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اثر حساسکنندگی پرتوی نانو ذرات طالی ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی
MCF-7 سطحی سلولهای سرطانی ردهی
4
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 را به روشهاي مختلفي به طور اختصاصي در، نظير نانو ذرات طال، ميتوان نانو موادي با عدد اتمي باال، امروزه با پيشرفت نانوفنآوري:چکیده
سلولهاي توموري متمرکز کرد و از مزيت افزايش دز ناشي از مجاورت اين عنصر داراي عدد اتمي باال در کنار سلولهاي سرطاني به عنوان يک
 اين کمپلکس به. نانومتر سنتز و با مولکول فوليک اسيد يکي شد05  در اين پژوهش نانو ذرات طال با قطر ميانگين.حساسکنندهي پرتويي بهره برد
 نتايج نشان داد. گرماگذاري شده و ميزان سميّتزايي آن مورد مطالعه قرار گرفتMCF-7  ساعت و در غلظتهاي مختلف با سلولهاي16 مدت
 ميزان حساسکنندگي پرتويي نانو ذرات.که افزايش غلظت نانو ذرات طال به باالتر از حد مشخصي ميتواند سالمت سلولي را تحت تأثير قرار دهد
 گري پرتو ايکس از يک دستگاه پرتو درماني ارتوولتاژ در انرژيهاي1  تحتMCF-7  ميکروگرم بر ميليليتر در سلولهاي05 طال با غلظت
 اختالف معناداري در ميزان بقا در گروههاي تابشدهي شده در. ارزيابي شدMTT  کيلو ولت بيشينه و با استفاده از روش155 ،235 ،215 مختلف
 کيلو ولت235  براي باريکهي پرتو ايکس2/96±5/59  بيشترين مقدار ضريب افزايش دز برابر با.حضور و عدم حضور نانو ذرات طال مشاهده شد
 از آسيب، اثر مشابهي، يافتههاي اين پژوهش اين امکان را ميدهد که با اعمال کاهش دزي به ميزان يک سوم دز تجويزي.بيشينه به دست آمد
. در مجاورت هدف ايجاد شود، در سلولهاي سرطاني همزمان با محافظت بيشتر از بافتهاي سالم در معرض خطر،سلولي

 پرتو درمانی سطحی، فولیک اسید، نانو ذرات طال، حساسکنندگی پرتویی:کلیدواژهها
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Abstract: Recent dvances in nanotechnology have enabled us to accumulate high atomic-number
nano-materials, such as gold nanoparticles (GNPs), in tumor cells selectively using different techniques
and take the advantage of the dose enhancement factor resulting from the presence of such high-Z
elements as the vicinity of cancerous cells as a radiosensitizer agent. In this research, the GNPs with an
average diameter of 50nm were synthesized and conjugated with folic acid. Different concentrations of
this nanoconjugate were incubated with MCF-7 cells for 24 hours and its cytotoxicity was investigated.
The results showed that increasing the nanoconjugate concentration up to a critical amount, affects the
cells viability. The radiosensitizing effect of the folate nanoconjugate, with a concentration of 50μg/mL,
on the MCF-7 cells was assessed under 2Gy of x-ray radiation, generated by an orthhovoltage
radiotherapy machine, at various energies of 120, 180, 200 kVp, using the MTT assay. Significant
differences in the cell survival were noted among the groups exposed to x-ray radiation with and without
the nanoconjugate. A maximum dose enhancement factor of 1.34±0.03 was obtained for the 180kVp Xray beam. The findings enable us to decrease by one third of the prescribed dose while having the same
level of damage to cancer cells. Also, this dose reduction results in lower exposure to the normal tissues
located close to the target.
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ايکس ميشود وابستگي مستقيم شديدي به عدد اتمي مادهي

