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 مقاله پژوهشي 

  نانو ذرات نقره سنتز شده  ییت و ضد رگزایات سمیخصوص یررسب
  اه کلزایگرده گ یبه روش سبز با استفاده از عصاره آب

  
  ٣مقدم ي، محبوبه نخع٢*يزيتبر يوني، مسعود هما١يسحر حاجب

 
  06/03/1398تاریخ پذیرش  19/11/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 جشموردسنآن  يت سلوليو سم يينقره به روش سبز استفاده شد و مهار رگزا نانوذرهسنتز  ياه کلزا براين مطالعه از عصاره گرده گيدر ا :هدف و زمينهپيش
  قرار گرفت.

 سرطان کولون يهاسلول و HepG2کبد رده  سرطان يهاسلول و Huvecنرمال رده  يهاسلول بر MTTتوسط روش  يت سلوليسنجش سم :هاروشمواد و 
 موردمطالعه دارنطفه يهامرغتخم يبر رو CAMوژنز توسط روش يآنژ يابين ارزيهمچن .انجام شد )test-tub Lab( يشگاهيک مطالعه آزماي يبا طراح HT-29رده 

  قرار گرفت.
 يسرطان يهاسلولمهار  ييتوانا يداريمعن صورتبهن ييار پايبس يهاغلظتدر  نانوذرهن يا دهديمنقره سنتز شده نشان  نانوذرهت يج سنجش سمينتا :هايافته

ن غلظت از ي. اباشديم تريليليمکروگرم بر يم ۶و  ۳/۰ب حدود يکبد و کولون به ترت يسرطان يهاسلول 50ICساعت  ۲۴. در )p  ≥۰۰۱/۰کبد و کولون را دارد (
 ۲۰۰و  ۱۰۰ يهاغلظتدر  نانوذرهنشان داد که  CAMج تست ياست. نتا تريليليمکروگرم بر يم ۵/۰آن  50IC ندارد ينرمال اثر کشندگ يهاسلول يرو نانوذره

 شوديمشاهد  يهانيجناس با يدر ق هانيجنوزن  زان قد وين تعداد عروق، انشعابات عروق، کاهش ميانگيدر م يتوجهقابلباعث کاهش  تريليليمکروگرم بر يم
)۰۵/۰≤ p.( 

 مهار يراب مناسب يانهيگز نانوذره نيا کنديم انيب موضوع ني. همدينمايم مهار را و کولون کبد يسرطان يهاسلول نييپا يهاغلظت در نانو ذرات :يريگجهينت
  .باشديم ييرگزا در رابطه با مهار ياديز يهاييتوانا يدارا نانوذرهن يا .باشد يسرطان يهاسلول کردن
 کيوآالنتوئيکور يپردهوژنز، نانو ذرات نقره، ي: آنژيديکل يهاواژه

  
 ١٣٩٨ تير، ۲۶۸-۲۸۰ ، صچهارم شماره، ماسيدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ٠٩١٥٤٥٠٥٨٩٤ تلفن: مشهد، ،ياسالم آزاد دانشگاه مشهد، واحد ،يشناسستيز گروه ،مشهد: آدرس مکاتبه

Email: mhomayouni6@gmail.com 

  
  مقدمه

ش تکامل يرشد و افزا لهيوسبهاست که  ينديفرآ ييرگزا
ق جوانه يند از طرين فرآيکه ا افتديمد اتفاق يجد يخون يهارگ

. در دوران مراحل رسديمال عروق به انجام ياندوتل يهاسلولزدن 
 يخون يهارگل يرشد و تکامل در تشک يندهايفرآهر دو  ينيجن
و نرمال عبارت است از  يعيط طبيدر شرا ييل هستند. رگزايدخ

که از قبل وجود داشته که در  ياز عروق يخون يهارگل يتشک
 ييان رگزيل ايو تشک رديگيمن عمل صورت يا شدهميتنظط يشرا
 جملهاز يولوژيزيجاد چند واکنش فيباعث ا يعينرمال و طب صورتبه

                                                             
 رانيا مشهد، ،ياسالم آزاد دانشگاه مشهد، واحد ،يشناس ستيز گروه ١
 سنده مسئول)يران (نويا مشهد، ،ياسالم آزاد دانشگاه مشهد، واحد ،يشناس ستيز گروه ٢
 رانيا مشهد، ،ياسالم آزاد دانشگاه مشهد، واحد ،يشناس ستيز گروه ٣

از  ياري. در بس)۱(شوديمل جفت ين و تشکيزخم، رشد جن
 مقدار اندشده يماريکه دچار ب ييهاسلولسرطان،  زجملها هايماريب
ن يو همچن FGF-2 و  VEGFمثل  ييرگزا يفاکتورها ياديز

 ينديآند، فرين فرآيکه ا کننديمد يت توليرشد هپاتوس يفاکتورها
وژنز ينژآ يعيرطبيغ يهاعملن يا جهيدرنت. باشديم يعيرطبيغکامالً 

 يتومورها دودستهکه به  يو غدد سرطان تومورها. )۲(دهديمرخ 
ش ينرم و شل (افزا ينه و ....) و تومورهايسفت (سرطان مثانه، مغز، س

و غدد  تومورهان ي. اشوديم يبندطبقهتراکم مغز استخوان ) 
. )۳(باشديموژنز يرشد و متاستاز وابسته به آنژ يبرا يسرطان
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و  ييبا استفاده از رگزا ين غدد سرطانيو همچن يسرطان يهاسلول
ناطق گر ميبا عمل متاستاز به د تواننديمد يجد يل عروق خونيتشک

 توانديم ييدا کنند. رگزاينقاط انتقال پر يافته و به سايز گسترش ين
را شدت بخشد و  تومورهامتاستاز  يا به عبارتيباعث گسترش 

ن ژيکه اکس ييهايماريب ازجمله ييهايماريبدر  يين رگزايهمچن
قات و مطالعات نشان  يل باشد. تحقيدخ دهديمرا کاهش  هارگ

از يگسترش تومورها ن يا به عبارتيرشد و متاستاز  يکه برا دهديم
ن بود که يد دارد. در گذشته تصور بر ايجد يهارگجاد يبه ا

که باعث  کننديمرا مترشح  ياز خود مواد يسرطان يهاسلول
به تومورها  يين صورت مواد غذايبه ا شوديم هارگ گشادشدن

 که ترشح ين مواديکه ا شوديمان يب گونهنياامروزه  ي. ولرسديم
و  شوديم هارگباعث جوانه زدن  يسرطان يهاسلولاز  شوديم
 دانشمندان توسط گرفتهانجام قاتي. تحق)۴(کنديم ييجاد رگزايا

