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چكيده
هدف :امروزه نانوذرات اکسيد فلزات به عنوان يکي از کانديدهاي درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته است .در مطالعه حاضر
بيوسنتز نانوذرات اکسيد روي توسط عصاره گياه آويشن شيرازي ( )Zataria multifloraبراي اولين بار انجام شد و سپس اثرات
ضدميکروبي ،اثرات سايتوکسيک و آپاپتوتيک آن روي رده سلولي سرطان کولون مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها :نانوذرات اکسيد روي ( )ZnOبا استفاده از عصاره آبي سرشاخههاي گياه آويشن شيرازي بيوسنتز شد .شکل،
اندازه و ساختار نانوذرات سنتز شده توسط آناليزهاي  FTIR ،FE-SEM ،XRD ،EDSارزيابي شد .اثر ضد ميکروبي نانوذرات اکسيد
روي به روش  MICو اثرات سيتوتوکسيک آن عليه دو رده سلولي سرطاني کولون  HT-29و نرمال  HEK-293به روش MTT
بررسي شد .بيان ژن  p53و  Casp3در سلولهاي تيمار شده با دوز  IC50با روش  Real time PCRارزيابي شد .نوع مرگ سلولي با
روش فلوسايتومتري مشخص گرديد.
يافتهها :نتايج نشان داد که نانوذرات  ZnOبا اندازه  95-35نانومتر و به شکل صفحهاي سنتز شده که در اجتماعات ستارهاي
شکل ديده شد MIC .نانوذرات اکسيد روي عليه باکتريهاي مورد مطالعه بين  200-100 μg/mlگزارش شد .نتايج حاصل از MTT
نشان داد که  IC50نانوذرات  282/4 μg/mlبوده و در اين غلظت بيان ژن  p53و  Casp3به ترتيب به ميزان  1/22و  3/81برابر
افزايش پيدا کرده است که از لحاظ آماري معنادار بود .نتايج فلوسايتومتري ميزان آپاپتوز  %76درصدي را نشان داد.
نتيجهگيري :نانوذرات  ZnOسنتز شده توسط عصاره گياه  Z. multifloraميتوانند به عنوان بخشي از فرموالسيون داروي ضد
توموري مورد استفاده قرار گيرند.

شيوههاي نوين درماني براي کنترل سرطان ضروري ميباشد
[ .]3در اين ميان علم نانوتکنولوژي کمك ارزندهاي به کشف و
توسعه راهکارهاي نوين درماني سرطان نموده است؛ براي مثال،
ميتوان به استفاده از نانوذرات اصالح شده براي تحويل هدفمند
و انتخابي دارو به بافت سرطان اشاره کرد [ .]4،5نانوذرات فلزي
به دليل خواص فيزيکي منحصر به فرد ،به عنوان کانديداي
جذاب درمان دارويي به خدمت گرفته شدهاند که از مهمترين
آنها ميتوان به نانوذرات اکسيد روي اشاره کرد .که توسط
وزارت غذا و داروي آمريکا بهعنوان يك ماده بيخطر شناخته
شده است [ .]6اگر چه روشهاي مختلفي براي سنتز نانوذره
مطرح است اما روشهاي زيست سازگار مانند سنتز با استفاده
از باکتريها ،قارچها و گياهان به عنوان روش جايگزين بسيار

مقدمه
سرطان کولورکتال ) (Colorectal cancer, CRCيکي از
داليل عمده مرگ و مير در کشورهاي توسعه يافته است [.]1
اين سرطان در اثر تجمع پيشروندهي تغييرات ژنتيکي و
اپيژنتيکي که باعث ترنسفورم اپيتليال نرمال کولون به سرطان
کولون ميشوند ،رخ ميدهد [ .]2امروزه بسياري از گزينههاي
درماني سرطان شامل جراحي ،شيميدرماني ،پرتودرماني و
مراقبت تسکيني در دسترس است که بسته به محل و درجه
سرطان ،ترکيبي از روشهاي مختلف جهت درمان مورد استفاده
قرار ميگيرد .اين در حالي است که در بيشتر موارد سلولهاي
سالم نيز دچار مرگ ميشوند و ميتواند عوارض جانبي در
بيمار به همراه داشته باشد .بنابراين نياز به جستوجو در
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واژههاي کليدي :نانوذرات ،اکسيد روي ،تکنولوژي شيمي سبز ،سرطان کولون ،آپاپتوز ،عصارههاي گياهي

