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Abstract
Background and Objectives: Head and neck cell carcinoma cell lines
(HN-5) are considered as an appropriate preclinical model for new
therapeutic purposes for this type of cancer. Unlike other cancers,
various primary and metastatic HN5 cell lines are available. The aim of
this study was to investigate the anti-cancer effect of nano zinc oxide
(ZnO) on viability of malignant HN5 cell line.
Methods: In this experimental study, HN5 cell line was cultured in
DMEM medium (containing 10% FBS and penicillin/streptomycin) at
37°C. Then, the effect of different concentrations of ZnO on these
cells, were assessed by MTT and DAPI staining. The results were
evaluated with completely randomized block design ANOVA.
Results: In this study, some concentrations of ZnO were effective in
cytotoxicity of HN5 cancer cells. Also, 300μg/ml was the
concentration of the studied compound that reduced the highest
percentage of cell viability.
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Conclusion: The results of this study showed that ZnO has ability to
induce cytotoxicity in HN5 cancer cell line in higher concentrations
(about 300µg/ml), that these findings these findings provide a new
perspective on the use nanoparticles in the cancer chemotherapy.
Keywords: Neoplasms; Zinc oxide; Cell survival; Head and neck
neoplasms.
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تأثیر ضدسرطانی نانواکسیدروی بر سلولهای رده سرطانی بدخیم  HN5در شرایط کشت
آزمایشگاهی
1

الهام حویزی ،*1،2طیبه محمدی
1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم،
دانشگاه شهید چمران

اهواز ،اهواز،

ایران.

چکیده
زمینه و هدف :رده سلولی سرطانی بدخیم سر و گردن ( ،)HN-5مدل پیشکلینیکال مناسبی
برای اهداف درمانی جدید برای این نوع سرطان محسوب میشود .برخالف سایر سرطانها،

2مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و

ردههای سلولی متنوعی از حالتهای اولیه و متاستازی  HN5در دسترس است .هدف از انجام این

فناوری ترانسژنیک دانشگاه شهید چمران

مطالعه بررسی اثر ضدسرطانی نانواکسیدروی بر میزان بقای رده سلولی سرطانی  HN5بود.

اهواز ،اهواز ،ایران.

روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،رده سلولی سرطان  HN5در محیط کشت

DMEM

(حاوی  %10سرم گاوی و پنیسیلین/استرپتومایسین) در دمای  37درجه سانتیگراد کشت داده شد.
سپس تأثیر رقتهای مختلف  Znoبر این سلولها به روشهای  MTTو رنگآمیزی

DAPI

بررسی گردید .نتایج با روش واریانس طرح بلوکهای کامالً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :در این مطالعه ،برخی از غلظتهای  Znoبر مرگ سلولهای سرطانی  ،HN5تأثیرگذار
بود .همچنین غلظتی از ترکیﺐ مورد بررسی که بیشترین درﺻد از حیات سلولی را کاهش میدهد
مربوط به غلظت  300میکروگرم برمیلیلیتر بود.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد  Znoتوانایی القای مرگ سلولی را بر روی سلولهای
*
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الهام حویزی ،گروه زیست شناسی،
دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران
اهواز ،اهواز ،ایران.
آدرس پست الکترونیکی:
e.hoveizi@yahoo.com
تاریخ دریافت95/4/8:

سرطان  HN5در غلظتهای باالتر (در حد 300میکروگرم برمیلیلیتر) دارد که این یافتهها دیدگاه
جدیدی را در زمینه استفاده از نانوذرات در شیمیدرمانی سرطان فراهم میآورد.

کلید واژهها :سرطان؛ اکسید روی؛ بقای سلولی؛ سرطان سر و گردن.