 ياندازه که هستند يديکلوئ جامد ذرات ذرات، نانو که دهديم نشان
 هب نقره ذرات نانو انيم نيا در. باشديم نانومتر ۱۱۱ تا ۱ نيب هاآن

 يعيوس يکاربردها يدارا ييايباکتر ضد تيخاص بودن دارا علت
 و يکيزيف خواص يکاربردها انواع علت به نقره ذرات نانو. باشنديم
 اتذر نانو. باشنديم يمتفاوت اشکال و زهايسا يدارا زنده ستميس

 درمان و ييشناسا منظوربه وسنسورهايب در مصرف صورت در نقره
. باشنديم تياهم ار حائزيبس زين سرطان مانند ييهايماريب

 کل از درصد۵۶ که است نيا يدهندهنشان گرفته صورت قاتيتحق
 ينانوذره . )۵(است افتهي اختصاص نقره ذرات نانو به ايدن ذرات نانو

 برخوردار ياديز يداريپا از و باشديم مقاوم حرارت با مقابل در نقره
 رينظ يمتفاوت يهاروش از استفاده با نقره ينانوذره. باشديم

 از( يکيولوژيب يهاروش و يکيزيف يهاروش ،ييايميش يهاروش
 قاتي. تحق)۶(شوديم ساخته و سنتز)  هايباکتر و هاقارچ قيطر

 باشدينم گلدار اهانيگ جزء کلزا اهيگ که کنديم انيب گرفته صورت
 هاکلم يسرده در و انيبوشب يرهيت در و سانانکلم يراسته در و

 همعتدل مناطق در مهم يروغن دانه اهانيگ جزء کلزا. است گرفته قرار
 يمياقل يسازگار از يعيوس نسبتاً فيط يدارا و شوديم محسوب

 تا ۱۸ ، روغن درصد۵۵ تا ۲۵ يدارا کلزا يدانه .است اهيگ نيا
 امروزه که کلزا. است پوست درصد۲۰ تا ۱۲ و نيپروتئ درصد۲۴

 و دياس کياروس يکمتر مقدار و از است گرفته نام کانوال
 مواد کمتر يمحتوا يدارا چون و باشديم برخوردار نوالتيگلوکوز

 ريغ رقم به نسبت هايامعده تک و انسان مصرف يبرا ياهيتغذ ضد
. هدف از مطالعه حاضر )۷(است ترمناسب کلزا همان اي شده اصالح

گرده  يسنتز سبز نانو ذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره آب
 يهارده يرو هاآن يت و ضد سرطانياثرات سم ياه کلزا ، بررسيگ

 نرمال يهاردهسه با يکولون و کبد انسان در مقا يسرطان يسلول

 يپردهبر   نانو ذرات ييخواص ضد رگزا ييو شناسا يسلول
  ک  جوجه بوده است.يوآالنتوئيکور

  مواد و روش کار
  :MTTتست 

تست  )test-tub Lab( يشگاهيک مطالعه آزماي يبا طراح
MTT شامل: ين سلول سرطانيدو ال)HepG2 کبد)،  يسرطان سلول

HT-29 ن سلول نرمال يک اليو  )کولون ي(سلول سرطانHUVC 
از پژوهشکده  يسلول يهاردهن انسان) انجام شد. ي(بند ناف جن

ن از يه شد و همچنيمشهد ته يدانشگاه فردوس يستيز يفناور
 FBS (۱۰( يگاون ي، سرم جنDMEMو  RPMIط کشت يمح

  کشت سلول بهره گرفته شد. يدرصد برا
  :يسلول ييستايز يبررس

-MTT )3 آزمون ذرات نقره ازنانو  تيسم زانيم يبررس يبرا

(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide (يرو بر شده القاء تيسم آزمون نيشد. ا استفاده 
 ياتيح توان نيهمچن و کنديم مشخص را يسرطان يهاسلول
 شيآزما نيا انجام روش. کنديم نييتع را هاآن بقاء زانيم و هاسلول

 کيهر  درون ياخانه ۹۶ تيپل اول يمرحله در که است گونهنيا به
 را مربوطه کشت طيمح تريکروليم ۱۰۰ زانيم به آن يهاچاهک از

 فالسک درون که نظر مورد سلول از سپس و ميينمايم اضافه
 ونيپانسسوس نيا از و ميکنيم هيته را يسلول ونيسوسپانس باشديم

 بعد و ميکنيم ديس چاهک هر درون تريماکرول ۱۰ زانيم به يسلول
 ۲۴ گذشت از بعد. ميدهيم انتقال به انکوباتور را تيپل کار اتمام از

 ميدهيم انتقال هود ريز به نموده خارج انکوباتور از را تيپل ساعت
 ار عمل نيا که ميينمايم هيتخل يآرام به را هاکشت طيمح يتمام

 کيهر درون مجدد و نشود کنده هاسلول تا ميدهيم انجام دقت به
 يهاغلظت از سپس و ميکنيم پر کشت طيمح از را هاچاهک از

 يآب يعصاره توسط سبز روش به شده سنتز نقره ينانوذره مختلف
 را لمراح نيا يتمام که ميکنيم ماريت هاسلول به کلزا اهيگ يگرده

 مختلف يهازمان مدت يبرا ميرسان انجام به جداگانه تيپل سه در
 موردسنجش شد انکوبه هازمان مدت نيا در که ساعت ۷۲ و ۴۸ ،۲۴

 ساعت ۲۴ زمان انيپا از بعد نمونه طور به. ميدهيم قرار يبررس و
 ميکنيم خارج انکوباتور درون از را تيپل ماريت يمرحله گذشت از

 به تا ميکنيم هيتخل يآرام به را هاچاهک درون اتيمحتو يتمام
 ۱۵ زانيم به کار نيا اتمام از بعد و نشود وارد ياصدمه هاسلول

 اضافه هاچاهک از کيهر  درون به MTT محلول از تريل کرويم
 ۳۷ يدما م دريداد قرار انکوباتور درون به را تيپل مجدد م ويکرد

 انيپا از بعد ادامه در که ساعت ۴ زمان مدت به گراد يسانت درجه
 اتيمحتو يتمام خارج انکوباتور از را تيپل نظر مورد زمان افتني

MTT تريکروليم ۱۰۰ زانيم به و کرده خارج هاچاهک درون از را 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 13

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-4632-fa.html


 و همکارانسحر حاجبی   ... ررسي خصوصيات سميت و ضد رگزايي نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبزب
 

270  

 رنگ زانيم مرحله نيا در اضافه شد DMSO هاچاهک درون به
 موج طول در که درير تيپل زاياال دستگاه از استفاده با را شده جاديا

 نيا يهيپا و اساس. شد يابيارز است شده ميتنظ متر نانو ۵۷۰
 مويتترازول يبلورها زنده، يهاسلول که است مبنا نيا بر شيآزما

