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بر سلولهای سرطانی اپیتلیال ریوی) (A549و فیبروبالست نرمال
ریوی انسان )(MRC5
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ارزیابی اثر سایتوتوکسیک نانوذرات سیلیکا با اندازه 20-40nm

چکیده

روش بررسی :جهت مطالعه سمشناسی در شرایط آزمایشگاهی برونتنی ( ،)in vitroسمیت محلول  SiO2 NPدر محدوده
غلظتهای  0/6-9 mg ml-1روی سلولهای فیبروبالست ) (MRC5و سلولهای اپیتلیال ) (A546ریه انسان ،پس از  21ساعت
توسط آزمون MTTو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج :آزمون  MTTنشان داد ،با افزایش غلظت  SiO2 NPاز  0/6تا  9میلیگرم در میلیلیتر در هر دو نوع سلول ،میزان بقاء
سلولها کاهش مییابد .غلظت  2/6 mg ml-1به عنوان حداکثر غلظت بازدارنده نانوذرات سیلیکا ) (IC50در سلولهای A549
محاسبه شده است و شانس بقاء سلولها در این غلظت برای سلولهای  A549و سلولهای  MRC5به ترتیب  46و  20درصد
میباشد .تصاویر  SEMسلولهای  MRC5در مواجهه با  ،SiO2 NPنشان میدهد مورفولوژی سلولهای  MRC5از شکل دوکی
یا کشیده به دایرهای تبدیل شده است.
نتیجهگیری :با توجه به بررسیهای انجام شده در این مطالعه ،سمیت نانوذرات سیلیکا وابسته به غلظت  SiO2 NPو نوع سلول
است .با افزایش غلظت  ،SiO2 NPمیزان بقاء سلولها کاهش مییابد .همچنین ،میزان سمیت  SiO2 NPدر برابر سلولهای
نرمال ریه انسان کمتر از سلول های سرطانی بوده است.
واژههای کلیدی :نانوذرات سیلیکا ،سلولهای  ،A549سلولهای

1

MRC5

کارشناس مهندسی پزشکی ،گروه تخصصی بیومواد ،دانشکده علوم و فناوری پزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

 2استادیار ،گروه تخصصی بیومواد ،دانشکده علوم و فناوری پزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 3دکتری تخصصی سمشناسی ،گروه علوم زیستی مقایسهای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
* (نویسنده مسئول)؛ تلفن تماس ،121۷۷۱۵۶1۴۴ :پست الکترونیکnajmoddin@srbiau.ac.ir :
تاریخ دریافت13۴۱/13/11 :

تاریخ پذیرش13۴۴/1۶/22 :

