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مقاله اصلی

بررسی اثرات نانو میکروحباب ها هوا و اکسیژن بر سمیت سلولی و القای
آپوپتوز در سلولهای سرطانی کبد (رده )Huh7
تاریخ دریافت -79/12/04 :تاریخ پذیرش78/05/31:

قاسمی1

سیده مطهره
احسان کریمی1
حمید رضا رحیمی3،2

 1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران.
 2گروه علوم و فنون نوین پزشکی ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ایران.
 3مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

خالصه
مقدمه
کارسینوم کبدی (کارسینوم هپاتوسلوالر) يكي از شايعترين سرطانهای دنیا است و ساالنه حدود يک
میلیون نفر به اين بیماری مبتال ميشوند .فناوری نانو يكي از فناوریهای پیشرو در سال های اخیر است که
در بخش های کشاورزی ،صنعت و سیستمهای بهداشت و درمان تاثیرات چشمگیری داشته است .در زمینه
داروسازی و پزشكي ،نانوذرات دارای قابلیتهای گوناگون برای استفاده در زمینههای مختلف طراحي
شدهاند مخصوصا در زمینه تارگت تراپي که روش درماني اصلي در درمان سرطان هپاتوسلوالر کبد است.
هدف از اين مطالعه بررسي سمیت سلولي نانوحباب های هوا و اکسیژن برالقای مرگ سلولي در سلول های
سرطان کبد رده ) (Huh7ميباشد.
روش کار

* مشهد ،میدان آزادی ،پرديس دانشگاه فردوسي و

اثرات سیتوتوکسیک نانومیكروحباب های هوا و اکسیژن بر سلولهای رده  Huh7که با غلظتهای مختلف

علوم پزشكي مشهد ،دانشكده پزشكي ،گروه علوم

( 688-1/86میكرولیتر بر میلي لیتر) نانومیكروحبابها تیمار شده بودند توسط روش  MTTمورد ارزيابي

و فنون نوين

قرار گرفت .همچنین تغییر در مورفولوژی رده سلول بررسي شده است.

تلفن86129791169 :

نتایج

Email: rahimihr@mums.ac.ir

نتايج اين مطالعه نشان داد نانومیكرو حباب ها باعث مهار تكثیر سلولهای رده Huh7به طور وابسته به
غلظت شدهاند (.)IC50 = 158.60 µl/ml
نتیجهگیری
نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که نانومیكرو حبابهای حاوی اکسیژن در غلطتهای معین باعث القای
آپوپتوز در سلولهای سرطاني کبد  Huh7ميشود و استفاده از اين نانومیكرو حبابها ميتواند روشي
امیدوارکننده در درمان سرطان کبد باشد.
کلمات کلیدی
سرطان ،رده سلولي  ،Huh7نانومیكرو حباب ،آپوپتوز.
پی نوشت :اين مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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برخوردار است زيرا اين ترکیبات دارای رفتارهای منحصر به

سرطان کبد به عنوان سومین عامل مرگ و میر ناشي از سرطان

فردی ميباشند .به عبارتي يک ماکرو حباب مسیری به سمت باال

در سراسر جهان معرفي شده است ( .)1اگرچه سرطان کبد در

را با سرعت زياد طي کرده و پس از رسیدن به سطح متالشي

گذشته بیشتر در کشورهای در حال توسعه رايج بوده است اما

ميشود ولي يک نانو حباب ميتواند در جهت های مختلفي

تقريباً در دو دهه گذشته بروز اين نوع سرطان در کشورهای

حرکت کرده و برای مدت طوالني پايدار باقي بماند و به تدريج

توسعه يافته دو برابر شده است که ميتواند نتیجه سیروز کبدی

به صورت حباب کوچک شود تا محو گردد (.)8

باشد ( .)2شیمي درماني به همراه جراحي و تارگت تراپي از

استفاده از میكرو حبابها و نانو حبابها برای دارورساني از

روشهای مرسوم درمان اين بیماری است ( .)2در حال حاضر

اثرات جانبي داروها کاسته و عمل درمان را تسريع مينمايد زيرا

داروی دوکسوروبیسین به همراه داروهای ديگر برای بیماران

فقط بافت بیمار تحت دارورساني قرار ميگیرد .با میكرو

استفاده از چند داروی

حبابها و نانو حبابها نیز جراحيها راحتتر انجام خواهند شد

سايتوتوکسیک ،عوارض بسیار زيادی برای بیماران به همراه

زيرا ميتوانند به نقاطي از بدن بروند که انسان و ابزار معمولي

دارد و در مقابل تاثیری در روند درمان اين بیماران ندارد.

