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روش سبز از ریشه گیاه انجبار بر سلول های سرطانی کبد)(HepG2
ريحانه شالي ،1علي نعمتي ،1پوران اردالن
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تاریخ دریافت3191/9/31 :

چکیده
مقدمه :استفاده نانوذرات نقره به عنوان یک مهارکننده بالقوه در درمان سرطان به تازگی توجه زیادی را به خود جلب نموده است .نانوذرات نقره
اثرات سینرژیک و هم چنین یک اثر سیتوتوکسیک بر زنده بودن سلول ها داشته که نقش اصلی در اثرات ضـــد تومور و ضد ســـرطانی آن را توجیه
می کند .هم چنین اثرات آنتی اکسیدانی نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره های گیاهی کاربرد این نانوذرات را در پزشکی وسعت
بخشیده است .لذا در این بررسی اثر سمیت سلولی نانوذره نقره سنتز شده از ریشه انجبار بر سلول های سرطان کبد( )HepG2در مقایسه با سلول های
نرمال پوست( )HDFمورد بررسی قرار گرفت و در ادامه توان مهار رادیکال های آزاد  ABTSو  DPPHتوسط نانوذره با استفاده از تست های رنگ
سنجی ارزیابی گردید.
مواد و روش ها :به منظور بررسی سمیت سلولی ابتدا سلول های سرطانی و نرمال به صورت جداگانه کشت داده شدند و سپس به پلیت های
 96چاهکی منتقل گردیدند .در ادامه با غلظت های مختلف نانوذره تیمار شدند و نهایتاً با استفاده از تست  MTTمیزان بقا سلول ها ارزیابی گردید.
توان آنتی اکسیدانی نانوذره نقره با توجه به میزان مهار رادیکال های آزاد  ABTSو  DPPHارزیابی شد.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که نانوذره سلول های سرطانی را با  IC50در حدود  3میکروگرم بر میلی لیتر مهار نموده حال آن که در
این غلظت بر سلول های نرمال( )IC50:50µg/mlبی اثر می باشد .مهار رادیکال های آزاد( ABTS )IC50:15µg/mlو DPPH
( )IC50:20µg/mlاثرات آنتی اکسیدانی نانوذره را تایید نمود.
بحث و نتیجه گیری :پتانسیل باالی نانوذره سنتز شده بر علیه سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های نرمال و هم چنین فعالیت قوی
آنتی اکسیدانتی این نانوذره استفاده از آن را در درمان بسیاری از بیماری های ناشی از استرس اکسیداتیو و دیگر کاربردهای زیست پزشکی ارزشمنـــد
می سازد.

واژه های کلیدی  :نانوذره نقره ،آنتی اکسیدانت ،گیاه انجبار ،سرطان
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تاریخ پذیرش3191/33/1 :
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بررسی اثر سمیت سلولی و خواص آنتی اکسیدانی نانوذرات نقره سنتز شده به