Downloaded from tkj.ssu.ac.ir at 13:04 IRDT on Tuesday June 15th 2021

مقدمه :نانوذرات سیلیکا ) (SiO2 NPبه دلیل خواص منحصر به فرد مانند اندازه کوچک ،امکان اصالح سطح و سهولت تولید ،در
صنعت و پزشکی کاربردهای بسیاری دارند .لذا سمیت ناشی از مواجهات تنفسی آن حین تولید و مصرف بخصوص در ابعاد
 10-40nmبه دلیل کاربرد گستردهتر صنعتی از اهمیت باالیی برخوردار است و میبایست موردتوجه و ارزیابی قرار گیرد.
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سلولهای اپیتلیال ریه انسان ( )A549و سلولهای
اندوتلیال پوست ( )A431که در مواجهه با نانوذرات سیلیکا
با اندازه  25نانومتر (دامنه غلظتهای  15-100میکروگرم
بر میلیلیتر) قرار گرفته بودند نشان میدهد که بقاء سلولی
در هر دو نوع سلول رو به کاهش بوده است (In Yong .)8
 Kimو همکارانش ،سمیت ردههای مختلف سلولی در
مواجهه با نانوذرات سیلیکا  10-100نانومتر (دامنه
غلظتهای 20-500میکروگرم بر میلیلیتر را به مدت 21
ساعت مورد مطالعه قرار دادند .نتایج کار این گروه نشان
میدهد که غلظت بیش از  200میکروگرم در میلیلیتر
نانوذرات سیلیکا سبب امکان انباشتگی در سلولها/اندامهای
خاص نظیر ریه را دارا میباشند .سلولهای ( HepG2سلول
سرطانی کبد) کمترین حساسیت به نانوذرات سیلیکا را در
میان انواع سلولها اعم از ردههای سلول سرطانی و نرمال
داشته و اثرات سمی آنها نسبتاً مستقل از اندازه و دوز
نانوذرات سیلیکا میباشد .همچنین در این مطالعه مشاهده
شده است که کاهش وابستگی به غلظت و اندازه نانوذرات
بر سلولهای  HepG2نشان از عدم آسیب به این نوع
سلولها میباشد ( Chang .)1و همکاران سمیت نانوذرات
سیلیکا را در انواع ردههای سلولی انسان (ریه ،معده و
سرطانهای اپیتلیال روده بزرگ) و فیبروبالستهای طبیعی
(پوست و ریه) بررسی کرده و به این نتیجه دست یافتهاند
که سمیت نانوذرات سیلیکا تابع نوع سلول و زمان مواجهه
با آن میباشد ( .)20در مطالعهی دیگری ،سمیت سلولی
نانوذرات سیلیکا با قطر  25نانومتر و  46نانومتر بر
سلولهای سرطانی  A549در غلظتهای 20-200
میلیگرم بر میلیلیتر مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
حاکی از آن است که میزان سمیت وابسته به دوز بوده و
افزایش غلظت نانوذرات سبب کاهش بقاء سلولهای A549
میگردد ( .)22مطالعه  Rudolfو همکاران در سال 1022
که بهمنظور بررسی سمیت نانوذرات هوابرد انجام شده
است ،نشان داده شده است که نانوذرات تهنشین شده در
ریه با غلبه بر سد غشایی بافتی و سلولی به درون سلول
وارد میشوند و عوارض ناشی از نانوذرات به دلیل ورود و
کنشهای داخل سلولی رخ میدهد ( .)21مطالعه دیگری
نشان میدهد که بقاء سلولی با افزایش استرس اکسیداتیو
ناشی از این نانوذرات در سلولهای ریه و سلولهای
اندوتلیال انسان ( )EAHY926و سلولهای ( )HEK293و
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مقدمه
در سالهای اخیر استفاده کاربردی از نانوذرات در
زمینههای مختلف محیطزیستی و صنعتی (ساختمانی،
الکترونیک ،اپتیکی ،پالستیک) و پزشکی (تحویل دارو (،)2
بیوسنسورها ( ،)1درمان سرطان ( ،)9بیومارکرها (،)4
تحویل  ،)5( )Deoxyribonucleic Acid( DNAو تحریک
آنزیمها ( ))6بسیار امیدوارکننده و رو به افزایش بوده است.
نانوذرات سیلیکا اغلب در محصوالت مصرفی و در
نانوکامپوزیتها استفاده میشود .عالوه بر این نانو ذرات
سیلیکا بهطور بالقوه یک نانو مادهی ایدهآل برای کاربردهای
زیستی است؛ زیرا سازگار با محیطزیست بوده و در برابر
تجزیه بیولوژیکی در محیط سلولی مقاوم میباشد.
همچنین ،به دلیل حضورگروههای سیانول و بار منفی بر
سطح نانوذرات سیلیکا ،میتوانند بهراحتی توسط گروههای
عاملی مختلف اصالح شوند .نانوذرات سیلیکا بهراحتی در
اندازهها و شکلهای متفاوت سنتز میشوند و میتوانند
بارنگهای مختلف برای اهداف تصویربرداری یا جهت انتقال
آنتیبادیها برای اهداف خاص مورد استفاده قرارگیرند (.)2
با توجه به کاربردهای فراوان و متفاوت نانوذرات سیلیکا
بهخصوص در زمینههای زیستی و پزشکی مانند ،زیست
سازگاری ،سطح آبدوست برای فراهم کردن امکان گردش
طوالنیمدت در بدن و سهولت سنتز و هزینههای تولید
پایین تحقیقات مختلفی در روشهای ساخت و سنتز
اقتصادی و تکرارپذیر این نانوذرات انجام میگیرد که با
توجه به آنکه نحوه سنتز ،خصوصیات فیزیکی شیمیایی ذره
ساخته شده و محیط واکنش در هر روش با هم متفاوت
بوده و هر کدام بر میزان سمیت این نانوذرات بسیار مؤثر
میباشد ،لذا ضرورت دارد آزمونهای توکسیکولوژی بر
اساس اهداف کاربردی جهت هر یک از این ذرات ساخته
شده حتی با ابعاد یکسان بهطور مجزا انجام پذیرد.
این نانوذره در کشور ما نیز در مقیاسهای مختلف تهیه
و بر اساس گزارشها در بخش تحقیقات پزشکی و صنایع
مختلف منجمله صنعت الستیک ،صنایع آرایشی و
بهداشتی ،رنگ ،رزین و پوشش ،سیمان و بتن ،چسب و
غیره مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است.
با توجه به توسعه روزافزون صنعتی و افزایش مواجهه
افراد و صنعتگران با نانو ذرات سیلیکا ،تحقیقات بسیاری در
زمینه سمیت نانوذرات سیلیکا صورتگرفته است .نتایج
تحقیقات  Maqusood Ahamedدر خصوص درصد بقاء
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 9اثر سایتوتوکسیک نانوذرات سیلیکا بر سلولهای سرطانی اپیتلیال ریوی

