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 چکیده
باکتریایی و ضد ( به خاطر فعالیت های ضدرگ زایی، ضد AgNPsدر طی سالیان گذشته به کارگیری نانوذرات نقره) مقدمه:

 laurencia caspicaسرطانی بسیار جذاب بوده اند. هدف از انجام این تحقیق، سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره جلبک قرمز 
  می باشد. T47Dروی رده های سلولی سرطان پستان  و ارزیابی سمیت آن بر
انجام گرفت. تایید  L.caspicaره توسط عصاره جلبک قرمز این مطالعه تجربی، بیوسنتز نانوذرات نق در ها:  مواد و روش

( و SEMروبشی) (، میکروسکوپ الکترونیUV-visنانوذرات نقره با استفاده از روش های طیف سنجی مرئی فرابنفش)
با غلظت های مختلف  MRC-5و نرمال  T47D( بررسی شد. رده های سلولی سرطان پستان TEMگذاره) میکروسکوپ الکترونی

( با IC50درصد کشندگی) 05ها و میزان دوز  ساعت تیمار شدند. میزان زیست پذیری سلول 24و  42نوذرات نقره در مدت زمان نا
 مورد ارزیابی قرار گرفت.   MTTروش 

نانومتر تایید شد.  245پیک طیف سنجی مرئی فرابنفش نانوذرات نقره سنتز شده در طول موج  یافته های پژوهش: 

شناسی و اندازه نانوذرات از طریق میکروگراف میکروسکوپ الکترونی گذاره و روبشی نشان داد که نانوذرات اغلب مطالعه ریخت 
نشان داد که نانوذرات نقره اثر وابسته به دوز و زمان داشته و  MTTنتایج  نانومتر دارند. 05تا  05شکل کروی داشته و اندازه ای بین 

ساعت پس از تیمار با نانوذرات به ترتیب غلظت  24طی  در  IC50نی داری کاهش می دهد. مقدارمیزان بقاء سلول ها را به طور مع
 محاسبه شد.  MRC-5و  T47Dمیکروگرم در میلی لیتر برای سلول های  07/24میکروگرم در میلی لیتر و غلظت  73/42

روی سلول های سرطانی  سنتز شده برکه اثر کشندگی نانوذرات بیو نتایج این تحقیق نشان داد گیری:  بحث و نتیجه

این، استفاده از این نانوذرات می تواند به عنوان یک راهکار امید بخش در  بر پستان نسبت به سلول های نرمال بیشتر است. بنا

 .درمان سرطان پستان مورد توجه قرار گیرد
 

file:///C:/Users/m/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)


 علی صالح زاده و همکاران-...اثرات سمیت نانوذرات نقره بیو سنتز شده توسط عصاره 

25 

 

 مقدمه

شگیری و با وجود تالش های فراوان در زمینه پی
دومین عامل  درمان سرطان، این بیماری به عنوان

محسوب  عروقی-پس از بیماری های قلبی میرمرگ و 
شایع ترین از سرطان پستان در این میان،  .(0)می شود

ار ــبه شمیان زنان ــو مهلک ترین نوع سرطان در م
می رود. به طوری که دومین علت مرگ ناشی از 

درمان  .(4)سرطان پس از سرطان ریه شناخته می شود
ها برای پستان شامل مجموعه ای از راهکار سرطان

تخریب، کنترل و یا برداشت بافت سرطانی اولیه یا 
پیشرفته است. تنوع و گستردگی شیوع سرطان در طول 

ل روش های درمانی سال های گذشته موجب تکام
ته به نوع، موقعیت، میزان که بس متنوعی شده است

، وسعت بیماری و وضعیت بیمار ترکیبی از پیشرفت
روش های مختلف جهت مبارزه با سرطان مورد استفاده 

تان ــرطان پســبتال به ســ. زنان م(7)قرار می گیرد
ها  گزینه های متفاوتی برای درمان دارند از جمله آن

، رادیو درمانی، شیمی درمانی، هورمون درمانی و جراحی
. افزایش شیوع مرگ و میر (2)درمان های زیستی است

ناشی از سرطان ها و نقص روش های شیمی درمانی و 
رادیو درمانی در فرم های پیشرفته سرطان نیاز به یافتن 
شیوه های نوین برای کنترل سرطان با کاهش عوارض 