بررسی اثر سمیت سلولی و خواص آنتی اکسیدانی نانوذرات نقره سنتز شده به -...علی نعمتی و همکاران
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مقدمه
سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان به
شمار می آید( )1و پیدایش آن با عدم تعادل بین تکثیر
و مرگ سلولی مرتبط می باشد .از دیگر دالیل پیدایش
سرطان می توان به استرس اکسیداتیو اشاره نمود که
در اثر تولید و عدم مهار گونه های واکنش پذیر
اکسیژن( )ROSرخ می دهد و می تواند سبب آسیب
رساندن به ماکرومولکول ها و ایجاد اختالل متابولیکی
و نهایتاً مرگ ســـلولی گــردد( .)2اخیراً ،استفاده از
آنتی اکسیدان های طبیعی به عنوان مکمل های غذایی
با توجه به اثرات مفید آن در سالمت مورد توجه
بسیاری قرار گرفته است(.)3
روش های مختلفی برای درمان انواع سرطان وجود
دارد .شیمی درمانی در ترکیب با عوامل سیتوتوکسیک،
درمان معمـــولی برای کنترل انواع سرطان به شمار
می آید( .)4با این وجود ،این رویکردهای درمانی
عوارض جانبی شدیدی را به دنبال دارند و به همین
دلیل ،موسسه ملی سرطان(ایاالت متحده آمریکا) به
تحقیـــقات در زمینـــه پتــــاسیل های ضد سرطانی
عصاره های گیاه روی آورده است(.)5
یکی از رویکردهای مهم که اخیراً مورد توجه
بسیاری قرار گرفته است استفاده از گیاهان در سنتز
نانوذرات می باشد( .)6نانوذرات فلزی به واسطه اندازه
کوانتومی خود خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به
فردی دارند که منجر به طیف گستردهای از کاربردهای
زیست پزشکی جالب می گردد( .)7نقره دارای باالترین
هدایت الکـــتریکی و حــرارتی می باشد و به علت
ویژگی های فوق العاده ای مانند ثبات شیمیایی،
هدایت ،فعالیت کاتالیستی و فعالیت های بیولوژیکی
مانند فعالیت های ضدباکتری ،ضدقارچی ،ضدویروسی
و ضد انعقادی نقش مهمی را در زمینه فناوری نانو ایفا
می کنند .در حال حاضر ،بسیاری از محققان بر روی
نانوذرات سبز سنتز شده از گیاهان دارویی تمرکز کرده
و به بررسی اثـــرات بیــــولوژیکی مختلف مانند
ضدمیــکروبی( ،)8ضدســــرطان( ،)9ضددردی( )11و
ضدباکتری می پردازند(.)11
سنتز سبز روشـــی ایمن ،ساده ،غیر سمــی و کارا
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می باشد و در این روش بیوملکول های موجود در
عصاره های گیاهی در یک روش تک مرحله ای برای
احیاء یون های فلزی به نانوذرات در دمای اتاق مورد
استفاده قرار می گیرند( .)12گیاهان به عنوان داروها یا
واسطه های دارویی منبع اصلی محصوالت جدید
طبیعی به شمار می آیند و طبق گزارشات سازمان
بهداشت جهانی ،بیش از  81درصد جمعیت جهان در
کشورهای در حال توسعه بیشتر به داروهای گیاهی
مبتنی بر نیازهای بهداشتی اولیه نیاز دارند.
 Polygonum bistorta Linnگیاهی است وابسته
به خانواده  polygonacaeکه شامل  311گونه است
که به طور گسترده در سراسر جهان گسترش می یابد.
این گیاه در ادبیات یونان به خاطر خواص ضد خونریزی
آن به عنوان انجبار شناخته شده است و برای کنترل
خونریزی از هر بخش از بدن استفاده می شود()13
ریشه انجبار در پزشکی سنتی چینی برای درمان
بسیاری بیماری ها به کار رفته است و ترکیباتی هم
چون اسید پلی گونیک ،تاننیک اسید ،اسید گالیک،
نشاسته ،اگزاالت کلسیم و انواع تانن ها در آن شناسایی
شده است( .)14بررسی ها نشان می دهد عصاره ریشه
گیاه انجبار دارای اثرات ضد سرطانی( )15ضد
التهابی( ،)16ضدمیکروبی( ،)17و ...می باشد.
از آن جا که کشف مواد دارویی با کارایی باال و
اثرات جانبی پایین در درمان سرطان هدف عمده
تحقیقات می باشد و از آن جا که القا سمیت سلولی و
اختالل در زنجیره تنفسی از جمله مکانیسم های موثر
نانوذرات نقره به شمار می آید ،هدف از انجام این
پژوهش بررسی اثر سمیت سلولی نانوذرات نقره سنتز
شده از ریشه انجبار بر روی سلول های سرطان کبد و
تعیین دوز کشنـــده و زیر حد کشنده این نانوذره در
سلول های ســـرطانی و هـــم چنیـــن پتانسیــــل
آنتی اکسیدانی نانوذره می باشد.
مواد و روش ها
تمام واکنشگرها برای سنتز نانوذره از شرکت
سیگما-الدریچ تهیه شده اند .دو رده سلول های
 HepG2و سلول های نرمال  HDFاز انستتیو پاستور
تهران خریداری شدند .محیط کشت  DMEMو تمامی
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اندازه گیری ظرفیت مهار رادیکال های آزاد توسط
آزمون  :DPPHفعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد
 Bi/Ag-NPsبا استفاده از توانایی آن برای مهار
رادیکال های آزاد  DPPHمورد ارزیابی قرار گرفت.
برای این منظور ،محلول واکنشگر  DPPHبا استفاده از
حل نمودن  1میلی گرم پـــودر  DPPHدر 16/9
میلی لیتر از اتانل تهیـــه گردید .سپس غلظت های
مختلف نانوذره با استفاده از حل نمودن نانوذره در آب
مقطر تهیه گردید .در نهایت محلول واکنش از ترکیب
 511میکرولیتر محلول واکنش  DPPHبا 511
میکرولیتر از غلظت های مختلف نانوذره آماده سازی
شد و به مدت  31دقیقه در تاریکی قرار گرفت و جذب
حاصــل در  517نانـــومتر با اســــتفاده از دستگاه
اسپکتروفوتومتری اندازه گیری شد(.)21
آنالیز آماری :تمامی تست ها به صورت سه تکرار
انجام شد سپس نتایج با استفاده از آزمــون one-way
 ANOVAو با تست  LSDمورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته های پژوهش