 و شوديم اياح ييايتوکندريم دروژنازيده ناتيسوکس ميآنز لهيوسبه
 يهاستاليکر نيا. گردد جاديفورمازان ا يهاستاليکر شوديم سبب

 مثل يآل يهاحالل در شدن حل ييتوانا يدارا تنها رنگ يآب
 اهدستگ از استفاده با سپس. باشنديم دارا را DMSO و ايزوپروپانول

 دهزن يهاسلول تعداد و شوديم خوانده ينور جذب اسپكتروفتومتر
 نييتع هستند، دروژنازيده ناتيسوکس يميآنز تيفعال يدارا که
  .شوديم

  :CAMتست 
هستند و از  دارنطفهعدد تخم مرغ که  ۶۰ن تست يانجام ا يبرا

به نام مرغداران توس مشهد  ياز شرکت باشنديم ROSSنژاد 
عدد تخم  ۱۰گروه که در هر گروه  ۶را به  هاآنم و يکرد يداريخر

گروه شامل  ۲گروه،  ۶ن يم که از ايم نموديمرغ وجود داشت تقس
مار يگر تيگروه د ۴م و يکرد ينام گذار يشگاهيشاهد و شاهد آزما

 يداريخر يمرحلهمختلف محلول بودند. بعد از  يهاغلظتشده در 
 درصد۹۶را با پنبه و الکل  هاتخم يهمه کامالً هامرغکردن تخم 

 يماد يون که دارايرا درون دستگاه انکوباس هاآنم و يکرد يضدعفون
 ميادادهم شده بود قرار يتنظ ۷۰گراد و رطوبت  يدرجه سانت ۶/۳۷

م. يز فعال نموديساعت و چرخش خودکار دستگاه را ن ۴۸به مدت 
 ياپنجره هاآن يرا در رو هامرغتخم  يساعت تمام ۴۸بعد از گذشت 

م. يجاد کرديآن ا يکه در اتاقک هوا يم با استفاده از سوراخيباز نمود
سطح تخم مرغ چسب  يباز شده بر رو يپنجره يسپس بر رو

 ين دارايدورتادور آن را با استفاده از پارافم و يمخصوص را قرار داد
به آن منتقل  يچگونه آلودگيم که هيمتعادل مسدود نمود يدما

ون مخصوص يرا به درون دستگاه انکوباس هامرغنشود. سپس تخم 
ز خاموش يم و چرخش خودکار دستگاه را نيخود انتقال داد

دستگاه را از  هامرغتخم  يروز تمام ۸. پس از گذشت ميينمايم
 ميدهيمر هود انتقال يرا به ز هاآنو  ميينمايمون خارج يانکوباس

ر م سپس اسفنج حاضيداريرا برم هاتخمپوسته  ين رويچسب و پاراف
را به درون  شوديممار ما يمشخص شدن محل ت منظوربهشده که 

مار خود به يو از محلول ت ميدهيمآن انتقال  يپنجرهتخم مرغ از 
داخل تخم مرغ  اسفنج يتر از هر غلظت بر رويکروليم ۱۰زان يم

 يرا مجدداً رو هامرغتخم  يمار تمامي. بعد از اتمام تميينمايمح يتلق
ل متعاد ين که با دمايباز شده را با چسب مخصوص و پاراف يپنجره

را به درون دستگاه  هاتخمو  ميپوشانيمشده است را  يآماده ساز
حاضر  هاتخم ۱۲. در روز ميدهيمون مخصوص خود قرار يانکوباس

رار ق موردمطالعه ييرگزا منظوربهکه  يراتييتغ يهستند جهت بررس

 هاخمت يپوسته ين از روين صورت که چسب و پارافيگرفته بود. به ا
اده و با استف شوديم گشادترباز شده  يپنجرهبرداشته شد و سوراخ 

مار است مورد يماده ت يکه دارا ياسفنجه ياز ناح ياز عکس بردار
  قرار گرفت. يبررس

  :يکم يفاکتورها يز و بررسيآنال
را در  هانمونه، ابتدا يطول و تعداد عروق خون يرياندازه گ يبرا

 ياهيناحاز  ييهاعکسم و سپس يکروسکوپ قرار دادير استرئوميز
را توسط نرم افزار  هاعکسم و در ادامه يم گرفتيمار را انجام داديکه ت

Image J يتعداد و طول عروق خون يريشمارش و اندازه گ يبرا 
  م.يکرد يبررس

  :کيمورفومتر يهايژگيو يز و بررسيآنال
 ييفاکتورها يبر رو توانديمن يدر جن يزان خون رسانيم

در  لين دليداشته باشد به هم ريتأثن ين و قد جنيوزن جن ازجمله
ن ينمنگاه جيکه منظور از فرق سر تا نش ن جوجهيق قد جنين تحقيا
ن را يم و سپس وزن جنيکرد يريس اندازه گيرا توسط کول باشديم

  م.يثبت کرد ۰۰۱/۰با استفاده از ترازو با دقت 
م را در نرم افزار يبه دست آورد را که ييهاداده: يل آماريتحل

Image J ج حاصل از آن را که مربوط به قد و وزن يم و نتايقرار داد
ل يه و تحليو تجز SPSSجوجه را توسط نرم افزار  يهانيجن
ل يه و تحليتجز LSDاز آزمون  يريک طرفه و با بهره گيانس يوار

±ن يانگيد و ميگرد
انجام  قين تحقيم. در ايان کرديار را بيانحراف مع 

 >p < ،۰۱/۰ P < ،۰۵/۰p ۰۰۱/۰ صورتبه يزان معناداريگرفته م

  م.يمشخص کرد
  

  هاافتهي
-HepG2 ،HT يهاسلولبر  نانوذرهت يزان سميم يبررس

  :HUVC و 29
 يبر رو ينقره اثر مهار نانوذرهکه  دهديمنشان  هادادهز يآنال

ه را دارد ک ييداشته است و آن توانا يکبد انسان يسرطان يهاسلول
 به دست يهاجهينتد. يمتفاوت مهار نما يهاغلظترا در  هاسلولن يا

 يسرطان يهاسلول يبر رو نانوذرهزان مهار يکه م دهديمآمده نشان 
ن يدارد. به ا هاسلول يمار شده بر رويت نانوذرهبه غلظت  يبستگ

 ييستايز نانوذرهدا کردن غلظت يش پيکه با افزا باشديمصورت 
 شيافزا نانوذرهت يو در مقابل آن سم کنديمدا يکاهش پ هاسلول

کروگرم بر ي) م۱۵/۰( نانوذرهمار يساعت بعد از ت ۲۴. در ابدييم
 هاسلول درصد۵۰ن غلظت حدوداً يکه در ا باشديم يغلظت تريليليم