بشري جهان پيما ثابت و همکاران

اثرات سايتوتوکسيک نانوذرات اکسيد روي سنتز شده
ساده و مقرون به صرفه نسبت به روشهاي شيميايي و فيزيکي
ميباشد که در اين ميان گياهان مورد توجه بيشتري قرار
گرفتهاند [ .]7،8آويشن شيرازي با نام علمي Zataria
 multifloraاز خانواده نعناعيان است .اين گياه حاوي مقدار
بسيار زيادي ترکيبات فنلي ،فالونوئيدي و فعاليت آنتياکسيداني
است .ترپنوئيدها نه تنها بزرگترين گروه از توليدات طبيعي را
تشکيل ميدهند بلکه از نظر تنوع ساختاري نيز داراي دسته
وسيعي ميباشند که ميتوانند عامل احياکننده نانوذرات به شمار
روند .تيمول ،از اصليترين اجزاي گياه آويشن ،مادهاي است که
با داشتن ساختار فنولي ،داراي اثرات ضد باکتريايي و ضد
قارچي فراوان است [ .]9،10بنابراين به نظر ميرسد در سنتز
سبز نانوذرات به منظور کاربرد دارويي آنها موثر باشد.
مطالعات مختلفي نيز اين پتانسيل را نشان دادهاند به طوري که
تاکنون از اين گياه براي سنتز سبز نانوذره نقره [ ]11و طال []12
استفاده شده است .چنانچه اثر درماني و ضد توموري اين
ترکيبات مورد تاييد قرار گيرد ،اين مساله ميتواند قدم بهسزايي
در پيشبرد روشهاي درماني در سرطان باشد .ژن  p53بر روي
بازوي کوتاه از کروموزوم  17در موقعيت  P13.1 7قرار دارد و
داراي  11اگزون و طول  20کيلو باز ميباشد .جهشهاي p53
تقريباً در نيمي از تومورهاي انساني يافت ميشوند و به نظر
ميرسد که بقيه تومورها نيز به علت نقص در مسيرهاي مرتبط
با  p53ايجاد ميشوند [ .]13ژن  Casp3بر روي بازوي بلند
کروموزوم شماره  4در موقعيت  q344قرار دارد و داراي 8
اگزون ميباشد .کاسپاز  3يکي از کاسپازهاي اجرايي است که
ميتواند در اثر پروتئوليز فعال شود و ساير پروکاسپازها را فعال
کند و در نهايت مرگ برنامهريزي شده سلولي رخ داده و منجر
به قطعه قطعه شدن ، DNAتجزيه اسکلت سلولي و پروتئينهاي
هستهاي ميشود [.]14
هدف از اين مطالعه سنتز سبز نانو ذرات اکسيد روي براي
اولين بار توسط عصاره آبي سرشاخههاي گياه آويشن شيرازي
و بررسي اثر ضد ميکروبي ،سيتوتوکسيك و آپاپتوتيك
نانوذرات سنتز شده روي دو رده سلولي نرمال  HEK293و
سرطاني  HT29و ارزيابي تغييرات بيان ژن  p53و  Casp3بود.
مواد و روشها
شناسه مصوبه اخالق در پژوهش اين تحقيق
 IR.IAU.VARAMIN.REC.1398.015ميباشد .جهت سنتز
نانوذره اکسيد روي 20 ،گرم از سرشاخه خشك شده گياه
آويشن شيرازي ( ،)Zataria multifloraجمعآوري شده از
استان فارس و تاييد شده توسط متخصص سيستماتيك گياهي،
ابتدا با آب شستوشو داده شد و سپس با هاون خرد کرده و با
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 200ميليليتر آب ديونيزه مخلوط شد .براي  10دقيقه در دماي
 70درجه جوشانده شد و محلول حاوي عصاره را جدا نموده و
اجازه داده شد تا رسيدن به دماي اتاق خنك شود .سپس محلول
را از کاغذ صافي واتمن شماره  1عبور داده تا ذرات معلق
نداشته باشد .حال  0/02موالر از استات روي دو آبه
( )Zn(CH3COO)2. 2H2Oرا در  50ميليليتر آب ديونيزه حل
نموده و به مدت  30دقيقه روي همزن مغناطيسي هم زده شد.
 1ميليليتر عصاره گياهي (بدون ذرات جامد معلق) به آن اضافه
کرده و به مدت  2ساعت ديگر همزده شد .سپس قطره قطره
سود  5موالر را به محلول اضافه نموده و تا جايي که  PHمحلول
حاصل به  12برسد ادامه داده شد .رنگ مخلوط واکنش پس از
 1ساعت از زمان انکوباسيون تغيير يافت .همزدن اين مخلوط
 3ساعت ديگر ادامه يافت .مشاهده رنگ زرد پس از زمان
انکوباسيون ،سنتز نانوذرات  ZnOرا تاييد کرد .نانوذرات ZnO
با سانتريفوژ سرعت  8000دور در دقيقه در دماي  60درجه
سانتيگراد براي  15دقيقه از مخلوط جدا و در آون با دماي 80
درجه سانتيگراد به مدت  2ساعت خشك شدند و در نهايت
پودر سفيد رنگ حاصل جهت مطالعات بعدي در بطريهاي غير
قابل نفوذ نگهداري شدند .جهت تاييد ساختار و ريختشناسي
نانوذرات توليد شده از تکنيكهاي مختلفي از جملهFE- :
 EDS ،XRD ،FTIR ،SEMاستفاده گرديد .از ميکروسکوپ
الکتروني روبشي ) (SEM) (SIGMA VP-500, ZEISSبراي
مطالعه ساختار کريستالي ،مورفولوژي و اندازه نانوذرات اکسيد
روي استفاده شد .آناليز ( EDSبا دتکتور ساخت شرکت
 Oxfordانگلستان) جهت تشخيص ترکيب عناصر موجود در
نمونه و خلوص محصول در نقاط معيني از آن و با نقشهاي از
توزيع عناصر موجود در نمونه با توجه به سطح تصويربرداري
شده استفاده شد .همچنين با آناليز ( FTIRدستگاه طيفسنجي
مادون قرمز تبديل فوريه) ساختار شيميايي و نوع گروههاي
عاملي نمونهها بررسي شد .در اين تحقيق براي آناليز مورد نظر
 50ميليگرم از نمونه در محدودههاي  400تا  4000cm-1و
محدوده شدت ) 100-20(Intensityبررسي گرديد .براي تعيين
ترکيب شيميايي ،شناسايي فازها و تعيين سايز کريستالي
نانوذرات سنتز شده ،نمونهي تهيه شده تحت آناليز پراش پرتو
ايکس ) (XRD) (X`Pert Pro, Panaliticalقرار گرفت .در اين
آناليز نانوذره با پوشش  Cuدر محدوده  100-0اندازهگيري
شد.
بررسي اثر ضدميکروبي نانوذرات اکسيد روي به روش
تعيين حداقل غلظت بازدارندگي ( )MICتوسط ميکروپليت 96
چاهکي و به روش ميکرودايلوشن براث عليه سويههاي
استاندارد باکتريهاي گرم منفي Pseudomonas aeruginosa
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رقتها و بعد از خالي کردن محيط رويي هر چاهك توسط
سرنگ استريل  100ميکروليتر از هر رقت به چاهكها اضافه
شد .پليت به مدت  24ساعت در داخل انکوباتور قرار گرفتند.
محيط کشت و نانوذرات اکسيد روي را خارج کرده و 100
ميکروليتر از محلول ) ،MTT (Sigma-Aldrich, USAدر
تاريکي به پليتها اضافه شد و به مدت  4ساعت داخل
انکوباتور قرار داده شد .سپس محيط رويي چاهكها برداشته
شد و  100ميکروليتر ماده  DMSOبه چاهكها اضافه شد.
سپس به مدت  20دقيقه روي شيکر قرار داده شد .سرانجام،
جذب نوري رنگ حاصله توسط دستگاه قرائتگر االيزا
( ،ELISA reader, Oraganon Teknikaهلند) ،در طول موج
 570نانومترخوانده شد و ميزان بقاي سلولها توسط فرمول زير
محاسبه گرديد:

 ،Escherichia coli ATCC 25922 ،ATCC 27853و گرم
مثبت  Staphylococcus aureus ATCC 6536و Bacillus
( cereus ATCC 1247خريداري شده از کلکسيون ميکروبي
ايران) انجام شد .به اين ترتيب که ابتدا  100ميکروليتر رقتهاي
 0/78تا  1600ميکروگرم بر ميليليتر از نانوذرات رقيق شده
توسط سرم فيزيولوژي ،پس از سونيکيت ،بر اساس روش
سريال دايلوشن به يك رديف از چاهكهاي ميکروپليت 96
خانهاي افزوده شد .سپس سوسپانسيون ميکروبي از کشت 24
ساعته که با نيم مك فارلند برابر شده بود توسط محيط کشت
مولر هينتون براث به ميزان  1/100جهت به دست آوردن
غلظت  1×106 cfu/mlرقيق شد و سپس  100ميکروليتر از آن
به هر چاهك افزوده شد .در اين بررسي يك چاهك به عنوان
کنترل منفي (شاهد نانوذرات و محيط کشت) حاوي نانوذرات و
محيط کشت بدون سوسپانسيون ميکروبي ،يك چاهك به منظور
کنترل مثبت (شاهد باکتري) حاوي محيط کشت و سوسپانسيون
ميکروبي در نظر گرفته شد .حجم نهايي تمام چاهكها 200
ميکروليتر شد .سپس ميکروپليتها در دماي  37°Cبه مدت 24
ساعت انکوبه شد .بعد از اين مدت در مقايسه با رديف کنترل،
وجود کدورت حاکي از رشد باکتري و شفافيت نشاندهنده عدم
رشد باکتري است .اولين چاهك يا پايينترين غلظتي که در آن
هيچگونه رشد باکتري مشاهده نشد و فاقد کدورت بود ،به عنوان
حداقل غلظت بازدارندگي ( )MICتعيين شد .تمام مراحل براي
 4سويه مورد بررسي با  3تکرار انجام شد.
به منظور اثرات سلولي نانوذره سنتز شده ردههاي سلولي
 HT-29و  HEK-293از انستيتوپاستور ايران تهيه گرديد و در
محيط کشت  DMEMغني شده با  %10سرم جنين گاوي
) (Fetal Bovine Serum: FBS) (Gibco, Scotlandدر دماي
 37درجه تحت شرايط  5درصدي دياکسيدکربن کشت داده
شدند .در اين مطالعه جهت بررسي ميزان سميت نانوذره اکسيد
روي بر ردههاي سلولي از روش  MTTکه يك روش
رنگسنجي است و بر اساس احيا شدن و شکسته شدن
کريستالهاي زردرنگ تترازوليوم به وسيله آنزيم سوکسينات
دهيدروژناز ميتوکندريايي و تشکيل کريستالهاي آبي رنگ
نامحلول انجام ميشود ،استفاده گرديد .بدين جهت با شمارش
سلولي با استفاده از تريپان بلو ،حدود  5×104سلول در هر
چاهك کشت داده شد .بعد از کشت سلولها پليت  96خانهاي
در انکوباتور ℃  37به مدت  24ساعت قرار داده شد تا %60
سطح چاهكها پر شوند .سپس به تهيه رقتهاي لگاريتمي
( 31/25 μg/mlتا  )1000از محلول پرداخته شد .بعد از تهيه