بررسی اثر سمیت ســلولی نانوذره سنتز شده بر
سلول های سرطانی و نرمال :اثر سیتوتوکسیک
 Bi/Ag-NPsبر علیه سلول  MCF7با استفاده از
روش  MTTمورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور،
از سلول های در حال رشد موجود در فاز لگاریتمی
استفاده شد ابتدا سلول ها به پلیت کشت  96خانه ای
منتقل شدند و پس از  24ساعت انکوباسیون و اطمینان
از زنده بودن ســلول ها و چسبیـــدن آن ها به کف
چاهک ها ،تیمار سلول ها با غلظت های مختلف
نانوذره انجام شد .پس از تیمار سلول ها برای مدت
زمان  24ساعت انکوبه شدند و پس از طی زمان الزم
سلول ها با استفاده از اضافه کردن محلول  MTTو
انکوباسیون به مدت  4ساعت در تاریکی مورد بررسی
قرار گرفتند .پس از طی انکوباسیون محلول MTT
تخلیه و با  111میکرولیتر  DMSOجایگزین گردید در
نهایت جذب در  571نانومتر اندازه گیری شد(.)19

بررسی اثر سمــیت سلولی نانوذره سنتز شده بر
سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های نرمال:
میزان سمیت نانوذره بر دو رده سلول های سرطانی در
مقایسه با سلول های نرمال مورد ارزیابی قرار گرفت.
بررسی ها نشان داد که نانوذره قادر است سلول های
سرطانی را با  IC50در حدود  3/1درصد مهار کند.
نمودار شماره  1نشان می دهد که میزان مهار سلول ها
وابسته به غلظت می باشد به طوری که در غلظت 1/6
میکروگرم بر میلی لیتر درصد بقا سلول ها در حدود
 87/86درصد می باشد حال آن که با افزایش غلظت
میزان سمیت افزایش پیدا کرده و در مقابل میزان بقا
سلول ها کاهش و در غلـــظت  51میکــروگرم بر

اندازه گیری ظرفیت مهار رادیکال های آزاد توسط
آزمون  :ABTSفعالیت مهاری نانوذره بر رادیکال های
آزاد  ABTSبا استفاده از روش  LIو همکاران( )21با
اندکی تغییر مورد ارزیابی قرار گرفت .به طور خالصه،
محلول اولیه حاوی رادیکال های آزاد  ABTSبا
مخلوط کردن  7 ABTSمیلی موالر با پتاسیم پر
311
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محلول های مورد نیاز کشت سلولی شامل تریپسین،
بافر شستشو ،سرم جنین گاوی و آنتی بیوتیک از
شرکت  In Vitrogeneخریداری شد.
روش استخراج عصاره آبی انجبار :به منظور تهیه
عصاره آبی ابتدا  11گرم از پودر ریشه اجبار تهیه گردید
و در ادامه با  111میلی لیتر آب مقطر دیونیزه ترکیب
شد .سپس به مدت  2ساعت در درجه حرارت  61درجه
سانتی گراد نگهداری شد و در ادامه با استفاده از کاغذ
صافی واتمن صاف گردید.
روش سنتز نانوذره انجبار Bi/Ag-NPs :با استفاده
از روش قربانی و همکاران( )18با اندکی تغییر تهیه
گردید .برای تهیه نانوذره ابتدا  511میلی لیتر محلول
 AgNO3یک میلی موالر با یک میلی لیتر از عصاره
آبی انجبار با غلظت  111میلی موالر مخلوط گردید
سپس در دمای اتاق قرار داده شد و تغییر رنگ مربوط
به تشکیل نانوذره بررسی گردید.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.6.133