 HepG2 يهاسلولبر  نانوذرهت يزان سميم ي. بررساندشدهکشته 
رد دا هاسلول يبر رو ياديز ينقره اثر مهار نانوذرهکه  کنديمان يب

 يهاغلظترا در  هاسلولرا دارد که رشد  يين تواناين ايو همچن
  ن مهار کند.ييپا
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متفاوت که  يهازماندر  نانوذرهمختلف  يهاغلظتمار با يدر ت يسرطان کبد انسان يهاسلول ييستايدرصد ز يبررس ):۱نمودار (

  .)***=  p ≥ ۰۰۱/۰( باشديم هاسلولسنتز شده بر  نانوذرهت باال ياثر سم يدهندهنشان
  

نقره سنتز شده به روش سبز توسط  نانوذرهت ياثر سم ۲نمودار 
شان کولون ن يسرطان يهاسلول يرا بر رو اه کلزايگرده گ يعصاره آب

آن  ييتوانا نانوذرهن يا دهديمکه نمودار نشان  ي. همانطوردهديم
کولون را مهار  يسرطان يهاسلول يمتفاوت يهاغلظترا دارد که در 

 نوذرهنازان مهار يانگر آن است که ميبه دست آمده ب يهاجهينتد. ينما
ه بر مار شديت نانوذرهه غلظت ب يبستگ يسرطان يهاسلول يبر رو

 ييتاسيز نانوذرهش غلظت ين صورت که با افزايدارد به ا هاسلول يرو
ن غلظت حدود يکه در ا يغلظت 50IC افته است.يکاهش  هاسلول

آمد.  به دست تريليليمکروگرم بر يم ۶مردند  هاسلول درصد۵۰
 که کنديم انيب HT-29 يهاسلول بر نانوذره تيسم زانيم يبررس

 نيا نيهمچن و دارد هاسلول يرو بر ياديز يمهار اثر نقره نانوذره
 ن مهار کند.ييپا يهاغلظترا در  هاسلولرا دارد که رشد  ييتوانا

  

 

 يهازمان در ذرات نقره نانو مختلف يهاغلظت با ماريت در (HT-29) يانسان کولون سرطان يهاسلول ييستايز درصد يبررس ):۲نمودار (
  .)***=  p ≥ ۰۰۱/۰( ساعت ۷۲و  ۴۸، ۲۴
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 سطتو سبز روش به شده سنتز نقره نانوذره تيسم اثر ۳نمودار 
ن ينرمال بند ناف جن يهاسلول يرو بر را کلزا اهيگ گرده يآب عصاره

 دهنديمنشان  نمودارهاکه  ياگونه. همان دهديم انسان نشان
 نانوذرهمار يدر ت يسرطان يهاسلولسه با ينرمال در مقا يهاسلول

ج يتا. ندهنديمرا نشان  يشتريب ييستاين زيمقاوم هستند و همچن

نقره سنتز شده به روش سبز  نانوذرهکه  دهديمبه دست آمده نشان 
ه را نسبت ب يسرطان يهاسلولاه کلزا يگرده گ يتوسط عصاره آب

تر شيب ين توان قدرتيو همچن ترنييپانرمال در غلظت  يهاسلول
 يبرا نانوذرهن يا شوديمن موضوع باعث يکه وجود هم دينمايممهار 

 باشد. کارآمدترو  ترمناسبدرمان سرطان 
 

  
  .)***=  -p ≥ ۰۰۱/۰( نانوذره مختلف يهاغلظت با ماريت در (HUVEC( يانسان نرمال يهاسلول ييستايز درصد يبررس :)۳( نمودار

  
  :رهنانوذمار شده با يت يهاسلول يرات مورفولوژييتغ يبررس

نقره سنتز شده به روش سبز توسط عصاره  نانوذرهت يسم ريتأث
 هاسلول يدر مورفولوژ يراتييجاد تغياه کلزا باعث ايگرده گ يآب
 ييهاسلول شوديمر مشاهده ير زيکه در تصاو ي. همانگونه اشوديم

 صورتبه يمار صورت نگرفته است مورفولوژيت هاآن يکه بر رو
ن يو همچن هاسلول يتمام باشنديمکسان يشکل و در ابعاد  يدوک

 ييهاسلول يمورفولوژ يول باشنديمهسته مشخص  يدارا هاسلول

دا کردن يش پيمار صورت گرفته است با افزايت هاآن يکه بر رو
 هاآندا کرده است و شکل يکاهش پ هاسلولز يسا نانوذرهغلظت 

خورده و جوانه ن يچ صورتبه هاسلولن يدا کرده و همچنير پييتغ
 هاجهينتن يا يکه تمام شونديمظاهر  توپالسميزدن س

 يت آن بر روينقره اثر سم نانوذرهآن است که  يدهندهنشان
  اعمال شده است. يسرطان يهاسلول

  
  سه با گروه کنترليدر مقا نانوذرهاز  يمتفاوت يهاغلظتمار شده با يت يسرطان يهاسلول يکيرات مورفولوژييتغ يبررس :)۴( شکل
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  :هانيجن ييستايز يبررس
باز شده را  يپنجرهن قسمت يبعد از باز کردن چسب و پاراف

را برداشته مشاهده  هامرغتخم  يپوستهو  ميدهيمگسترش 
جوجه زنده هستند  يهانيجن يگروه کنترل که تمامدر  ميکنيم

ن زنده بودن و حرکت يو ا باشنديمحرکت  يو در درون تخم دارا
که  شوديم. مشاهده ماننديمساعت ادامه دارد و زنده  ۱تا  هانيجن
ز ا هاتخمدرون  يهارگدا کرده و کل يآنها توسعه پ يستم عروقيس

رنگ قرمز داشتند. در  هارگن يا يخون پر شده هستند و تمام
بودند مشخص شده  ينانوذرهکه تحت درمان با  ييهامرغتخم

اه يگ يگرده ينقره سنتز شده به روش سبز توسط عصاره آب نانوذره(
مه جان بودند به يا نيجوجه مرده بودند و  يهانيجناز  يکلزا) بعض

نشان  يمانند لمس کردن پاسخ ييهامحرکطور مثال نسبت به 
ا همان ي يم که عروق خونيمشاهده کرد هاتخمن يو در ا دادندينم

  .باشديم ترکوتاه هارگو طول  باشديمار کم يتعدادشان بس هارگ
  :نانوذرهمار با يدر ت يخون يهارگر تعداد ييتغ
درمان با نانوذره نقره سنتز  ريتأثکه تحت  ييهانهيگزاز  يکي

 ياه کلزا بر رويگ يگرده يآب يعصارهشده به روش سبز توسط 
که  باشديم يخون يهارگتعداد  شوديمجوجه مشخص  يهانيجن