تترااتیلاورتوسیلیکات ( 11 ≥ ,TEOSدرصد) ،گلوتار آلدهید
با فرمول شیمیایی  ،C5H8O2اتانول و ایزوپروپانول از شرکت
مرک

) (Merck,USAخریداری گردید .تریپسین،

پنیسیلین /استرپتومایسین ،محیط کشت
( )Roswell Park Memorial Instituteو

RPMI

DMEM

( )Dulbecco’s Modified Eagle Mediumو سرم جنین
گاوی (با اختصار  ))Fetal Bovine Serum(FBSاز شرکت
گیبکو ) (Gibco, USAتهیه گردید 4(-9 .و -5دی متیل
تیازول -1ایل) 1و -5دی فنیل تترازولیوم بروماید
tetra

( MTT:

3-[4,5-dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyl

 ) zolium bromideنیز از شرکت سیگما-آلدریچ

(Sigma-

) Aldrich USAتهیه شد .سلولهای سرطانی اپیتلیال

پاستور ایران تهیه گردید.
روش تهیه نانوذرات سیلیکا و مشخصهیابی آن
نانوذرات سیلیکا  10تا  40نانومتر که یکی از ترکیبات
پرکاربرد صنعتی و تحقیقاتی کشور میباشد ،در این مطالعه
با استفاده از روش سل ـ ژل سنتز شد .بر اساس مطالعات
انجام شده ( .)25-26در این روش اتانول ،آب مقطر  6 Mو
آمونیاک  0/056 Mدر دمای اتاق روی همزن مغناطیسی
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روش بررسی
مواد مورد استفاده
اتانول (≥ 11/1درصد) ،آمونیاک ( 15درصد ≥) و

جهت انجام آزمایشهای سلولی از بانک سلولی انستیتو

قرار داده شد .پس از  20دقیقه 0/18 M TEOS ،به محلول
اضافه گردید .پس از تهیه کلوئید مراحل همگنسازی و
شستشو به ترتیب با استفاده از اولتراسونیک پروبی و
سانتریفیوژ انجام گرفت .در مرحله بعد پودر بهدستآمده
وارد مرحله خشک شدن توسط فریزدرایر (دمای 80-40
درجه زیر صفر) گردیده و نهایتاً نانوذرات همگن سیلیس با
ابعاد  10-40نانومتر بهدستآمده است .اندازه ذرات و
خلوص آن با استفاده از دستگاه  SEMو  EDXمورد تائید و
آزمون قرار گرفت.
استریل کردن نانوذرات سیلیکا
جهت استفاده از مواد مختلف بهمنظور اطمینان از عدم
حضور مداخلهگرهای بیولوژیک در مرگومیر سلولی
میبایست در ابتدا فرایند استریل کردن انجام شود .در این
مطالعه ابتدا مقدار  15میلیگرم از نانوذرات توزین شده و
در اتوکالو با دمای  212درجه سانتیگراد به مدت 25
دقیقه قرار داده میشوند .در ادامه روی نانوذرات اتوکالو
شده به میزان  20میلیلیتر محیط کشت و سرم FBS
ریخته میشود و یک محلول همگن آماده میشود.
کشت سلولی و قرار گرفتن سلولها در مواجهه با
نانوذرات سیلیکا
سلولهای  A549و  MRC5در پاساژ دهم مورد مواجهه
قرارگرفتهاند .به دلیل اینکه این سلولها جزء ردههای
سلولی هستند ،برخالف سلولهای سنتز شده بهصورت
مستقیم (که معموالً در پاساژ سوم یا چهارم مورد استفاده
قرار میگیرند) میتوان آنها را در پاساژهای باال مورد
استفاده قرار داد ( .)8محیط کشت استفاده شده به منظور
شبیهسازی محیط بیولوژیکی بدن انسان ،برای سلولهای
 A549محیط  RPMIبا  20درصد  FBSبوده است .برای
سلولهای  MRC5که سلولهای نرمال هستند و برای بقاء
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همچنین سلولهای کبد انسان ( )HepG2کاهش مییابند
(.)29
نکته مهم آن است که در سمیت نانوذرات نهتنها اندازه
بلکه روش تهیه و آمادهسازی حین مصرف نیز بسیار مهم
بوده و همین امر سبب میشود تا ارزیابی سمیت بهطور
ویژه برای محصوالت مختلف انجام شود .نتیجه مطالعه
جبالی و همکاران در ارزیابی تأثیر اندازه و شکل نانوذرات
سیلیکا بر سلول ریه موش صحرایی در یک مطالعه  6و 14
ساعته نشان میدهد که ذرات  10نانومتری سمیت بیشتری
نسبت به  50و  200نانومتر دارد .همچنین ذرات کروی
سمیت بیشتری در مقایسه با ذرات میلهای و سیمی از خود
نشان میدهند و لذا سمیت نانوذرات سیلیکا تابع اندازه،
شکل و زمان مواجهه در رت میباشد (.)24
در این تحقیق بر اساس مطالعات ذکر شده و کاربرد
باالی تحقیقاتی و صنعتی نانوذرات سیلیکا ( 10-40نانومتر)
کروی شکل که در مطالعات جبالی و همکاران در موش
صحرایی سمیت باالتری دارد و با توجه به نیاز به
بررسیهای تحقیقاتی در غلظتهای مختلف آن ،نانوذرات
سیلیکا سنتز شده  10تا  40در سلولهای سرطانی اپیتلیال
ریه انسان و سلولهای نرمال فیبروبالست ریه انسان
بهعنوان دو سلول شاخص ریه انسانی و سمیت تنفسی از
طریق آزمون  MTTو  SEMمورد ارزیابی قرار گرفت.