 .1مقدمه
يکي از شايعترين علتهاي مرگ و مير در زنان ،سرطان پستان

جاذب ) (Zدارد در حاليکه وابستگي معکوس شديدي نيز به

است .اين بيماري حدود  11درصد از کل سرطانها را شامل

انرژي ) (Eدارد ،به طوري که سطح مقطع مؤثر برهمکنش

ميشود و  45درصد از مبتاليان به سرطان پستان به علت پيشرفته

فوتوالکترونيک براي هر اتم تقريباً با  Z6افزايش و با  E9کاهش

بودن بيماري در زمان تشخيص ،جان خود را از دست ميدهند

مييابد .در برهمکنش بين فوتونهاي با انرژي پايين ،نظير آنچه

] .[2در پرتو درماني سرطان ،تابش يوننده اختالفي بين بافتهاي

که در پرتودرماني ارتوولتاژ مورد استفاده قرار ميگيرد ،در

سالم و بدخيم قائل نيست و با وجود تالشهاي زياد ،سميّت ناشي

صورت حضور نانوذرات طال ،فوتوالکترونها ،الکترونهاي اوژه

از تابش همچنان به عنوان عامل محدودکنندهي دز تابشي باقي

و الکترونهاي ثانويهاي با انرژي کمتر ،توليد ميشوند که

مانده است .از طرف ديگر ،افزايش دز در سلولهاي سرطاني که

فرايندهاي کاهندهي انرژي هستند .اين الکترونهاي ثانويه بيشترين

به عنوان هدف غايي محسوب ميشود ،درمان سرطان را به طور

انرژي اوليهي ذره را حمل ميکنند ] [25و ميتوانند به طور بسيار

قابلمالحظهاي بهبود ميبخشد ] .[1يکي از راههاي افزايش دز

مؤثري باعث شکست در رشتهي  DNAحتي در انرژيهاي زير

در سلولهاي سرطاني ،بدون تجاوز از حد دز قابل تحمل بافتها

 20 eVشوند ] .[22بنابراين ،انتظار ميرود در صورت حضور

و اندام سالم ،استفاده از حساسکنندههاي پرتويي در اين سلولها

اختصاصي نانوذرات طال در مجاورت سلولهاي سرطاني ،در

است .در حال حاضر چندين مادهي شيميايي بدين منظور توسعه

نتيجهي افزايش احتمال برهمکنشهاي فوتوالکترونيک با نانو ذرات

يافتهاند ] ،[6 ،9اما استفادهي گسترده از آنها مورد بحث و

مذکور و متعاقباً افزايش دز جذبي در اين سلولها ،بهرهي

مناقشه است .مواد با عدد اتمي باال نيز از زمانهاي طوالني در

پرتودرماني به واسطهي افزايش اثر تخريبي پرتويوننده در سلولها

گذشته به عنوان عاملي براي افزايش دز کشندهي موضعي ناشي

افزايش يابد .با وجود مطالعات زيادي که حساسکنندگي پرتوي

از پرتوهاي يوننده در گسترهي انرژيهاي پايين شناخته شدهاند

نانوذرات طال را گزارش کردهاند ] .[21در اغلب آنها تنها از

] .[0آثار سوختگي و نکروزه شدن پوست در بيماران مبتال به

مقدار انرژي معيني از پرتوهاي يوننده استفاده شده و

سرطان نواحي سر و گردن ،بعد از پرتودرماني در نواحياي که

همچنين اين مقدار انرژي در مطالعههاي مختلف متفاوت بوده

نزديک صفحات فلزي قرار داشتهاند ،شاهدي از مشاهدات اوليهي

است .از طرف ديگر ،مطالعههاي پيشين پرتوهاي ايکس ناشي از

باليني ناشي از چنين حساسکنندههاي پرتويي است ] .[4امروزه با

دستگاههاي ارتوولتاژ معمول در بخشهاي پرتودرماني باليني به

پيشرفت نانوفنآوري ،بهرهمندي از خصوصيت افزايش دز مواد با

طور خاص مورد توجه قرار نگرفتهاند .بنابراين يک توافق نظر

عدد اتمي باال در مقياس نانو ،از طريق تجمع نانوذراتي نظير

کلي در کاربرد باليني اين موضوع ،به علت شرايط مختلف

نانوذرات طال در تومورها امکانپذير شده است .نخستين و

مطالعات انجام شده و گزارشهاي علمي ،وجود ندارد .از طرفي،

شاخصترين مطالعهي مربوط به حساسکنندگي پرتوي نانوذرات

يکي از بزرگترين مشکالت و محدوديتهاي روشهاي متعارف

طال ،در سال  1556توسط هاينفيلد و همکارانش ] [4انجام شد.

پرتودرماني در درمان سرطان ،آسيب همزمان به سلولها و بافتهاي

آنها با تزريق درونرگي نانوذرات طال به قطر  2/3نانومتر به

سالم مجاور سلولهاي سرطاني در حين درمان است .لذا تمام

موشهاي داراي تومور ،آنها را تحت پرتودرماني با پرتوهاي

تالشهاي پژوهشگران بر آن است که اثربخشي مادهي پرتوزاي

ايکس  105کيلوولت بيشينه قرار دادند ،که منجر به بقاي يکسالهي

درماني يا روشهاي پرتودرماني داخلي يا خارجي به طور

 34%در آنها در مقابل  15%در مقايسه با گروه تحت درمان با

اختصاصي يا هدفمند به سلولهاي سرطاني رسانده شود و به نظر

پرتو ايکس تنها شد .به نظر ميرسد طال به خاطر

ميرسد که به کمک فنآوري نانو بتوان به اين مهم دست يافت

زيست سازگارياش( ،)2بهترين گزينه براي اين منظور باشد ]،3

] .[29براي مثال در مطالعهاي برونتني ] ،[26نانوذرات طال براي

 .[3همچنين نانوذرات طال به عنوان نانوذرهي مرجع با سميّت کم

درمان هدفمندتر با مولکولهاي گلوکز و سيستامين ترکيب

براي مقايسهي اثر ديگر نانوذرات

شدند .در مطالعهي برونتني ديگري ] ،[20با استفاده از نانوذرات

پيشنهاد شده است ] .[3در برهمکنش فوتون -ماده ،احتمال

طالي ترکيب شده با گلوکز به همراه پرتودهي با منبع 155

رخداد فرايند فوتوالکتريک که منجر به جذب پرتو يونندهي

کيلوولت بيشينه در سلولهاي سرطاني پروستات ردهي ،DU-260

()1

و به عنوان معياري عملي
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توانستند بهرهي درماني را تا حدود  1برابر افزايش دهند .در

 )34%ساخت شرکت سيگما-آلدريچ ،متانول ( )CH9OHو دي

توسعهي عوامل ضد توموري جديد ،به سيستمهاي داراي فوليک

کلرومتان ( )CH1Cl1ساخت شرکت مرک بودند.