ی که راهکارهاییکی از . (0،5)جانبی احساس می شود
کمک شایانی به در پروژه های پزشکی سرطان  اخیراً

، نمودهپیشرفت و توسعه روش های نوین علیه سرطان 
تحویل اختصاصی  هتــدر ج وذراتــناناز فاده ــاست

کم نمودن  داروهای ضد سرطانی به صورت هدف دار و
نانوذرات  گیری کاره ب (.3،4)باشند میعوارض جانبی 

خواص منحصر به  کاربرد های فراوان و لزی به دلیلف
زیست شناسی و به عنوان محصولی مهم در فرد خود 

توجه بسیاری از محققین را به خود نانوتکنولوژی 
نانوذرات طی چند سال گذشته در . معطوف نموده است

امل ــعوان یک ــبه عن( silver nanoparticles)نقره
زه با مبارم ها، ــد زخبوــروی به اثر بردرمانی در 

 .(2)بوده استسرطان امیدوار کننده  میکروب ها و
روش های مختلفی از جمله شیمیایی، فیزیکی و مروزه ا

 شده است. گزارشبه منظور سنتر نانوذرات نقره  زیستی

، سنتز نانوذرات ستیــزیروش های ا ــه ان آنــاز می
به عنوان ، برخالف روش های فیزیکی و شیمیایی

دوستدار محیط زیست  و ، کم هزینهبسیار سادهوش ر
مطالعات در سال های اخیر،  .(05)مطرح شده است

سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده در جهت مختلفی 
عصاره های گیاهی، منابع زیستی مختلفی از جمله از 

 .(00،04)شده استگزارش قارچ ها، میکروارگانیسم ها 
ها منبعی از ترکیبات مفید و جلبک عصاره در این میان، 

تاکنون ترکیبات زیستی  کهفعال زیستی هستند 
چون اثرات  با گستره کاربردی متنوعی هم یمتعدد

ضد قارچی و ضد سرطانی  ضد ویروسی، آنتی بیوتیکی،
. جلبک ها عالوه شده است شناسایی و مشتق ها آناز 

بر نقش های بوم شناختی بسیار مهمی که در طبیعت 
، بودن از مواد معدنی و ویتامین هابه دلیل غنی  دارند،

قرن ها به عنوان غذایی سالم در رژیم غذایی انسان و 
رار ــفاده قــورد استــارف دارویی مـــیا برای مص

 (.07گرفته اند)
های قرمز بدون تردید زیباترین گیاهان  جلبک

بیش از چهار هزار گونه از  دهند. دریایی را تشکیل می
و تعداد کمی در  بودهشود که دریازی  افت میها ی آن
جلبک های قرمز  کنند. های شیرین زندگی می آب
بسیاری از نمونه ها در در به صورت غوطه ور و  اًغالب

جلبک ، میان این در(. 02کنند) ها زندگی می عمق آب
یکی از ماکروجلبک های  Laurencia caspicaقرمز 

 Laurenciaس که از جناکوسیستم دریای خزر است. 
قرار گرفته  Rhodomelaceaeاست و از خانواده 

 (.00)است
که تاکنون گزارشی مبنی بر  با توجه به این

 عصاره  استفاده از نانوذرات نقره تولید شده توسط
 Laurencia caspica سواحل دریای خزر جلبک قرمز

ار تکثیر سلول های سرطان  پستان ـــدر ارتباط با مه
س از ـــپاضر ـــش حـــاست، در پژوه دهـــارائه نش

وذرات ــــناسی نانـــار و ریخت شـــد ساختــتایی
وع از ـــن نـــایمیت ـــاثرات سنقره سنتز شده، 

انی ـــــرطــبر روی رده سلولی سانوذرات ــن
 ابی قرار می گیرد.ــــورد ارزیـــم (T47D)تانــســپ
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 ها مواد و روش
این  :سنتز نانوذراتوبیو  جلبکتهیه عصاره 

در  0720مطالعه تجربی از اردیبهشت تا آبان ماه سال 
جمع آوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت انجام شد. 

