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ژن  BCL2L12در سلول های سرطان پروستات
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بررسی اثر تیمار ترکیبی سیس پالتین و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر بیان

تاریخ پذیرش1398/9/19 :

مقدمه :درمان ترکیبی سرطان موثرتر از استفاده از یک دارو تنها برای درمان سرطان می باشد در این مطالعه اثرات ضد سرطانی سیس پالتین و
سیس پالتین به همراه نانوذره دی اکسید تیتانیوم را روی سلول های  PC-3سرطان پروستات مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها :سلول های  PC-3در محیط کشت  RPMI1640کشت داده شدند .میزان بقا سلول ها با استفاده از روش MTT assay
طی زمان های  48 ،24و  72ساعت سنجش و  IC50تعیین شد RNA .استخراج شد و سپس  cDNAساخته شد .میزان بیان ژن BCL2L12
نسبت به ژن مرجع  TBPبا استفاده از روش  Real-Time PCRبررسی شد.
یافته های پژوهش :سیس پالتین و سیس پالتین همراه با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم اثر مهاری وابسته به دوز و زمان بر بقاء سلول های
 PC-3داشت .بیان ژن  BCL2L12در سلول های  PC-3تیمار شده با سیس پالتین تنها در زمان  48 ،24و  72ساعت به ترتیب به میزان ،3/58
 0/08و  0/17در سلول های تیمار شده با سیس پالتین به همراه نانوذره دی اکسید تیتانیوم( )10 μg/mlدر زمان های  48 ،24و  72ساعت به ترتیب
 0/05 ،0/09و  0/02و در سلول های تیمار شده با سیس پالتین به همراه نانوذره دی اکسید تیتانیوم( )25 μg/mlدر زمان های  48 ،24و  72ساعت
به ترتیب  0/04 ،0/54و  0/07تغییر یافت(.)P<0.05
بحث و نتیجه گیری :در این بررسی نشان داده شد که تیمار هم زمان سیس پالتین و نانوذره دی اکسید تیتانیوم در غلظت پایین( 6/2و 12/5
میکروموالر) می تواند موجب مرگ سلول بیشتری در مقایسه با سیس پالتین تنها شود .که شاید این اثر ناشی از تسهیل ورود سیس پالتین به سلول با
حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم باشد.