اسيد توجه ويژهاي شده است .فوليک اسيد يک ويتامين ضروري
براي بدن است و در تکثير سلولي نقش بسيار مهمي را دارا است.

 2.2تجهیزات مورد استفاده

بر روي غشاي سلولهاي سرطاني خاصي نظير سلولهاي رده سر

مهمترين تجهيزات مورد استفاده در اين مطالعه عبارت بود از:

و گردن ،پستان ،رحم ،تخمدان و  . . .گيرندههاي فراواني براي

يک دستگاه ميکروسکوپ الکترون عبوري ) ،(TEMمدل

دريافت فوليک اسيد وجود دارد .به طوري که ميتوان با ترکيب

 ،LEO 906يک دستگاه فراآوايي مدل  ،UP400Sيک دستگاه

فوليک اسيد با مواد درماني گامي مؤثرتر در راستاي هدفگيري

طيفسنج تبديل فوريهي زير قرمز ) (FT-IRمدل

اختصاصي سلولهاي سرطاني داشت .مزاياي انتخاب ليگاند

 ،Thermo Scientific ،Nicolet IR100يک دستگاه

کوچکي مثل فوليک اسيد در مقابل ليگاندهاي بزرگتري چون

ارتوولتاژ پرتودرماني مدل  ،SIEMENS ،Stabilipan2و يک

منوکلونال آنتي بادي ،وزن کم آن و در نتيجه محدودتر شدن

دستگاه دزيمتر اتاقک يونش فارمر مدل .N30013

ابعاد حاملهاي دارويي است ] .[24 ،29در زمينهي هدفگيري
سلولهاي سرطاني به واسطهي ترکيب عوامل ضد سرطان با

 3.2ساخت نانوذرات طال و اتصال آنها به فولیک اسید

فوليک اسيد مطالعاتي انجام گرفته است .براي مثال در مطالعهاي

براي ساخت نانوذرات طال ) (GNPاز روش کاهش به وسيلهي

داروي پاليپکس ] [24و در مطالعهي ديگري داروي ضد سرطان

سديم بروهيدريد استفاده شد ] .[15در اين روش که در دو

داکسوروبيسين ] [23با فوليک اسيد يکي شدند و درصد جذب

مرحلهي جداگانه انجام ميشود (شکل  ،)2در مرحلهي نخست

باالي اين دارو در سلولهاي سرطاني نسبت به سلولهاي سالم

نانوذرات طال سنتز ميشوند ،در حين واکنش کاهش در اين

تأييد شد .اخيراً در مطالعهاي ] [23فوليک اسيد با نانوذرات طال

مرحله ،مولکول -6آمينوتيو فنول ) (EATPکه به عنوان پيوندگر

به قطر حدود  0nmيکي شده و در درمان سلولهاي سرطاني

عمل ميکند ،نيز در محيط واکنش وجود دارد و از طريق گروه

حنجره و دهانهي رحم با باريکهي ليزر استفاده نمودند .در تمامي

 –SHبه اتمهاي طال متصل شده و کمپلکس پايداري از

اين مطالعهها دليل ترکيب مولکول فوليک اسيد و با دارو يا عامل

نانوذرات  6ATP-GNPتشکيل ميشود .همچنين مولکول

درماني براساس اين واقعيت است که سلولهاي سرطاني از رشد

 ،6ATPدر انتهاي سر ديگر خود گروه  –NH1دارد که براي

و سرعت تکثير بااليي برخوردارند و چون نياز به فوليک اسيد در

يکي شدن با فوليت يا مولکول فوليک اسيد مناسب است .اتصال

آنها باال است منجر به برداشت بيشتر آن شده و در نتيجه بازده

فوليک اسيد به کمپلکس  6ATP-GNPدر واکنشي مجزا و در

درماني افزايش يافته است .هدف از مطالعهي حاضر ،مقايسهي

مرحلهاي ديگري انجام ميشود .ساخت بعد از انجام آزمايشهاي

ميزان حساسکنندگي پرتوي نانوذرات طالي ترکيب شده با

مختلف به اين صورت انجام شد :در مرحلهي نخست ،ابتدا مقدار

فوليک اسيد بر روي سلولهاي سرطاني پستاني ردهي MCF-7

 65ميليگرم از نمک طال در  25ميليليتر متانول حل شد و به

در انرژيهاي مختلف پرتوهاي ايکس حاصل از دستگاههاي

محلول ،مقدار  40ميليگرم -6آمينوتيوفنول در حال همزدن

ارتوولتاژ معمول در بخشهاي پرتودرماني بوده است.