ریوی ) (A549و فیبروبالست نرمال ریوی انسان

)(MRC5

4
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جهت بررسی اثر سمیت سلولی نانوذرات سیلیکا بر رشد
و تکثیر سلولها از روش رنگ سنجی  MTTاستفاده گردید.
این روش یکی از بهترین روشهای غیرمستقیم موجود بوده
که بر پایه تغییر رنگ پودر تترازولیوم زرد به کریستالهای
نامحلول بنفش مایل به سیاه فورمازون است .این پدیده تنها
در سلولهای زنده و با استفاده از آنزیم موجود در
میتوکندری آنها به نام سوکسینات دهیدروژناز اتفاق
میافتد .ابتدا سلولهای  A549و  MRC5در پلیت  16تایی
( 20000سلول در هر چاهک) و به مدت یک روز در
انکوباتور (دما  92درجه سانتی گراد pH ،حدود  2/1و
تامین  CO2به میزان  5درصد) قرار داده میشوند .سپس
سلولها در معرض غلظتهای مختلف ( 0/6-9میلیگرم بر
میلیلیتر) از نانوذرات سیلیکا به مدت  21ساعت قرار
گرفتند .بعد از  21ساعت محیط روی سلول حذف میگردد
و رنگ  MTTبه میزان  200 ƛروی سلولها ریخته شد و
به مدت  4ساعت در انکوباتور قرار داده شده تا رنگ زرد
 MTTبه رنگ بنفش فورمازون تبدیل شود .هر چه رنگ

ایزوپروپانول به مدت  20دقیقه تکان داده میشود .با توجه
به اینکه فورمازون یک ماده غیرقطبی است ،از ایزوپروپانول
یا  DMSOبه عنوان حالل غیرقطبی استفاده میشود .در
آزمون  ،MTTاستفاده از ایزوپروپانول به دلیل میزان
حاللیت بیشتر ،مرسومتر است .در پایان با استفاده از
دستگاه میکروپلیتریدر( )Microplate readerدر طول موج

 690نانومتر ،درصد بقاء سلولها مورد بررسی قرار گرفت.
آزمون بررسی ساختار و توزیع اندازه ذرات با میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMو میکروسکوپ الکترونی گسیل
میدانی ()FESEM
به منظور بررسی مورفولوژی و اندازه نانوذرات سیلیکا از
میکروسکوپ

الکترونی

روبشی

استفاده

شد.

میکروسکوپهای الکترونی روبشی عموما در خال کار
میکنند .پس از ایجاد خال با انجام عملیات روبش توسط
پرتو الکترونی بر روی سطح نمونه ،از سطح نمونه تصویری
بر روی صفحه نمایشگر مشاهده میگردد .در این تحقیق از
میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل VEGA//TESCAN
ساخت جمهوری چک با بزرگنمایی باال تا  200000برابر و
قدرت تفکیک  20نانومتر استفاده گردید .همچنین
میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی با مدل
 MIRA3TESCANساخت جمهوری چک جهت بررسی
مورفولوژی نانوذرات سیلیکا در سلول مورد استفاده
قرارگرفت .تفاوت این میکروسکوپ با میکروسکوپ الکترونی
روبشی در بزرگنمایی باالی آن ( )2000000و قدرت
تفکیک یک نانومتری آن میباشد (.)22
جهت آمادهسازی نمونهها در این آزمون  5000سلول
( )28روی المهای مربعی ( )2×2شیشهای توزیع گردید و
به مدت  14ساعت در انکوباتور قرار داده شد .سپس
سلولها به مدت  9ساعت در مواجهه با نانوذرات سیلیکا با
غلظت  2/6میلیگرم بر میلیلیتر به میزان  250 ƛقرار داده
شد ،بعد از  9ساعت سلولها به وسیله گلوتارآلدهید تثبیت
گردید و سپس تصاویر سلولهای قرارگرفته در مواجهه با
نانوذرات سیلیکا به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی
تهیه گردید.
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MTT