قادر به دسترسي به آنها نیست ( .)18يكي از روشهايي که اخیرا

بنابراين کشف ،شناسايي و تولید داروهای جديد با سمیت و

در پروژههای پزشكي سرطان بسیار گسترده شده است استفاده از

اثرات جانبي کمتر و قدرت بیشتر مورد نیاز است( .)6،6امروزه

نانو ذرات به عنوان حامل و هم چنین هدف دار نمودن داروهای

ميدانیم که اکثر فرايندهای طبیعي نیز در مقیاس نانومتری اتفاق

ضد سرطاني جهت تحويل اختصاصي دارو به بافت سرطاني و

ميافتد بنابراين تلفیق نانوفناوری و بیوفناوری خواهد توانست

کم نمودن عوارض جانبي ميباشند (Wen . )11و همكارانش

بسیاری از مسائل مرتبط با زيست پزشكي را برطرف نمايد و

در مطالعهای در سال  ،2816نانوحبابهايي با يک اندازه را

تحول قابل مالحظهای در زمینه ارتقای سالمت ايجاد کند.

توسط تغییر دادن ضخامت نوار فسفولیپیدی بدون پروسه خالص

کلمه نانوتكنولوژی اولین بار توسط پروفسور  Taniguchiدر

سازی ،يا افزودن سورفاکتانت  amphiphilicآماده کردند.

سال  1871برای توصیف ساخت درست مواد در مقیاس نانو

نانوحبابهای تولید شده از ضخامت بهینه اليه فسفولیپیدی،

ابداع شد ( .)7نانو فناوری به شناخت و کنترل مواد در ابعاد

خواص فیزيكي مناسبي را همانند اندازه يكسان حباب ،پايداری

 1-188نانومتر اطالق ميگردد که در اين ابعاد خواص

مناسب و سمیت پايین به نمايش گذاشتند .آنها همچنین توانايي

فیزيكوشیمیايي و بیولوژيكي مواد غیر معمول است و ميتوان

تصوير برداری بهبوديافته نانوحبابها را به صورت  in vitroو

شاهد کاربردهای جديد و بيهمتايي از اين مواد بود ( .)9مواد

 in vivoارزيابي نمودند .شدت بهبود در شرايط  in vivoدر

در ابعاد نانو دارای نسبت سطح به حجم بیشتری در مقايسه با

تومور قوی تر از  SonoVueپس از تزريق بود .بنابراين ،اندازه

ذرات بزرگ تر با ترکیب شیمیايي يكسان هستند و همین امر

بهینه ضخامت اليهی فسفولیپیدی ميتواند منجر به تولید

موجب مي شود تا از نظر بیولوژيكي فعالتر باشند .بنابراين

نانوحبابهايي شود که برای تصوير برداری تومور موثر هستند

ميتوان گفت کاهش اندازه ذرات مواد در ابعاد نانو ميتواند

( .)12در روش  SonoVueاز گاز بي ضرر گوگرد

سبب بهبود ويژگيهای زيستي آن گردد .روشهای درمان

هگزافلورايد ( )SF6جهت افزايش پايداری نانومیكرو حبابها

متفاوتي برای سرطانها وجود دارد که ميتوان به جراحي،

در محیطهای مايع استفاده ميشود .بر اساس اين يافتهها ،استفاده

شیمي درماني ،راديوتراپي ،هورمون درماني و ايمونوتراپي اشاره

از نانومیكرو حبابها ميتواند پیشرفت قابل توجهي در زمینه

نمود .بجز درمانهای رايج ذکر شده ،استفاده از میكروحبابها

تصويربرداری و همچنین تارگت تراپي باشد ( .)11 ،12با توجه

و نانو حبابها در درمان سرطان از اهمیت فوق العادهای

به مطالعات فوق ،پژوهش جاری با هدف بررسي اثرات

مورد استفاده قرار ميگیرد(.)2،1
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آپوپتوتیک و سمیت سلولي نانومیكروحباب بر سلولهای رده