لطفاً به این مقاله بهﺻورت زیر استناد نمایید:
Hoveizi E, Mohammadi T. Anti-cancer effect of nano zinc oxide
on malignant HN5 cell line in in vitro culture.
]Qom Univ Med Sci J 2018;11(10):21-29. [Full Text in Persian

تاریخ پذیرش95/7/19:
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مقدمه

با توجه به افزایش استفاده از نانومواد در تولیدات ﺻنعتی و

سرطان ،بیماری است که بر سلولها بهعنوان واحدهای بنیادی

مصرفی ،همچنین با در نظر داشتن اینکه شناخت نانوذرات امیدی

حیات اثر میگذارد .برای شناخت بهتر انواع سرطانها ،دانستن

در جهت بهبود درمان و تشخیص انواع بیماریهای انسانی

اطالعات پیرامون وضعیت طبیعی سلولها و وقایعیکه در آنها

می باشد ،ضروری است تا اثرات مختلف بالقوه آنها مورد ارزیابی

اتفاق میافتد تا به سرطان منتهی گردد ،مفید خواهد بود (.)2،1

قرار گیرد ( .)7نانوذرات اکسیدروی بهعنوان نانوذرات غیرآلی،

سرطانها ،دومین علت مرگومیر در جهان پس از بیماریهای

جزء پرکاربردترین ترکیبات تولیدی در زمینههای گوناگون بوده

قلبی  -عروقی به شمار میآیند .سرطان ،بیماری جدیدی نیست و

که در سالهای اخیر محققین زیستی و پزشکان به آن توجه

از گذشته تاکنون انسانهای بسیاری در سراسر جهان به آن مبتال

ویژهای داشتهاند .نانواکسیدروی به دلیل خاﺻیتهای ویژه و

شده و جان خود را از دست دادهاند؛ بنابراین ،این بیماری یک

منحصر به فرد میتواند کاندید مهمی در درمان سرطان در نظر

مشکل بزرگ برای سالمت همه جوامع بشری است .متأسفانه،

گرفته شود ( .)8در این تحقیق به بررسی خاﺻیت ضدسرطانی

سرطان بیماری متنوعی در سطوح بافتی ،توموری و سلولی است و

غلظتهای مختلف نانواکسیدروی بر میزان تکثیر و بقای رده

این گوناگونی ،اﺻلیترین چالش در تشخیص اختصاﺻی بوده و

سلولی سرطانی  HN5پرداخته شد.

بهتبع آن ،درمانهای غیراختصاﺻی و نامناسﺐ را موجﺐ
میگردد .از اینرو مطالعات گسترده در زمینه تشخیص اختصاﺻی

روش بررسی

و درمان مناسﺐ در سرطان ،امری حیاتی است (.)3

در این مطالعه تجربی ،نانواکسیدروی (ساخت شرکت لولیتک

سرطان سر و گردن ،ازجمله بدخیمترین سرطانها بوده که ساالنه

آلمان) ،با غلظتهای  200 ،100 ،50 ،25و  300میکروگرم

حدود  500000بیمار در سرتاسر جهان را مبتال میسازد .امروزه

برمیلیلیتر در محیط کشت تهیه گردید .سپس نمونههایی با

تنها راههای درمانی شامل :جراحی ،شیمیدرمانی و پرتودرمانی

غلظتهای مختلف جهت حذف آلودگیهای باکتریایی و قارچی

میباشد .مطالعات نشان داده است استفاده از ترکیبات شیمیایی

با فیلتر  0/22میکرومتر ،فیلتر شد .نانواکسیدروی به میزان

مختلف ،تأثیر مثبتی در روند این نوع سرطان دارد؛ اما به هرحال

موردنیاز ،روزانه قبل از استفاده به مدت حدود  20دقیقه بهوسیله

داروهای امروزی نتوانستهاند بهطور چشمگیر سبﺐ جلوگیری از

دستگاه حمام اولتراسونیک ،پراکنده شد و قبل از هر استفاده نیز

مرگ بیماران شوند؛ بنابراین ،باید تالشهای بیشتری جهت یافتن

ترکیﺐ مجدداً به مدت یکدقیقه با دستگاه شیکر ،پراکنده

ترکیبات جدید و روشهای موثر در درمان این نوع سرطان انجام

گردید .سلولهای سرطانی رده سلولی ( ،)HN5از مؤسسه پاستور

گیرد ( .)5،4در سالهای اخیر ،مطالعه خواص ضدسرطانی دامنه

تهران خریداری شد.