از سواحل رامسر   Laurencia caspicaجلبک قرمز
به روش آن عصاره هیدروالکلی  انجام شد و

درجه تهیه  05پرکوالسیون با استفاده از حالل متانول 
توسط دستگاه  ،نمودنصاره ها پس از صاف گردید. ع

شدند و غلظت  ــظکی تغلیـــتقطیر در خالء تا حد خش
 تا زمان عصاره جلبک حاصلآن ها تعیین شدند. 

سنتز بیو جهت .داستفاده در یخچال نگهداری گردی
میلی لیتر از عصاره   5حجم  ، مقدارنانوذرات نقره

 ترات نقرهنی نمکاز غلظت  میلی موالر 50/5با جلبک 
(AgNO3،مرک( )  )میلی لیتر  055در حجم آلمان

. احیای شدند مخلوطشرایط دمای اتاق همزدن و تحت 
Agکامل یون های 

به نانوذرات نقره با تغییر رنگ  +
سپس، سه مرتبه شد.  گرفته مورد ارزیابی قرارمحیط 

با استفاده  دو بار تقطیربا آب  حاصل رسوبشستشوی 
 rpm07555با دور ( آلمان ،Eppendorf)سانتریفیوژ از

  (.05)انجام گرفت دقیقه 00به مدت 
نانوذرات نقره  محلول حاوی :تایید نانوذرات نقره

اسپکتروفتومتری  UV-visible بیوسنتز شده از طریق
(Biotech EPOCH, USبین ) تا  755 طول موج

از زمان واکنش  یک ساعتاز گذشت  پسنانومتر  555
اندازه و ریخت شناسی ستیابی به د برای .بررسی شد

بک از میکروسکوپی با جل نانوذرات بیوسنتز شده
س از ــ، آلمان( پZeiss)(SEM)ترونی نگارهــالک

مورد بررسی قرار گرفت. برای این  پوشش دهی با طال
منظور، نانوذرات در مقداری آب حل شده و 

 کیلوولت 40 سوسپانسیون حاصل روی گرید در ولتاژ
چنین  همقرار گرفت.  ییربرداری میکروسکوپمورد تصو

با استفاده از  ،بررسی اندازه نانوذرات نقرهبه منظور 
نمایی  با بزرگ (TEMالکترونی گذاره) میکروسکوپ

 نمونه سوسپانسیونی .شد عکس برداریهزار بار  25
دقیقه اولترسونیک شدند و  00نانوذرات نقره به مدت 

فیلم کربنی قرار  ی حاو بر روی گرید یک قطره از آن
با خشک شد. سپس داده شد و در دمای آزمایشگاه 

استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی گذاره 
  .(0،05)تصویربرداری شد

سرطانی رده سلول های  :ها کشت سلولتهیه و 
 فیبروبالست مشتق از ریه  سلول( و T47D)پستان

(MRC-5 )یهته ی انستیتو پاستور ایراناز بانک سلول 
سلول های  در محیط کشت رده های سلولی .ندشد

 سرم جنین گاوی درصد 05 شامل  RPMI1640 جانوری
(Fetal Bovine Serum: FBS) ،دـــک درصـــی 

 ,Gibco)ینــایســـاسترپتوم-آنتی بیوتیک پنی سیلین

USA) ، پنج درصد درجه سانتی گراد و 73دمای در 
  .ندشد انکوبهدی اکسید کربن 

استفاده از سلولی با  بقاء و تکثیرمیزان  ارزیابی
بیوسنتز شده به اثر نانوذرات نقره  ارزیابی :MTT روش
از با استفاده  سلول ها بقاءروی رشد و  برزیستی  روش

-dimethylthiazol-2-4,5)-2 جیـــروش رنگ سن

yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide  یا
(MTT)،برروش  . اینگرفت انجام( آلمان )سیگما 

زرد رنگ محلول در آب شکستن نمک  اساس
به کریستال های بنفش فورمازان غیر  تترازولیوم

میتوکندریایی روژناز یدـــط آنزیم دهــتوس محلول
زان رنگ ــو می ردــام می گیـــانجسلول های زنده 

سلول های  متناسب با تعدادکریستال های فورمازان 
این برای انجام . (0باشد) زنده و فعالیت سلولی می

 در حدودخانه ای،  25در هر خانه پلیت  ،آزمایش
 42گذشت . پس از ندکشت داده شد سلولعدد  05555
غلظت های  سلول ها، انکوباسیوناز زمان ساعت 