واژه های کلیدی :سرطان پروستات ،نانوذره دی اکسید تیتانیوم ،سیس پالتین ،آپوپتوزBCL2L12 ،
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چکیده
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انکوباسیون ســـلول ها با سیـــس پــالتین و
سیس پالتین به همراه نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
تعیین  :IC50نانوذره دی اکسید تیتانیوم از شرکت
پیشگامان نانو مواد ایرانیان خریداری شد .اندازه نانوذرات
 20تا  30نانومتر بود .تصاویر میکروسکوپ الکترونی در
شکل شماره  1نشان داده شده است .در این تحقیق از
غلظت  10 g/mlμو  25 g/mlμنانوذره استفاده شد.
غلظت های مختلفی از سیس پالتین( ،Merckآلمان)
( 50 ،25 ،12/5 ،6/25 ،0و  100میکروموالر) در محیط
کشت  RPMI 1640تهیه شد .جهت تعیین دوز 50
درصد کشندگی سیس پالتین و سیس پالتین به همراه
نانوذره بر روی رده سلولی  ،PC-3تمامی اطالعات به
دست آمده(درصد توکسیسیتی) از نمونه ها و کنترل با
استـــفاده از نرم افــــزار statistical Pharm-PCS
 packageبررسی شد و میزان دقیق  IC50مربوطه تعیین
گردید.
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مقدمه
سرطان پروستات چهارمین سرطان شایع در جهان
و شایع ترین سرطان بدخیم در مردان می باشد(.)1،2
جراحی ،پرتودرمانی ،سرمادرمانی ،هورمون درمانی،
شیمی درمانی و ایمنی درمانی روش های درمانی سرطان
پروستات است .اگر چه شیمی درمانی در حال حاضر یکی
از موثرترین روش ها برای درمان سرطان می باشد ولی
اثرات سمیت شیمی درمانی سبب ایجاد اثرات جانبی در
بیمار می شود( .)3،4سیس پالتین یکی از پرفروش ترین
داروهای ضد سرطان در جهان است .این دارو ترکیبی
آلکیله کـــننده است که در درمان تعداد زیادی از
سرطان ها استفاده می شود .تهوع و استفراغ ،سرکوبی
مغز استخوان و مسمومیت کلیه از متداول ترین اثرهای
جانبی سیس پالتین می باشد( .)5،6از نانوذرات فلزی به
طور گسترده ای در علوم زیست پزشکی و مهندسی
استفاده می شود( .)7درمان ترکیبی یک روش استاندارد
در شیمی درمانی معمولی برای غلبه بر مقاومت متقاطع
و دستیابی به نتیجه درمانی پیشرفته سینرژیسیتی بدون
افزایش قابل توجه سمیت می باشد(.)8،9
 BCL2L12به عــــنوان عضــــوی جــــدید از
خانواده  BCL2است .این پروتئین در تنظیم آپوپتوز نقش
دارد ،اما این نقش در انواع سرطان های مختلف ،متفاوت
می باشد( .)10-12نقش بیولوژیکی  BCL2L12هنوز
به طور کامل شناخته نشده است .این پروتئین در تومور
پستان و سرطان معده نقش پروآپوپتوزی دارد .در سرطان
نازوفارنکس ،میزان بیان این پروتئین با متاستاز این
سرطان ارتباط مثبت دارد(.)10،13،14
با توجه به نقش  BCL2L12در فرآیــند آپوپتوز،
می تواند به عنوان یک هدف در درمان سرطان استفاده
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شود .در این تحقیق اثرات سیس پالتیــن تـــنها و
سیس پالت به همراه نانوذره دی اکسید تیتانیوم را بر
بیان ژن  BCL2L12در سلول های تیـــمار شده در
زمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
ک شت سلول :رده سلولی  PC-3از بانک سلولی
ان ستیتو پا ستور ایران خریداری شد .این سلول ها ،در
محیط کشــت  RPMI 1640حاوی  10درصــد ســرم
جنین گاوی ،دو میلی موالر گلو تامین ،دو گرم در لیتر
بی کربنات 100 ،واحد در میلی لیتر پنی ســیلین و 100
میکروگرم در میلی لیتر استرپتومایسین(همه از ،Gibco
اســکاتلند) انکوباتور با دمای  37درجه ســانتی گراد که
حاوی پنج درصد گاز  CO2بود ،کشت داده شدند.
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شکل شماره  )A( .1تصویر میکروسکوپ الکترونی  SEMو ( )Bتصویر میکروسکوپ الکترونی  TEMمربوط به نانوذره دی اکسید تیتانیوم
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ا ستخراج  RNAو ساخت  :cDNAابتدا سلول ها را
در فال سک ریخته و بعد از یک شب با سیس پالتین و
سیس پالتین به همراه نانوذره تیمار شده و پس از مدت
زمان  48 ،24و  72ســاعت با اســتفاده از ترایزول(یکتا
تجهیز ،ایران) استخراج  RNAانجام شد .سپس RNA
اســتخراج شــده در آب ( DEPCســیناژن ،ایران) حل
گرد ید و در فریزر  -70در جه ســـانتی گراد نگ هداری
گردید .الزم به ذکر ا ست همه مراحل کار در زیر هود و
در شــرایط کامالً اســتریل انجام شــده اســت .پس از
اســـتخراج  RNAکم یت و کیف یت آن با اســـتفاده از
ف تونــا نو م تر( )IMPLEN GmbH, Germanyمورد
ارز یابی قرار گرفت .نمونه های دارای  ODمناســـب
(م حدوده  1/8تا  )2برای ان جام مرا حل ب عد انت خاب
شدند.
مولکول های  DNAمکمل با کیت سنتز cDNA
( )BioFact, South Koreaمطـــابق با دســـتور کار
شرکت تولیدکننده ساخته شد .توالی آغازگرهای مورد
استفاده در این تحقیق ،برای ژن هدف  BCL2L12و
ژن مرجع  TBPاز مطالعات قبلی استفاده شد(.)15
 :Real-time RT-PCRدر ایــن مــطــالــعــه از
دستگاه  Real-time PCRمــــــ ـدل Rotor-Gene
) 6000 (Corbett Research, Australiaاســـتفاده
شــد .برنامه زمانی-دمایی دســتگاه در ســه مرحله انجام
شـــد .دمای  95درجه ســـانتی گراد به مدت  10دقیقه،
مرحله دوم  95درجه سـانتی گراد به مدت  15ثانیه60 ،
درجه سانتی گراد به مـــــــــدت  30ثانیه و  72درجه
ســـانتی گراد  30ثانیه برای  40چرخه متوالی ،و مرحله