ماده مورد نظر  يکنندها القاء يمهارکننده و  ين مرحله اثرهايدر ا
 يج حاصل از بررسي. نتاکنديممشخص  ييسنتز شده را بر رگزا

کنترل و  يهاگروهان يرا در م يتفاوت معنادار يخون يهارگتعداد 
 دهديمج نشان ينشان نداد. همانطور که نتا يشگاهيکنترل آزما

مار شده با غلظت يت يهاگروهدر  يخون يهارگتعداد 
) و ۱,۱±۱۳,۲(۱۰۰)، ۲,۳±۱۳,۹(۵۰)، ۱,۳±۱۵,۴۵(۲۵

رل سه با گروه کنتيدر مقا تريليليمکروگرم بر ي) م۹,۲۵±۱,۳(۲۰۰
  .دهديمرا نشان  يتفاوت معنادار

 مشخص ينانوذره اثر که که کرد مشخص شده انجام شيآزما
 هامرغ تخم يرو بر تريليليم بر کروگرميم) ۲۰۰غلظت ( با شده

 به نسبت يمعنادار زانيم به را يخون يهارگتعداد  توانديم
 هک گرفت جهينت توانيم که .دهد کاهش کنترل ينمونه يسهيمقا
. دارد وجود ييرگزا ضد ياثرها نظر مورد ينانوذره از غلظت نيا در
 در يخون يهارگتعداد  که شد مشخص شيآزما نيا در نيهمچن و

) ۱۸,۲± ۰,۹( يشگاهيآزما کنترل و) ۱۸,۸۵±۱,۲( کنترل يهاگروه
 کرد انيب نيچن نيا توانيم پس است نکرده دايپ يتوجهقابل رييتغ
 استفاده گروه دو نيا در که ياسفنج و نيسل نورمال حضور که

  .ندارد ييرگزا کردن مهار در ينقش مياکرده
  

  
 در اکلز اهيگ گرده يآب عصاره توسط سبز روش به شده سنتز نقره نانوذره با اندشده ماريت که يخون يهارگتعداد  نيانگيم :)۵( مودارن

  .)***=  p ≥ ۰۰۱/۰( يشگاهيکنترل و کنتر آزما گروه يسهيمقا
  

  :نانوذرهمار با يدر ت يخون يهارگر طول ييتغ
ده نقره سنتز ش نانوذرهدرمان با  ريتأثکه تحت  يانهيگزگر يد

طول  رديگيماه کلزا قرار يگرده گ يآب يعصارهبه روش سبز توسط 
مورد  يماده يکنندها القا يمهارکننده و  يو اثرها باشديم هارگ

 هاگرطول  يحاصل از بررس جينتا .کنديمرا مشخص  يينظر بر رگزا
 يشگاهيکنترل و کنترل آزما ينمونهن يرا در ب يداريمعنتفاوت 

در  هارگطول  دهديمج نشان يطور که نتانشان نداد. همان
نقره سنتز شده به روش سبز توسط  نانوذرهمار شده با يت يهاگروه

)، ۱۶,۸۹±۱,۳(۲۵ يهاغلظتاه کلزا با يگ يگرده يآب يعصاره
) ۱۱,۷۱±۱,۳(۲۰۰) و ۱,۲±۱۵,۱۳(۱۰۰)، ۲,۱±۱۵,۶(۵۰

ز ي) ن۲۰,۶±۲,۲کنترل (سه گروه يدر مقا تريليليمکروگرم بر يم
  .دهديمرا نشان  يداريمعنتفاوت 
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مشخص  ينانوذرهش انجام شده مشخص کرد که که اثر يآزما
 يبر رو تريليليمکروگرم بر ي) م۱۱,۷۱±۱,۳( ۲۰۰غلظت شده با 

نسبت  يزان معناداريرا به م يخون يهارگطول  توانديم هامرغتخم 
ت جه گرفينت توانيم که کنترل کاهش دهد. ينمونه يسهيمقابه 

وجود  ييضد رگزا يمورد نظر اثرها ينانوذرهن غلظت از يکه در ا

 يهارگش مشخص شد که طول ين آزماين در ايدارد. و همچن
 يشگاهي) و کنترل آزما۲۰,۶±۲,۲کنترل ( يهاگروهدر  يخون

ن يا توانيمدا نکرده است پس يپ يتوجهقابلر يي) تغ۱۹,۲۳±۱,۶(
 ن دويکه در ا ين و اسفنجيان کرد که حضور نرمال سلين بيچن

  ندارد. ييدر مهار کردن رگزا ينقش مياکردهگروه استفاده 

 

 يسهيقاماه کلزا در يگرده گ ينقره سنتز شده به روش سبز توسط عصاره آب نانوذرهبا  اندشدهمار يکه ت يخون يهارگن طول يانگيم :)۶( مودارن
  .)**=  p  =***( )۰۱/۰ ≤ p ≥ ۰۰۱/۰(آنها انجام نگرفته است ( يمار رويکه ت يگروه شاهد

  
س ايمار شده در قيت يهانيجنبر قد  نانوذرهمار با ياثر ت

  :با گروه کنترل
فاصله فرق سر تا ( هانيجنطول  يج حاصل از بررسينتا

) ۱,۷±۳۷,۸کنترل ( يهانمونهن يرا ب يداريمعن، تفاوت )منگاهينش
ج يطور که نتاهمان نشان نداد. )۳۷,۵±۴,۸( يشگاهيو کنترل آزما

 ۲۵ يهاغلظتمار شده با يت يدر گروهها هانيجنقد  دهديمنشان 
کروگرم بر ي) و م۱,۴±۳۴,۶( ۱۰۰)، ۰,۷±۳۵,۳( ۵۰)، ۱,۴±۳۵,۶(
) ۳۷,۸±۱,۷سه گروه کنترل (ي) در مقا۳۵,۳±۱,۹(۲۰۰ تريليليم
  ندارد. يداريمعنز تفاوت ين

 اهيگ گرده يآب عصاره توسط سبز روش به شده سنتز نقره نانوذره با اندشده ماريت منگاه) کهيان سر تا نشيقد (فاصله م نيانگيم :)۷( مودارن
  .است نگرفته انجام آنها يرو ماريت که يشگاهيکنترل و کنترل آزما گروه يسهيمقا در کلزا
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  :اس با گروه کنترليدرمان شده در مق يهانيجنبر وزن  نانوذرهاثر درمان با 
 يشگاهياه کلزا در گروه کنترل و کنترل آزمايگ يگرده يآب يعصارهنقره سنتز شده به روش سبز توسط  نانوذرهدرمان شده با  يهانيجنوزن 
  را نشان نداد. يتوجهقابلر ييدرمان تغ

  

  
 يسهيمقا در کلزا اهيگ گرده يآب عصاره توسط سبز روش به شده سنتز نقره نانوذره با اندشده ماريت که ييهانيجنوزن  نيانگيم :)۸( مودارن