اضافه شد .سپس محلول کاهنده از انحالل  35ميليگرم سديم
بورهيدريد در  0ميليليتر آب  6بار تقطير شده به صورت تازه

 .2مواد و روشها

تهيه شد و به محلول طال در حاليکه به شدت در حال همزدن

 1.2مواد

بود ،طي مدت  20دقيقه اضافه شد .طي اين عمل رنگ محلول

نمک طال ( ،HAuCl6.9H1Oبا خلوص بيش از )63%

به صورت قهوهاي تيره درآمد که نشاندهندهي تشکيل نانوذرات

-6آمينوتيوفنول ( C4H4NSبا خلوص بيش از  ،)33/0%سديم

طال است .فرايند همزدن تا يک ساعت ادامه يافت و در نهايت

بورهيدريد ( NaBH6با خلوص  )33/33%ان و ان پريم -دي

محصول نهايي ( (GNP-6ATPدر مدت  15دقيقه در سانتريفوژ

سيکلوهگزيل کربوديآميد يا به اختصار  C29H11N1( DCCبا

با سرعت  21555دور بر دقيقه از متانول جدا شد؛ سپس براي

خلوص بيش از  ،)33%فوليک اسيد ( C23H23N4O4با خلوص

خالصسازي از شستشوي مکرر با ديکلرومتان و آب يونزدايي
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شده استفاده ،و در هواي آزاد خشک شد .در مرحلهي دوم که

(الف)

جهت اتصال فوليک اسيد به نانوذرات طال انجام شد؛ ابتدا 3
ميليگرم از محصول مرحلهي قبل ( )GNP-6ATPدر 20

NaBH4

ميليليتر ديکلرومتان به مدت حدود  20دقيقه در دستگاه

CH3OH, H2O

فراآوايي قرار گرفت ،تا حجم نهايي به  25ميليليتر برسد؛ سپس

GNP-4ATP

محلول فوليک اسيد ( 11ميليگرم) در حالل 0( DMSO

4ATP

HAuCl4

(ب)

ميليليتر) به آن اضافه شد .در اين حالت محلول به رنگ زرد
مايل به نارنجي درآمد؛ فرايند همزدن تا  15دقيقه ادامه يافت و
سپس محلول  22( DCCميليگرم) در ديکلرومتان (25
ميليليتر) به آهستگي و به صورت قطره قطره به محلول در حال

DCC, CH2Cl2, DMSO

همزدن اضافه شد .فرايند همزدن تا  25ساعت ادامه يافت و رنگ

+

محلول به رنگ سبز -زرد درآمد .سپس براي جداسازي محلول
نهايي از سانتريفوژ ( 21555دور بر دقيقه ،به مدت  15دقيقه) و
براي خالصسازي از شستشو در ديکلرومتان و آب يونزدايي
شده استفاده شد .محصول نهايي ( )GNP-6ATP-FAبعد از
خشک کردن در مجاورت هوا به صورت پودر براي استفادههاي
بعدي در دماي اتاق نگهداري شد.

براي بررسي اندازه و نيز شکل ظاهري نانوذرات طالي
ساخته شده از دستگاه ميکروسکوپ الکتروني عبوري استفاده

شکل  .1نحوهي اتصال فوليک اسيد به نانوذرات طال به وسيلهي پيوندگر

شد .تحليل توزيع اندازهي نانوذرات طال به کمک نرمافزار

-6آمينوتيوفنول به صورت طرحوار؛ الف) مرحلهي تشکيل GNP-4ATP؛

 Image Toolانجام شد.

ب) مرحلهي تشکيل ترکيب نهايي .GNP-6ATP-FA

 4.2کشت سلولهای سرطانی ردهی MCF-7

 1.2پرتودهی و دزیمتری تابش

اين رده از سلولهاي سرطاني از آنِ پستان است و از

براي پرتودهي ،از دستگاه پرتو درماني ارتوولتاژ موجود در

انستيتوپاستور ايران خريداري شد .سرطان پستان به علت ميزان

بيمارستان امام حسين(ع) تهران استفاده شد .پرتودهي گروههاي

شيوع باالي آن انتخاب شد؛ همچنين در اين ردهي سلولي ،بيان

مختلف با انرژيهاي  235 ،215و  155کيلو ولت بيشينه انجام

گيرندههاي فوليک اسيد در سطح سلولي نسبت به سلولهاي

شد .قبل از پرتودهي ،دستگاه با استفاده از دزيمتري اتاقک يونش

سالم در بافتهاي مجاور تومور بيشتر بوده و از اينرو

فارمر درجهبندي ] [12و ميزان خروجي دستگاه با وسيلههاي

برداشت فوليک اسيد و در نتيجه برداشت نانوذرات طالي

مختلف موجود و در فواصل مختلف از سر دستگاه تعيين شد.

متصل شده به فوليک اسيد نسبت به سلولهاي سالم بسيار

براي پرتودهي ،تعداد  25هزار سلول در تعداد مشخصي از خانههاي

بيشتر خواهد بود .کشت سلولهاي سرطاني در محيط

صفحهي  34چاهکي ريخته و دز  1گري به وسيلهي دستگاه

 DMEM 1X( DMEMحاوي  6/0گرم بر ليتر ،D-Glucose

مناسب ميدان تابش  25cm×3cmو فاصلهي سطح کاغذي برابر

 )NaHCO9 ،HEPES ،Glutamaxبه اضافهي  25درصد

با  95سانتيمتر به گروههاي درماني اعمال شد .در کنار گروههاي

 FBSو  2درصد آنتيبيوتيک پنيسيلين /استرپتومايسين (همگي

درماني که متشکل از «پرتو تنها» و «پرتو به همراه نانوذرات طال»

از شرکت  )Invitrogen-GIBCOدر دستگاه گرمکننده در

بود ،گروههاي کنترل (سلول تنها) يا به عبارتي سلول بدون پرتو و

دماي  94درجهي سانتيگراد و  0درصد  CO1انجام شد.