 055و  05، 40 ،0/04، 40/5، 040/7مختلف 
در طی زمان ات نقره از نانوذرمیکروگرم در میلی لیتر 

به هر ، مذکور س از طی زمانشدند. پ تیمارساعت  42
 0ظت ــبا غل MTTرنگ  لیترومیکر 45 ،خانه پلیت

پلیت حاوی  ی گرم بر میلی لیتر اضافه شد وـــمیل
ه ـــدرج 73در دمای اعت ــس 2دت ــبه م سلول ها

به منظور حل نمودن سپس سانتی گراد انکوبه گردید. 
محیط کشت توای ـــمحرمازان، ـــکریستال های ف

میکرولیتر  05حجم  باو تخلیه ت ــبه دقک ها ـــچاه
 .نددــش زینـــجایگ (DMSOدی متیل سولفوکساید)

جذب نوری هر چاهک با استفاده از میزان پس س
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در  (Epoch, BioTek, USA)اسپکتروفتومتردستگاه 
دقیقه  00پس از گذشت نانومتر  035طول موج 
غلظتی که سبب مهار رشد  شد. قرائت ،انکوباسیون

درصد می شود به عنوان غلظت  05سلولی تا میزان 
به منظور اطمینان از  (.00)لحاظ شد (IC50مهاری)

به  ، هر کدام از آزمایش هااین تحقیق صحت نتایج
لولی بقای س درصد سه بار تکرار انجام گرفت. صورت

 طبق فرمول زیر محاسبه گردید:
درصد بقای سلولی=)میانگین جذب نوری نمونه 

  055 انگین جذب نوری نمونه کنترل(تیمار/می
   با استفاده از نرم افزار  داده های کمی این تحقیق

SPSS vol.22  واریانس یک طرفه آنالیزبه کمک و 
(one way ANOVA )آزمون  وTukey  برآورد شد و

 در نظر گرفته P<0.05 بودن، سطح معنی دار حداقل
 .شد

 پژوهش  های یافته
این تحقیق سنتز  :نقرهات سنتز نانوذربیو تایید

نانوذرات نقره از گونه ماکروجلبک دریای خزر مورد 
بررسی قرار گرفت. به منظور بیوسنتز نانوذرات نقره 
عصاره هیدروالکلی جلبک به محلول نیترات نقره اضافه 
شد و به مدت یک ساعت در دمای اتاق تحت کنترل 

ییر تولید نانوذرات تغقرار گرفت. یکی از نشانه های 
طی رنگ بعد از  به قهوه ای پر رنگ محلول واکنش

این تغییر رنگ واکنش، نشانه  .گرفت انجام یک ساعت
احیای یون های نقره در محلول و سنتز نانوذرات نقره 

 +Agیون های پس از تغییر رنگ محیط، احیای  است.
انجام  اسپکتروفتومتر نانوذرات نقره از طریق و پایداری

نانومتر برای  245در طول موج  طیف ثبت شدهشد. 
طی  UV-visنانوذرات نقره با دستگاه طیف سنجی 

 شماره )شکلاز انجام واکنش تایید شد یک ساعتزمان 
سنتز نانوذرات نقره  قطرریخت شناسی و مطالعه . (0

 نگارهمیکروسکوپ الکترونی  عکساز طریق شده 
(SEM )البته (4شماره  )شکلمورد ارزیابی قرار گرفت .

این نانوذرات دیده آگلومره شدن تجمع و در برخی نقاط 
که می توان با سونیکاسیون پخش نمود و  می شود
برای پی  با دستگاه میکروسکوپ بررسی نمود.سپس 

اندازه نانوذرات بیوسنتز شده با  بردن به ریخت شناسی و
 میکروسکوپ حاصل ازعکس برداری نتایج جلبک از 

 TEMچرا که  ده شد.استفاTEM الکترونی گذاره 
 راهی مطمئن برای تعیین شکل و اندازه نانوذرات است.