پیپت پاستور شستشو داده شد و سلولها داخل لوله فالكون 16

 Huh7سرطان کبد طراحي و اجرا شد.

میلي لیتر منتقل و در دور  rpm 1688به مدت  6دقیقه و در

در مطالعه ديگر توسط مهجور و همكاران در دانشگاه علوم

دمای اتاق سانتريفوژ شدند ،پس از آن محلول رويي سلولها

پزشكي ،نمونه آب غني شده با نانو میكرو حبابهای اکسیژن

خالي و به رسوب سلولي محیط حاوی  FBS 18%اضافه و

توانسته است به نجو چشمگیری اندازه تومور سرطان

تعداد سلولها شمارش شد .پس از شمارش ،ردههای سلولي

سینه( )4T1القا شده بر پشت موش را کاهش دهد و بیان برخي

مورد نظر داخل پلیت  86چاهكي (پلیت الیزا) ،در يک طرح

از ژنهای موثر را تغییر دهد در مطالعه مهجور آمده است که

تكراردار  6888سلول در هر چاهک ريخته شد و پس از

سرطان سینه موش توسط آب غني شده با میكرو-نانو حباب به

تعويض محیط کشت پس از 21ساعت ،سلولها با غلظتهای

شدت در اثر راديكالهای آزاد اکسیژن دچار کاهش رشد شده

مختلف نانوحباب  688 µl/mlتا  1/86تیمار شده و  19ساعت

است و تفاوت واضحي در اندازه و موفولوژی نیز ايجاد شده

انكوبه شدند.

است (.)16 ،61

در گام بعد ،محیط را خارج کرده و به منظور سنجش بقای

روش کار

سلولي به هر چاهک ماده  1MTTاضافه ظرف حاوی سلولها

اندازه و شكل نانومیكرو حباب های سنتز شده توسط
دستگاه  P.S.Aواقع در پژوهشكده هوا خورشید پرديس
دانشگاه فردوسي مشهد بررسي شد (شكل .)1به منظور ارزيابي
تاثیر نانومیكرو حبابهای تولید شده بر سلولهای رده ،Huh7
سلولهای از پژوهشكده بوعلي (مشهد ،ايران) تهیه و در محیط
کشت حاوی  %18سرم جنین گاو ( %1 )Gibcoآنتي بیوتیک
پني سیلین/استرپتومايسین ( % 98 ،)Gibcoمحیط کشت
سلولهای جانوری ) (DMEM PAN P04-04510با
گلوکز باال دفريز و در دمای  27 ocو  CO2 %6انكوبه شدند.
پس از تكثیر و رشد سلولها به میزان کافي ( % 88تراکم)،
سلولها با استفاده از  )Gibco(Trypsin- EDTA 1xاز

به مدت سه ساعت انكوبه گرديد .پس از خارج کردن آن 188
میكرو لیتر ( DMSOمرک) اضافه شد .جهت تعیین IC50
(غلظتي از دارو که  %68از سلولها را از بین ميبرد) به دستگاه
االيزا انتقال داده شد ،سپس جذب در طول موج  688و 628
نانومتر مورد بررسي قرار گرفت.گروههای مورد سنجش عبارتند
از :گروه کنترل که تحت تاثیر هیچ گونه دارويي قرار نگرفت.
گروههای درماني که تحت تیمار با غلظتهای بین  688تا
 1/862میكرولیتر در میلي لیتر از نانوحباب قرار گرفت .با توجه
به تجربیات حاصل از آزمايشات ،مدت زمان  19ساعت به عنوان
زمان مناسب ( )optimumجهت بررسي اثرات آپوپتوتیک و
سايتوتوکسیک نانومیكروحبابها انتخاب شد (.)19-16