( ×100جذب نوري کنترل/جذب نوري تست)= ميزان بقاي سلولي
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آزمايشهاي اين تحقيق به صورت  8بار تکرار انجام گرفت
و ميزان دوز  IC50يا Half maximal inhibitory
 concentrationنيز محاسبه گرديد.
براي بررسي اثر آپاپتوتيك نانوذره سنتز شده بيان دو ژن
 p53و  Casp3با استفاده از روش  Real Time PCRبررسي
شد .بدين منظور ابتدا کل  RNAسلولهاي سرطاني و نرمال
تيمار شده با نانوذره در غلظت  IC50با استفاده از کيت استخراج
 Transgen Biotech ER101-01استخراج شد و سپس سنتز
 cDNAبر اساس پروتکل کيت (Transgen Biotech ER101-
) 02انجام شد .به منظور اجراي واکنش  PCRحجم نهايي هر
ميکروتيوب  20ميکروليتر در نظر گرفته شد که حاوي 10
پيکومول از پرايمرهاي باالدست و پاييندست مربوط به هر ژن،
 40نانوگرم  10 ،cDNAميکروليتر مستر ميکس و  7ميکروليتر
آب  RNase freeبود .در اين واکنش ژنهاي  p53و  Casp3به
عنوان ژن هدف و ژنGAPDH (Glyceraldehyde 3-
) Phosphate dehydrogenaseبه عنوان ژن مرجع در نظر
گرفته شدند .تکثير ژنها با استفاده از دستگاه Real Time PCR
مدل ABI 7300 (Applied Biosystems ,Foster
) City,CA,USAانجام گرفت .همچنين براي انجام تست
 RealTime PCRاز کيت سايبر گرين شرکت تاکارا
( )PrimeScriptTM RT Reagent Kitو کپ استريپ شرکت
 ABIتوليد کشور آمريکا استفاده شد .توالي پرايمرهاي به
کارگرفته شده در اين واکنش در جدول  1نمايش داده شده
است.

بشري جهان پيما ثابت و همکاران

اثرات سايتوتوکسيک نانوذرات اکسيد روي سنتز شده
جدول  .1پرایمرهای مورد استفاده
اندازه محصول

پرایمر ها

نام ژن

194 bp

forward: 5′-CATCTACAAGCAGTCACAGCACAT-3
reverse: 5′-CAACCTCAGGCGGCTCATAG-3′

p53

179 bp

forward: 5′- GCCTGCCGTGGTACAGAACT-3′
reverse: 5′- GCACAAAGCGACTGGATGAAC-3′

Casp3

74 bp

forward: 5′- CCCACTCCTCCACCTTTGAC-3′
reverse: 5′- CATACCAGGAAATGACTTGACA-3′

GAPDH

تجزيه و تحليل دادهها مطابق مقايسه چرخه آستانه صورت
گرفت و اختالف چرخه آستانه به دست آمده از سلولهاي تيمار
شده با نانوذره و سلولهاي تيمار نشده با نانوذره محاسبه گرديد
و با استفاده از فرمول  ΔΔCtنسبت ژن هدف به ژن مرجع از
طريق  ΔΔCt 2 −مطابق با فرمول زير محاسبه شد:
ΔCt = Ct target - Ct refrence
)ΔΔCt = (ΔCt test sample - ΔCt control sampel
Relative expression: 2− ΔΔCt

دادههاي بهدست آمده با استفاده از آناليز واريانس يك طرفه
( )One-Way ANOVAو تست کولموگورف -اسميرنوف مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت و محاسبه  Pبا استفاده از نرمافزار
 Excelانجام شد .همچنين ،مقدار  P<0/05در هر تست
معنيدار در نظر گرفته شد.
در ادامه بررسي اثر آپاپتوتيك نانوذره اکسيد روي
سلولهاي سرطاني کولون ( ،)HT29اين سلولها با استفاده از
روش )Apoptosis AnnexinV/propidium iodide (PI
 detection kit, Roch, Germanyو دستگاه فلوسايتومتري
( )BD Biosciences, San Jose, CA, USAبر اساس دستور
کار مربوطه مورد مطالعه قرار گرفتند .سلولهاي سرطاني کولون
( 1×105سلول /چاهك) با غلظت  IC50به مدت 24ساعت
تيمار شده و سلولهاي تيمارنشده کولون به عنوان کنترل مورد
استفاده قرار گرفتند .در نهايت ميزان سلولهاي نکروز /آپوپتوز
شده توسط نرمافزار Cell Quest Pro (BD Biosciences, San
) .Jose, CA, USAمورد آناليز قرار گرفتند.

شکل  .2آنالیز  FE-SEMمورفولوژی و اندازه نانوذرات توسط

در پروفايل  EDSنانوذرات  ZnOدر شکل  3مربوط به
بررسي عناصر تشکيلدهنده و خلوص محصول است .پيكهاي
نشان داده شده بيانگر وجود تنها عناصر روي ،اکسيژن و طال در
ساختار آن است که طالي به کاربرده شده مربوط به آمادهسازي
نمونه براي آناليز است .مقدار روي موجود در پودر سنتز شده

شکل  .1رنگ زرد محلول نشانه سنتز نانو ذرات ZnO
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نتايج
مشاهده تغيير رنگ تدريجي محلول واکنش به زرد (شکل
 ،)1اولين مرحله در تاييد سنتز نانوذرات اکسيد روي ميباشد
و در نهايت نانوذرات پس از سنتز شدن به شکل پودر سفيد
رنگي در آمد .در آناليز  FE-SEMنانوذرات در اجتماعات
ستارهاي شکل يا گلمانند ديده شدند و اندازه بين  35تا 95
نانومتر تعيين شد (شکل .)2

میکروسکوپ الکترونی نگاره :نانوذرات اکسید روی سنتز شده با
اجتماعات ستارهای شکل یا گل مانند و اندازه بین  35تا  95نانومتر

جلد  ،24شماره ( 3پياپي  ،)89خرداد و تير 1401

کومش

غلظت  250μg/mlبا  P=0/000ميزان کشندگي حدود ،%63
در غلظت  500μg/mlبا  P=0/000ميزان کشندگي حدود %71
و در غلظت  1000μg/mlبا  P=0/000حدود  %75بوده است
که از لحاظ آماري تفاوت معناداري را نشان ميدهد .همچنين
 IC50برابر  IC50=282/4μg/mlمحاسبه گرديد.

 61%/3و اکسيژن  %38/7است و تائيد ميکند که نانوذرات سنتز
شده خالص است و اثري از ناخالصي عناصر ديگر وجود ندارد.

