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مقاله پژوهشی

بررسی سميت نانو ذرات اكسيد سيليس بر روی سلولهای عصبی تمایزیافته
 PC12در شرایط In vitro

1گروه علوم سلولی -مولکولی ،واحد علوم دارویی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران؛ 2گروه نانوتکنولوژی ،دانشگاه آزاد علوم دارویی ،تهران،
ایران؛ 3گروه علوم سلولی مولکولی ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،واحد علوم دارویی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران؛ 4گروه
پژوهشی بیولوژی ،پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی ،پژوهشگاه استاندارد ،کرج ،ایران.
تاریخ پذیرش96/3/27 :

تاریخ دریافت96/1/16 :

چکيده:
زمينه و هدف :نانو ذرات اکسيد سيليس عالقه زیادی از محققين را در بيوتکنولوژی و زمينههای دارویی جلب
کرده است .اینکه نانو ذرات اکسيد سيليس میتوانند سميت سلولی در سلولهای طبيعی را القا کنند ،بهخوبی
ثابتشده است .بااینحال ،تا به امروز سميت سلولی نانو ذرات اکسيد سيليس در برابر سلولهای سيستم عصبی
مورد بررسی قرار نگرفته است.
روش بررسی :در این مطالعه فعاليت کاسپاز  8و  6در سلولهای  PC12تيمار شده با غلظتهای مختلف نانو
ذرات اکسيد سيليس در شرایط  In vitroو با استفاده از دستگاه االیزاریدر مورد سنجش قرار گرفت .داده ها با
استفاده از برنامه آماری  SPSSو آزمون  One-way ANOVAو  Student t-testمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که فعاليت کاسپاز  8و  6بهصورت وابسته به غلظت نانو ذرات افزایشیافته است .درواقع،
فعاليت کاسپاز  8و  6بعد از قرار گرفتن در معرض  1نا  100ميکروگرم بر ميلیليتر از نانو ذرات اکسيد سيليس القا شد.
بااینحال ،نانو ذرات اکسيد سيليس در غلظت  0/1ميکروگرم بر ميلیليتر سميت کمی نشان داد (.)P>0/05
نتيجهگيری :یک مسير وابسته به ميتوکندری فعال شده توسط کاسپاز  8و  6ممکن است در آپوپتوز ناشی از نانو
ذرات و درنتيجه سميت سلولی در سلولهای  PC12نقش داشته باشد.
واژههای کليدی :نانو ذرات اکسيد سيليس ،سميت سلولی ،آپاپتوز ،کاسپاز.

مقدمه:
پزشکی مانند حسگرهای زیستی ،سیستمهای تحویل

توجه دانشمندان به سازگاری زیستی نانو ذرات

دارو و پروب های عکسبرداری داشته است (.)1

و اثرات مضر احتمالی آنها بر سلولها ،به این واقعیت
برمیگردد که در سالهای اخیر با افزایش روزافزون

در مواد غذایی و لوازمآرایشی استفاده از نانو

کاربردهای نانو ذرات در صنعت و حضور بیشتر آنها

ذرات سیلیس بهطور چشمگیری برای بهبود تولید،

در محیط ،ارتباط معنی داری بین آنها و برخی

بستهبندی و عمر مفید مورد استفاده قرار میگیرد .نانو

بیماریها پیدا شده است ( .)1در طی نیم قرن فناوری نانو

ذرات سیلیس فعالیت ضدمیکروبی در برابر باکتریهای

به میزان قابلتوجهی تبدیل به پایه و اساس کاربردهای

ناشی از مواد غذایی نشان میدهند و امروزه نانو ذرات

صنعتی شده است و رشد تصاعدی در این زمینه داشته

سیلیس بهعنوان حسگرهایی برای تشخیص کیفیت و

است .بهعنوانمثال نانو ذرات سیلیس در زمینههای

سالمت غذا مورد استفاده قرار میگیرند .این امر مراکز

تحقیقاتی دارویی تأثیر زیادی بر روی دستگاههای

علمی و تحقیقاتی را بر آن داشته است تا به بررسی

*نویسنده مسئول :کرج -پژوهشگاه استاندارد -پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی -گروه پژوهشی بیولوژی -تلفن،09126210892 :
E-mail: f.attar@standard.ac.ir
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مطالعاتی که در ابتدا نشان میداد که نانو ذرات و هم