نهایی جهت ترســیم منحنی ذوب به صــورت  95درجه
سانتی گراد به مدت  15ثانیه 60 ،درجه سانتی گراد به
مدت  1دقیقه و  95درجه سانتی گراد به مدت  15ثانیه
انجام شــد .واکنش های  Real-Time PCRدر حجم
ن هایی  10میکرولیتر با اســـت فاده از ک یت 2X Real-
BioFact, South ( Time PCR Master Mix
 )Koreaو به صورت تکرار سه تایی انجام شدند .جهت
ترس ـیم منحنی اســتاندارد از رقت های متوالی cDNA
استاندارد به صورت غلظت های  600 ،300 ،150 ،75و
 1200نانوگرم در میکرولیتر اســـت فاده شـــد .منحنی
اســـتاندارد بر اســـا لگاریتم غلظت ( cDNAمحور
افقی) و چرخه آســـتانه یا ( )Ctمحور عمودی برای هر
ژن تر سیم شد .از منحنی ا ستاندارد دامنه غلظت بهینه
 cDNAالگو و میزان بازده  PCRبرای هر ژن تعیین
شـــد .واکنش های رقت های متوالی برای پرایمرها و
 DNAاســـتاندارد به همراه واکنش فاقد  cDNAالگو
برای هر ژن انجام شد.
= [10 )-1slpOE) -1]×10درصد کارایی واکنش تکثیری
در این تحقیق از روش کمیت ســنجی نســبی برای
بررسی تغییرات بیان ژن استفاده گردید .آنالیز داده ها بر
ا سا مقای سه چرخه آ ستانه انجام شد .در این مطالعه،
اختالف چرخه های آ ستانه به د ست آمده از نمونه های
مورد آزمای ـ ـ ـش(سل ـ ـ ـ ـول های تیمار شده با دارو) و
نمونه های کنــــــ ـترل(سلول های تیمار نشده با دارو)
محاس ـــبه و با استفاده از ف ـــرمول  ،ΔΔCtنس ـــبت
ژن هدف به ژن مرجع از ط ـ ـ ـ ـریق  2 –ΔΔCtمحاسبه
شد.
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نتایج اثر سیس پالتین بر حیات سلول های :PC-3
سلول های  PC-3با غلظت های مختلف سیس پالتین
( 50، 25 ،12/6،5/2و  100میکرومـــوالر) در مدت ،24
 48و  72ساعت تیمار شدند .میزان بقاء سلول ها در مدت

شکل شماره  .2درصد بقاء سلول های  PC-3در برابر غلظت های مختلف سیس پالتین به مدت  48 ،24و  72ساعت.
درصد بقاء و میانگین(  انحراف معیار) گزارش شدند (***.)P<0.05* ،P<0.01** ،P<0.001

نتایج اثر سیـــس پالتیــــن به همراه نانـــوذره
دی اکسید تیتانیوم روی حـــیات سلول های :PC-3

ســاعت به تـــرتــیـــب ،60/63± 10/88 P=0.12
،23/68 ± 4/63 P=0.02 ،48/46 ±10/51P=0.08
 19/35 ± 2/97 P=0.02و 16 ± 0/96 P=0.02
مـــی باشد .میزان بقاء سلول ها در مدت زمان 72
ساعت به ترتیب P=0.004 ،49/64 ± 17/72 P=0.02
،22/04 ± 5/24 P=0.004 ،36/41 ± 11/74
 18/02± 3/74 P=0.003و15/87 ± 3/44 P=0.003
می باشد(شکل شماره .)A()3
تیمار سلول ها با سیس پالتین به همراه 25
میکروگرم بر میلی لیتر نانوذره بر اسا غلظت های
مختلف سیس پالتین( 50 ،12 ،25/6 ،5/2و 100