وسیعی از نانوداروهای جدید سنتزشده از عناﺻر فلزی ،توجه

سلولهای  HN5در محیط کشت  )Gibco, USA( DMEMبا

بسیاری از محققین را به خود معطوف کرده است ( .)6علم

 )Gibco, USA( FBS 10%و پنیسیلین/استرپتومایسین (100

نانوتکنولوژی دارای پتانسیل باالیی در طیف وسیع تحقیقات

واحد برمیلیلیتر و 100میکروگرم برمیلیلیتر) در انکوباتور حاوی

سرطان مثل تشخیص ،مانیتورینگ و استراتژیهای درمانی بوده و

 %5دیاکسید کربن با  %90رطوبت ،در دمای  37درجه سانتیگراد

ایدههای ارزشمندی را در این زمینه ارائه داده است .در سالهای

نگهداری شدند .سپس زمانیکه حدود  %80فالسک پر شد ،پاساژ
104

× 5سلول (در سانتیمترمربع) در ظروف

اخیر ،پژوهشگران با کمک بسیاری از روشهای فیزیکی و

سلولی انجام و حدود

شیمیایی بهعنوان تکنولوژیهای درمانی متناوب و توأم ،سعی بر

کشت ( 24 (bacterial Petri dishesخانه در محیط معمول قرار

تولید نانوداروها در درمان سرطان کردهاند .در واقع ،این ویژگیها

داده شدند .سلولها  24ساعت بعد با غلظتهای مختلف

هستند که نانومواد را برای کاربردهای زیست پزشکی،

تیمار و به مدت  3روز در این شرایط نگهداری شدند.

منحصربهفرد و مناسﺐ میسازند.

میزان بقای سلولهای کشت دادهشده با غلظتهای مختلف

zno
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خارج و سلولها با  PBSشسته شدند .در ادامه ،با استفاده از

MTT 3-(4,5-Dimethylthiazol-2- yl)-2,5- Diphenyltetrazolium
Bromide. MTT
[3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium
]Bromide Sigma, USA

نانوموالر) رنگآمیزی شدند .برای شمارش سلولی در هر روز

با غلظت  5میلیگرم برمیلیلیتر تهیه شد .در این آزمایش ،سلولها

خاص ،سلولهای  20منطقه (با ابعاد  1میلیمترمربع) بهﺻورت

به تعداد  3×104cell/wellدر پلیتهای  24خانهای کشت داده

اتفاقی ،انتخاب و شمارش شدند ،سپس میانگین سلولی به دست

شدند و به مدت  24ساعت در انکوباتور  37درجه سانتیگراد

آمد .سلولهای آپوپتوزشده با مورفولوژی هسته چروکیده،

نگهداری شدند .سپس محیط کشت قدیمی ،از چاهکها خارج و

قطعهقطعه شده و با شدت فلورسانس باال بهعنوان سلولهای

سلولها با غلظتهای مختلف نانواکسیدروی تیمار شدند .این

آپوپتوزشده گزارش شدند.

تست در روزهای یکم ،دوم و سوم بعد از قرار دادن سلولها در

نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  12و آزمونهای آماری

معرض ترکیبات انجام گرفت؛ بدین ﺻورت که در زمان مناسﺐ

واریانس طرح بلوکهای کامالً تصادفی بهﺻورت

بعد از کشت سلولها در پلیتهای  24خانه ،محیط کشت ،خارج

مورد ارزیابی قرار گرفتند .رسم نمودارها در نرمافزار ،Excel

و به هر خانه حدود  300میکرولیتر محیط تازه حاوی 30

انجام و سطح معنیداری تفاوتها p<0/05 ،در نظر گرفته شد.