نانو ذرات سیلیس میتوانند از سد خونی -مغزی گذر

خانوادههای آن تأثیر چندانی بر ریختشناسی ،رشد و

کنند و بر سیستم عصبی مرکزی اثر بگذارند و مطالعات

تکثیر سلولی ندارند ،امروزه مشخص شده است که

کمی تخمین اثر مستقیم نانو ذرات سیلیس بر سیستم

شاخصهایی چون ابعاد فیزیکی ،مساحت ،دوز ،نسبت

عصبی را مورد بررسی قرار دادهاند .بهطور رایج پذیرفته

طول به قطر ،زمان ،خلوص و وجود عوامل شیمیایی

شده است که آپاپتوز نورونهای دوپامینرژیک فاکتور

متصل به سطح ،هر یک بهنوبه خود در ایجاد اثرات

اصلی القای بیماری پارکینسون است که یکی از

سلولی نانو ذرات موثرند (.)2

بیماریهای عصبی بسیار شایع است؛ بنابراین بررسی
برهمکنش بین نانو ذرات سیلیس و سلولهای عصبی

هر یک از مطالعات صورت گرفته روی یکی از

بسیار حائز اهمیت است (.)8،7

متغیرهای مذکور تمرکز بیشتری دارند اما به نظر میرسد
که دوز ،خلوص و حضور دنبالهی شیمیایی متصل به

نکروز یا مرگ سلولی غیر کنترلشده نهایتاً به

سطح از موارد مهمتر باشند .بهطور مثال برخی مطالعات

تحلیل سلول و پاسخ های التهابی (در اثر نشت مواد داخل

نشان دادهاند که آستانه اثر کشندگی نانولوله برای

به خارج سلول که خود در اثر از بین رفتن توانایی غشا بر

نانولولههای چند دیواره و تک دیواره حدود 3/06

کنترل آب و یونها به وجود می آید) منجر می شود؛ اما

میکروگرم بر میلیلیتر است که این رقم در برابر فولرین

بالعکس آپاپتوز فرایندی است که در آن سلولها بهصورت

که تا  226میکروگرم در میلیلیتر نیز اثر کشندگی برای

فعال در مرگ خود دخالت دارند .به همین دلیل گاهی ،به

سلول ندارد ،رقمی قابلتوجه است .جدیدترین مقاله

آن خودکشی سلولی نیز گفته می شود (.)9

منتشرشده در این زمینه توسط انجمن شیمی آمریکا در

کاسپاز  8آنزیم کلیدی است که در تمام

مقایسهی بین اثرات سلولی نانولوله تک دیواره ،چند

مسیرهای فرایند آپوپتوز فعالیت دارد و مسئول فعال و یا

دیواره ،کوارتز و فولرن به ترتیب توان کشندگی این

غیرفعال کردن طیف گستردهای از زیست مولکولها و

<

ایجاد خصوصیات ویژه این فرآیند در سلول است .بررسی

کوارتز < نانولوله چند دیواره < نانولوله تک دیواره (.)3

تغییر فعالیت کاسپاز  8میتواند بهعنوان نشانگرهای مهمی

نتایج نشان می دهد که نانو ذرات سیلیس

برای ورود سلولها به مسیر مرگ برنامهریزی شده

میتوانند القاکننده استرس اکسیداتیو و تولید گونههای

سلولی تلقی گردد و در آزمونهای سلولی جهت بررسی

فعال اکسیژن ( )ROSدر سیستم تنفسی موجودات زنده

کمی اثر فعال کنندهها و مهارکنندههای مرگ سلولی

باشند .گزارشات متعدد حاصل از مطالعات زیست

استفاده گردد .کاسپاز  8فعال ،باعث فعال شدن کاسپاز

سازگاری و سمیت سلولی نانو ذرات سیلیس منجر به

اجرایی  6میگردد و درنتیجه این کاسپاز اجرایی روی

بحث برانگیز بودن آن شده است ( .)4تأثیر نانو ذرات

سوبسترای خود عمل کرده و فرایند آپوپتوز صورت

سیلیس بر روی سلولهای کراتینوسیت بررسی شده است

میگیرد .برای صحت این عمل ،فعالیت کاسپاز

که منجر به سمیت پوستی با افزایش میزان استرس

اجرایی  6بررسی گردید .در حال حاضر درک و کنترل

اکسیداتیو ،تغییرات مورفولوژیکی و نوسان در زنده ماندن

اندرکنشها و تجمعات سلول -نانوذات از این رو مورد

سلولها شده است (.)5

توجه قرار گرفته است که این اندرکنشها از یکسو

مواد برای سلول را بهاینترتیب بیان میکند :فولرن

مطالعات بر روی سلولهای کلیه جنین انسانی

نقش کلیدی در زمینههای زیست پزشکی دارند و از

نشان داده که نانو ذرات سیلیس با القای آپاپتوز و کاهش

سوی دیگر به دنبال تولید و توسعه ساختارهای نانو بحث

توانایی چسبندگی سلولها باعث جلوگیری از رشد

سمیت آنها مطرح است .بدیهی است پرداختن به هر دو
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اساسی تأثیر نانو ذرات بر سلول بپردازند .علیرغم