سلول های  PC-3با سیس پالتین به همراه 10
میکروگرم بر میلی لیتر نانوذره بر اسا غلظت های
مختلف سیس پالتین( 50 ،12 ،25/6 ،5/2و 100
میکروموالر) در مدت  48 ،24و  72ساعت تیمار شدند.
بقاء سلول ها در مدت زمان  24ساعت به ترتیب
،49/93 ± 12/61 P=0.01 ،61/95 ±13/55 P=0.01
 30/27 ± 2/67 P=0.02 ،38/63 ± 8/18 P=0.03و
 19/58± 0/69 P=0.02می بــــاشــد .مـــیزان
بقــــاء ســــــلول هـــا در مــــــدت زمـــان 48
24
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آنالیزهای آماری :همه نتایج به دســـت آمده در این
مطالعه بر ا سا حداقل  3تکرار ا ستوار می با شد که با
گرفتن میانگین و محا سبه انحراف معیار میزان تغییرات
محا سبه شد .ت ست های مقای سه ای مورد ا ستفاده نیز
شامل  tت ست و با آنالیز واریانس یک طرفه و محا سبه
ارزش  Pبود که با اســـتفاده از  SPSSانجام شـــد و
 P<0.05هر تست معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش
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زمان  24ساعت به ترتیب ،92/47 ±1/38 P=0.24
،39/98 ± 3/35 P=0.002 ،74/15 ±1/97 P=0.05
 22/96 ±0/92 P=0.004و 15/48± 2/16 P=0.002
می باشد .میزان بقاء سلول ها در مدت زمان  48ساعت
به ترتیـــــب P=0.02 ،79/90 ± 5/69 P=0.05
P=0.003 ،18/50 ± 2/83 P=0.002 ،66/47 ± 4/58
 11/11 ± 0/77و  10/64 ± 0/57 P=0.003می باشد.
میزان بقاء سلول ها در مدت زمان  72ساعت به ترتیب
،56/53 ± 9/69 P=0.02 ،73/61 ± 10/99 P=0.09
10/49 ± 0/86 P=0.003 ،12/09 ± 1/18 P=0.003
و  10/07 ± 1/64 P=0.003می باشد(شـــکل شماره
.)2
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میکروموالر) در مدت  48 ،24و  72ساعت تیمار شدند.
بقاء سلول ها در مدت زمان  24ساعت به ترتیب
،66/96 ± 7/37 P=0.004 ،75/47± 6/75 P=0.001
± 3/99 P=0.001 ،59/46 ± 11/28 P=0.004
 47/55و  37/13 ± 0/77 P=0.005می باشد .میزان
بقاء سلول ها در مدت زمان  48ساعت به ترتیب
،53/18 ± 0/59 P=0.03 ،65/32 ± 8/40 P=0.02

شکل شماره  )A( .3درصد بقاء سلول های  PC-3در برابر غلظت های مختلف سیس پالتین و نانوذره دی اکسید تیتانیوم با غلظت 10
میکروگرم بر میلی لیتر به مدت  48 ،24و  72ساعت )B( .درصد بقاء سلول های  PC-3در برابر غلظت های مختلف سیس پالتین و نانوذره
دی اکسید تیتانیوم با غلظت  25میکروگرم بر میلی لیتر به مدت  48 ،24و  72ساعت .نتایج این نمودار به صورت درصد بقاء و
میانگین(±انحراف معیار) نشان داده شد(****)P<0.05*،P<0.01** ،P<0.001*** ، P<0.0001

مقایسه بقاء سلــول های  PC-3تیمار شده با
غلظت های مختلف سیس پالتین و سیس پالتین به
همراه نانوذره :تیمار سلول های  PC-3با غلظت های

مختلف سیس پالتین و سیس پالتین به همراه نانوذره
در زمان  24ساعت نشان می دهد که در غلظت های
پایین ،سیس پالتین به همراه نانوذره  10میکروگرم بر
25
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 15/86 ± 1/28 P=0.01 ،21/1 ± 4/14 P=0.007و
 14/94 ± 1/32 P=0.009می باشد .میـــزان بقاء
سلول ها در مدت زمان  72ساعت به ترتیب P=0.01
،38/13 ± 1/56 P=0.003 ،62/43 ± 11/27
12/78 ± 0/65 P=0.001 ،20/45 ± 3/64 P=0.001
و  12/56 ± 0/66 P=0.001می باشد(شکل شماره
.)B()3
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B