 .است نگرفته انجام آنها يرو ماريت که يشگاهيکنترل و کنترل آزما گروه
  

  :کيمورفومتر يهايبررس
 کروسکوپ کاهشيوميگرفته شده با استفاده از استر يهاعکس

سه با گروه کنترل و يمار شده در مقايت يهانمونهرا در  يتوجهقابل

. همان دهديمنشان  مار نشده است رايکه ت يشگاهيکنترل آزما
زان يم نانوذرهش غلظت يبا افزا ميکنيمر مشاهده يکه در تصو يطور

  .ابدييمموجود کاهش  يخون يهارگو وجود 
  

، ۵۰، ۲۵ مختلف يهاغلظت توسط شده ماريت يهانمونه در جوجه نيجن کيوآالنتوئيکور پرده يخون يهارگ يمورفولوژ سهيمقا :)۲( شکل
 يشگاهيکنترل و کنترل آزما و کلزا اهيگ گرده يعصاره آب با شده سنتزات نقره ذر نانو تريليليمکروگرم بر يم ۲۰۰و  ۱۰۰
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  بحث
ن بار در ياول يانجام گرفته در مطالعه حاضر برا يهايبررسبا 

اه کلزا يگ ينقره سنتز شده با عصاره آب ينانوذرهران با استفاده از يا
کبد و کولون  يسرطان يهاسلولدار در رشد  يموفق به کاهش معن

م ينرمال شد يسلول يهاردهسه با يدر مقا ياختصاص صورتبه
)p=<0.001فوق الذکر شاهد نانو ذرات يريکارگبهبا  ني). عالوه بر ا 

ک يواالنتوئيکور يپردهدر  )ييوژنز (رگ زايتوقف متاستاز و مهار آنژ
نشان  CAMج حاصل از تست ين خصوص، نتايم. در ايجوجه بود

 تريليليمکروگرم بر يم ۲۰۰و  ۱۰۰ يهاغلظتدر  نانوذرهداد که 
انشعابات عروق، ن تعداد عروق، يانگيدر م يتوجهقابلباعث کاهش 

 شوديمشاهد  يهانيجناس با يدر ق هانيجنوزن  زان قد ويکاهش م
)p = <0.05.(  

 نياول و توسعه حال در يکشورها در مرگ علت نيدوم سرطان،
 و يگستردگ. روديم شمار به افتهي توسعه يدرکشورها مرگ علت
 يهاروش شرفتيپ به منجر نيشيپ ادوار طول در سرطان وعيش تنوع

 عتوس نوع، شرفت،يپ زانيم به بسته که است شده يدرمان متنوع
 مبارزه جهت مختلف يهاروش از يبيترک مار،يب تيوضع و يماريب
 يهاتالش وجود با. رديگيم قرار استفاده مورد سرطان درمان و

 رشد يماريب نيا سرطان، درمان و يريشگيپ نهيزم در فراوان
 محسوب يجهان يکشنده عامل کي همچنان و داشته ياندهيفزآ

 سرطان درمان جهت يمختلف يهاروش از امروزه. )۸(شوديم
 يدرمان اشعه و يدرمان يميش ،يجراح شامل که شود،يم استفاده

 نيا و رونديم نيب از زين سالم يهاسلول موارد اغلب در که باشديم
 نيبنابرا. شود ماريب در يجانب عوارض و يسم اثرات باعث توانديم
 يجانب عوارض کاهش با سرطان درمان نينو يهاروش افتني

نقره سنتز شده  نانوذرهن مقاله، اثر ي. در ا)۹(رسديم نظر به يضرور
تفاده با اس ييضد رگزا يق اثرهايو تحق يبررس منظوربهاه کلزا ياز گ

ج يش قرار گرفت. نتايمورد آزما CAMل ياز مدل تحل يريو بهره گ
نقره به شدت منجر به  ينانوذرهاز آن بود که  يحاک ين بررسيا

 يهارگن طول و تعداد يو همچن شوديمجوجه  يهانيجنمرگ 
کاهش  يدهندهنشانن موضوع يکه ا دهديمرا کاهش  يخون
ه عروق م کيديجه رسين نتيبه ا باشديم ييا کاهش رگزايوژنز ويآنژ

 هيتغذ يبرا يژن هستند و منبع خوبيباعث تبادل اکس يخون
رشد و  يادامه يبرا يار مهميات نقش بسين خصوصي. اباشديم

کوچک که در درمان با  يهارگ هايبررسن يتوسعه دارد. با ا
اعث ه بيژن و تغذينقره هستند به خاطر کاهش عرضه اکس ينانوذره
که قد و  شوديمن باعث يو همچن شوديمجوجه  يهانيجنمرگ 

که  دهديمقات نشان ي. تحقکنديمدا ين کاهش پيوزن جن
 اشدبيمکم  هاآنوژنز يآنژ يا به عبارتي ييم رگزايخوش خ يتومورها

 يارابطهو با قدرت عمل متاستاز  باشديماد يار زيبس هاآنو سرعت 

 که باعث باشديم ييهاعاملاز  يکي يپوکسي. ه)۱۰(م دارند يمستق
 کيولوژيزيف يندهايفرآ از ياريبس وژنز دري. آنژشوديموژنز يالقاء آنژ

 ييزارگ نيبنابرا. دارد دخالت تومور رشد ازجمله کيپاتولوژ و
 محسوب سرطان درمان يبرا يکارآمد روش توانديم يدرمان
عمل با قرار گرفتن در  يدر ابتدا يتومور يهاسلول. )۱۱(گردد

 وژنز ندارند ويل آنژيجاد و تشکيبه ااز ياطراف عروق و رشد کردن ن
 يمختلف يهاراهاز  توانيم يو غدد سرطان يتومور يهاسلولن يا

ن کنند به طور مثال در طول يياز خودشون را تاميمورد ن يمنبع خون
. )۱۲(شونديم يخون يهارگر شکل ييوژنز باعث تغيعمل آنژ
 صمشخ مطالعات از بسياري در نقره نانو ذرات سرطاني ضد خاصيت

 بمناس يدايکاند کي عنوان به را هاآن توانيم نيبنابرا. است شده
 ليسلو پيام انتقال نقره نانو ذرات. داشت نظر در سرطان درمان جهت

 در اختالل آمدن وجود به سبب صورت نيا به و کننديم مختل را
 آسيب در نقره نانو ذرات عالوه، به. شونديم سـلولي ارتبـاطي شـبكه

 شنق) آپوپتوز( سلولي يشده ريـزي برنامـه مـرگ القاء و DNA به
. )۱۳(است ياريبس تياهم يدارا سرطان درمان در امر نيا که دارند