سلولها شده است ( .)6مطالعات تکمیلی نشان دادند که

الهام یکتادوست و همکاران

بررسی سمیت نانو ذرات اکسید سیلیس بر روی سلولهای عصبی

جنبه در کنار یکدیگر در جهت بهرهبرداری مطلوبتر

یا چند بار پاساژ سلولها بهصورت کامالً فعال و زنده

از توانمندیهای بالقوه نانو ذرات موثرتر خواهد بود.

آماده انجام آزمایشها الزم گردیدند (.)8

اکسید سیلیس بر روی سلولهای عصبی تمایز یافته

و  6در عصاره سلولهای تیمار شده با نانوذره در

 PC12را بررسی کنیم.

مقایسه با نمونه کنترل ،از کیت سنجش فعالیت
کاسپاز  8و  ) Abcam( 6استفاده شد .در این کیت از

روش بررسی:

 pNA-IETDبه عنوان سوبسترای آنزیم کاسپاز  8و

سلولهای  PC12از بانک سلولی پاستور تهران،

 VEID-pNAبه عنوان سوبسترای آنزیم کاسپاز 6

ایران خریداری شد .نانو ذرات اکسید سیلیس با قطر تقریبی

استفاده گردید .آبکافت آنزیمی موجب رهاسازی

 30نانومتر از شرکت  US-nanoآمریکا و نمکهای

 pNAدر آن و افزایش جذب در طول موج 405

مربوطه به بافر فسفات ( Na2HPO4و  )NaH2PO4از

نانومتر می گردد .میزان جذب ایجاد شده بر اثر

شرکت مِرک تهیه شدند.

شکست پروتئولیتیک سوبسترای کاسپاز ،میزان

برای تعیین قطر نانو ذرات اکسید سیلیس ،از

فعالیت کاسپاز  8و  6را در عصاره سلولی استخراج

میکروسکوپ الکترونی گذاره ( )TEMبا مشخصات

شده نشان می دهد .ابتدا سلولها به مدت  48ساعت با

( )Zeiss-EM10C-80KV, Germanyاستفاده شد .در

غلظت های متفاوت نانو ذرات تیمار شدند .پس از

این مطالعه  In vitroاز رده سلولهای  ،PC12تهیه شده

تیمار سلول ها با تریپسین EDTA/از کف ظرف

از بانک سلولی پاستور استفاده شد .این سلولها از

جداشده و با دور  RPM 1500به مدت  5دقیقه

دودمان سلولی شبه نورونی نورآدرنالین زای کولونال

سانتریفوژ شدند .سپس محلول رویی دور ریخته شد و

منشأ گرفته از سرطان قابل کاشت فئوکروموسیتومای موش

بافر لیز کننده به سلول ها اضافه گردید .بعد از 10

صحرایی است که از بخش شبه نخاعی غده آدرنال

دقیقه انکوباسیون در یخ ،سلول ها در دور  g 10000به

استخراج شده است .رفتار ظاهری آنها شبیه سلولها

مدت یک دقیقه سانتریفوژ شدند .سپس 100

سمپاتیک میباشد .ویال حاوی سلول منجمد به سرعت

ماکرولیتر از محلول سوبسترای تازه تهیه شده به همراه

از ازت مایع خارج و بالفاصله به داخل بن ماری 37

 DTTبه چاهکها افزوده و به مدت  2ساعت در

درجه سانتیگراد منتقل شد .سپس به زیر هود کشت که

دمای  37درجه سانتی گراد انکوبه گردید .مایع رویی

قبالً توسط  UVو الکل استریل شده بود ،منتقل شد.

حاوی مقادیر مشخصی از سوبسترای برش خورده و

محلول سلولی به درون لولهآزمایش استریل منتقل و

 pNAآزادشده است و درنتیجه میزان شدت جذب

تقریباً هم حجم آن قطرهقطره محیط کشت یا محلول

آن ،معرف فعالیت آنزیم در عصاره سلولی می باشد.