شکل  .5آنالیز طیف پراش اشعه ایکس ( :)XRDدارای قله های محکم و
واضح که نشان دهنده تبلور و خلوص باال نانوذرات اکسید روی سنتز
شده است.
شکل  .3آنالیز  EDSجهت بررسی عناصر تشکیل دهنده نانوذرات ZnO

و خلوص محصول

در آناليز طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه ( )FTIRدر
محدودههاي  400تا  4000cm-1بررسي و تاييد شد (شکل .)4
شکل  .4طیف  :FTIRآنالیز طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه
) (FTIRدر محدوده های  400تا  4000 cm-1نانوذرات سنتز شده.
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شکل  .6بررسی سمیت غلظتهای متفاوت نانوذرات اکسید روی بر رده
سلولی سرطانی  HT-29در تست  .MTTدادهها به صورت میانگین درصد
زنده ماندن  ±انحراف معیار بیان شده است .عالمت *** نشان دهنده
اختالف معناداری با گروه کنترل با  P<0 /001است.

براي بررسي اثر سميت غلظتهاي متفاوت نانوذرهي اکسيد
روي ،رده سلولي نرمال  HEK-293تحت تيمار با غلظتهاي
 500 ،250 ،125 ،62/5 ،31/25μg/mlو  1000به مدت 24
ساعت قرار گرفتند .با توجه به شکل  7آناليز نتايج  MTTنشان
داد که ميزان کشندگي نانوذره اکسيد روي در غلظت μg/ml
 500،و  250کاهش پيدا کرده است به طوريکه در غلظت
 250μg/mlبا  P=0/0015ميزان کشندگي حدود  ،%32در
غلظت  500μg/mlبا  P=0/000ميزان کشندگي حدود %61
بوده است .اما در غلظت  1000μg/mlکشندگي حدود  %75بوده
است.
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در آناليز  XRDالگوي پراش اشعه ايکس همانطور کـه در
شکل  5مشاهده ميشود نانوذرات بهدست آمده داراي ساختار
کريستالي تك فاز بوده و هيچ پيکي مربوط به ناخالصي مشاهده
نميگردد .طيف  XRDداراي قلههاي ،29/7 ،16/9 ،11/5
 40 ،37/8 ،36 ،33/5 ،32/3و  45درجه  θ2است و به ترتيب،
به صفحات بلوري ،112 ،103 ،110 ،102 ،101 ،002 ،100
 201و  004چندوجهي نانوذره  ZnOنسبت داده ميشود و
نشاندهنده اين است که نانوذرات  ZnOبا تبلور و خلوص باال
تهيه شدهاند و داراي قلههاي محکم و واضح هستند.
 MICنانوذرات اکسيد روي براي باکتريهاي گرم منفي E.
 coliو  200μg/mL ،P. aeruginosو براي باکتريهاي گرم
مثبت  B. cereusو  100μg/mL ،S. aureusگزارش شد.
براي بررسي اثرات سلولي نانوذره اکسيد روي ،رده سلولي
سرطاني  HT-29تحت تيمار با غلظتهاي (-31/25 μg/ml
 )1000قرار گرفتند پس از گذشت  24ساعت با توجه به شکل
 6مشخص است که غلظت  125، 62/5 ،31/25μg/mlاز
نانوذره تاثيري روي بقاي سلولهاي  HT-29ندارد اما

بشري جهان پيما ثابت و همکاران

اثرات سايتوتوکسيک نانوذرات اکسيد روي سنتز شده

سلولها دچار نکروز شدهاند و تنها  %1از سلولها زنده ماندهاند.
اين در حالي است که  %93سلولهاي بدون تيمار زنده هستند
و  %1از اين سلولها دچار آپوپتوز اوليه و  %2سلولها آپوپتوز
تاخيري و حدود  %4/5سلولها هم دچار نکروز شدهاند (شکل
.)9
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شکل  .7اثر سمیت غلظتهای متفاوت نانوذرات اکسید روی بر رده سلولی
نرمال HEK-293در تست  .MTTداده ها به صورت میانگین درصد زنده
ماندن  ±انحراف معیار بیان شده است .عالمت *** نشان دهنده اختالف
معناداری با گروه کنترل با  P<0 /001است.

سپس به منظور بررسي بيان ژن  P53و  Casp3از روش
 Real Time PCRاستفاده شد که بيان ژن  P53نسبت به گروه
کنترل به ميزان  1/22برابر و بيان ژن  Casp3به ميزان 3/81
افزايش يافته است (( )P<0/05شکل .)8
4.5

***

4
3
2.5
2

*

1.5
1

نسبت بیان ژن به گروه کنترل

3.5

0.5
0
Control

P53

CaASP3

ژن ها

شکل  .9میزان القای آپوپتوز در سلولهای سرطانی کولون تیمار شده با
دوز  IC50نانوذره (باال) و گروه کنترل بدون تیمار(پائین).