 شده ديتول و نقره نانو ذرات که است شده گزارش ديجد قاتيتحق در
 بر يبيشتر يمهار اثرات ،يتجار نانو ذرات به نسبت سبز روش به
. در طول )۱۴(دهنديم نشان خود از يسرطان يهاسلول يرو

صورت گرفته مشخص شده  يهاقيتحقگذشته با وجود  يهاسال
و درمان تومورها  يريجهت گ يبه طور خالقانه برا هانانوذرهاست که 

  يديموثبت و مف يبه علت کاربردها هانانوذرهن ي. ااندشده يطراح
 مورد توجه يمانند علم پزشک يمختلف يهاعلومکه دارا هستند در 

 يهاروش همانند يمختلف يهاروش و هاراه. )۱۵(اندگرفتهقرار 
. اردد وجود نقره ينانوذره نيسنتز کردن ا يبرا يستيز و ييايميش

 يرهنانوذ سنتز  را دارند که يين توانايا هم  هاقارچن صورت که يبه ا
 هاقارچ کمک به شده سنتز ذرات نانو نيا که را انجام دهند نقره
 که يمقدار که است نيا هادهيفا نيا ازجمله دارد را ياديز يديفوا
 نيهمچن و باشديم اديز اريبس ذرات نانو نيا از شوديم ديتول

 هيعل بر نقره يهانانوذره نين ايو همچن دارند يطيمح يسازگار
 دض عامل عنوان به کننديم يماريب جاديا که ييهاسميکروارگانيم
 انيب نگونهيا علم حاضر حال . در)۱۶(کنند عمل تواننديم کروبيم
 رينانومت ياندازه با مواد از يريگ بهره و جاديا به تمايل که کنديم

 يامطالعهدر  .)۱۷(باشديم شدن اديز سمت به يتوجهقابل طور به
 Dodonaeaاه ينقره سنتز شده توسط گ نانوذرهت يت سميخصوص

Viscosa سرطان يهاسلول يبر رو MCF7  قرار  يمورد بررس
نقره سنتز شده در  نانوذرهج حاصل از آن نشان داد که يگرفت و نتا

 يهاسلول درصد۵۰را دارد که  يين توانايگرم ا يليم ۱۰۰غلظت 
ج حاصل از يکه نتا يد در صورتيرا مهار نما MCF7  يسرطان
اه کلزا ينقره سنتز شده توسط عصاره گرده گ نانوذرهت يت سميخاص
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نقره  نانوذرهنشان داد که  epG2Hسرطان کبد  يهاسلول يبر رو
ماکرو گرم  ۱۵/۰اه کلزا در غلظت يسنتز شده توسط عصاره گرده گ

 کبد يسرطان يهاسلول درصد۵۰آن را دارد که  ييتوانا تريليليمبر 
ه م کيافتيجه دست ين نتيبه ا ين بررسيپس در ا دينما مهار را

لزا اه کينقره سنتز شده به روش سبز توسط عصاره گرده گ نانوذره
را در غلظت يدارد ز يسرطان يهاسلولمهار کردن  يبرا ياثر بهتر
. در )۱۸(دارند يسرطان يهاسلولمهار  يرا رو يشتريب ريتأثکمتر 
ش ونقره سنتز شده به ر نانوذرهت يت سميگر خصوصيد يامطالعه

ه  نيسرطان س يهاسلول يبر رو Piper Longumوه يسبز توسط م
MCF7 نقره سنتز شده به نانوذرهت يت سميسه با خصوصيدر مقا 

 يسرطان يهاسلولاه کلزا بر روس يروش سبز توسط عصاره گرده گ
نتز نقره س نانوذرهان شد که ين بين چنيقرار گرفت و ا HepG2 کبد

ماکرو گرم بر  ۶۷در غلظت  Piper Longumوه يشده توسط م
 درصد۵۰توانسته  MCF7 يسرطان يهاسلول يبر رو تريليليم

نقره سنتز  نانوذرهکه  يد در صورتيرا مهار نما يسرطان يهاسلول
را دارد که در غلظت  يين تواناياه کلزا ايشده توسط عصاره گرده گ

 زين را کبد يسرطان يهاسلول درصد۵۰ تريليليمماکروگرم بر  ۱۵/۰
ه نقر نانوذرهجه گرفت که ين نتين چنيا توانيمپس  دينما مهار

مهار  يبرا ياه کلزا اثر بهتريسنتز شده توسط عصاره گرده گ
را دارد  يين توانايا يدارد چون در غلظت کمتر يسرطان يهاسلول

انجام شد بر  يامطالعه. )۱۹(ديرا مهار نما يسرطان يهاسلولکه 
ط سنقره سنتز شده به روش سبز تو نانوذرهت يت سميخصوص يرو
سه با يدر مقا Hela يسرطان يهاسلول يتون تلخ بر روياه زيگ

نقره سنتز شده به روش سبز توسط عصاره  نانوذرهت يت سميخصوص
  HT-29 يسرطان کولون انسان يهاسلول ياه کلزا بر رويگرده گ

 نقره سنتز شده به روش نانوذرهان شد که ين بين چنيقرار گرفت و ا
ر ب تريليليمماکروگرم بر  ۳۰۰تون تلخ در غلظت ياه زيسبز توسط گ

 يهاسلول درصد۵۰توانسته است  elaHسرطان  يهاسلول يرو
نقره سنتز شده به روش  نانوذرهکه  يد در صورتيرا مهار نما يسرطان

 تريليليمماکرو گرم بر ۶اه کلزا در غلظت يسبز توسط عصاره گرده گ
د که يکولون را مهار نما يسرطان يهاسلول درصد۵۰توانسته است 

نقره سنتز شده به روش سبز  نانوذرهکه  شوديمن مشخص ين چنيا
 يهالولس يترنييپااه کلزا توانسته در غلظت يتوسط عصاره گرده گ

ز ين يبهتر ييکارا يل داراين دليد و به هميرا مهار نما يسرطان
ت يت سميصورت گرفته درباره خصوص يامطالعه. )۲۰(باشديم

اه مرزنجوش در ينقره سنتز شده به روش سبز توسط گ نانوذره
نقره سنتز شده به روش سبز  نانوذرهت يت سميسه با خصوصيمقا

 کنديمان ين بين چنين مطالعه اياه کلزا که ايتوسط عصاره گرده گ
وش اه مرزنجينقره سنتز شده به روش سبز توسط گ نانوذرهن يکه ا

توانسته در غلظت  549Aه ير يسرطان يهاسلول يبر رو

 را هير يسرطان يهاسلول درصد۵۰ تريليليمکروگرم بر يم۱۰۰
نقره سنتز شده به روش سبز توسط  نانوذره که يصورت در دينما مهار

 epG2Hکبد  يسرطان يهاسلول ياه کلزا بر رويعصاره گرده گ
 تريليليمماکروگرم بر ۱۵/۰ ترنييپاار يتوانسته در غلظت بس