بیشتر میباشد .بعد از  4ساعت محصوالت فورمازون در
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و تکثیر به محیط کشت مغذیتری نیاز دارند ،محیط کشت
 DMEMبا  20درصد  FBSمورد استفاده قرارگرفت.
سلولهای  A549در محیط کشت  RPMIبا  20درصد سرم
جنین گاوی ) L - (FBSگلوتامین  2درصد –  2درصد
پنیسیلین /استرپتومایسین2 -درصد هپس و  2درصد
سدیم و سلولهای  MRC5در محیط کشت  DMEMبا 20
درصد 2 –FBSدرصد  Lگلوتامین – 2درصد پنیسیلین/
استرپتومایسین قرارگرفتند.
هر دو نوع سلول در دمای  92درجه سانتیگراد با 5
درصد  CO2و  15درصد رطوبت کشت داده شدند .نانوذرات
سیلیکا با غلظتهای  1/4-1/2-2/6-2/1-0/1-0/2-0/6و 9
میلیگرم بر میلیلیتر رقیق گردیدند .بر اساس یک سری
آزمونهای اولیه ،غلظت  0/6میلیگرم بر میلیلیتر بهعنوان
پایه انتخاب گردید و غلظتهای بعدی با فرمول (غلظت
قبل )n×20-2+مشخص شدهاند .بهمنظور جلوگیری از به هم
چسبیدگی نانوذرات سیلیکا از حمام سونیکاتور به مدت 20
دقیقه و همچنین دستگاه ورتکس ( )Vortexاستفاده
گردید.
ارزیابی میزان سایتوتوکسیسیتی نانوذرات با روش

بنفش تیرهتر باشد به این معناست که درصد بقاء سلولها

 5اثر سایتوتوکسیک نانوذرات سیلیکا بر سلولهای سرطانی اپیتلیال ریوی

درصد بقاء سلول= (بقاء سلول در غلظت خاص÷ بقاء
سلول در کنترل) × 200
با افزایش غلظت نانوذرات سیلیکا از  0/6الی 9
میلیگرم بر میلیلیتر درصد بقاء سلولهای  MRC5از 85
درصد به  69درصد کاهش یافتهاست (شکل  .)5نانوذرات
سیلیکا در این مطالعه در غلظتهای باالتر از  0/6میلیگرم
بر میلیلیتر ،بر سلولهای  A549و  MRC5در مواجهه با
نانوذرات سیلیکا اثر میگذارد و سبب مرگ سلولی
میگردند.
نتایج آزمون  MTTنشان میدهد که با افزایش غلظت
نانوذرات سیلیکا از  0/6الی  9میلیگرم بر میلیلیتر درصد
بقاء سلولهای  A549از  11درصد به  99درصد کاهش
یافته است (شکل  .)4همچنین این سلولها در غلظت 2/6
میلیگرم بر میلیلیتر  49درصد بقاء دارند که این غلظت
معرف غلظت حداکثر غلظت بازدارنده نانوذرات سیلیکا
( )IC50میباشد که در این غلظت نیمی از سلولها زنده
باقی میمانند .نتایج تست  MTTنشان میدهند که درصد
بقاء سلولهای  A549در مواجهه با نانوذرات ،با افزایش
غلظت نانوذرات سیلیکا کاهش مییابد .سلولهای نرمال ریه
انسان ( )MRC5در مقایسه با سلولهای سرطانی ()A549
در غلظت  2/6میلیگرم بر میلیلیتر  20درصد بقاء دارند.
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نتایج
آنالیز نانوذرات سیلیکا
تصاویر تهیهشده از نانوذرات سیلیکا (شکل  )2نشان
میدهد ،مورفولوژی این ذرات بهصورت کروی بوده و در
اندازههای  10-40نانومتر میباشد .شکل  2نشان میدهد
که نانوذرات سیلیکا به فرم آگلومره (کلوخه) میباشند .علت
این امر آن است که با کاهش اندازهی ذرات پودری ،نسبت
سطح به حجم آنها افزایش یافته و در نتیجه نیروی جاذبه
بین ذرات افزایش مییابد که نتیجه آن آگلومرههای
شدیدی است که این آگلومرهها میتواند دلیلی بر کوچکی
زیاد ذرات سنتز شده باشد ( )21و نیاز است تا تالش گردد
پیش از مواجهه محلول یکنواخت و همگن از ذرات پخش
شده نانوذرات سیلیکا مطابق با روش ذکر شده در
غلظتهای مورد نظر به دست آید.
طیفسنجی پراش انرژی پرتوایکس ) (EDXیا )(EDS
یک روش تحلیلی است که برای تجزیه و تحلیل ساختاری
یا خصوصیات شیمیایی یک نمونه به کار میرود (شکل .)1
پیکهای بهدستآمده از آنالیز  EDXمؤید حضور اکسیژن
( ،)Oسیلیسیم ( )Siو خلوص بسیار باالی ترکیب سنتز
شده میباشد.
مورفولوژی سلولها
تصاویر سلولهای  A549و  MRC5در شکل ( 9الف و
ب) مشاهده میشود ،این سلولها در پاساژ پنجم و قبل از
مواجهه میباشند و تست  MTTبعد از پاساژ آخر صورت
گرفت.
آزمون MTT
این آزمون روی سلولهای  A549و  MRC5بعد از 21
ساعت مواجهه با نانوذرات سیلیکا ( 0/6-9میلیگرم بر
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روش آماری
در این مطالعه مهارکنندگی رشد  50درصد IC50
(( )Half maxima inhibitory concentrationغلظتی که
باعث مرگ  50درصد از سلولها میشود) مستقیماً بر
اساس آزمایش غلظتهای مختلف نانوذره روی سلولها به
دست آمدند .برای رسم نمودارها از نرمافزار v7.05
 Graphpad.prismاستفاده گردید.