پارافرمالدهید  ،%4تثبیت و با استفاده از رنگ 300( DAPI

Mean±SE

میکرولیتر از محلول  MTTاضافه گردید.
بعد از  3-4ساعت انکوباسیون با دمای  37درجه سانتیگراد،

یافتهها

محلول  ،MTTخارج و به هر خانه  200میکرولیتر

برای بررسی تأثیر سیتوتوکسیته غلظتهای مختلف نانواکسیدروی

) DMSO (Dimethyl Sulfoxide, Merck, USA, 100%اضافه،

بر سلولهای  ،HN5از روش  MTT assayاستفاده گردید .نمودار

سپس جذب نمونه در طول موج  570با استفاده از دستگاه

 -الف ،نشاندهنده تأثیر نانواکسیدروی با غلظتهای مختلف بر

 )Expert 96, Asys Hitch, Ec Austria( ELISA riderخوانده

رده سلولی سرطانی  HN5بعد از 24ساعت تیمار میباشد .برای

شد .این آزمایش  3مرتبه تکرار و هر دفعه 4 ،چاهک برای هر

کنترل از کشت سلول همزمانی (که هیچ تیماری روی آن ﺻورت

غلظت نانواکسیدروی در نظر گرفته شد .درﺻد بقای سلولی با

نگرفته بود) ،استفاده شد .نانواکسیدروی با غلظت  25میکروگرم

فرمول زیر بررسی گردید:

برمیلیلیتر ،تأثیر سیتوتوکسیک بر سلولها نداشت؛ بلکه تا

میزان بقای سلولی= میانگین جذب نمونه تیمار بر میانگین جذب

حدودی سبﺐ افزایش رشد سلولی شد ،ولی با سایر غلظتهای

نمونه کنترل × 100

استفادهشده ،اختالف معنیداری نشان داد (جدول ،نمودار  -الف

برای بررسی مرگ سلولی ،سلولهای  HN5به مدت 24-28

و نمودار  -د).

ساعت در محیط کشت (حاوی کشندهتـرین غلظـت
نانواکسیدروی) کشت شدند ،سپس محیط رویی سلولها
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نمودار :بررسی بقای سلولهای  HN5با روش .MTT
سلولهای  HN5در مواجه با نانواکسیدروی با غلظتهای  200 ،100 ،50 ،25و  300میکروگرم برمیلیلیتر.
الف) در روز اول بعد از تیمار؛ ب) در روز دوم بعد از تیمار؛ ج) در روز سوم بعد از تیمار؛ د) نمودار کلی در روزهای اول ،دوم و سوم بعد از تیمار.
حروف نامشابه ،نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروههای مورد مطالعه است.
حرف  :aنشاندهنده غلظت  25میکروگرم برمیلیلیتر ،حرف  :bنشاندهنده غلظت  50میکروگرم برمیلیلیتر ،حرف  :cنشاندهنده غلظت  100میکروگرم برمیلی لیتر،
حرف  :dنشاندهنده غلظت  200میکروگرم برمیلیلیتر و حرف  :eنشاندهنده غلظت  300میکروگرم برمیلیلیتر میباشد .p<0/05 .معنیدار در نظر گرفته شده است.
جدول :مقایسه اثر نانوذره اکسید روی با غلظتهای مختلف برحسب میکروگرم برمیلیلیتر بر درصد بقا)(viability
رده سلولی  HN5با روش (Mean±SE ) MTT
درصد بقای سلولی

غلظتهای مورد آزمایش
(برحسب میکروگرم برمیلیلیتر)

25

 3روز بعد از تیمار
)(Mean±SE
94±0/5

 2روز بعد از تیمار
)(Mean±SE
110±0/5

 1روز بعد از تیمار
)(Mean±SE
123±1/0

50

88±1/5

97±1/0

105±0/0

100

70±0/25

88±0/5

100±1/5

200

60±0/5

78±0/25

92±1/0

300

51±1/0

73±2/5

85±2/0
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برای بررسی تأثیر سیتوتوکسیته غلظتهای مختلف نانواکسیدروی