سولفات  2/4میلی موالر و انکوباسیون در دمای اتاق
برای  12-16ساعت آماده شد .در ادامه تا رسیدن به
جذب  1/7در طول موج  734نانومتر به این محلول آب
مقطر اضافه گردید .سپس به منظور تهیه محلول
واکنشـــگر حجـــم های برابری از محلول حاوی
رادیکال های آزاد با غلظت های مختلف نانوذره ترکیب
گردید و طول موج آن ها در  734نانومتر اندازه گیری
شد.

بررسی اثر سمیت سلولی و خواص آنتی اکسیدانی نانوذرات نقره سنتز شده به -...علی نعمتی و همکاران

میلی لیتر به حدود  26/22درصد رسیده است .مقایسه
اثر مهاری نانوذره بر سلول های سرطان کبد در مقایسه
با سلول های نرمال با  IC50حدود  51میکروگرم بر
میلی لیتـــر نشان می دهــد که در غلظت  3/1در
سلول های نرمال حدود  76درصد سلول ها در زنده
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سنتز شده از ریشه انجبار با سطح معنی داری()P<0.001

120

***
***

***

***

***

80

***

60
40
20

50

25

12.5

6.2

3.1

1.6

0

52.8233

56.2333

61.6667

62.8433

72.8667

74.4

100

% Viability of HDF cells

100

0
HDF

)Concentrations (µg/ml
نمودار شماره  .2بررسی میزان بقا سلول های نرمال(فیبروبالست انسانی) تیمار شده با
نانوذره نقره سنتز شده از ریشه انجبار()P<0.001

توان مهار رادیـــکال های آزاد  ABTSتوسط
 :Bi/Ag-NPsدر این بررسی اثر مهار رادیکال های

غلظت نانـــوذره میـــزان مهار رادیکـــال های آزاد
افزایش می یابد به طــــوری که از غلظت  15نا 251
این میـــزان از  59درصــــد به  83درصــــد
افزایــــش می یــــابد .میـــزان  IC50برای مهار
رادیکال های آزاد کـمتر از  15میکروگرم بر میلی لیتر
می باشد.

آزاد  ABTSتوسط نانوذره سنتز شده در مقایسه با
 BHAبه عنوان آنتی اکسیدان صنعتی و کنترل مثبت
و آب به عنوان کنترل منفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج نمودار شماره  3نشان می دهد که با افزایش
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بوده و تحت تاثیر سمیت نانوذره قرار نگرفته اند .بنا بر
این می توان در کاربـــرد بالینــــی این نانوذره از
غلظت هایی استفاده نمود که بر سلول های نرمال اثر
مهاری و سیمت نداشته باشند ولی در عیـــن حال
سلول های سرطانی را مهار کنند(نمودار شماره .)2
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به طور معنی داری( )P<0.001متفاوت است.

توان مــهار رادیـــکال های آزاد  DPPHتوسط
 :Bi/Ag-NPsارزیابی میزان مهار رادیکال های آزاد

می یابد .نتایج نشان می دهد که این نانوذره با غلظت
در حدود  21میکروگرم بر میلی لیتر قادر به مهار 51
درصد رادیکال های آزاد  DPPHمی باشد که این در
مقایسه با  ABTSنشان می دهد که نانوذره قادر است
رادیکال های آزاد  ABTSرا با قدرت بیشتری نسبت
به  DPPHمهار کند(نمودار شماره .)4

 DPPHنیز مهار وابسته به غلظت را نشان می دهد .در
غلظت  15/6میزان مهار رادیکال های آزاد در حدود 41
درصد می باشد و با افزایش غلظت به  251میکروگرم
بر میلی لیتر این میزان به حدود  88درصد افزایـــش
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نمودار شماره  .4فعالیت مهار رادیکال های آزاد  DPPHتحت تاثیر نانوذره نقره در مقایسه با شاهد()BHA
به طور معنی داری( )P<0.001متفاوت است.