کف فالسک جدا شده و پاساژ داده شدند به اين ترتیب که
محیط کشت داخل فالسکها خارج و سلولها توسط
 DMEMبدون سرم شستشو داده شدند .سپسEDTA1x-
Trypsinبه میزان  8/6میلي لیتر به هر فالسک اضافه و به مدت
 2دقیقه در دمای  27درجه سانتي گراد انكوبه شد .سپس
فالسکها از انكوباتور خارج و زير میكروسكوپ بررسي شدند،
در اين مرحله واضح بود که سلولها از کف پلیت جدا و به
صورت سلول تكي درآمدهاند ،سپس جهت غیرفعال کردن
،Trypsinبه هر فالسک 2میلي لیتر محیط  DMEMحاوی
 FBS 18%اضافه و ديواره فالسکها با پر و خالي کردن ماليم

شكل  -1پراکنش نانومیكروحباب حاوی اکسیژن براساس میزان پراش نور لیزر
1

(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium
bromide
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نانوحباب در دوزهای باال  ،درصد بقاء سلولها را به شدت

به منظور مشاهده اثر سمیت سلولي غلظتهای مختلف نانوحباب

کاهش داد و در زمان  19ساعت اثرات مهاری چشمگیری بر

بر روی رده سلولهای سرطاني  Huh7اثرات هر غلظت با

رشد سلولهای سرطاني داشت  IC50در  19ساعت بعد از

کمک روش  MTTبرروی رده سلولهای سرطاني

تیمار نانوحباب حدود  µl/mL 169/68گزارش شد.

Huh7مورد بررسي قرارگرفت.

با توجه به اينكه در زمان تیمار نانومیكروحباب ها حدود 21

ارزيابي تكثیر سلولي طي روش  MTTنشان میدهد که

ساعت با سلولهای سرطاني تغییر واضحي ايجاد نشد و براساس

سلولهای تیمار شده توسط غلظت های مختلف نانوحباب به

تجربیات قبلي زمان تیمار تا  19ساعت افزايش يافت.

مدت 19ساعت طي شرايط وابسته به غلظت و زمان سبب مهار

همان طور که در شكل  1قابل مشاهده ميباشد سلولهای تحت

تكثیرسلولهای رده  Huh7ميشود .پس از  19ساعت جذب

تیمار با نانوحباب حاوی هوا تغییری نداشته و رشد سلولها

در  688و  628توسط دستگاه االيزا ريدر بررسي شد.

پیوسته ادامه داشت.

با افزايش غلظتهای نانوحباب اثرات ضد سرطاني قابل مالحظه
همان طور که در شكل  2نشان داده شده مشاهده شد .اين

شكل  -2نمودار حاصل از نتايج تست  MTTبا نانومیكرو حباب حاوی اکسیژن بر روی رده سلولي Huh7
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شكل  -1نمودار حاصل از نتايج تست  MTTبا نانو میكرو حباب حاوی هوا بر روی رده سلول Huh7

بررسی مورفولوژی سلولهای Huh7تحت تیمار با

تیمار با نانومیكرو حباب کاهش يافته و تغییراتي در ظاهر آنها

نانومیکرو حباب حاوی اکسیژن

مانند کاهش سیتوپالسم و جوانه زدن مشاهده ميشود .با افزايش

تغییرات مورفولوژيک سلول های Huh7تیمار شده با

غلظت نانومیكرو حباب تعداد سلول ها به میزان بیشتری کاهش

نانومیكرو حباب حاوی اکسیژن بررسي گرديد .در شكل اعمال

پیدا ميکند و از

بین ميروند که نشان دهنده اثرات

اثر سمیت نانومیكرو حباب در غلظت های پايین در مقايسه با

سیتوتوکسیک وابسته به غلظت نانومیكرو حباب ميباشد.