تمام غلظتهای مورد استفاده در این مطالعه ،دارای بیشترین تأثیر

بر سلولهای  ،HN5از روش  MTT assayاستفاده شد .نمودار -

سیتوتوکسیک بر سلولها در این زمان بود (جدول ،نمودار – ج

ب ،نشاندهنده تأثیر نانواکسیدروی با غلظتهای مختلف بر رده

و  -د) .تغییرات مورفولوژی سلولهای  HN5با استفاده از

سلولی سرطانی  HN5بعد از  48ساعت تیمار میباشد .برای کنترل

میکروسکوپ نوری ،همچنین رنگآمیزی فلورسنت

از کشت سلول همزمانی (که هیچ تیماری روی آن ﺻورت

بررسی شد .کشندهترین غلظت نانواکسیدروی در این تحقیق

نگرفته بود ).استفاده گردید .غلظت  25میکروگرم برمیلیلیتر،

مربوط به غلظت  300میکروگرم برمیلیلیتر بود .تغییراتی ازجمله

تأثیر سیتوتوکسیک بر سلولها نداشت؛ بلکه تا حدودی سبﺐ

چروکیدگی ،گرد شدن ،قطعهقطعه شدن کروماتین ،برآمدن غشا

افزایش رشد سلولی شد (جدول ،نمودار -ب و د ).

و پررنگ شدن رنگ آبی فلورسنت در مورد سلولهای

برای بررسی تأثیر سیتوتوکسیته غلظتهای مختلف نانواکسیدروی

آسیﺐدیده رخ داد .همچنین بررسی مربوط به شمارش تعداد

بر سلولهای  ،HN5از روش  MTT assayاستفاده گردید.

سلولهای آپوپتوزیافته نشان داد در حدود  %50سلولها 3 ،روز

نمودار – ج ،نشاندهنده تأثیر نانواکسیدروی با غلظتهای مختلف

بعد از تیمار با نانوذره اکسیدروی با غلظت  300میکروگرم

بر رده سلولی سرطانی  HN5بعد از  72ساعت تیمار میباشد .برای

برمیلیلیتر دچار آپوپتوز شدهاند .این تغییرات مورفولوژی نشان

کنترل از کشت سلول همزمانی (که هیچ تیماری روی آن ﺻورت

داد نانواکسیدروی میتواند باعث القای فرآیند آپوپتوز در

نگرفته بود ).استفاده شد.

سلولهای  HN5شود (شکل).

DAPI

شکل :تصاویر میکروسکوپ معکوس و رنگآمیزی فلوئورسنت سلولهای رده سرطانی  HN5در مواجه با نانوذره اکسیدروی با غلظت
 300میکروگرم برمیلیلیتر (کشندهترین غلظت) در 72ساعت پس از تیمار.
الف) تصویر مورفولوژی نمونه کنترل سلولهای  HN5با میکروسکوپ معکوس؛ ب) تصویر میکروسکوپ معکوس سلولهای رده سرطانی  HN5در مواجه با نانوذره
اکسیدروی با غلظت  300میکروگرم برمیلیلیتر در  72ساعت پس از تیمار؛ ج) تصویر مورفولوژی هسته رنگآمیزیشده با  DAPIنمونه کنترل سلولهای  HN5با
میکروسکوپ فلوئورسنت؛ د) تصویر مورفولوژی هسته رنگآمیزیشده با  DAPIسلولهای  HN5تیمارشده با نانوذره اکسیدروی با غلظت
 300میکروگرم برمیلیلیتر در  72ساعت پس از تیمار با میکروسکوپ فلوئورسنت.
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تأثیر ضدسرطانی نانواکسید روی ،بر سلولهای رده سرطانی بدخیم  HN5در شرایط کشت آزمایشگاهی
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الهام حویزی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