C

شکل شماره  )A( .4درصد بقاء سلول های  PC-3تیمار شده با غلظت های مختلف سیس پالتین و سیس پالتین به هـــمراه نانوذره
دی اکسید تیتانیوم در مدت زمان  24ساعت )B( .درصد بقاء سلول های  PC-3تیمار شده با غلظت های مختلف سیس پالتین و سیس پالتین
به همراه نانوذره دی اکسید تیتانیوم در مدت زمان  48ساعت )C( .درصد بقاء سلول های  PC-3تیمار شده با غلظت های مختلف سیس پالتین
و سیس پالتین به همراه نانوذره دی اکسیدتیتانیوم در مدت زمان  72ساعت(****)P<0.05* ،P<0.1** ،P<0.001***،P<,0.0001
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میلی لیتر خاصیت سیتوتوکسیتی بیــشتری دارد .در
غلظت های باالتر خاصیت سیتوتوکسیک سیس پالتین
تنها بیشتر از سیس پالتین به همراه نانوذره بوده
است(شکل شماره  .)A()4نتایج تیمار سلول ها در مدت
زمان  48ساعت نشان داد که در غلظت های پایین،
سیس پالتین به همراه نانوذره 10میکروگرم بر میلی لیتر
خاصیت سیتوتوکسی بیشــتری دارند( .)P<0.05در
غلظت های باالتر خاصیت سیتوتوکسیک سیس پالتین
تنها بیشتر از سیس پالتین به همراه نانوذره بود .البته
این نتایج معنادار نبود( .)P>0.05نتایج در شکل شماره

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.2.21

 )B( 4نشـــان داده شـــده است .تیمار سلول ها با
غلظت های مختلف سیس پالتین و سیس پالتین به
همراه نانوذره در زمان  72ساعت نشــان داد که در
غلظت های پایین ،سیس پالتین به همراه نانوذره 10
میکروگرم بر میلی لیتر خاصیت سیتوتوکسیتی بیشتری
دارد( .)P<0.05در غلـــظت های باالتر خاصـــیت
سیتوتوکسیک سیس پالتین تنها بیشتر از سیس پالتین
به همراه نانوذره بود .البته این نتایج معنادار
نبود( .)P>0.05نتایج در شکل شماره  )C( 4نشان داده
شده است.
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جدول شماره  .1محاسبه  IC50سیس پالتین و سیس پالتین با نانوذره بر روی سلول های  PC3در زمانهای  72،48،24ساعت
 24ساعت
 48ساعت
 72ساعت
سیسپالتین
 37/32میکروموالر
 19/5میکروموالر
 8/2میکروموالر
 12/79میکروموالر
 10/59میکروموالر
 3/96میکروموالر
سیس پالتین با نانوذره دی اکسید تیتانیوم()10g/mlμ
 11/53میکروموالر

 7/8میکروموالر

 59میکروموالر

 0/05و  /02و در سلول های تیمار شده با سیس پالتین
به همراه نانوذره( )25 g/mlμبعد از  48 ،24و  72ساعت،
به ترتیـــب به میــــزان  0/04 ،0/54و  /07تغییر
یافت( .)P<0.05البته تغییر بیان ژن  BCL2L12در
سلول های تیمار شــــده با نانـــــوذره اکســــید
روی( )10 g/mlμبعد از زمــــان های  48 ،24و 72
ساعت به ترتیب  0/95 ،1/12و  ،0/89و در سلول های
با نانوذره اکســـــید روی( )25g/mlμبعد از زمان های
 48 ،24و  72ســـــاعت به ترتیــــب  0/86 ،1/27و
 ،0/96بود که ایـــــن تــــفــــاوت ها معـــنادار
نبود.