بدون نانوذرات و گروه «نانوذرات تنها» (سلول با نانوذرات) نيز
در صفحههاي  34چاهکي کشت داده شدند.
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 6.2سنجش سمیّتزایی و میزان حساسکنندگی پرتویی
نانوذرات طال

(الف)

ميزان سميّتزايي و نيز ميزان افزايش بهرهي پرتودرماني در
حضور نانوذرات طالي نشاندار شده با فوليک اسيد ،بر روي
سلولهاي  MCF-4به وسيلهي روش سنجش  MTTانجام شد.
به طور خالصه در اين روش رنگسنجي ،ميزان رنگ توليد شده
توسط سلولهايي که تيمار شدهاند با سلولهايي که تيمار نشدهاند
(کنترل) مقايسه ميشوند .براي انجام اين تست ،بعد از گذشت
 63ساعت از پرتودهي 15 ،ميکروليتر از مادهي  MTTبه غلظت

(ب)

 0گرم بر ليتر به هر يک از چاهکهاي صفحهي  34خانهاي
شم اضافه شد و سپس پالکها به مدت  6ساعت در دستگاه

25

گرمکننده با دماي  94درجهي سانتيگراد و  0درصد کربن

20

دياکسيد قرار داده شدند .پس از گرماگذاري پالکها ،به

15

کمک نمونهگير محيط کشت حاوي مادهي  MTTاز چاهکها

10

برداشته ،و  255ميکروليتر ديمتيل سولفوکسيد به هر يک از

فراوانی نانوذرات طال

حاوي سلولهاي پرتو ديده و نيز سلولهاي گروههاي کنترل و

30

5

چاهک اضافه شد .در ادامه ،جذب نوري در دستگاه صفحهخوان

0

در طول موج  045نانومتر خوانده شد.
محدودهی اندازهی قطر نانوذرات (نانومتر)

 .3یافتهها

شکل  .2الف) ريزنگار ميکروسکوپ الکترون عبوري ( )TEMنمونهي
ساخته شدهي نانوذرات طال؛ ب) محدودهي اندازهي قطر بيش از صد نانو
ذرهي تحليل شده با نرمافزار .Image Tool

 1.3بررسی اندازه و شکل ظاهری نانوذرات طال

ريزنگارهاي ميکروسکوپ الکترون عبوري ( )TEMنشان داد که
نانوذرات ساخته شده کامالً کرويشکل هستند .همچنين تجزيه و

% Transmittance

تحليل ريزنگارها با استفاده از نرمافزار  Image Toolنشان داد که
ميانگين اندازهي ذرات در حدود  05نانومتر (با احتساب يک

انحراف معيار به طور دقيقتر برابر  )05/23±22/26nmبود .جزييات

بيشتر در شکل  1آورده شده است.

% Transmittance

 2.3بررسی اتصال فولیک اسید به نانوذرات طال

در شکل  9طيف تبديل فوريهي زير قرمز مولکول  6ATPو
کمپلکس  GNP-6TPنشان داده شده است .در طيف  6ATPبه
علت وجود تيول ،گروه  –SHجذب کششي در عدد موج حدود

% Transmittance

 1945cm-2دارد ،که اين قله در طيف  GNP-6TPبه خاطر
اتصال از طريق گروه  –SHبا اتمهاي طال حذف شده است ،که
شاهدي قوي بر اتصال مولکولهاي  6ATPبه اتمهاي طال
است .همچنين در طيف کمپلکس  GNP-6ATPوجود

)Wavenumbers (cm-1

جذبهاي کششي مربوط به گروه  –NH1در عدد موجهاي

شکل  .3طيفهاي تبديل فوريهي زير قرمز ( )FT-IRمولکول 4ATP

 9155و  9910cm-2دليل ديگري بر اين ادعا است.

(منحني پاييني) و کمپلکس ( GNP-4ATPمنحني وسطي) و کمپلکس نهايي
( GNP-4ATP-FAمنحني بااليي).
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در شکل  9همچنين طيفهاي کمپلکس  GNP-6ATPو
کمپلکس نهايي  GNP-6ATP-FAنشان داده شدهاند .طيف
ترکيب نهايي ،جذب قوي گروه کربونيل را به خاطر وجود گروه
درصد بقای سلولی

 –CONH-و  α– COOHدر ترکيب در حدود  2455cm-2نشان

ميدهد .همچنين جذب خمشي  –NHآميني نوع دوم در حدود
 2055cm-2در مولکول فوليک اسيد و جذب کششي مربوط به
 –NHآميدي نوع دوم در حدود  9915cm-2موجود در محل
اتصال فوليک اسيد به  GNP-6TPدر کمپلکس نهايي نيز
تأييدي بر تشکيل کمپلکس است .همچنين قابل ذکر است که
نوارهاي  390و  2235و  2190cm-2مطابق با جذبهاي خمشي

مقدار نانوذرات طال (میکروگرم بر میلیلیتر)

داخل صفحه و خارج صفحهاي گروه  –NH1و کششهاي

شکل  .4رابطهي بين ميزان سمّيتزايي نانوذرات طالي متصل شده به فوليک
اسيد بر روي سلولهاي  MCF-7و مقدار نانوذرات.