نانوذرات و یون های نقره می توانند  ROSتولید کنند و
باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در سلول ها و در سطوح
مولکول ها ،اندام ها و کل سلول شوند .عوامل متعددی
مانند دوز ،زمان تیمار ،اندازه ،شکل ،شیمی سطح و

بحث و نتیجه گیری
با توجه به پتانسیل باالی نانوذرات نقره و انتشار
یون های  ،Agاثرات بیولوژیکی و ایمنی آن ها توجه
بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است.
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انواع سلول نقش مهمی در اثر نانوذرات بر سلول ها
ایفا می کنند( .)22گیاهان حاوی یک شبکه پیچیده از
متابولیت های آنتی اکسیدان و آنزیم هایی هستند که
برای جلوگیری از آسیب های اکسیداتیو سلول ها عمل
می کنند(.)23
برخی از گیاهان دارای توانایی بالقوه برای احیاء
زیستی یون های  Ag+به  Ag0را دارا بوده و سبب
تولید نانـــوذراتی با خاصـــیت آنتـــی اکســیدانتی
می گردند(.)24
از آن جایی که فالونوئیدها و سایر بیوملکول های
گیاهی به عنوان عوامل پوشش دهنده زیست سازگار و
غیر سمی هستند ،آن ها می توانند به عنوان عوامل
طبیعی و سازگار با محیط زیست در سنتز نانوذرات مورد
استفاده قرار بگیرند .در واقع ،فعالیت آنتی اکسیدانی این
مواد پوشش دهنده ،نقش مهمی در پیشگیری از
سرطان در سلول های نرمال دارد و هم زمان دارای
سمیت خاصی در سلول های سرطانی است(.)25
تست های رنگ سنجی نانوذرات نقره ای که از
عصاره ریشه گیاه انجبار سنتز شده بودند ،جهت تأیید
حضور ترکیبات آنتی اکسیدانی که روی  NPها وجود
دارد و هم چنین اثر سمیت این نانوذره بر دودمان های
مختلف سلول سرطانی و نرمال ،انجــام شد .فعالیت
آنتی اکسیدان ها با استفاده از آزمون های ،DPPH
 ABTSو اثر سمیت با استفاده از روش  MTTمورد
آزمایش قرار گرفت و که تمامی نتایج با افزایش غلظت
نانوذرات افزایش نشان داد .در این بررسی حداکثر
فعالیت آنتی اکســیدان در مقدار  251میکروگرم در
میلی لیتر و باالی  81درصد نشان داده شد .نتایج
حاصل از بررسی آنتی اکسیدان در نمودارهای شماره 3
و  4نشان داده شده است.
اثر سیتوتوکسیک  Bi/Ag-NPsبا افزایش غلظت
( 51-3/1میکروگرم/میلی لیتر) در سلول های سرطان
کبد( )HepG2و سلول های نرمال پوست( )HDFبا
استفاده از آزمون  MTTارزیابی شد .همان طور که در
نمودارهای شماره  1و  2نشان داده شـــده اســـت
 Bi/Ag-NPsسلول های سرطانی را به صورت وابسته
به غلظت مهار نمود .زیستایی سلول ها از حدود 87
درصد(در غلظت  3/1میکروگرم بر میلی لیتر) به 26
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درصد(در غلظت  51میکروگرم بر میلی لیتر) کاهش
نشان داد .و این مـــیزان در غــلظت مشابه برای
سلول های نرمال از حدود  74درصد به  52درصد
گزارش گردید .سمیت نانوذره در غلظت های موثر بر
سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های نرمال
نشان می دهد که نانوذره قادر است سلول های
سرطانی را با پتانسیل باالتری مهار نماید .به طور قطع،
 AgNPهای تولید شده بیولوژیک اثر خود را عمدتاً بر
سلول های تومور ،اما نه بر روی سلول های مــیزبان
می گذارد .اثر سیتوتوکســـیک  AgNPدر سلول های
 )Dalton lymphoma( DLنـــشان می دهــــد
که  AgNPها می توانند نقش مهمی در توسعه نانومواد
بالقوه و مفید در برابر انواع مختلف سرطان داشته باشند.
از طرفی اثر آنتی اکسیدان نانوذره نقره سنتز شده از