ژن  BCL2L12در سلول های  PC-3تیمار شده با
غلظت  IC50سیس پالتین تنها و سیس پالتین به همراه
نانوذره بعد از  48 ،24و  72ساعت ارزیابی شد(شکل
شماره  .)5بیان ژن  BCL2L12در سلول های تیمار
شده با سیس پالتین بعد از  48 ،24و  72ساعت ،به
ترتیب به میزان  0/08 ،3/58و  ،0/17در سلول های
تیمار شده با سیس پالتین به همراه نانوذره()10 g/mlμ
بعد از  48 ،24و  72ساعت ،به ترتیب به میزان ،0/09

شکل شماره  .5تغییر در بیان ژن  BCL2L12در سلول های  PC-3تیمار شده با غلظت  IC50سیسپالتین تنها IC50 ،سیسپالتین به همراه
نانوذره و نانو ذرات تنها بعد از  48 ،24و  72ساعت .نتایج این نمودار به صورت درصد بقا و میانگین(±انحراف معیار) نشان داده شده است.

سیس پالتین ،در برخی از غلظت ها ،بیشتر از تاثـــیر
سیس پالتین تنها روی سلول های سرطانی می باشد.
ژن مورد بررسی در این تحقیق  BCL2L12از خانواده
ژن  BCL2است .مشاهده شد که بیان ژن BCL2L12

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق مشاهده شد که اثرات سمــــیت
سیس پالتین و نانوذره با سیس پالتین با افزایش غلظت
و زمان افزایش پیدا می کنـــد و تاثـــــیر نانوذره با
27
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پروفــــایل( )mRNAبیان ژن  BCL2L12در سلول
های  PC-3تیمار شده با سیس پالتین تنها و سیس
پالتین به همراه نانوذره دی اکسید تیتانیوم :تغییر در بیان

سیس پالتین با نانوذره دی اکسید تیتانیوم()25g/mlμ

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.2.21

محاسبه  :IC50بعد از تیمـــــار سلول های  PC3با
غلظت های متفاوت سیس پالتین و سیس پالتیــــن
به همراه نانوذره در زمان های  48 ،24و  72ساعت با