 C-Nدر فوليک اسيد در کمپلکس نهايي به سمت اعداد باالتر
جابهجا شدهاند .همهي اين مشاهدهها ،تأييدي بر تشکيل
کمپلکس نهايي  GNP-6ATP-FAاست ].[15

بـه طور همزمان ،در کنار گروههاي درماني ،که متشکل از «پرتو
تنها» و «پرتو به همراه نانوذرات طال» بود ،گروههاي کنترل (سلول

 3.3سنجش سمیّتزایی نانوذرات طالی متصل شده به فولیک

تنها) و گروه «نانوذرات تنها» نيز کشت داده شدند .پرتودهي

اسید بر روی سلولهای MCF-7

گروههاي درماني با استفاده از دستگاه پرتودرماني ارتوولتاژ باليني

براي سنجش سميّتزايي نانوذرات طال ،گرماگذاري سلولهاي

و در انرژيهاي  235 ،215و  155کيلوولت بيشينه و دز  1گري

 MCF-7به همراه مقدارهاي مختلف ( 255 ،05 ،15 ،25و 055

انجام شد 63 .ساعت بعد از خاتمهي پرتودهي ،سنجش MTT

ميليگرم بر ليتر) نانوذرات به مدت  16ساعت انجام شد .به طور

براي همهي گروهها انجام شد .نتايج بعد از سه مرتبه تکرار در

همزمان سلولهاي گروه کنترل بدون نانوذرات طال کشت داده

شکل  0آورده شده است .با توجه به شکل  ،0مالحظه ميشود

شدند .سپس سنجش  MTTبراي همهي گروهها انجام شد که

که حضور نانوذرات طالي متصل شده به فوليت به همراه

نتايج به صورت ميانگين سه تکرار در شکل  6آورده شده است.

پرتودرماني منجر به کاهش قابل مالحظهاي در درصد بقاي

براي مقايسهي ميانگين بقاي سلولي بين گروهها با يکديگر و با

سلولي نسبت به هر يک از گروههاي پرتو تنها ،شده است.

گروه کنترل از تحليل واريانس ( )ANOVAبا فاصلهي اطمينان

ضريب افزايش دز در انرژيهاي  235 ،215و  155کيلوولت

 30درصد استفاده شد .نتايج آماري سميّت معنيداري در گروههاي

بيشينه ،به ترتيب ،برابر  2/96 ،2/92و  2/13بود که اين افزايش در

 255و  055ميليگرم بر ليتر نسبت به گروه کنترل نشان داد .در

انرژي  235کيلوولت بيشينه بيشتر از ديگر انرژيهاي مورد

بقيهي گروهها اختالف معنيداري بين ميانگين بقاي سلولي با

آزمون بود ،هر چند که اين اختالف از نظر آماري

گروه کنترل وجود نداشت (.)P-value>5/50

بسيار محسوس نبود ( .)P-value>5/50اختالف معنيداري در
بين گروههاي پرتو تنها با يکديگر و در بين گروههاي پرتو به

 4.3پرتودهی سلولهای  MCF-7در حضور و عدم حضور

همراه نانوذرات طال با يکديگر مشاهده نشد .براي مقايسهي

نانوذرات طالی متصل شده با فولیک اسید

ميانگين بقاي سلولي بين گروهها با يکديگر و با گروه کنترل ،از

براي سنجش ميزان حساسکنندگي پرتويي نانوذرات طال15 ،

تحليل واريانس  ANOVAبا فاصلهي اطمينان  30درصد استفاده

ميکروليتر محلول  05ميکروگرم بر ليتر نانوذرات طال و سلولهاي

شد.

 MCF-7به مدت  16ساعت گرماگذاري شد.
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آورد .در اين مطالعه اگرچه پارامتر انرژي با منابع ارتوولتاژ مورد

درصد بقای سلولی

تابش به
همراه
نانوذرات
()155

تابش به

تابش به

تابش تنها

تابش تنها

همراه

همراه

()155

()235

تابش تنها نانوذرات
تنها
()215

کنترل

نانوذرات نانوذرات
()215
()235

بررسي قرار گرفت ،اما محدوديت اصلي آن قرار دادن مستقيم
 DNAاستخراج شده از باکتري در کنار نانوذرات طال بود که
سازوکارهاي مسئول در ورود و تجمع نانوذرات به داخل سلول را
مدنظر قرار نميدهد .انتخاب انرژي بهينهي پرتو ،مهمترين عامل
در پرتودرماني است .طبق مطالعهها ،دو ديدگاه مفهومي براي
دستيابي به انرژي بهينه براي پرتودهي به تومورهاي حاوي مواد
با عدد اتمي باال موجود است .نخستين ديدگاه ،بهرهمندي از سهم
رخدادهاي الکترونهاي اوژه ،در پرتودهي با انرژي برابر لبهي K
است .اما ،به لحاظ تجربي نشان داده شده است ] [19که ترکيب

شکل  .1ميانگين درصد بقاي سلولي سلولهاي  MCF-7در پرتودهي بدون و
همراه با نانوذرات طالي متصل شده به فوليک اسيد.