 PBSاضافه و خوب مخلوط گردید .سپس در دور پائین

میزان جذب  pNAآزادشده توسط دستگاه

(کمتر از  )1000 rpmبه مدت  5دقیقه سانتریفوژ شد.

اسپکتروفوتومتر ،با تهییج نمونه در طول موج

بعد از سانتریفوژ ،محلول رویی را برداشته و یک

تحریکی  405نانومتر مورد سنجش قرار گرفت.

میلیلیتر محیط کشت سلولی کامل محتوی  %5سرم

در این مطالعه با استفاده از برنامه آماری

جنین گوساله و  %10سرم اسبی اضافه گردید .سلولها

و آزمون  One-way ANOVAغلظتهای مختلف

سپس به ظروف کشت سلولی محتوی محیط کشت

نانو ذرات مورد استفاده بر روی میزان فعالیت کاسپازها

کامل اضافه و در انکوباتور در دمای  37درجه

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .جهت بررسی و

سانتیگراد و  %5 CO2انکوبه شدند .معموالً پس از یک

تجزیه و تحلیل آماری دادهها از  Student t-testاستفاده
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بنابراین در این مطالعه بر آن شدیم تا سمیت نانو ذرات

به منظور کمی نمودن میزان فعالیت کاسپاز 8
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شده است و نتایج بهصورت درصدی نسبت به سلولهای

و همانطور که در تصویر شماره  3مشاهده میشود،

کنترل بیان شده است.

سلولهای تیمار شده نسبت به سلولهای کنترل (،)%100
مقدار به ترتیب  %199 ،%153 ،%111 ،%103و %227

تصویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی
گذاره ،قطر تقریبی حدود  30نانومتر را برای نانو ذرات
اکسید سیلیس نشان میدهد (تصویر شماره  .)1این
تصویر همچنین میزان یکنواختی نانو ذرات اکسید
سیلیس را نیز بیان میکند.

نمودار شماره  :2درصد فعاليت آنزیم کاسپاز  8از
سلولهای  PC12قرارگرفته در مجاورت غلظتهای
مختلف نانو ذرات سيليس به مدت  48ساعت

تصویر شماره  :1تصویر گرفته شده با ميکروسکوپ

هر آزمایش  3بار تکرار شد و نتایج بهصورت درصد نسبت

الکترونی گذاره

به سلولهای تیمار نشده (کنترل) بیان شده است * .نشان

یکنواختی و قطری حدود  30نانومتر را برای نانو ذرات

دهنده  P<0/05و ** نشان دهنده  P<0/01میباشد.

اکسید سیلیس نشان میدهد.

همانطور که در نمودار شماره  2مشاهده میشود
فعالیت کاسپاز  8با افزایش غلظت نانوذره اکسید سیلیس
افزایش مییابد .همانگونه که در این تصویر مشاهده
میشود ،سلولهای تیمار شده که با غلظتهای مختلف
نانو ذرات اکسید سیلیس ( 10 ،5 ،1 ،0/1و 100
میکروگرم بر میلیلیتر) به مدت  48ساعت انکوبه شدند،
نسبت به سلولهای کنترل ( ،)%100مقدار به ترتیب
 %233 ،%188 ،%157 ،%104و  %277آنزیم کاسپاز  8را
نمودار شماره  :3درصد فعاليت آنزیم کاسپاز  6از

به محیط کشت رها ساختهاند.
مطابق نمودار شماره  3فعالیت کاسپاز  6نیز با

سلولهای  PC12قرارگرفته در مجاورت غلظتهای

افزایش غلظت نانوذره اکسید سیلیس افزایش مییابد .در

مختلف نانو ذرات سيليس به مدت  48ساعت

این آزمایش نیز ،سلولهای تیمار شده با غلظتهای

هر آزمایش  3بار تکرار شد و نتایج بهصورت درصدی

متفاوت نانو ذرات اکسید سیلیس ( 10 ،5 ،1 ،0/1و 100

نسبت به سلولهای تیمار نشده (کنترل) بیان شده است* .

میکروگرم بر میلیلیتر) به مدت  48ساعت انکوبه شدند

نشان دهنده  P<0/05و ** نشان دهنده  P<0/01میباشد.
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یافتهها:

آنزیم کاسپاز  6را به محیط کشت رها ساختهاند.