بحث

نانوذرات ،نقش مؤثری در تقویت عملکرد دارو و از بینبردن

سرطان و ابتالی به آن ،یکی از معضالت مهم فعلی برای جامعه

سلولهای سرطانی دارد .نتایج پژوهشها نشان میدهد نانوذرات

بشری محسوب میشود ( .)9متأسفانه طی سالهای اخیر این

بهواسطه تولید گونههای فعال اکسیژن یا مکانیسمهای ناشناخته

بیماری ،روند رو به رشدی در دنیا و ایران داشته است .یافتن

دیگر ،به عملکرد داروهای ضدسرطانی ،در کشتن سلولهای

اثرات درمانی ترکیبات جدید که بتوان از آنها بهعنوان دارو برای

سرطانی کمک میکند (.)14،5

از بین بردن سلولهای سرطانی استفاده کرد ،یکی از اولویتهای

در مطالعه انجامشده توسط  Jangو همکاران گزارش گردید

کلیدی محسوب میشود .تحقیقات نشان داده است نانوذراتها

اندازه ذرات نانو در عبور آنها از غشاهای زیستی مؤثر است .آنها

میتوانند خواص بیولوژیکی متعددی ازجمله خاﺻیت

همچنین

نانوذرات،

ضدویروسی و ضدتوموری داشته باشند ( .)11،10در این مطالعه

برهمکنشهای متفاوتی با غشاهای زیستی دارند ،بهطور مثال

به آنالیز تیمار سلولهای  HN5با غلظتهای مختلف

ذرات کوچکتر از  18نانومتر ،حرکت جانبی فسفولیپیدهای غشا را

نانواکسیدروی ،تأثیر آن بر مرگ سلولی و بقای این سلولها

کاهش و ذرات بزرگتر از  76نانومتر این حرکت را افزایش

پرداخته شد .آنالیز بقای سلولی نشان داد نانواکسیدروی بهﺻورت

میدهند ( .)15همچنین مطالعه انجامشده توسط  Sonavaneو

وابسته به غلظت میتواند باعث کاهش بقای سلولهای  HN5شود.