به منظور تعيين ميزان آپوپتوز القا شده در سلولهاي کولون
تيمار شده با نانوذره ،اين سلولها با FITC Annexin V/ PI
رنگآميزي شده و توسط دستگاه فلوسايتومتري مطالعه شدند.
در طي فاز اوليه آپوپتوز ،فسفاتيديل سرين به خارج از غشا
سلولي منتقل شده و توسط  Annexin Vرنگ ميشود و رنگ
 PIبه هسته سلول در زمان نکروز متصل ميشود .بر اساس
نتايج بهدست آمده از فلوسايتومتري مشخص گرديد که %22/5
از سلولهاي تيمار شده با نانوذره دچار آپوپتوز اوليه شدهاند و
 76%هم دچار آپوپتوز تاخيري شدهاند و کمتر از  %0/5اين

بحث و نتيجهگيري
استفاده از فناوري نانو در توليد بسياري از داروها يکي از
حوزههاي اميدوارکننده براي تشخيص و درمان مؤثر بسياري از
بيماريها از جمله سرطان است [ .]15،16نانوذرات از طريق
فعالسازي مسير توليد راديکالهاي آزاد اکسيژن يا  ROSباعث
حذف سلولهاي توموري ميشوند [.]4،6
روش سنتز سبز نسبت به روشهاي شيميايي داراي
مزيتهايي است که ميتوان به ساده ،کمهزينه ،غيرسمي ،سازگار
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شکل  .8تغییر بیان ژن های  P53و  Casp3نسبت به گروه کنترل .داده
ها به صورت میانگین درصد زنده ماندن  ±انحراف معیار بیان شده است.
.عالمت * و*** نشان دهنده اختالف معناداری با گروه کنترل به ترتیب
با  P<0 /05و  P<0 /001است.

جلد  ،24شماره ( 3پياپي  ،)89خرداد و تير 1401

کومش
با محيط زيست و افزايش مقدار توليد جهت سنتزهاي با ميزان
باال اشاره نمود .گياهان به نظر ميرسد بهترين گزينه براي
بيوسنتز نانوذرات هستند .نانوذرات توليد شده توسط گياهان در
مقايسه با ديگر عوامل باثباتتر و متنوعتر در شکل و اندازه
هستند .عصاره برگ گياهان که غني از پليفنيلهايي مانند
فالونوئيدها هستند ،عوامل قدرتمندي براي احياء در سنتز
نانوذرات خواهند بود [ .]7،8در تحقيق حاضر از گياه آويشن
شيرازي براي اولين بار جهت سنتز نانوذرات اکسيد روي
استفاده شد .نانوذرات سنتز شده با اندازه بين  95-35نانومتر و
شکل نانوذرات صفحهاي به دست آمد که در تصوير
ميکروسکوپ الکتروني  FE-SEMبه صورت ستارهاي شکل يا
گل مانند تجمع يافته بودند .گرچه شکل نانوذرات اکسيد روي
سنتز شده در بيشتر مقاالت کروي شکل گزارش شده است،
اما عواملي چون غلظت عامل احياکننده ،فرايند واکنش ،فرايند
خنكسازي و تبلور ميتواند اشکال متفاوتي از نانوذرات را
ايجاد نمايد که از موضوعات جالب در مطالعات نانومواد است
[ .]17در مطالعهاي که توسط  Fakhariو همکاران در سال
 2019براي سنتز سبز نانوذرات اکسيد روي از عصاره آبي گياه
برگ بو ( )Laurus nobilisصورت گرفت و نتايج پتانسيل L.
 nobilisرا براي سنتز نانوذرات به روش ساده ،سريع و
دوستدار محيط زيست تاييد کرد [ Ghayempour .]18و
 Montazerدر مطالعهاي در سال  2017سنتز درجا نانوذرات
ستارهاي شکل اکسيد روي از صمغ گياه کتيرا بر روي پارچه
نخي با امواج مافوق صوت را بررسي نمودند .در اين پژوهش
نانوذرات اکسيد روي بهعنوان نانوذرات ستاره مانند با اندازه
متوسط  70-55نانومتر سنتز شد [ Ramimoghadam .]19و
همکارانش در سال  2013سنتز هيدروترمال نانوذرات با
استفاده از غلظتهاي مختلف عصاره برنج را انجام دادند .نتايج
آنها نشان دادند که مورفولوژيهاي مختلف نانوذرات اکسيد
روي ،از جمله ساختارهاي پوسته پوسته ،گل رز و ستاره با