ن ين مطالعه ايو ا دينما مهار را کبد يسرطان يهاسلول درصد۵۰
نقره سنتز شده به روش سبز توسط  نانوذرهکه  کنديمان ين بيچن

ن استفاده چو يبرا باشديمو بهتر  کارآمدتراه کلزا يعصاره گرده گ
را مهار  يسرطان يهاسلولاز  يمين توانسته نييدر غلظت پا

ک يوآالنتوئيپرده کور يبر رو ۲۰۱۵در سال  يامطالعه. )۱۳(دينما
 نانوذرهن مطالعه ين صورت که در ايانجام گرفت به ا ن جوجهيجن

ن يجن کيوآالنتوئيپرده کور ينقره سنتز شده به روش سبز را بر رو
قره سنتز ن نانوذرهن يدند که ايجه رسين نتيح کردند و به ايجوجه تلق

ن يو همچن يرا دارد که تعداد و طول عروق خون يين توانايشده ا
ن يج به دست آمده از اين نتايکه ا دهديمرا کاهش  ييعمل رگزا

 نقره سنتز شده به روش نانوذرهج به دست آمده از يمطالعه همانند نتا
ن يک جنيوآالنتوئيپرده کور ياه کلزا بر رويسبز توسط عصاره گرده گ

نقره سنتز شده به روش سبز  نانوذرهن مطالعه يجوجه بود که در ا
 يتعداد و طول عروق خون شوديماه کلزا باعث يتوسط عصاره گرده گ

 ميرسيمجه ين نتيرا کاهش دهد. پس به ا يين عمل رگزايو همچن
 يامطالعه. )۲۱(شوديم يينقره باعث کم شدن عمل رگزا نانوذرهکه 

ن يج ايطال صورت گرفته است نتا نانوذره ييضد رگزا ياثرها يبر رو
 طال فاکتور رشد نانوذرهن يان کرده است که اين بين چنيمطالعه ا

 دکنيمل رگ را کم ي) را مهار کند ، تشکVEGF( يال عروقياندوتل
ج ين نتايکه ا دهديمر رگ را کاهش ين مهاجرت و تکثيو همچن

 وذرهنان ييضد رگزا ياثرها يمطالعهکه در  يجيکسان است با نتاي
 اه کلزا انجامينقره سنتز شده به روش سبز توسط عصاره گرده گ

  . )۲۲(گرفته است
و  ليتسه يدر راستا يد بخشيق اميحاضر گرچه حقا يمطالعه
درمان سرطان را مکشوف ساخته است اما همچنان در  يکارآمد ساز

ت. مواجه بوده اس يت اصليج با سه محدودينتا يو صحت سنج دييتأ
ن ييتع يو نرمال برا يسرطان ترمتنوعشتر و يب يسلول يهارده

 يمطالعات مبتن ي، طراحذرات نانو يت خواص ضد سرطانياختصاص
 يمولکول يرهايمسن ييو تع in-Vivoط يوانات در شراير حيبر سا

 ش صحتيبه افزا قطعاً هاآنتوسط  يسرطان يهاسلولالقا شده در 
  ج منتج خواهد شد.يو دقت نتا

  
  يريگجهينت

جه ين نتيگر به ايانجام شده و مطالعات د يهاشيآزمابا توجه به 
اه يگ ينقره سنتز شده به روش سبز از عصاره آب نانوذرهکه  ميادهيرس

ن يتر اشيقات بيو تحق هايبررسبا  توانيمکلزا ضد سرطان بوده که 
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ضد سرطان مورد استفاده قرار داد و  ينانوذره را به عنوان دارو
ر گيد يوانيح يهامدلا ي يمولکول يهايبررسبا  توانيمن يهمچن

  م.يدا کنيدست پ يشتريب يهاافتهيبه 
  

  ر و تشکريتقد

فراوان را دارم از استاد محترم جناب اقا دکتر  يتشکر و قدردان
دند نمو يارين مقاله ينوشتن ا ينجانب را برايکه ا يونيمسعود هما

ارشد  يان نامه کارشناسيپا يهايريگجهينتاز  ين مقاله بخشيکه ا
  .باشديم

 دهيبه چاپ نرسگر يد يمجلهن مقاله در يالزم به ذکر است ا
  است.
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Abstract 
Background & Aims: Angiogenesis is an active reaction. In this study, the extract of Rapeseed Flower 
Pollen with different antioxidant properties was used to prepare the Bio-green Silver nanoparticle and 
then its anti -angiogenic effects of was evaluated. The Bio-green synthesized nanoparticles that were 
synthesized by the plant extract have the potential to be used as a reducing agent for metal ions to metal 
molecules present in the composition. Today, green nanoparticles are used extensively due to biological 
properties such as antioxidant properties, angiogenesis inhibitors, and cancer control. 
Materials & Methods: In this test-tube lab research, silver nanoparticles made from rapeseed pollen 
were used to investigate anti-angiogenic effects using a CAM assay. For this purpose, 60 eggs (Ross) 
were purchased and randomly assigned into 6 groups (n=10): a control group, a laboratory control, and 
four treatment groups (25, 50, 100, 200µg/ml). On the second day, the incubation window was made 
and on the eighth day, samples were treated with different concentrations of nanoparticles. On the 
twelfth day, the photographs were taken from the samples, then the number and the length of the vessels 
were evaluated using Imag J software and the height and weight of the embryos were measured. Data 
were analyzed by SPSS software and ANOVA test and P <0.05 was considered significant. The MTT 
assay was used to evaluate the toxicity of this nanoparticle against liver cancer (HT-29) and (HepG2) 
and normal cell (Huvec). 
Results: The results of this experiment showed that the nanoparticle are significantly capable of 
decreasing the length and the number of blood vessels at concentrations of 100 and 200 μg / ml (p≤0.05). 
They are also able to reduce the length and the weight of the treated embryos in comparison to the 
control group. The results showed that the silver nanoparticles can significantly inhibit liver cancer cell 
(HT-29) and HepG2 (IC50: 0.15 µg/ml) in very low concentrations (IC50:6 µg/ml) but does not have an 
inhibitory effect in similar concentration on normal cells (Huvec) (IC50: 0.6 µg/ml) (p ≤ 0.001). 
Conclusion: The results showed that the synthesized nanoparticle from rapeseed pollen has an inhibitory 
effect on the rate of angiogenesis which makes this nanoparticle a suitable candidate for cancer 
treatment. It does not have toxic effects in similar concentrations on Huvec cells, but it is also able to 
inhibit the HT-29 and HepG2 cells in a low concentration. 
Keywords: Angiogenesis, Ag nanoparticle, CAM assay, Cytotoxic 
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