ارزیابی تصویر میکروسکوپ الکترونی گذاره ثبت شده 
از روی نانوذرات نقره برروی یک صفحه گرید پوشیده 

بیشتر کروی بوده و نانوذرات که با کربن نشان داد 
 )شکلهستندنانومتر  05تا  05 بینای اندازه دارای 

 (.7ماره ش
با  نانوذرات نقرهارزیابی میزان سمیت سلولی 

به منظور بررسی اثرات نانوذرات نقره  :MTTآزمون 
   L. caspicaبیوسنتز شده توسط عصاره جلبک قرمز

سرطانی پستان  ولیسلرده های روی رشد و تکثیر  بر
T47D و نرمال MRC-5  از روش رنگ سنجیMTT 

اثر استفاده شد. غلظت  با اندازه گیری حداقل و حداکثر
 با مقادیرسرطانی  و ی نرمالروی سلول ها سمیت بر

از  میکروگرم در میلی لیتر 055 تا 040/7 غلظت
از سلول ها  بقاءدرصد نانوذرات نقره انجام گرفت و 

گزارش پس از تیمار درصد زنده بودن  055صفر تا 
 .گردید

ی سلولرده های میانگین توانایی زیستی  همقایس 
شکل شماره )مشخص شداساس روش رنگ سنجی  بر
مشخص شد   IC50با محاسبه غلظت مهاری . (0و  2

 42در طی  میکروگرم در میلی لیتر 42/20که غلظت 
در طی  میکروگرم در میلی لیتر 73/42 ساعت و غلظت

رده  درصد از 05ساعت از زمان واکنش باعث مرگ  24
نگین میا چنین، هم .است شده T47D سرطانی یسلول

پس از  MRC-5توانایی زیستی سلول های رده نرمال 
 انجام گرفت و ساعت از تیمار 24و  42زمان 

رده این برروی زیستی  نانوذراتبرای   IC50مقدار
 07/24و میکروگرم در میلی لیتر  00/54 مقدار سلولی

ساعت پس از تیمار  24و  42میکروگرم در میلی لیتر در 
نشان داد  MTTز تست نتایج حاصل ا محاسبه شد.

وی ـــارکنندگی قــوذرات نقره دارای اثر مهـــنان
کثیر ـــان در تـــت و زمــــلظـــه به غـــستـــواب
 د.ـول ها دارنــسل
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 فرابنفش نانوذرات نقره طی یک ساعت از واکنش-. طیف سنجی نور مرئی1شماره  شکل

 
 

 
 وبشی از نانوذرات نقره بیوسنتز شده به روش زیستی. عکس میکروسکوپی الکترونی ر2 شماره شکل

 

 

 

 

 
 L. caspica. عکس میکروسکوپی الکترونی گذاره از نانوذرات نقره بیوسنتز شده با جلبک قرمز 3 شماره شکل
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 T47Dنی روی سلول های رده سرطا بر  L.caspica. اثر غلظت های متفاوت نانوذرات نقره بیوسنتز شده با جلبک4 شماره شکل

 ساعت: نتایج به صورت درصد بقا در مقایسه با نمونه های کنترل و به صورت  24در مدت زمان  MRC-5و نرمال 

 .نظر گرفته شده است معنی دار در P<0.05و انحراف معیار گزارش  ±میانگین

(*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001) 

 

 
 
 
 

 
 

روی سلول های رده سرطانی  بر  L. caspicaنقره بیوسنتز شده با جلبک. اثر غلظت های متفاوت نانوذرات 5 شماره شکل

T47D  و نرمالMRC-5  ساعت: نتایج به صورت درصد بقا در مقایسه با نمونه های کنترل و به صورت  44در مدت زمان

 .نظر گرفته شده است معنی دار در P<0.05و انحراف معیار گزارش  ±میانگین

(*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001) 
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 و نتیجه گیری بحث
در مطالعه حاضر از روش زیستی جهت سنتز 

 .ستفاده از عصاره جلبک استفاده شدنانوذرات نقره با ا
های  نشان داده اند که مولکول های مختلف پژوهش

گیاهان  میکروارگانیسم ها وزیستی موجود در عصاره 
نقش مهمی در کاهش یون های نانو به عنوان سرپوش 

 بازیبه نانوذرات نقره  +Agیون های امل احیای عیا 
در مختلفی یایی ــشیماحیا کننده های از  د.نکن می

استفاده های متفاوت برای سنتز نانوذرات فلزی   حالل
و همکاران از عامل احیا کننده  Jia آقای .شده است

سنتز نانوذرات نقره با قطر حدود  آمین برایتری اتانول 
nm25 مطالعات در تاکنون  (.03ه اند)استفاده نمود