درماني ديکلروپالتين ) (IIسيس -ديآمين و پرتودهي
سنکروتروني بر زير و باالي لبهي  Kپالتين ( ،)43/6keVمنجر به
آسيبهاي يکساني ميشود .طبق بررسي ديگري ] ،[16فوتون
فرودي با انرژي برابر انرژي لبهي  ،Kهمهي انرژياش را صرف
خارج کردن الکتروني از اليهي  Kميکند ،به طوريکه اين
فوتوالکترون انرژي جنبشي اضافي دريافت نخواهد کرد و
بنابراين کمکي در انتشار آسيبها نخواهد نمود .براي مثال در
مطالعهاي ] ،[10که سلولهاي سرطاني را قبل از پرتودهي با
باريکهي پرتو ايکس تک انرژي ،در مجاورت يدودئوکسي

چنين افزايشي ،افزايش رخدادهاي فوتوالکتريک در حضور
نانوذرات طال است .الزم به ذکر است که ضريب افزايش دز
مطالعهي حاضر ،که حدود  2/9به دست آمد در مقايسه با ديگر
مطالعهها ،براي مثال با يک مطالعهي برونتني ] [20که در آن
ضريب افزايش دز در حدود  2/0تا  1به دست آمد ،متفاوت
است .اين اختالف را ميتوان به اختالفهايي در مقدار نانوذرات
طال ،نوع مزدوج نانوذرات طال و نوع ردهي سلولي و يا ترکيبي از
اين پارامتر در مطالعهي مذکور نسبت داد .با وجود مطالعههاي
زياد در زمينهي حساسکنندگي پرتويي نانوذرات طال ،در تعداد

يوريدين قرار دادند ،کمترين ميزان بقا در  05keVو نه برابرِ لبهي
Kي يد ( )99/1keVبه دست آمد .ديدگاه ديگر ،توجه به
اختالف در جذب بين ماده با عدد اتمي باال و محيط اطرافش با
تکيه بر پارامتر ضريب جذب جرمي انرژي ( )µen /ρاست ،به اين
دليل که اين پارامتر ميزان انرژي به جا مانده در حجم موضعي را
تعيين ميکند .براساس مقادير  ،µen /ρميتوان نسبت ضريبهاي
جذب جرمي انرژي طال به آب را در انرژيهاي مختلف رسم
نمود ]( [10شکل  .)4با توجه به اين شکل ،بيشينهي مقدار ضريب
افزايش دز به لحاظ نظري ،بين انرژيهاي  65تا  05keVبه دست

بسيار محدودي از آنها در کنار استفاده از نانوذرات طالي
مزدوج به بررسي اثر تغييرات انرژي پرداخته شده است .براي
مثال در مطالعهاي برونتني ] ،[26نانوذرات طال را با گلوکز و
سيستامين مزدوج کرده و کاهش در ميزان بقاي سلولي ردهي
 MCF-7را تحت تابشدهي با پرتوهاي  155کيلوولت بيشينه و
پرتو گاماي سزيم 294-و کبالت 45-مورد بررسي قرار دادند،
که بيشترين کاهش مربوط به پرتوهاي ارتوولتاژ بود .در مطالعهي
ديگري ] ،[11که در ارتباط با حساسکنندگي پرتويي نانوذرات
طال بر روي  DNAدر محلول  DNAو نانوذرات طال انجام شد،

ميآيد که به صورت گاوسيشکل قابل مشاهده است .در
مطالعهي حاضر ،ميانگين ضريب افزايش دز حدود 2/92±5/59
در گسترهي انرژي  215تا  155کيلوولت بيشينه بر روي ردهي
سلولي  MCF-7به دست آمد ،اما تأثير پارامتر انرژي در دامنهي
 215تا  155کيلوولت بيشينه بسيار محسوس و قابل مالحظه نبود.
اگر چه در اين مطالعه انرژيهاي نزديک به يکديگر انتخاب شده
بودند ،اما نتايج نشان داد که انرژي  235کيلوولت بيشينه ميتواند
از بقيهي انرژيها مؤثرتر باشد؛ هر چند که اين اختالف از لحاظ
آماري و در سطح اطمينان  30درصد معنيدار نبود .افزايش دز با

نشان داده شد که ميتوان ضريب افزايش دز قابلتوجهي (بيش از
 )9را با نانوذرات طال با پرتوهاي ايکس  63کيلوولت به دست

باريکههاي پرتوايکس دستگاههاي ارتوولتاژ در محـدودهي 215
تـا  155کيلـوولت بيشينه که هـر يـک از آنها خـود شـامل طيفي

 .4بحث و نتیجهگیری
استفاده از نانوذرات طالي متصل شده به فوليک اسيد به عنوان
حساسکنندهي پرتويي در پرتودرماني سلولهاي سرطاني پستاني
ردهي  MCF-7منجر به افزايش بهرهي درماني به طور متوسط تا
حدود  95درصد در انرژيهاي پايين فوتوني با منابع فوتوني مورد
استفاده در دستگاههاي پرتودرماني ارتوولتاژِ سطحي شد .علت
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به سلول ،براي فراهم آوردن يک درمان مؤثرتر و هدفمند،
ضریب جذب جرمی طال به ضریب جذب جرمی آب

انرژی فوتون (کیلو الکترون ولت)