الهام یکتادوست و همکاران

بررسی سمیت نانو ذرات اکسید سیلیس بر روی سلولهای عصبی

بحث:
شیمیایی نانو ذرات و درنتیجه اثرات سمیت سلولی آنها

برای درک اندکنش نانو ذرات اکسید سیلیس

میشود (.)14

با سلولهای عصبی بررسی فعالیت کاسپازها میتواند
سیلیس داشته باشد .در این مطالعه سعی شد تا سمیت

اکسیدهای سیلیس که در این کار انتخاب شد ،در حدود

سلولی نانو ذرات اکسید سیلیس در برابر سلولهای سیستم

 30نانومتر بود که بر روی سلولهای  PC12تأثیرگذار بوده

عصبی مورد بررسی قرار گیرد .کاسپازها سیستئین

و درنتیجه میتواند برای کاربردهای پزشکی قابل تأمل

پروتئازهایی هستند که نقش کلیدی در شروع و انجام

باشد .سازگاری زیستی به عوامل مختلفی ازجمله سمیت

آپوپتوز دارند .پس از فعال شدن این آنزیمها و عمل بر

ذاتی نانوذره ارتباط دارد .واضح است که سمیت ذرات

روی سوبستراهای منحصر به فرد ،تغییرات بیوشیمیایی و

سیلیسی میتواند وابسته به عوامل متعددی ازجمله غلظت،

سلولی در سلول آپوپتوتیک ایجاد میشود .ازجمله این

ساختار ،حاللیت ،شیمی سطح و تجزیه بیولوژیکی باشد.

تغییرات میتوان به چروکیدگی سلول ،متراکم شدن

برهمکنش بین نانو ذرات و سلولهای عصبی در درجه اول

کروماتین و قطعه قطعه شدن  DNAاشاره کرد؛ بنابراین

به جنس نانو ذرات بستگی دارد .در معرض قرار دادن

سنجش فعالیت کاسپاز بهعنوان یک نشانگر بیوشیمیایی

نانو ذرات سیلیسی با سلولهای عصبی ممکن است باعث

آپوپتوز نقش مهمی در تشخیص آپاپتوز ایفا مینماید.

تغییراتی در چسبندگی سلولهای عصبی شود که این

شواهد حاکی از آن است که فعال شدن پی در پی

تغییرات میتواند بر روی شکل و عملکرد سلول مانند

کاسپازها در فرایند آپوپتوز ،باعث ایجاد مسیر

مورفولوژی ،تمامیت غشا و درنتیجه حفظ بقای سلول نیز

واکنشهای آبشاری برای کاسپازها میگردد .این

تأثیرگذار باشد .البته گروههای عاملی موجود بر سطح

واکنشهای آبشاری با فعالیت کاسپازهای آغازگر

نانو ذرات همچنین بر روی سمیت سلولی نانو ذرات اثر

(پروکاسپاز  10 ،9 ،8 ،2و  )12شروع شده و سپس باعث

مهمی دارد (.)15
بهطور مثال نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن

فعال شدن کاسپازهای اجرایی (پروکاسپاز  3 ،6و )7

( 50نانومتر) پوشیده شده با پلی اتیلن گلیکول،

میشوند (.)10-12
نانو ذرات اکسید سیلیس در میان نانو ذرات

چسبندگی سلول را به میزان  %64کاهش میدهد (.)16

شناخته شده در کاربردهای پزشکی و دارویی ،بسیار مورد

این امر میتواند به دلیل تفاوت در برهمکنش نانو ذرات

توجه قرار گرفته است .این نانو ذرات دارای خواص زیاد

با سلول ،در حضور یا عدم حضور گروهای عاملی باشد.

و ویژهای هستند که میتوان آن را به خواصی ازجمله

درنتیجه عملکرد نانو ذرات سیلیسی با گروهای عاملی

جنس ،اثرات سطح و اندازه نسبت داد .اندازه و شکل نانو

مختلف نیز متفاوت است .سمیت نانو ذراتی که دارای

ذرات دو مشخصه اصلی و خاص هستند که در دو

گروه عاملی هستند ،نسبت به نانو ذرات بدون گروه

شرایط  In vitroو  ،In vivoپایداری و تجمع نانو ذرات

عاملی کمتر است و البته نوع گروه عاملی نیز بر روی

سیلیسی را کنترل میکنند ( .)13اندازه و جنس نانو ذرات

سمیت تأثیرگذار است .بهطور مثال ،نانو ذراتی که

بر روی مکانیسم سلولی تأثیر میگذارد .کاهش اندازه

دارای گروه عاملی پلی اتیلن گلیکول یا آلبومین هستند،

نانو ذرات منجر به افزایش سطح و واکنشپذیری آنها

سمیت کمتری نسبت به نانو ذراتی دارند که سطح آنها

میگردد و این موضوع باعث تغییر در خواص فیزیکی و

با دکستران عامل دار شده است (.)17
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نقش مهمی در بررسی مسیر سمیت ناشی از نانو ذرات