زیستی برای سنتز نانوذرات نقره های از روش مختلفی 
و ضد  و اثرات ضد سرطانیها  جلبکعصاره  با کمک

. مورد ارزیابی قرار گرفته شده استها  آن باکتریایی
اثر ضد  Lakshmiو  Sajdha Parveenمطالعه 

قرمز باکتریایی نانوذرات نقره احیا شده با عصاره جلبک 
Amphiroa fragilissima ها نقش  را نشان دادند. آن

وئید و ــالونوئید، ترپونــد، فـــای آمین، پپتیـگروه ه
متابولیت های ثانویه را در پایدار سازی و سنتز نانوذرات 

سنتز بیوطی تحقیقی (. 04نقره را مرتبط دانستند)
یای با استفاده از احنانومتر  044با اندازه نقره نانوذرات 

انجام گرفت و  Gracilaria crassa جلبک عصاره
آن برعلیه باکتری های پاتوژن  باکتریایخواص ضد 

در مقاله منتشر شده  .(02)مورد ارزیابی قرار گرفت
و همکاران سنتز نانوذرات نقره از طریق   Deviتوسط

 45بین  انذازهبا  Ulva Lactuca جلبک دریاییاحیای 
چنین مقایسه  همنمودند و  گزارشنانومتر را  05تا 

 روی رده های سلولیبر   را سرطانی آن اثرات ضد
پستان  ،HepG-2کبد ، HT29کولون  سرطانی

MCF-7 اپی تلیال  سلول نرمال در مقایسه با
ها اثرات  آن پژوهشنشان دادند. در  (Veroکلیه)

 0/04برابر  IC50 غلظت مهاری سمیت بیشتر با مقدار
ر در رده سلولی سرطان کبد میکروگرم در میلی لیت

یگر و رده سلولی نرمال نسبت به رده های سرطانی د
تاکنون (. 45)نمودندمشاهده ساعت از تیمار  42پس از 

با استفاده  ات نقرهسنتز نانوذربیومطالعه ای در خصوص 

 L.caspicaجلبکاز عصاره 
انجام نشده است و تنها  

 سراسردر  جلبکمطالعات در زمینه سایر گونه های این 
با استفاده از و همکاران  ویرا .استمحدود شده دنیا 

و  Laurencia aldingensis جلبک هایعصاره 
Laurencia sp را گزارش نقره  اتنانوذرسنتز بیو

ذرات نانواین نشان داد که ها  آننتایج مطالعه  نمودند.
دارای نانومتر بوده و  05تا  0با اندازه نقره تولید شده 

ومای رحم ــه سارکـــعلی سرطانی بر خواص ضد
(MES-SAو سلول نرمال فیب )ت ـــروبالســP4 

 20با قطر کمتر از سنتز نانوذرات نقره بیو. (40است)
سه گونه  آبی ایــه ارهـــاده از عصــبا استفنانومتر 

(، قهوه ای Ulva flexuosaماکروجلبک دریایی سبز)
(Colpomenia sinuosaو ج )ز ــرمــــبک قــلــ
(Gracilariopsis persica  )میـــیــرحط ــــتوس 

احیای کامل  ها آن در مطالعهگزارش شد.  و همکاران
 40ساعت از زمان در دمای  42یون های نقره را بعد از 

 (.44)درجه سانتی گراد گزارش نمودند
 با نانوذرات نقره بیوسنتز در تحقیق حاضر، 
. شدند تولید L. caspicaعصاره جلبک قرمز  پوشش

به عنوان  این جلبک عصارهچنین در این تحقیق،  هم
عامل پوشش دهنده و پایدار کننده نانوذرات نقره به 

اثرات سمیت این  نهایت د. درشخوبی نشان داده 
 پستان سرطانیهای رده سلول  روی بر نانوذرات

(T47D)  نرمالسلول و(MRC-5)  با انجام آنالیز
مورد ساعت  24و  42در طی  MTTسمیت سلولی 

داد که  نشان MTTآزمون نتایج  قرار گرفت. ارزیابی
زمان به  وابستهکشندگی  اتاثراین نانوذرات می توانند 

برای   IC50غلظت مهاری مقدار. داشته باشندغلظت و 
 T47Dدر رده سلولی سرطانی سنتز شده  نقره نانوذرات