بايد تجمع نانوذرات را تنها در سلولهاي هدف افزايش داد و در
واقع آنها را به طور اختصاصي به کار گرفت .براي اين منظور
ميتوان آنها را به مولکولهاي زيستشناختي مانند فوليک اسيد
متصل نمود ] .[15همانطور که در يک مطالعهي اخير ] [23نشان
داده شده است ،استفاده از نانوذرات طالي متصل به فوليت،
کارآيي درمان فزونتبي( )4سلولهاي هال( )4با باريکههاي ليزري
را به طور قابلتوجهي افزايش ميدهد .در مطالعهي حاضر نيز،
نانوذرات طال به مولکول فوليک اسيد متصل شدند تا نانوذرات به
صورت اختصاصيتر و بيشتر جذب سلولهاي سرطاني هدف
شوند .همچنين الزم به ذکر است که در اين مطالعه ،براي نخستين
بار ،اثر نانوذرات طالي متصل شده به فوليک اسيد همراه با
بررسي تغييرات انرژي پرتوهاي يونندهي ايکس معمول در
دستگاههاي پرتودرماني ارتوولتاژ باليني مورد پژوهش قرار گرفتند.
با در نظر گرفتن اثر اجتنابناپذير حساسکنندگي پرتويي
نانوذرات طال ،ممکن است ،اصالح و استفاده از منابع پرتوهاي
ايکس دستگاههاي ارتوولتاژ موجود در بخشهاي پرتودرماني
باليني براي بهرهبرداري در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد.
نانوذرات طال ،ابزاري اميدوارکننده و کمککننده در

شکل  .6نسبت ضريبهاي جذب جرمي انرژي طال به آب برحسب انرژي
فوتون تابشي ].[11

از فوتونهاي با انرژيهاي مختلف هستند که با يک قاعدهي
سرانگشتي داراي انرژي مؤثري در حدود  65تا  45keVهستند،
با اين واقعيت نظري که پرتوهاي فوتوني در محدودهي انرژي از
حدود  65تا  45keVمطابق شکل  4ضريب جذب جرمي انرژي
بااليي در طال نسبت به آب ،به عنوان مادهاي معادل بافت نرم،
دارند در توافق است.

پرتودرماني خصوصاً با منابع ارتوولتاژ ميتوانند باشند و به نظر
ميرسد که استفاده از فنآوريهاي نوين نانو در پرتودرماني،
بتواند رويکردي جهشي و نويدبخش در زمينهي درمان بيماري
سخت -درمان سرطان باشد.

آزمايشهاي تعيين سميّت نشان دادند که نانوذرات ميتوانند
قابليت زنده ماندن( )9سلولها را کاهش دهند .ميزان سميّتزايي
نانوذرات بر روي سلول ،به غلظت ،اندازه و شکل نانوذارت و نيز
به نوع ردهي سلول بستگي دارد ] .[3در اين مطالعه غلظت بيشينهاي،
که سميّت معنيداري براي سلولهاي مورد آزمون نداشته باشد،
به دست آمد و در مطالعهي اصلي استفاده شد .چندين عامل نظير
اندازهي نانوذرات ،شکل ظاهري و اصالح سطح ،در داخل شدن
نانوذرات به سلول تأثيرگذارند .در زمينهي اندازهي نانوذرات،
نشان داده شده که نانوذرات طالي کروي با قطر حدود 05

تشکر و قدردانی
اين مقاله ،مستخرج از يک رسالهي دکتري است که توسط
نويسندهي اول اين مقاله و تحت راهنمايي نويسندهي رابط و با
مشاورهي تخصصي ساير نويسندگان در گروه فيزيک پزشکي

نانومتر بيشترين نفوذ به داخل سلول را دارند ] .[14در اين
مطالعه ،سنتز به گونهاي انجام شد تا اندازهي حدود  05نانومتر به
دست آيد و متعاقباً از اين موضوع اطمينان حاصل شد که
نانوذرات توانايي داخل شدن به سلول را خواهند داشت .همچنين
نشان داده شد که در نزديکي يا مجاورت بافت تومورال ،ورود
نانوذرات از طريق نفوذ( [14] )6يا فرايند آندوسيتوز با واسطهي
گيرنده( [13] )0به معناي داشتن قطرهايي با اندازهي کوچکتر از
 255نانومتر است .نانوذرات طالي متصل شده به فوليک اسيد از
طريق فرايند آندوسيتوز با واسطهي گيرنده ،وارد سلولهايي نظير

دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس و با حمايت مالي و
مساعدت و همکاري گروههاي ديگري از اين دانشگاه و همچنين
تجهيزات پرتودرماني ارتوولتاژ بيمارستان امام حسين(ع) تهران
انجام شده است .لذا بر خود الزم ميدانيم که از دانشگاه مذکور،
به خصوص از گروههاي فيزيک پزشکي ،زيست فنآوري
پزشکي و هماتولوژي پزشکي آن تشکر و قدرداني خود را ابراز
کنيم .همچنين بر خود الزم ميدانيم که از مسئولين بيمارستان
امام حسين(ع) به خصوص متخصصهاي فيزيک پزشکي بخش
پرتودرماني آن ،سرکار خانمها نفيسه فرضي و منيژه بيگي ،که در

سلولهاي مورد مطالعه که گيرندهي فوليک اسيد روي سطح
سلولي آنها ،وجود دارد ،ميشوند .عالوه بر بحث داخل شدن

زمينهي درجهبندي ،دزيمتري و تابشدهي همکاري داشتند،
تشکر و قدرداني نماييم.
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. . . اثر حساسکنندگي پرتوي نانوذرات طالي ترکيب شده با

:پینوشتها
2. Biocompatibility

0. Receptor-Mediated Endocytosis

1. Benchmark

4. Hyper Thermia

9. Viability

4. Hela

6. Diffusion
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