میوه  S.cuminiبر مهار رادیکال های آزاد نشان داد
این نانوذره قادر است رادیکال های آزاد  DPPHو
 ABTSرا بــــا  IC50در حـــدود  22/19و 66/38
میکروگرم بر میلی لیتر مهار کند که در مقایسه با
نانوذره سنتز شده در مطالعه حاضر اثر آنتی اکسیدانی
ضعیف تری را نشان می دهد(.)25
در مطالعه دیگر اثر آنتی اکسیدانی نانوذرات نقره
سنتز شده به روش سبز با تکیه بر مهار رادیکال های
آزاد  DPPHو  ABTSمورد بررسی قرار گرفت در این
بررسی نشان داده شـــد که نانوذرات سنتز شده از
عصاره های مختلف گیاهی اثرات آنتی اکسیدان قوی
بر مهار رادیکال های آزاد  DPPHداشته که باالترین
این اثر( )IC50: 1.6µg/mlمربوط به عصاره میوه و
برگ گیاه  R. communisمی باشد .در این بررسی
اثر سمیت نانوذرات سنتز شده بر سلول های سرطان
کلیه( )vero cellsارزیابی شد و نتایج نشان داد
نانوذرات اثرات سمی بر سلول های سرطانی
ندارند(.)26
بررسی اثر سمیت نانوذره نقره بر سلول های
سرطان پستان انسانی مقاوم به درمان( )T47Dنشان
داد که نانوذره قادر به مهار  75درصد از سلول ها در
غلظت  15میکروگرم بر میلی لیتر می باشد(.)27
بــــررسی اثر سمیت نانوذره نقره سنتز شده از
برگ گیاه ) Erythrina suberosa (Roxb.علیه
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for selection of the natural extracts with
higher antioxidant capacity to replace
synthetic antioxidant in lamb burgers. J
Food Sci Technol2016; 53: 451-60.
doi:10.1007/s13197-015-1994-x
4.Wong HL. A mechanistic study of
enhanced doxorubicin uptake and retention
in multidrug resistant breast cancer cells
using a polymer lipid hybrid nanoparticle
system. J Pharmacol Exp Therap2006; 317:
1372-81.
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سلول های سرطان استخوان  A-431نشان داد که این
نانوذره قادراست با  IC50در حدود  74/12میکروگرم بر
میلی لیتر سلول های سرطانی را مهار کند .در این
بررسی در ادامه توان آنتی اکسیدانی نانوذره بر مهار
رادیکال های آزاد ارزیابی شد و نتایج نشان داد نانوذره
سنتز شده رادیکال های آزاد  DPPHرا با  IC50حدود
 31/14میکروگرم بر میلی لیتر مهار می کند که قابل
مقایسه با بررسی حاضر می باشد(.)28
در بررسی انجام شده بر روی اثرات آنتی اکسیدانی
نانوذره نقره سنتز شده از سماق نشان داده شد که این
نانوذره قادر به مهار رادیکال های آزاد ABTS
( )IC50:30µMو  )IC50:170µM( DPPHمی باشد
که نشان دهنده پتاسیل باالی نانوذره سنتز شده در
مهار رادیکال های آزاد است .مقایسه نتایج این بررسی
با مطالعه حاضر اثر آنتی اکسیدانی ناذرات نقره سنتز
شده به روش سبز را تایید می کند(.)19
بررسی ویژگی های آنتی اکسیدان و سمیت سلولی
عصاره ریشه انجبار نشان داده که این عصاره دارای
ویژگی آنــتی اکسیدان باال و سمیت سلولی متوسط
می باشد( )17که در مقایسه با بررسی حاضر می توان
نتیجه گرفت که نانوذرات نقره سنتز شده از این گیاه
مانند عصاره این گیاه اثرات انتی اکسیدانی باال داشته
اما نانوذرات نقره در مقایسه با عصاره گیاه توان باالتری
برای مهار سلول های سرطانی را دارا می باشد و این
امر اهمیت سنتز نانوذرات به روش سبـــز را نشــان
می دهد.
مطالعات دیگری نیز در ارتباط با ارزیابی توان مهار
رادیکال های آزاد توسط نانوذرات نقره انجام شده است

