و نتایج نشان داد که نانوذره سنتز شده قادر است
در غــلظـــت  16/18و  7/12میزان  50درصـــد از
رادیکال های آزاد  DPPHو  ABTSرا مهار کند(.)33
مقایسه این نتیجه با نتایج بررسی حاضر نشان می دهد
که نانوذره سنتز شده از روناس دارای اثر آنتی اکسیدانی
بسیار قوی بر روی هر دو رادیکال آزاد مورد بررســی
می باشد .در مطالعه دیگری که در سال  2014توسط
 Mittalو همکاران صورت گرفت اثر مهار نانوذره نقره
سنتز شده از گیاه  S. cuminiبر رادیکال های آزاد
 ABTSو  DPPHارزیـــابی شد .بررســـی مهار
رادیکال های آزاد  DPPHو  ABTSغلظت میانه ای
حدود  22/19و  66/38میکرولیتر را نشان داد که
مقایسه با نتیجه مطالعه حاضر توان آنتی اکسیدانی
باالی نانوذره نقره روناس را نشان می دهد( .)15در
مطالعه حاضر اثر سمیت نانوذره بر سلول های سرطان
کبد( )HepG2و نرمال( )HDFمورد بررسی قرار گرفت
و نتایج نشان داد که نانوذره سنـــتز شده قادر است
سلول ها را به ترتیب با  IC50حدود  6و 100
میکروگرم بر میلی لیتر مهار نماید .از آن جا که سمیت
نانوذرات بر دودمان های مختلف بسته به ویژگی
نانوذرات و نوع دودمان مورد بررسی متفاوت می باشد
لذا مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است.
مطالعات نشان می دهد که نقره به گروه  SHموجود در
سطح غشای سلولی متصل می شود و منجر به تغییرات
مورفولوژیکی نفوذ پذیری غشاء پالسما می شود .عالوه
بر این ،نانوذرات نقره باعث مرگ سلول از طریق
تاثیرگذاری بر زنجیره تنفسی می شوند و به این ترتیب
قادر به مهار سلول ها است( .)34در مطالعه ای در سال
 2014اثر سمیت نانوذرات نقره سنتز شده از عصاره
زردآلو بر سلول های لنفوما()Dalton lymphoma
مورد ارزیابی قرار گرفت و غلظت میانه نانوذرات نقره
زردآلو حدود  50میکرو گرم گزارش شد که در مقایسه
با نانوذرات روناس  6 µg/mlسمیت بسیار پایینی را
نشان می دهد( .)15مطالعه انجام شده در سال 2014
بر روی سلول های اپیتلیال لثه انسانی نشان داد که
تیمار این سلول ها با نانــوذرات نقـــره می تواند در
غلظت های پایین زیر  50میکروگرم بر میلی لیتر
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 بررسی.این نانوذرات در مهار سلول های سرطانی است
نتایج باال نشان می دهد که نانوذرات نقره سنتز شده از
روناس با ویژگی های آنتی اکسیدانی می تواند با انجام
بررسی های بیشتر به عنوان مکمل آنتی اکسیدان مورد
استفاده قرار گیرد هم چنین پتانسیل مهاری این نانوذره
بر سلول هــــای ســـرطانی می تواند این نانوذرات را
به عنـــوان کانـــدیـــدی منــــاســــب جــهت
پیشگیــــری و درمــــان ســــرطان مــــعرفی
.کند

زیستایی سلول ها را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به
 همان طور که.)35(القاء آپوپتوز و مرگ سلولی شود
نتایج باال نشان می دهد نانوذرات سنتز شده دارای
 مقایسه نتایج باال نشـــان.اثرات متفاوتی می باشند
می دهد که نانوذرات نقـــره رونــــاس دارای اثر
 هم چنین اثر آن بر.آنتی اکسیدان بسیار باالی است
سلول های سرطانی نشان می دهد که این نانوذرات
قادر است در غلظت پایین درصد زیادی از زیستایی
سلول ها را کاهش دهد که نشان دهنده نقش ارزنده
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Study of antioxidant properties and toxicity of silver nanoparticles
synthesized by aqueous extract of Rubia tinctorum on liver
cancer cells(HepG2) compared to normal HDF cells
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Abstract
Introduction:
Nanotechnology
and
nanoparticles have significantly been
considered for their potential in various
fields including medicine and treatment.
Silver nanoparticles are the most important
nanoparticles that play an important role in
treatment of cancer. Previous studies
showed that silver nanoparticles have
several properties such as antioxidants,
anti-cancer and antibacterial. Therefore, in
this study, the antioxidant properties of
silver nanoparticles synthesized by Rubina
tinctorum L (Ru-AgNPs) were investigated,
using standard protocols. Subsequently, the
cytotoxicity effects of the synthesized
nanoparticles were evaluated on cancer
cells( HepG2) compared to normal ones
(HDF).

against two cell lines examined 24 hours
after exposure.
Findings: The results showed that RuAgNPs was able to inhibit ABTS and
DPPH free radicals depending on the
concentration.
The
MTT
results
demonstrated that this nanoparticle can
inhibit liver cancer cells in very low
concentrations (IC50: 6µg/ml), but does not
have an inhibitory effect in similar
concentration on normal cells (IC50:
100µg/ml).
Conclusion & Discussion: Our results show
that Ru-AgNPs has an antioxidant effect
and is able to inhibit the HepG2 cells in a
low concentration too, but it does not have
any toxic effects in a similar concentration
on HDF cells, which makes this
nanoparticle a suitable candidate for use in
inhibiting cancerous cells.

Materials & Methods: In this study, the
antioxidant effect of Ru-AgNPs was
evaluated using ABTS and DPPH free
radicals scavenging assay.
The MTT
procedure was used to evaluate the
cytotoxic properties of the nanoparticle

Keywords:
silver nanoparticles, Rubia
tinctorum plant, antioxidant, cytotoxic
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