کمک نرم افزار  pharmمیـــزان  IC50محاســــبه
شد .جـــــدول شـــــماره  1میزان  IC50را نشـــان
می دهد.
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در حضور سیـــس پالتیـــن به هــــمراه نانـــوذره
دی اکسید تیتانیوم در سه زمان  48 ،24و  72ساعت
کاهش داشت.
استفاده از فناوری نانو شیوه جدید درمانی است که
هنوز به صورت یک چالش در درمان سرطان محسوب
می شود .نانوذرات به خاطر کوچک بودن اندازه به راحتی
از مویرگ های کوچــک گذشته و به سلول هدف نفوذ
می کنند .به نظر می رسد استفاده از داروهــــای شیمی
درمانی در ترکیب با نانوذرات یک استراتژی امیدوارکننده
برای درمان سرطان مقاوم در برابر دارو است .درمان
مبتنی بر نانومواد با استفاده از ترکیبی از نانومواد و عوامل
شیمی درمانی ،نقش مهمی در افزایش تاثیر درمان در
برابر سرطان دارد .در عمل ،شیمی درمانی ترکیبی
(رویکرد "دو در یک") منجر به پاسخ بهتر و بقای بهتر
در مقایسه با درمان تک عامل برای تحقیقات بالینی و
پیش بالینی می شود(.)8،9
در این مطالعه از نانوذره دی اکسید تیتانیوم با اندازه
بین  20تا  30نانومتر در دو غلظت  10و  25میکروگرم
بر میلی لیتر استفاده شد .در مطالعه کیم و همکاران نشان
داده شد که دی اکسید تیتانیوم اثرات منفی کمی در
تکثیر سلولی و زنده ماندن سلول نشان می دهند(.)16
در مطالعه حاضر ســـلول های  PC-3تحت تیمار با
غلظت های مختلف سیس پالتین و سیس پالتین به
همراه نانوذره دی اکسید تیانیوم در سه زمان  48 ،24و
 72ساعت قرار گرفتند .نتایج نشان داد با افزایش غلظت
سیس پالتین میزان بقاء سلول های  PC-3کاهش پیدا
می کند .البته این کاهش بقاء با افزایش مدت زمان نیز
افزایش می یابد به گونه ای که بیشترین میزان کشندگی
سلول های  PC-3سلول های تیمار شده در مدت زمان
 72ساعت می باشد .در مطالعه حاضر میزان  IC50برای
سیس پالتین  8/2 ،19/5 ،37/32میکرومـــوالر برای
زمان های  48 ،24و  72ساعت به دست آمد.
مختــاری و همکــــاران در سال  2017اثرات
سیس پالتین و نانوذرات بارگذاری شده با سیس پالتین
بر زنده ماندن ،مهاجرت و ظرفیت چسبندگی سلول های
 T47Dمورد ارزیابی قرار دادند .این تحقیقات نشان داد
که نانوذرات بارگذاری شده با سیس پالتین اثرات ضد
سرطانی را در مقایسه با سیس پالتین آزاد بر رده سلولی
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 T47Dبه شدت افزایش می دهد .میزان  IC50برای
سیس پالتین  21میکروموالر و برای نانوذره بارگذاری
شده با سیس پالتین  12میکروموالر محاسبه شد(.)17
هم چنین در مطالعه ای که در سال  2013توسط
مختاری و همکاران صورت گرفت اثرات سیس پالتین
و نانوذره بارگذاری شـــده با سیـــس پالتین بر روی
سلول های  T47Dسرطان پستان بررسی گردید .در این
مطالعه میزان  IC50برای سیــــس پالتین 28/39
میکروموالر و برای نانوذرات بارگذاری شده با سیس
پالتین  17/18میکروموالر در مدت زمان  48ساعت
بود( .)18در این مطالعه تیمار هم زمان سیس پالتین با
نانوذره نشان داد که در غلظت های پایین اثرات
سیتوتوکسیک سیس پالتین به همراه نانوذره 10
میکروگرم بر میلی لیتر بیشتر از سیس پالتین تنها و
سیس پالتین به همراه  25میکروگرم بر میلی لیتر نانوذره
بود .اما در غلظت های باال تاثیر سیس پالتین تنها بیشتر
از سیس پالتین به همراه نانوذره بود .و این نتایج با نتایج
مختاری و همکاران در سال  2013مطابقت داشت .در
آن مطالعه تاثیر در غلظت های کم نانوذرات بارگذاری
شده با سیس پالتین ،بیشتر از سیس پالتین تنها بود و
در غلظت های باال تاثیر سیس پالتین تنها ،بیشتر از
سیس پالتین بارگذاری شده با نانوذره بود(.)18
در مطالعه ای تحت عنوان بررسی اثر هم زمان
نانوذرات تیتانیوم و پرتوهای گاما بر رده سلولی سرطانی
معده مشخص شد که سلول هایی که به طور هم زمان
تحت اثر پرتو و نانوذره قرارگرفته بودند ،درصد بقای
کمتری از سلول هایی که تنها تحت اثر پرتو و یا نانوذره
بودند ،داشتـــند .نانوذرات تیتانیوم به دلیـــل ایجاد
رادیکال های آزاد اکسیژن و افزایش سمیت سلولی،
باعث افزایش حساسیت سلول های سرطانی معده به
تابش گاما می شود( .)19مهر افسر و مختاری در سال
 2018اثرات سیس پالتین و صوت روی زنده ماندن و
ظرفیت مهاجرت سلولهای  PC-3را از طریق ارزیابی
 BCL2L12را بررسی کردند .نتایج نشان داد که کاهش
بیان  BCL2L12در سلول های تیمار شــــده با سیس
پالتین و صوت بیشتر از سیس پالتین تنها بود(.)15
معصومی و همکاران در سال  ،1396تاثیر نانوذرات
تیتانیوم در پرتودرمانی(یک بررسی درون تنی در مدل
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حیوانی) مورد بررسی قرار دادند و چنین نتیجه گرفتند که
نانوذره دی اکسید تیتانیوم به دلیل تولید رادیکال های
آزاد اکسیژن سبب افزایش حساسیت پرتوی سلول های
توموری می شوند( .)20وانگ و همکاران اثرات
سیتوتوکسیک و آپوپتوزیس نانوذره دی اکسید تیتانیوم را
بر روی رده سلولی سرطان ریه( )A459مورد مطالعه قرار
دادند .در مطـــــالعه آن ها مشخـــص شد که نانوذره
دی اکسید تیتانیوم دارای خاصیت سمیت سلولی وابسته
به دوز است و بیشترین سمیت سلولی در غلظت  50تا
 200میکروگرم بر میلی لیتر مشاهده شد( .)21در مطالعه
حاضر مشـــخص شد که تیمار سلول های  PC-3با
غلظت های  10و  25میکروگرم بر میلی لیتر نانوذرات
دی اکسید تیتانیوم در زمان های مختلف سبب کاهش
تعداد سلول های  PC-3می شود در صورتی که این
کاهش تعداد سلول ها معنادار نبود .این نتایج با نتایج
چالپا و همکاران مطابقت داشت .در مطالعه چالپا اثر
غلظت های مختلف نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی
سلول  MG63بررسی گردید(.)22
یکی از مهم ترین روش ها در نابود کردن بدون
عارضه سلول های سرطانی القا آپوپتوز می باشد .بیشتر
داروهای ضد سرطانی اثرات درمانی خود را با آپوپتوز
اعمال می کنند( .)23در این مطالعه بیان ژن