که نشان دهنده اثر وابسته به غلظت نانوذره مورد
بررسی می باشد و از این جهت قابل مقایسه با بررسی
حاضر می باشد(.)29،31
بررسی مطالعات باال نشان می دهد که نانوذرات
سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره های
مختلف گیاهی دارای اثرات سمیت سلولی و آنتی
اکسیدانتی در سطوح مختلف می باشند که حتی در
برخی موارد این نانوذرات اثرات سمـــیت باالیی بر
سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های نرمال
داشته و پتانسیل باالی آنتی اکسیدانتی شبیه و یا
نزدیک به آنتی اکسیدان های صنعتی را دارا می باشند.
مشابه با نتایج مطالـــعات باال ،مــطالعه حاضر نشان
می دهد که نانوذره نقره سنتز شده از ریشه انجبار
پتانسیل باالیی برای مهار سلول های سرطانی در
مقایسه با ســـلول های نرمال داشته و دارای توان
آنتی اکسیدانی باالیی نیز می باشد.
این مطالعه نشان می دهد که نانوذرات نقره سنتز
شده با استفاده از ریشه انجبار دارای فعالیت مهار
رادیکال های آزاد  DPPHو  ABTSمی باشد بنا بر
این می توان از این نانوذرات در پیــشـــگیری از
بیماری های مرتبط با رادیکال آزاد استفاده نمود .هم
چنین اثر سمیت این نانوذره بر سلول های سرطان کبد
و سمی نبودن آن بر سلول های نرمال ،این نانوذره را
به عنوان کاندیدی مناسب در جهت درمان و مهار
سلول های سرطانی معرفی می کند .لذا بررسی های
بیشتر در جهت شـــناسایی مکانیــــسم مـــهار این
نانوذره بر سلــــول های ســـرطانی پیــــشـــنهاد
می شود.
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Abstract
Introduction: The use of nanoparticles to
inhibit the growth and proliferation of
cancer cells is one of the achievements of
the nanotechnology science. Studies have
shown that silver nanoparticles have
cytotoxic effects on the growth of
cancerous cells. On the other hand, the
antioxidant properties of this nanoparticle
have been proven in many studies.
Therefore, in this investigation, antioxidant
capacity and cytotoxicity effects of silver
nanoparticles synthesized from Root of
Persicaria bistorta L (Bi/Ag-NPs) on liver
cancer cells (HepG2) compared with
normal skin cells (HDF) were studied. In
addition, ABTS and DPPH free radical
scavenging capacity of Bi/Ag-NPs was
evaluated using colorimetric tests.

antioxidant activity of Bi/Ag-NPs was
evaluated according to the amount of ABTS
and DPPH free radicals inhibition.
Findings: The results showed that Bi/AgNPs inhibited cancer cells with an IC50
value of about 3 μg/ml, while at this
concentration they were ineffective on
normal cells (IC50: 50 μg/ml). The
scavenging of ABTS (IC50: 15 μg / ml) and
DPPH (IC50: 20 μg/ml) free radicals
confirmed the antioxidant properties of
Bi/Ag-NPs.
Discussion & Conclusions: The cytotoxic
and antioxidant results show that Bi/AgNPs can be used as auxiliary agents for
treating many diseases that are caused by
oxidative stress and other biomedical
applications.

Materials & Methods: In order to evaluate
the cytotoxicity effects, first the cancerous
and normal cells were cultured and treated
with various concentrations of Bi/Ag-NPs
and finally, the cell survival rate was
estimated using the MTT assay. The

Keywords:
Antioxidant,
Silver
nanoparticles, Persicaria bistorta, Cancer

1. Dept of Biology, Faculty of Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2. Dept of Chemistry, Faculty of Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
* Corresponding author Email: neamati.ali@gmail. com

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

311