گروه کنترل مالحظه ميشود .اندازه و تعداد سلول های تحت

شكل  -6بررسي مورفولوژی سلول های  Huh7تحت تیمار با نانومیكرو حباب حاوی اکسیژن در غلظت های  21/26و  1/86میكرومول در مقايسه با گروه کنترل.
سلول های تیمار شده با افزايش غلظت تغییرات مورفولوژيک بیشتری را نشان دادند و تعداد سلول ها به میزان بیشتری کاهش يافت.
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بحث

پريودنتوپاتولوژيک و همچنین برای بررسي اثرسمیت سلولي

ميدانیم که اکثر فرايندهای طبیعي نیز در مقیاس نانومتری اتفاق

 NBW3علیه سلول های دهاني انساني نشان دادند که

ميافتد بنابراين تلفیق نانوفناوری و بیوفناوری خواهد توانست

 NBW3دارای فعالیت بالقوه باکتری کشي است اما در برابر

بسیاری از مسائل مرتبط با زيست پزشكي را برطرف نمايد و

سلولهای بافت دهان خاصیت سیتوتوکسیسیتي ندارد .آنها به اين

تحولي در زمینه سالمت ايجاد کند .حبابهای نانو ،هوا يا گاز

منظور برای بررسي خاصیت باکتری کشي  NBW3علیه
gingivalis

Porphyromonas

پر شده از میكروسفرهای معلق در يک فاز مايع هستند که با

باکتری

توجه به طول عمر و ثبات آنها در بسیاری جنبهها مثل درمان

 Aggregati bacter actinomycete mcomitansاز

التهاب ،سرطان و اسكن تومور در بدن ميتوانند داشته باشند.

آزمايشهای کشنده باکتری در محیط  in vitroاستفاده

میكرو حبابها و نانو حبابها ،حبابهای بسیار کوچكي از هوا

نمودند .خاصیت سیتوتوکسیسیتي NBW3

هستند که به ترتیب دارای ابعاد  68 – 18میكرومتر و کمتر از

مدلهای سه بعدی بافت دهاني ولثه مورد ارزيابي قرارگرفت.

 288نانومتر میباشند .میكروحبابها و نانوحبابها هر يک رفتار

تعداد واحدهای شكل دهنده کلني برمیلي لیتر (CFUs)/mL

منحصربه فردی از خود نشان ميدهند )8( .از ويژگيهای مهم

از  P.gingivalisو  A. actinomycetemcomitansکه

نانوحبابهای سنتزشده میتـوان بـه پايداری زياد ،تـأثیر زياد و

درمعرض  NBW3قرار ميگرفتند پس از حدود نیم ساعت

سريع ،سازگاری با محیط زيست را اشاره نمود .نانوحبابها قادر

تماس تا حد پايیني تشخیص افت کرد (<.)CFUs mL-1 18

به مهار رشد سلولهای سرطاني مورد آزمايش در غلظتهای

تنها میزان اندکي در حیات سلولي بافت دهاني پس از  21ساعت

پايین بودند .مطالعات قبلي محققان حاکي از آن ميباشد که

تماس با  NBW3تغییر ايجاد شد(.)28

نانوذرات طي شرايط وابسته به زمان و غلظت اثرسیتوتوکسیكي

اوتايو و همكاران در مطالعهای در سال  2816به منظور سنتز

دارد و مطالعات نويسندگان مقاله حاضر نیزدر رابطه با

نانوذرات کیتوزان بارگیری شده با ويتامین-سیسپالستین برای

نانوحبابها نشان دهنده اين مطلب ميباشد.

پیشگیری شیمیايي وضعف ناشي ازسرطان انجام دادند.