همکاران نشان داد انتشار ذرات نانو طال با اندازه کوچکتر در خون

همچنین نانواکسیدروی با غلظتهای پایین نه تنها تأثیر

و بافتهایی همچون کبد ،کلیه ،طحال و بهطورکلی عبور آنها از

سیتوتوکسیکی بر این سلولها نداشت؛ بلکه در برخی غلظتهای

سد خونی مغزی نسبت به ذرات بزرگتر ،بیشتر است (.)16

پایین ،بهویژه در روز اول بعد از تیمار باعث افزایش رشد سلولها

بنابراین ،امید است نانومواد بهطور عمده برای بهبود روشهای

شد ،اما در غلظتهای باالتر باعث کاهش بقای سلولی در هر سه

جدید درمانی و تشخیصی ،طراحی شده و جهت درمان

بازه زمانی گردید؛ البته در بازه زمانی  72ساعت ،کاهش بقای

بیماریهای متنوع انسانی مورد استفاده قرار گیرند .اگرچه بعضی

سلولی نسبت به دو زمان دیگر ،شدیدتر و از نظر آماری معنیدار

از کاربردهای نانوتکنولوژی در زمینههای کلینیکی تفسیر میشود،

بود .یکی از تکنولوژیهای روبه گسترش و مورد توجه در قرن

بسیاری از کاربردهای بالقوه نانوپزشکی در سیستمهای

اخیر ،فناوری نانو میباشد .تفاوت اﺻلی فناوری نانو با فناوریهای

آزمایشگاهی نیز به اثبات رسیدهاند ( .)17با این وجود ،این

دیگر در مقیاس مواد و ساختارهایی است که در این فناوری مورد

موضوع دارای اهمیت زیادی است و در مطالعات مختلف،

استفاده قرار میگیرند .همچنین زمانیکه اندازه مواد در این مقیاس

بافتهای پایه و اساسی تحت تأثیر نانومواد در سیستمهای

قرار میگیرد ،خصوﺻیات ظاهری آنها ازجمله رنگ ،استحکام،

بیولوژیکی مورد ارزیابی و سنجش قرارگرفته و چگونگی واکنش

مقاومت بهخوردگی و  ،...تغییر مییابد .نانوذراتها نسبت به

بافتها و سلولها نسبت به اعمال نانومواد نیز جهت پیشرفت

ترکیبات معمولی خود ،بسیار واکنشپذیرتر هستند؛ چراکه با

نانوپزشکی بررسی شده است ( .)19،18رشمهزاد و همکاران به

کاهش اندازه ،نسبت سطح به حجم بسیار افزایش مییابد و این

مقایسه سمّیت نانوذرات نقره تجاری و نانوذرات نقره سنتزشده

ناحیه با سطحی وسیع میتواند با ترکیبات زیستی سلولها تداخل

بهروش زیستی بر روی ردههای سلولی سرطانی معده و

بیشتری داشته باشد .بهطور گسترده مشخص شده است نانومواد

فیبروبالست ریه پرداختند ،نتایج نشان داد تیمار رده سلولی

دارای پتانسیل بسیار باالیی برای کاربردهای زیست پزشکی

سرطانی معده و فیبروبالست ریه با نانوذرات سنتزشده به روش

میباشند ( .)13،12نانوذراتها بهدلیل دارا بودن خصوﺻیات ویژه،

تجاری و زیستی در مدت  72ساعت باعث کاهش بقای سلولها

اهمیت کاربردی باالیی را در تشخیص و درمان سرطان پیدا

میشود ( .)20بهعالوه ،حسینیان و همکاران با ارزیابی کارایی

کردهاند .با بررسی منابع و مطـالعـات متعـدد ﺻـورتگـرفتـه در

نانوذرات مغناطیسی آهن لودشده با سیس پالتین بر روی

این زمینـه ،میتـوان نتیجه گرفت داروهـای ضـدسـرطانی بر روی

سـرطـان پستـان در مطالعـات درونتنـی و برونتنـی نشـان دادنـد

مطرح

کردند

اندازههای

مختلف
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الهام حویزی و همکاران

 در شرایط کشت آزمایشگاهیHN5  بر سلولهای رده سرطانی بدخیم،تأثیر ضدسرطانی نانواکسید روی
نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...

نتیجهگیری

نانوذرات لودشده با سیسپالتین بهطور مؤثری بر بافت توموری

300  نانواکسیدروی با غلظت،با توجه به نتایج این تحقیق

 نانوذرات مغناطیسی لودشده با. تأثیر میگذارد،پستان انسانی

میکروگرم برمیلیلیتر نسبت به سایر غلظتها تا حدودی فعالیت

 اثرات سمّیت،سیسپالتین در مقایسه با کاربرد سیسپالتین آزاد

، داردHN5سایتوتوکسیک بیشتری بر روی رده سلول سرطانی

باالتری در دوز پایینتری از سیسپالتین بر روی رده سلولی

 مطالعه بر روی تعداد،ولی جهت تکمیل نتایج بهدستآمده

 آنها همچنین اعالم کردند نانوذرات مغناطیسی. نشان دادMCF-7

بیشتری از ردههای سلولی سرطانی و غلظتهای متنوعتر پیشنهاد

لودشده با سیسپالتین را میتوان بهعنوان داروی کاندید مناسﺐ

.میگردد

در درمان سرطان پستان با حداقل عوارض جانبی پیشنهاد کرد
 و همکاران اعالم کردند میتوان از نانوذراتFu  همچنین.)21(

تشکر و قدردانی

طال در دارودرمانی سرطان و برای القای آپوپتوز در سلولهای

نویسندگان این مقاله مراتﺐ سپاس و تشکر خود را از همه دوستان

.)22( سرطانی استفاده کرد

و همکاران گرامی بهواسطه حمایتهای ایشان در انجام این پروژه
.اعالم میدارند
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