اندازه ذراتي در محدوده ميکرو و نانومتر قابل سنتز است [.]20
اثر ضدميکروبي نانوذرات اکسيد روي سنتز شده به روش
ميکرودايلوشن براث بررسي شد .بيشترين اثر ضد ميکروبي
نانوذرات بر باکتريهاي گرم مثبت  S. aureusو  B. cereusبا
 100MICميکروگرم بر ميليليتر و کمترين اثر ضد ميکروبي بر
باکتريهاي گرم منفي  E. coliو  P. aeruginosaبا 200MIC
ميکروگرم بر ميليليتر بهدست آمد .تاکنون مطالعاتي در زمينه
خواص ضد ميکروبي نانوذرات اکسيد روي صورت گرفته است
از جمله مطالعه  Rafieeو همکاران با استفاده از استات روي و
عصاره برگ گياه  Eucalyptus melliodoraنانوذرات سنتز
کردند که سايز نانوذرات در محدوده  30تا  50نانومتر قرار
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داشت و بر روي باکتريهاي،Escherischia coli ،
،Pseudomonas aeruginosa ،Staphylococcus aureus
 Bacillus cereusاثر ضدميکروبي قابل توجهي داشت [ .]21اثر
ضدميکروبي نانوذرات اکسيد روي را ميتوان با مکانيسمهاي
القاي استرس اکسيداتيو به دليل توليد راديکالهاي اکسيژن فعال
( ،)ROSواکنش اين راديکالهاي اکسيژن فعال با ،DNA
پروتئينها و ليپيدها و در نتيجه مرگ سلولي ،از بين رفتن
آرايش غشا به دليل تجمع نانوذرات در غشاي باکتري و درون
سلول و نيز آزادشدن يونهاي روي ضمن اتصال به غشاي
ميکروارگانيسمها اشاره نمود [.]22
در پژوهش حاضر اثر توکسيسيتي نانوذرات اکسيد روي
سنتز شده از گياه آويشن شيرازي عليه رده سلولي سرطاني
کولون ( )HT-29و نرمال  HEK-293مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج حاکي از آن بود که اين نانوذره داراي اثر توکسيك عليه
رده سلولي سرطاني است و اثرتوکسيکي کمي بر رده سلولي
نرمال داشت .اين در حالي است که اين ويژگي يکي از
مشخصههاي اصلي داروهاي ضدتوموري بايد باشد ،به صورتي
که اين داروها بايد تنها بر سلولهاي توموري اثرگذار باشند و
بر سلولهاي نرمال اين اثرات توکسيك اعمال نشود .به عبارتي
نتايج نشاندهنده اثرات مهاري بيشتر نانوذرات بر روي
سلولهاي سرطاني نسبت به سلول نرمال در يك دوز مشخص
ميباشد (دوزهاي  500،μg/mlو .)250مطابق اين نتايج،
گزارشهاي مختلفي اثرات نانوذرات را در ردههاي سلولي
مختلف بررسي کردند .در سال  Selvakumari 2015و
همکارانش روي اثر ضد توموري نانوذرات اکسيد روي با نام
 ZnO-NPمطالعهاي انجام دادند .در بخش از اين بررسي روي
ردهي سلولي  MCF-7بهعنوان يك مدل سلولي سرطان پستان
مطالعهاي انجام شد .نتايج اين مطالعه نشان داد بهکارگيري 31/2
ميکروگرم از اين نانوذره باعث مرگ  %50از سلولهاي توموري
شده است .اين در حالي است که در اين مطالعه مقدار IC50
برابر با  282/4ميکروگرم بر ميليليتر شده است [Akhtar .]23
و همکارانش در مطالعهاي در سال  2012بر روي خاصيت القاء
آپوپتوزي نانوذرات اکسيد روي بر عليه دو رده سرطاني کبد
 ،HepG2و ريه  A549بررسي نمودند .نتايج بيان ژنها در سطح
 mRNAو پروتئين  P53و  Baxافزايش نشان داد و کاهش بيان
 Bcl-2در رده سلولي سرطاني کبد  HepG2نشان داده شد [.]6
در تحقيق حاضر نيز افزايش بيان ژن  P53مشاهده گرديد که به
نوعي تاييدي بر توانايي القا آپاپتوز در نانوذره اکسيد روي
ميباشد .در مطالعهي ديگري توسط  Wahab Rو همکاران،
روي  ZnO-NPها بر روي ردههاي سلولي  MCF-7بهعنوان
ردهي سلولي سرطان پستان و ردهي سلولي  HepG2بهعنوان