 BCL2L12در سلول های  PC-3تیمـــار شده با
سیس پالتین و سیس پالتین به همراه نانوذره بررسی
گردید که به جز زمان  24در تیمار با سیس پالتین که
افزایش بیان ژن  BCL2L12مشاهده گردید در بقیه
تیمارها کاهش بیان  BCL2L12مشاهده گردید.
تحقیقات صورت گرفته روی بیان ژن های مرتبط با
مرگ برنامه ریزی شده در سلول های سرطانی تخمدان
تیمار شده با سیس پالتین نشان داد که بیان ژن های
 BAD ،BCL-XL ،BCL2و  BAXبه صورت کامالً
گوناگون در اثر تیمار با سیس پالتین تغییر می کند .هم
چنین میزان بیان ژن های  BAD،BCL2و  BAXدر
سلول های تیمار شده با سیس پالتین به ترتیب به میزان
 1/2 ،1/5 ،0/9برابر نسبت به سلول های کنترل و تیمار
نشده با دارو تغییر می کند(.)24
سپاسگزاری
این مقــــاله مســـــتخرج از پایـــــان نامه اعظم
عمادی دانشجوی کارشنـــــاسی ارشد زیست شناسی
سلولی و ملکولی دانشگاه آزاد اســـــالمی واحد زرقان
می باشد که بدین وسیلـــــه از کلیـــــه زحمات و
مســـــاعدت های حوزه معاونت پژوهـــــش و
فنـــــاوری واحـــــد زرقـــان سپاســـگـــــزاری
می شود.
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Abstract
Introduction: The combined therapy of
cancer is more effective than using a single
medication for the treatment of cancer. This
study aimed at investigating the anticancer
effects of cisplatin and cisplatin in
combination with Titanium dioxide (TiO2)
nanoparticles on the PC-3 prostate cancer
cells.

of PC-3 cells. The expressions of the
BCL2L12 gene in cisplatin-treated PC-3
cells at 24, 48, and 72 h were 3.58, 0.08, and
0.17,
respectively.
Moreover,
the
corresponding values in cisplatin-treated
cells with TiO2 nanoparticles (10μg/ml)
were 0.09, 0.05, and 0.02 at 24, 48, and 72 h,
respectively, and in cisplatin-treated cells
with TiO2 nanoparticles (25μg/ml) were
0.54, 0.04, and 0.07 at 24, 48, and 72 h,
respectively (P<0.05).

Materials & Methods: The PC-3 cells were
cultured in a RPMI1640 medium. Cell
viability was assessed by MTT assay during
24, 48, and 72 h, and IC50 was determined.
The RNA was extracted, and then the cDNA
was synthesized. The expression level of
BCL2L12 gene was compared to that of the
TBP reference gene using Real-Time
Polymerase Chain Reaction method.

Discussion & Conclusions: This study
revealed that simultaneous treatment with
cisplatin and TiO2 nanoparticles (10μg/ml)
at low concentration (6.2 and 12.5) can cause
more cell death than cisplatin treatment
alone. This may be due to the facilitation of
cisplatin entry into the cell in the presence of
TiO2 nanoparticles.

Findings: Cisplatin and cisplatin with TiO2
nanoparticles exerted a dose and time
dependent inhibitory effect on the viability

Keywords: Apoptosis, BCL2L12, Cisplatin,
Prostate Cancer, TiO2 Nanoparticles
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