 لنرمادر رده سلولی  IC50 محاسبه شده مقداراز کمتر
MRC-5  بر بنا محاسبه شد.ساعت  24و  42در طی 

 علیه نقره بیوسنتز شده نانوذراتاری ـــاثر مه این
نسبت به سلول نرمال پستان  سلول های سرطانی

 ویر بر گذاریاثر علتاین پدیده به  .استبیشتر 
با توجه به  .(47)می باشد سیستم اکسیداسیون سلول

ر سلول های فعالیت باالی تنفس میتوکندریایی د
کارگیری این ه سرطانی نسبت به سلول های طبیعی، ب
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نوع از نانوذرات می تواند به عنوان یک راهکار 
اثرات  امیدوارکننده در جهت درمان سرطان مطرح شود.

سلولی قاء مرگ ــال زایی وـــضد تکثیری، ضد رگ
در  نقرهنانو سلول با استفاده از)آپوپتوز( برنامه ریزی شده

گذشته بررسی شده است. این گزارشات نشان  مطالعات
آپوپتوز از طریق  القاء باعث داد که نانوذرات نقره

و آزاد سازی ئاز کاسپاز ــان ژن پروتـــش بیــافزای
گاهی ــرادیکال های آزاد اکسیژن در شرایط آزمایش

 مرفولوژی تفاوت یکی دیگر از دالیل، .(42)می شود
 از لحاظ اندازه بیعیسلول های سرطانی و طغشاء بین 

ره ـــبرای عنصر نقرا بی ــ، بستر مناسها منافذ آن
راهم ـــانی فـــای سرطــسلول ه از بین بردنجهت 

 .(40)کنندمی 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که  
ایی ــبک دریـــاره جلــنانوذرات نقره با پوشش عص

L. caspica  سرطانی در رده می تواندT47D  موثر
ف رشد این ـاین یافته های قطعی توق بر بنا. اشدب

لذا سلول ها نیاز به پژوهش های بیشتر و دقیق تر دارد. 
کاربرد این نوع از نانوذرات نقره سنتز شده به روش 

کارهای ـــوان یکی از راهــزیستی می توان به عن
امیدوارکننده جهت درمان سرطان پستان مفید واقع 

  شود.

 سپاسگزاری
دگان از باشگاه پژوهشگران و نخبگان نویسن

خاطر تامین مالی ه دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ب
 این تحقیق تشکر می نمایند.
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Abstract 
Introduction: Over the last few years, Silver 

nanoparticles (AgNPs) have attracted 

attentive research interest owing to their 

anti-angiogenesis, anti-bacterial, and anti-

cancer activity. The aim of this study was to 

evaluate the cytotoxicity effects of 

biosynthesized AgNPs by using red 

macroalgae Laurencia caspica on human 

breast cancer (T47D) cells.  

 

Materials & methods: In the experimental 

study, the biosynthesis of AgNPs by using 

Laurencia caspica was evaluated.The 

characterization of developed AgNPs was 

performed by Ultraviolet-visible (UV-vis) 

spectroscopy, Scanning Electron 

Microscopy (SEM), and Transmission 

Electron Microscopy (TEM). The T47D 

and MRC-5 cell lines were treated with 

various concentrations of fabricated AgNPs 

for 24 and 48 hours. The viability effect of 

cells and Half maximal inhibitory 

concentration )IC50  ( were evaluated by 

MTT assay. 

 

Finding: The fabricated AgNPs were 

monitoring characteristic surface Plasmon 

resonance peak at around 420nm. The SEM 

and TEM results for size and morphological 

study of AgNPs showed that the 

nanoparticles were spherical shape ranging 

from 10 to 50 nm. The MTT results 

demonstrated that AgNPs significantly 

decreased the viability of cells in dose-and 

time-dependent manner. The IC50 value of 

nanoparticles for T47D and MRC-5 cell 

lines were calculated 29.37 g/mL and 

42.13 g/mL during the 48 hours, 

respectively. 

 

Discussion & conclusions: Based on the 

current study, the biosynthesized AgNPs 

can more cytotoxic effect against breast 

cancer cells compared to the normal cells. 

Thus, they can be considered as a 

promising strategy for the treatment of 

breast cancer. 
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