بشري جهان پيما ثابت و همکاران

اثرات سايتوتوکسيک نانوذرات اکسيد روي سنتز شده

تفاوت قابل مالحظه در ميزان سميت نانوذرات بين سلولهاي
سرطاني و نرمال در اين مطالعه باشد.
مطالعات نشان ميدهد که باکتريها در طي عفونت و يا
التهاب ناشي از آنها و يا با توليد متابوليتهاي ثانويه منجر به
تغيير بيان ژنهاي دخيل در سرطان کلون شده و با اختالل در
سيکل سلولي باعث شروع ،پيشرفت و توسعه سرطان کولورکتال
ميگردد [ .]28،29بنابراين ارزيابي اثر ضدميکروبي همراه با
بررسي اثرات سيتوتوکسيك و آپاپتوتيك نانوذرات بسيار حائز
اهميت ميباشد .نتايج تحقيق حاضر نشان داد که نانوذرات
اکسيد روي ضمن داشتن تاثيرات ضدميکروبي ميتوانند موجب
کاهش ريسك ابتال به سرطان کولورکتال شوند.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که عصاره گياه آويشن
شيرازي به عنوان يك گياه بومي ايران ،به دليل داشتن
متابوليتهاي ثانويه باال و خواص آنتياکسيداني ،ميتواند در
سنتز نانوذرات اکسيد روي استفاده شود .يافته نشان داد که
نانوذرات اکسيد روي سنتز شده داراي اثرات ضدميکروبي و
اثرات سمي و کشنده بر سلولهاي سرطاني کولورکتال ميباشند
و از آن جايي که نانوذرات اکسيد روي بر مرگ رده سلولي
 HEK-293اثر سمي کمي داشت ميتوان بيان کرد اثرات جانبي
آن بسيار پايين ميباشد .با توجه به اينکه بسياري از داروها به
علت اين که سبب القاء نکروز در سلول ميشود و داراي اثرات
جانبي از جمله التهاب ميباشند را نميتوان داروي مناسبي تلقي
کرد .در حاليکه نانوذرات اکسيد روي سنتز شده در مطالعه
حاضر سبب القاء آپوپتوز در سلولهاي سرطاني شده و از طرفي
هم اثر توکسيکي بر سلولهاي نرمال ندارند ،ميتوان از آن
توانند به عنوان داروي مناسب جهت درمان سرطان کولورکتال
استفاده نمود.
تشكر و قدردانی
مقاله حاضر بخشي از پايان نامه دانشجويي کارشناسي ارشد
رشته ژنتيك ،دانشگاه آزاد واحد ورامين-پيشوا ميباشد .بدين
وسيله نويسندگان مقاله از کمكهاي سرکار خانم دکتر
ميرعلينقي تشکر و قدرداني مينمايند.
مشاركت و نقش نويسندگان
معصومه مهدوي اورتاکند و فهيمه باغباني :ايده و طراحي
مطالعه ،بشري جهان پيماي ثابت :جمع آوري دادهها ،معصومه
مهدوي اورتاکند و فهيمه باغباني :آناليز و تفسير دادهها ،بشري
جهان پيماي ثابت :نگارش نسخه اول مقاله .همه نويسندگان
نتايج را بررسي نموده و نسخه نهايي مقاله را تاييد نمودند.
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ردهي سلولي کارسينوم کبد انجام شد .نتايج نشان داد غلظت
25ميکروگرم در ميليليتر از اين نانو ذرات باعث القاي مرگ
سلولي ميشود و سلولهاي زنده تا کمتر از  %10کاهش مييابد
همچنين نشان دادند که تيمار سلولهاي سرطاني با نانوذرات
اکسيد روي باعث افزايش  3برابري پروتئين  P53و افزايش بيان
ژنهاي القاکنندهي آپوپتوز مانند  Baxو  Badو کاهش ژنهاي
ضد آپوپتوز  Bcl-2ميشود [ .]24،25در تحقيق حاضر رده
سلولي سرطان کولون ( )HT-29مورد برسي قرار گرفت و در
غلظت  IC50تنها  %1از سلولها زنده ماندند که نشاندهنده
القاي آپوپتوز نانوذرات سنتز شده در رده سلولي  HT-29است
اما افزايش بيان ژن  P53با تحقيق حاضر همپوشاني دارد.
در مطالعه حاضر مقدار  IC50نانوذره اکسيد روي در زمان
 24ساعت بر روي رده سلولي  HT-29کمتر از مقدار محاسبه
شده  IC50در رده سلولي  HEK-293بود اين نشاندهنده اثرات
مهاري بيشتر نانوذرات اکسيد روي بر روي سلولهاي سرطاني
نسبت به سلولهاي نرمال ميباشد .همچنين بيان ژنهاي
آپوپتوتيك  P53و  Casp3به ترتيب  1/22و  3/81برابر
افزايش يافت که ميتوانست فرضيه اثر آپاپتوتيك نانوذره سنتز
شده را تقويت کند .در ادامه نتايج بخش فلوسايتومتري ،براي
ارزيابي ميزان آپوپتوز و نکروز القا شده توسط نانوذره ،تاييدي
ديگر بر اين فرضيه بود .در مطالعهBoroumand Moghaddam
و همکاران ،نتايج فلوسايتومتري نشان داد که نانوذره اکسيد
روي  %68آپوپتوز اوليه  %24آپوپتوز تاخيري ايجاد ميکند و
حدود  %6سلولها زنده ماندند [ .]26در حالي که نانوذره سنتز
شده در تحقيق حاضر سبب  %22/5آپوپتوز اوليه و %76
آپوپتوز تأخيري ايجاد کرد و با توجه به تغييرات بيان ژنهاي
درگير در سلولهاي سرطاني تيمار شده با اين نانوذره ميتوان
گفت القاي آپوپتوز يکي از مکانيسمهاي تأثير نانوذرات بر
سلولهاي سرطاني است و در کل بيانگر موثرتر بودن نانوذرات
مطالعه حاضر و بهتر بودن روش سنتز اين مطالعه است.
نتايج اين مطالعه نشان داد نانوذرات سنتز شده در اين مطالعه
موجب کاهش بقاي سلولهاي سرطاني شده اما اثر سميت آن
روي سلول نرمال کمتر است .که با توجه به اينکه محيط
سلولهاي سرطاني اسيدي است (فعاليت سلولهاي سرطاني
زياد ميباشد و عمدتاً گاليکوليز در آن شديد است و ميزان
بيشتري اسيد در آن توليد ميشود) و اين اسيدي بودن محيط
سلولهاي سرطاني باعث فعال شدن نانوذرات ميشود و مرگ
سلولهاي سرطاني را ايجاد ميکند [ ،]27بنابراين تاثير بيشتر
نانوذره در سلول سرطاني نسبت به نرمال قابل پيشبيني بود.
تفاوتهاي ريختشناسي بين غشاء سلولهاي سرطاني و
طبيعي از لحاظ تفاوت اندازه منافذ ميتواند عامل ديگري در
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Introduction: Metal oxide nanoparticles have long been challenged as a candidate for cancer treatment. In the
present study, for the first time, biosynthesis of zinc oxide nanoparticles was performed by Zataria multiflora extract
and then their antimicrobial, cytotoxic and apoptotic effects on colon cancer cell lines were investigated.
Materials and Methods: The zinc oxide (ZnO) nanoparticles were biosynthesized using an aqueous extract of Z.
multiflora shoots. The shape, size and structure of the synthesized nanoparticles were evaluated by EDS, XRD, FESEM and FTIR analysis. The antimicrobial effect of ZnO nanoparticles was investigated by the MIC method and their
cytotoxic effects against two colorectal cancer cell lines HT-29 and normal HEK-293 were evaluated by the MTT
method within 24 hours. The expression of p53 and Casp3 gene in cells treated with IC50 dose was then evaluated by
Real-time PCR. Also, the type of cell death was determined by flow cytometry.
Results: Findings showed that ZnO nanoparticles were star-shaped and were synthesized with a size of 35-95 nm.
MIC of ZnO nanoparticles was reported for the studied bacteria between 100-200 μg/ml. The results of MTT showed
that the IC50 of nanoparticles was 282.4 μg/ml and in this concentration, the expression of p53 and Casp3 genes
increased by 1.22 and 3.81 fold, respectively, which in terms of it was statistically significant. In addition, flow
cytometry results showed an apoptosis rate of 76%.
Conclusion: ZnO nanoparticles synthesized through Z. multiflora plant extract showed antimicrobial effect and
can be used as part of antitumor drug formulation.
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