میلیلیتر) انجام شده است .همچنین کنترل مثبت در این
آزمون  DMSOو کنترل منفی محیط کشت سلولی RPMI
میباشد .نتایج نشان میدهد همزمان با افزایش غلظت
نانوذرات سیلیکا رنگ بنفش فورمازون کمتر شده است ،این
بدان معناست که درصد بقاء سلولهای  A549با افزایش
غلظت سیلیکا کاهش مییابد .این امر بخصوص از غلظت
 2/1میلیگرم بر میلیلیتر به باال شدت بیشتری را نشان
داده و نرخ کاهش بقاء افزایش مییابد (شکل  .)4بهمنظور
اطمینان از نتایج این آزمون سه مرتبه برای انواع سلولها
تکرار شده است .درصد بقاء ،سلولها طبق فرمول زیر
بهدست میآید:

6

طناز کریمی و همکاران
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شکل .2عناصر سازنده نانوذرات سیلیکا ()EDX
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شکل .1تصاویر  FESEMمربوط به نانوذرات سیلیکا (  VEGA//TESCANبا بزرگنمایی باال تا )100 K

 2اثر سایتوتوکسیک نانوذرات سیلیکا بر سلولهای سرطانی اپیتلیال ریوی
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شکل .3تصاویر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  X100الف) سلولهای  ، A549ب) سلولهای MRC5

شکل .5نمودار آزمون  MTTسلولهای MRC5
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شکل .4نمودار آزمون  MTTسلولهای A549

8

طناز کریمی و همکاران

بحث
نانوذرات سیلیکا به دلیل کاربردهای بسیار در صنعت
و زیست پزشکی مورد توجه قرار گرفته است .از این رو
بررسی سمیت نانوذرات سیلیکا و اثرات آنها روی سلولها
بهخصوص سلولهای ریوی که اولین راه ورودی نانوذرات
به بدن انسان است ،از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
مطالعه سمیت نانوذرات سیلیکا ( 10-40نانومتر) در
محدوده غلظتهای  0/6-9میلیگرم بر میلیلیتر روی

سلولهای سرطانی ( )A549و سلولهای نرمال ()MRC5
به مدت  21ساعت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
با توجه به لزوم بررسی سمیت نانوذرات سیلیکا بر
سلولهای ریوی انسان ،سلولهای مورد آزمایش در این
مطالعه تجربی-آزمایشگاهی ،سلولهای سرطانی ()A549
و سلولهای نرمال ( )MRC5میباشند .شکل  9نشان
میدهد که سلولهای  A549در تراکم  80درصد،
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شکل  .6تصاویر  SEMسلولهای  MRC5در مواجهه با نانوذرات سیلیکا الف) بزرگنمایی  -1kxب)  - 1/5kxج)  -3 kxد) 7kx
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نتایج آزمون
با توجه به نتایج آزمون  ،MTTدرصد بقاء سلولهای
 MRC5در مقابل نانوذرات سیلیکا در مقایسه با سلولهای
 A549بیشتر است و در نتیجه نانوذرات به زمان بیشتری
برای نفوذ در سلول نیاز دارند .با توجه به درصد زندهمانی
باالتر سلولهای  MRC5در مقایسه با سلولهای ،A549
رفتار این رده سلولی در مواجهه با نانوذرات سیلیکا توسط
FESEM