اسكي و همكاران در مطالعهای در سال  2817بر روی اثرات

کامپوزيتهای مولتي ويتامین (C, D3, and B12)-

سمیت نانوذرات حاوی روی بر روی ويژگيهای فیزيكي و

سیسپالستین بنانوفرموله به نام )NanoCisVital (NCV

شیمیايي سمیت القا شده توسط روی را در سل الين ماکروفاژ

برای غلبه بر ضغف ناشي از شیمي درماني مورد استفاده قرار

( )RAW 264.7گزارش کردند که منجر به آسیب به چرخه ی

گرفت .برهمكنش میان ويتامین و  NCVبا استفاده از

سلولي ،مرگ سلول و تحريک آزادسازی میانجي های التهابي

میكروسكوپ الكتروني روبشي ) ،(SEMطیف سنجي مادون

ميشود .حاللیت و اندازه ی ذرات روی نقش عمده ای را در

قرمز ) (FT-IRتبديل فوريه ،و آنالیزور سايز ذرات مورد

پاسخ های سمي القا شده دارند .ذرات محلول پايداری سلول را

استفاده قرار گرفتند .فعالیت ممانعت کننده شیمیايي با استفاده از

کاهش ميدهند در حالیكه نانوذرات کم محلول به طور معني

آزمون های زيستي در محیط  in vitroانجام گرفت .آنالیزهای

داری التهاب را افزايش ميدهند .عالوه بر اين ،مصرف

SEMنشان داد که شكل کروی و سايز کمتر از  226نانومتر

نانوذرات روی بزرگتر در داخل سلول احتمال ايفای نقش

است NCV .سلولهای مخمر همانندسازی کننده را غیر فعال

کلیدی در توقف های چرخه سلولي ايفا ميکند)18( .

کرد و همچنین منجر به دناتوره شدن آلبومین سرم گاوی گرديد

هیاکومو و همكارانش درمطالعه ای درسال  2811به

و همچنین منجر به کاهش جوانه زدن رگهای خوني جديد به

منظورارزيابي فعالیت آنتي باکتريال عامل ضدعفوني کننده

صورت وابسته به دوز گرديد .مجموعا اين نتايج نشان ميدهد

جديد نانوحباب اوزون ( )NBW3علیه باکتری های

که ذرات  NCVميتوانند به منظور کاهش ضعف ناشي از

های

و

با استفاده از
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شیمي درماني ،بدون اثر گذاری بر روی ويژگي های ضد

همچنین اين نانومیكرو حبابهای اکسیژن قادرند سلول های

سرطاني سیسپالستین به کار ميرود (.)21

سرطاني کبدی رده  Huh7را (با دوز IC50=158.6 µl/ml

اسادا و همكاران در مطالعهای در سال  2818به منظور حذف

)از بین ببرند؛ در صورتي که نانوحباب های هوا تاثیر قابل

گونه های اکسیژن فعال ( )ROSدر ارتباط با پرولیفراسیون

مشاهدهای بر روی سلول های فوق ايجاد نكردند.

سلولهای تومور توسط کاهش فعالیت هیدروژن ،نانوحباب های

از نظر تغییرات ساختاری و مورفولوژيک نانوحبابهای اکسیژن

عملكردی حاوی آب (قطر 888< :نانومتر برای /71%جمعیت) و

توانستند میزان تغییرات مورفولوژی سلولهای سرطان کبد رده

هیدروژن  ppm 1.6-1.1همراه با توانايي کاهش يافته با استفاده

Huh7را با شرايط وابسته به غلظت و وابسته به زمان تیمار متاثر

ازيک دستگاه بیرون ريزانندهی هیدروژن و دارای فیلتر با منافذ

سازند به نحوی که در غلظت باالتر میزان کمتری از سلولها

در ابعاد میكرو را طراحي کردند .آنها نشان دادند که آب

دچار آپوپتوز شدند و در غلظت کمتر اين نانومیكروحبابها

هیدروژنه  ROSرا که برای برای رشد سلولهای تومور

درصد باالتری از سلول ها دچار آپوپتوز گرديدند .در حقیقت

ضروریاند را توسط دام  ،ESR/spinآزمايش CDCFH-

ميتوان گفت که اين نانومیكروحباب های اکسیژن همچون

 DAحذف کرد ،و برای سلولهای تومور آسیت Ehrlich

بستههای انفجاری عمل کرده و به محض ورود به سلولهای

پس از بررسي با آزمايش  ،EST-8رنگ آمیزی کريستال ويوله

سرطاني با آزاد سازی راديكالهای آزاد اکسیژن اثرات

و بررسي میكروسكوپ الكتروني نگاره ،پس از  19-21ساعت

کشندگي خود را القا ميکند.