بهعنوان یک مثال قابل توجه ،اندازه ذرات

1397  خرداد و تیر/2  شماره،20  دوره/مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 سمیت نانو ذرات سیلیسیIn vitro اگر در شرایط

تنوع در اندازه نانو ذرات نیز ممکن است

،بر روی سلولهای عصبی در برخی غلظتها و زمانها

.اثرات سمیت متفاوتی بر روی سلولها داشته باشد

 ولی این نتایج،ایمن بودن این نانو ذرات را تأیید کند

نانو ذرات سیلیسی ممکن است باعث برخی تغییرات

تأیید کننده غیر سمی بودن آنها در شرایط

در محیط کشت سلول شود که بر روی سمیت حاصله

 تحقیق فوق در، درنهایت پیشنهاد میشود.نمیباشد

 نانو ذرات اکسید سیلیس، بهطور مثال.تأثیرگذار باشد

شرایط داخل بدن حیوان آزمایشگاهی انجام شده تا

در حالت محلول به دلیل جذب یون هیدروکسید

میزان سمیت نانو ذرات اکسید سیلیس در شرایط داخل

دارای پتانسیل سطحی منفی هستند که سبب جذب

.بدن موجود زنده نیز بررسی شود

یونهای متفاوت و درنتیجه تغییر جذب پروتئینها

Downloaded from journal.skums.ac.ir at 1:12 +0430 on Tuesday June 19th 2018

In vivo

 نانو ذرات سیلیس، عالوه بر این.بر روی آنها شود
 محیط را تغییرpH ،میتوانند بر اساس تغییر بار

:تشکر و قدردانی

.)18،19( دهند

این تحقیق حاصل نتایج بخشی از پایاننامه
 میباشد6079 کارشناسی ارشد با کد پایاننامه به شماره

:نتيجهگيری

 در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستشناسی1395 که در سال
سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

در پایان نتیجهگیری میشود با توجه به مطالعات

 بدینوسیله از کلیه افراد.تهران انجام شده است

 نانو ذرات اکسید سیلیس،انجام شده و مطالعه حاضر

شرکتکننده در طرح تحقیقاتی پایاننامه تشکر و

میتواند بهعنوان یک عامل سمی برای سلولهای عصبی
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Background and aims: Silica oxide nanoparticles (SiO2-NPs) have attracted a great interest in
biotechnology and medicinal fields. It has been documented SiO2-NPs can induce cytotoxicity in
normal cells. However, until now, the cytotoxicity of SiO2-NPs against nervous system cells did
not examine.
Methods: In this in vitro study, the activities of caspase-8 and 6 were analyzed in the PC12 cells
treated with different concentrations of silica oxide nanoparticles, and was assessed by Elisa plate
reader. Data were analyzed using SPSS software, and by One-way ANOVA and Student t-test.
Results: The results showed that the caspase-8 and 6 activities increased in a concentration dependent
manner. Indeed, the activity of caspase-8 and 6 was induced after exposure to 1-100 µM of SiO2-NPs.
However, the SiO2-NPs showed only slight toxicity in the concentration of 0.1 µM (P<0.05).
Conclusion: A mitochondrial-dependent pathway activated by caspase-8 and 6 mediated by
SiO2-NPs may be involved in apoptosis induced by NPs, and therefore, cell cytotoxicity plays a
role in PC12 cells.
Keywords: Silica nanoparticles, Cytotoxicity, Apoptosis, Caspase.

Cite this article as: Yektadoost E, Falahati M, Sari S, Attar F. Investigating the in vitro
toxicity of silica oxide nanoparticles on differentiated neuronal cells (PC12). J Shahrekord
Univ Med Sci. 2018; 20(2): 51-58.

*

Corresponding author:
Biology Dept., Faculty of Food Industry and Agriculture, Standard Research Institute (SRI),
Karaj, I.R. Iran. Tel: 00989126210892, E-mail: f.attar@standard.ac.ir

58