آزمون  FESEMمورد ارزیابی قرار گرفت .تصاویر
نشان میدهد مورفولوژی سلولهای  MRC5در مواجهه با
نانوذرات سیلیکا با غلظت  2/6میلیگرم بر میلیلیتر،
تغییر کرده و از شکل دوکی به شکل دایرهای تبدیل شده
است .نانوذرات بعد از  9ساعت در سلولها نفوذ کرده و
سبب مرگ  90درصد (طبق آزمون  )MTTاز سلولها
شدهاند (شکل .)6
FESEM

 1اثر سایتوتوکسیک نانوذرات سیلیکا بر سلولهای سرطانی اپیتلیال ریوی
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نتیجهگیری
سمیت نانوذرات سیلیکا وابسته به غلظت و نوع سلول
است .سلولهای نرمال  ،MRC5در برابر نانوذرات سیلیکا
نسبت به سلولهای سرطانی ،A549مقاومت بیشتری از
خود نشان داده و درصد بقاء سلولهای  MRC5بیشتر از
سلولهای  A549میباشد .احتماال متابولیسم و فعالیت
سلولهای سرطانی بیشتر از سلولهای نرمال میباشد ،به
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بهصورت چندضلعی و تقریباً ستارهای مانند (سلول
سنگفرشی و باریک) میباشند و سلولهای  MRC5در
تراکم  20درصدی بسیار کشیده بوده و زمان بیشتری
برای رشد نیاز دارند .بر اساس نتایج سلولهای نرمال ریه
انسان ( )MRC5در مقایسه با سلولهای سرطانی ()A549
در غلظت  2/6میلیگرم بر میلیلیتر  20درصد بقاء دارند.
مقایسه شکلهای  4و  5گویای تفاوت درصد بقاء
سلولهای  A549و  MRC5میباشد که در غلظتهای باال
سلولهای  MRC5نسبت به سلولهای  A549مقاومتر
میباشند .سلولهای نرمال به دلیل چسبندگی و
پیوستگی زیاد ،متابولیسم و فعالیت کنترل شده و پایینتر،
جذب پایینتری از نانوذرات سیلیکا را نشان میدهند .در
مقابل سلولهای سرطانی به علت چسبندگی و پیوستگی
کم ،متابولیسم و فعالیت باال و نیز کاهش عملکرد
سیستمهای کنترلی درون سلولی در جذب مواد و تولید
گونههای فعال آسیبزا ،قابلیت جذب میزان باالتری از
نانوذرات سیلیکا را دارا میباشند و در نتیجه بیشتر دچار
مرگ سلولی میشوند ( .)10-11درصد زندهمانی
سلولهای  MRC5از غلظت  0/6الی  9میلیگرم بر
میلیلیتر کاهش مییابد اما این میزان کاهش در مقابل
سلولهای  A549میزان کمتری میباشد .در این مطالعه
درصد زندهمانی سلولهای اپیتلیال ریه انسان ( )A549و
سلولهای نرمال ریه انسان ( )MRC5در مواجهه با
نانوذرات سیلیکا با اندازه  10-40نانومتر و غلظت 0/6-9
میلیگرم بر میلیلیتر وابسته به دوز میباشد و با افزایش
غلظت ،درصد بقاء هر دو نوع سلول کاهش مییابد .با
توجه به اینکه در تست  MTTواکنش توسط میتوکندری
صورت میپذیرد لذا از نتایج این مطالعه میتوان حدس زد
که مکانیسم سمیت سلول احتماالً از طریق تداخل
عملکرد میتوکندری در سلولها انجام شود (.)19
گزارشهای سایر محققین روی سمیت نانوذرات
سیلیکا بر انواع دیگر ردههای سلولی موید وابستگی
سمیت به دوز میباشد ( .)14-15این نتایج در مطالعات
 Linو همکاران که به بررسی سمیت سلولی نانوذرات
سیلیکا  25نانومتر و  46نانومتر در سلولهای سرطانی
مشتق شده از برونش کشت شده انسانی در غلظتهای
 20-200میکروگرم بر میلیلیتر به مدت  48ساعت نیز
نشان دادهشده است .لین نشان داده است که با افزایش
غلظت نانوذرات درصد بقاء در سلولهای ریه انسان کاهش