انكوباسیون و به دنبال آن گرم کردن از  27تا  12درجه سانتي

نتايج بدست آمده در مطالعه ما نشان داد که نانومیكرو

گراد  ،سیتوتوکسیک بودند .آب هیدروژنه ی غني شده با

حبابهای اکسیژن در آزمايش  In Vitroبر روی سلولهای رده

پالتینیوم کلوئید ( ppm 8/2از  ptدر  %1پلي وينیل پیرولیدون)

 Huh7در غلظت  µl/ml 31.25بیش از  %18زيستايي و در

فعالیت آنتي تومور بیشتری را در مقايسه با آب هیدروژنه به

غلظت  1/86µl/mlبیش از  %8زيستايي ايجاد نمايند .يافتههای

تنهايي ،آب معدني به تنهايي ،يا پالتینیوم کلوئید به تنهايي

حاصل از اين مطالعه نشان داد ميتوان در آينده با انجام مطالعات

داشتند که توسط کاهش تعداد سلولها مشاهده شد (فشرده

کاملتر از آنها در مقابله با سرطان استفاده نمود .اين يافتهها

شدن هسته ها)( karyorrhexis/قطعه قطعه شدن هسته) که

ديدگاه جديدی را در زمینه استفاده از نانوحباب در درمان

نشان دهنده ی آپوپتوز است ،و همراه با بدشكل شدن سلول و

سرطان فراهم ميآورد.

ناپديد شدن ريزپزها بر روی سطح غشا .اين اثرات ضد تومور در

تشکر و قدردانی

همراهي با هايپرترمي در  12درجه سانتي گراد ،افزايش داشتند.
بنابراين نانوحباب آب هیدروژنه همراه با کلوئید پالتینیوم
ميتواند يک عامل ضد توموری باشد (.)22
نتیجه گیری

نويسندگان مراتب سپاسگزاری را از کارکنان آزمايشگاه
مرکزی دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد به عمل
ميآورند .اين مطالعه بر اساس نتايج استخراج شده از پايان نامه
مقطع کارشناسي ارشد انجام شده توسط سیده مطهره قاسمي به

نتايج بدست آمده در اين مطالعه نشان داد که از نظر پراکنش

انجام رسیده است .همچنین ،نويسندگان از معاونت پژوهش و

نانوحبابهای اکسیژن و هوا دارای اندازه متوسط  1888نانومتر

فناوری دانشگاه علوم پزشكي مشهد به سبب حمايتهای مادی

از ديدگاه پراش نور لیزر و حجم ذرات ميباشند.

و معنوی برای طرح مصوب با شماره  868719تشكر و قدرداني
به عمل ميآورند.
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Abstract
Introduction: Hepatocellular carcinoma (HCC), has been considered as a
prevalent type of cancer, affects million people globally each year.
Nanotechnology, a progressive field of technology in recent years, has
impressively developed in agriculture, industry, and healthcare systems. In
the fields of pharmacy and medicine, multifunctional nanoparticles are
designed for various purposes, especially the target therapy, the current
therapeutic strategy in treatments of HCC.
The aim of the present study was the determination of the cytotoxic effects
of micro nano bubbles on the human liver cancer cell line (Huh7-7).
Materials and Methods: The cytotoxicity effects of air and oxygen nanomicro bubbles on HUH7 cells which were treated with different
concentrations of nano micro bubbles (1.95 – 500 µl/ml) were determined
by calorimetric MTT assay. Histological changes have been checked and
reported.
Results: Our results show that the nano micro bubbles inhibits the Huh7
cells proliferation by dose-dependent manner after 48 hours treatment (IC50
= 158.60 µl/ml).
Conclusion: On the basis of obtained data, Oxygen nano micro bubbles
induced the apoptosis in Huh7 cells in the certain concentration.
Nevertheless, nano micro bubbles may light on the new therapeutic strategy
in treatment of hepatocellular carcinoma.
Key words: Cancer, Huh7 cell line, nano bubbles, apoptosis.
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