یافته ولی سمیت نانوذرات  25و  46نانومتری تفاوت
معناداری نداشتهاند ( .)22مطالعه روی سمیت نانوذرات
سیلیکا با اندازه  10نانومتر در محدوده غلظت  5تا 15
میکروگرم بر میلیلیتر روی سلولهای اندوتلیال انسان
توسط آزمون  MTTنشان داد که با افزایش غلظت
نانوذرات سیلیکا زنده مانی سلولهای اندوتلیال کاهش
مییابد ( Duan .)16و همکارانش گزارش کردهاند که در
مواجهه با نانوذرات سیلیکا ( 61نانومتر) ،افزایش غلظت
نانوذرات از  15به  200میکروگرم بر میلیلیتر ،سبب
کاهش زندهمانی سلولهای ریه ( )A549و سلولهای
اپیتلیال پوست ( )A431میگردند ( .)12مطالعه دیگری
روی سلولهای فیبروبالست ریه نیز نشان داد که نانوذرات
سیلیکا ( 10نانومتر) میتوانند سبب ایجاد مرگ سلول به
روش آپوپتوز وابسته به غلظت ( 2000-150میکروگرم /
میلیلیتر برای  48ساعت) شوند ( .)18بنا بر مطالعات
انجام شده در خصوص نانوذرات سیلیکا نشان داده شده
است که نانوذرات سیلیکا کروی (قطر  80-250نانومتر)
توسط سلولها جذبشده و تفاوتها مرتبط با سازگاری
زیستی ،مقاومت زیستی و نوع سلولهای مورد مواجهه با
این ذرات میباشد (.)11-91
با توجه به شکل  6مربوط به سلولهای  MRC5در
تماس با نانوذرات سیلیکا ،شکل سلولها از حالت دوکی
(کشیده) به کروی تغییر یافته است .همچنین ،توزیع
نانوذرات سیلیکا ناهمگن بوده است .بهخصوص در
قسمتهای مرکزی به هم چسبیدهاند و نفوذ بیشتری در
سلولها داشتهاند .علت این امر ممکن است به دلیل
آگلومرهشدن نانوذرات باشد .در کنارههای الم (سلولهای
در مواجهه با نانوذرات سیلیکا بر روی آن ثابتشدهاند)
سلولها تغییرات اندکی داشتهاند و یا نانوذرات در سلولها
نفوذ نکرده و سلولها بدون تغییر در شکل و ساختار قرار
دارند.
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در این خصوص و درک موارد ایمنی مرتبط الزم و ضروری
.است
سپاسگزاری
مطالعه حاضر از پایاننامه دانشجویی استخراج گردیده
 پژوهشگران بر خود الزم میدانند از کلیه عزیزانی.است
 مراتب،که در انجام این پژوهش همکاری را داشتهاند
.سپاس و قدردانی را بهجا آورند

طناز کریمی و همکاران

همین علت سلولهای سرطانی میزان بیشتری از نانوذرات
 اما با این وجود طبق نتایج بهدستآمده.را جذب میکنند
 و همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونیMTT در تست
باید توجه شود که نانوذرات سیلیکا با ایجاد سمیت در
سلولهای نرمال ریه انسان میتواند سبب تغییر در شکل
و ساختار سلولی انسان شده و این تغییرات نسبی روی
سلولهای ریه انسان از اهمیت زیادی برخوردار میباشد
زیرا روزانه افراد زیادی در زمینههای مختلف صنعتی با
نانوذرات سیلیکا روبهرو میباشند و حتماً مطالعات بیشتر
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Evaluation of silica nanoparticles cytotoxicity (20-40 nm) on cancerous
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Abstract
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Introduction: Silica nanoparticles have received more attraction in medical and industrial applications

due to their unique properties such as small size, the possibility of surface functionalization, ease of
production, and low cost. So, it is necessary to study the respiratory toxicity of occupational exposure
due to the production and increasing use of silica nanoparticles, especially in the size of 20-40 nm.
Materials and Methods: In vitro, cytotoxicity of silica nanoparticles (SiO2 NPs) in 0.6 -3 mg/ml

concentrations were evaluated on human lung epithelial (A549) and human fetal lung fibroblast
(MRC5) cells by MTT assay and scanning electron microscopy (SEM) images AFTER 72 hours.
Results: The MTT assay showed that the cell viability was reduced by increasing the concentration of

SiO2 NPs from 0.6 to 3 mg/ml in both types of cells. In 1.6 mg/ml concentration, the half-maximal
inhibitory concentration (IC50) of SiO2 NPs on A549 cancer cells, the chance of survival is as such:
%46 for A549 cancer and %70 for MRC5 normal cells. The SEM images of normal lung cells
(MRC5), which have been exposed to Sio2-NP, showed that the morphology of MRCS cells has
transformed from a long shape to a circular one.
Conclusion: The cytotoxicity of SiO2 NP depends on the concentration of SiO2 NP and the type of

cells. By increasing SiO2 NP concentration, the cell viability decreases for both types of cells.
Moreover, the cytotoxicity of SiO2 NP against cancer cells (A549) is higher than normal lung cells
(MRC5).
Keywords: SiO2 NP, A549 Cells, MRC5 Cells
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