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بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده
از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز
پریسا قربانی ،1داریوش حمیدی علمداری ،2فریده نامور ،3پریچهره یغمایی

1

 )2مرکز تحقيقات بيوشيمی و تغذیه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 )3مرکز تحقيقات بيولوژي کاربردي تکوین جانوري ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ پذیرش4031/1/03 :

تاریخ دریافت4031/0/03 :

چکیده
مقدمه :استرس اکسیداتیو به عنوان عدم تعادل بین تولید رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدانت ها تعریف می شود .استرس
اکسیداتیو با بروز بیماری های مزمن هم چون دیابت و سرطان در ارتباط است ،از این رو تولید آنتی اکسیدانت های سنتزی و طبیعی
جهت جلوگیری از استرس اکسیداتیو و اثرات مخرب آن ضروری است .در این راستا می توان نانو ذرات تولید شده به روش سبز را
مورد استفاده قرار داد که خواص آنتی اکسیدانتی نشان می دهند .هدف از این تحقیق بررسی اثر آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره سنتز
شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز می باشد.
مواد و روش ها :فعالیت آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز با استفاده از قابلیت
جذب رادیکال های  -1 ،1(DPPHدیفنیل -2-پیکریل -هیدرازیل)-2 ،2( ABTS ،آزینو بیس(-3اتیل بنزوتیازولین -6سلفونیك
اسید)) و ( OHهیدروکسیل) سنجش شد.
یافته های پژوهش :نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز به عنوان مهارکننده رادیکال DPPH
) (IC50 =170 µMو (IC50 =30 µM) ABTSو هیدروکسیل ) (IC50= 350 µMعمل کرده است.
بحث و نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد که نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز ،دارای
فعالیت قوی آنتی اکسیدانتی است .خاصیت آنتی اکسیدانتی نانو ذرات نقره سماق ،آن ها را در درمان بسیاری از بیماری های ناشی از
استرس اکسیداتیو و دیگر کاربردهای زیست پزشکی ارزشمند می سازد.

واژه های کلیدی :نانو ذره نقره ،فعالیت آنتی اکسیدانت ،عصاره آبی میوه سماق

*نویسنده مسئول :مركز تحقيقات بيولوژي كاربردي تكوین جانوري ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،مشهد ،ایران
Email: farideh.namvar@gmail.com
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 )1گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ایران

بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده از عصاره  ...فریده نامور و همکاران

مقدمه
استرس اکسیداتیو ناشی از عدم تعادل بین تولید
رادیکال های آزاد و واکنش های متابولیسمی است که
منجر به آسیب لیپیدها ،پروتئین ها و نوکلئیك اسیدها
می گردد( .)1این آسیب ها ممکن است به دلیل پایین
بودن سطح آنتی اکسیدانت ها و یا افزایش بیش از
اندازه تولید رادیکال های آزاد در بدن صورت پذیرند(.)2
در سلول ها ،ترکیبات اکسیدانت یا گونه های واکنشگر
اکسیژن( )ROSباید به وسیله مکانیسم های حفاظتی
حذف شوند .در شرایط طبیعی سیستم های دفاعی آنتی
اکسیدانتی قادر به خنثی کردن گونه های فعال واکنشی
به واسطه روش آنزیماتیك(مانند آنزیم های سوپراکسید
دیسموتاز سیتوزولی و میتوکندریایی ،گلوتاتیون ردوکتاز،
گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز) و آنتی اکسیدانت های
غیرآنزیمی(مانند ویتامین های آنتی اکسیدانتی ،E،C،A
کوآنزیم ها و کوفاکتورها) می باشند .بنا بر این ،سیستم
دفاعی آندوژن ،قادر به حفاظت بدن در برابر رادیکال
های واکنشی است( .)3در انسان استرس اکسیداتیو با
بروز بیماری های مزمن هم چون دیابت و سرطان در
ارتباط است( .)4از این رو تولید آنتی اکسیدانت های
سنتزی و طبیعی جهت جلوگیری از استرس اکسیداتیو و
اثرات مخرب آن ضروری است .در این راستا می توان
نانو ذرات تولید شده به روش سبز را مورد استفاده قرار
داد که خواص آنتی اکسیدانتی نشان می دهند( .)5در
حال حاضر استفاده از مواد غیر سمی در روش سبز
سنتز نانو ذرات مورد بررسی است تا خطرات زیستی را
در کاربردهای زیست پزشکی و دارویی حذف کند ،لذا
بسیاری از محققین بر روی مواد فعال زیستی فرآورده
های طبیعی به دست آمده از گیاهان یا سایر منابع مثل
باکتری ها ،قارچ ها و مخمر برای سنتز نانوذرات
متمرکز شده اند و تصور می شود که روش های موجود
با اصطالح سنتز سبز ،زیست سازگاری و عملکرد نانو
ذرات فلزی را در کاربرد های زیستی افزایش دهد که
این به دلیل حذف مواد شیمیایی مضر است( .)6در طی
مراحل تولید زیستی نانو ذرات تولید آن ها به صورت
خارج سلولی با استفاده از گیاهان و یا عصاره آن ها
سودمندتر است و می توان تولید آن ها را در یك روش
کنترل شده بر اساس اندازه ،میزان پراکنش و شکل
181

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 3:50 IRST on Thursday January 21st 2021

برای مقاصد مختلف تنظیم کرد( .)8،7در زمینه روش
سبز سنتز نانو ذرات ،بسیاری از گونه های گیاهی برای
تولید آنتی اکسیدان های طبیعی تازه مورد بررسی قرار
گرفته اند و اغلب آنتی اکسیدان های طبیعی که به
صورت تجاری در دسترس اند ،از گیاهان به دست آمده
اند( .)9بسیاری از گیاهان حاوی مقادیر زیادی از آنتی
اکسیدان ها مانند ترکیبات فنلی ،ویتامین  ،Eویتامین
 ،Cو کاروتینوئیدها هستند( .)11برآورد پتانسیل آنتی
اکسیدانتی و ظرفیت احیاء کل ،مبتنی بر سنجش انتقال
الکترون و اتم هیدروژن است که در این واکنش های
ردوکس آنتی اکسیدانت های موجود در نمونه ،الکترون
را به ترکیبات اکسیدانت مانند یون های فلزی منتقل
می کند و نانو ذرات فلزی ایجاد می گردد ،بنا بر این با
ثبت تغییرات جذب در یك طول موج خاص می توان
ظرفیت احیاء کل را محاسبه نمود .واکنش ردوکس در
طی سنتز سبز نانو ذرات نیز رخ می دهد و گیاهانی که
دارای مقادیر بیشتری از مواد احیاء کننده هستند قادر به
تولید مقادیر بیشتری از نانو ذرات فلزی می باشند(،)11
به عنوان مثال مطالعات نشان می دهد که گیاهانی هم
چون رزماری ،بومادران ،سماق و ...دارای خواص آنتی
اکسیدانتی هستند( .)11،12نانو ذرات فلزی می توانند از
محدوده وسیعی از فلزات مانند طال( ،)Auنقره(،)Ag
پالتین( ،)Ptپاالدیوم( )Pdو هم چنین فلزات پایه مانند
نیکل( ،)Niکبالت( )Coو مس( )Cuتشکیل شوند.
نانوذرات فلزی جدید در رابطه با کارایی های متنوع به
خوبی مطالعه شده اند( .)13برخی(شامل  ،Ptو )Au
دارای کاربرد در مواد کاتالیست هستند( ،)14و دیگران
مانند نقره ویژگی های آنتی اکسیدانتی و ضد میکروبی
از خود نشان می دهند( .)15نانو ذره نقره یکی از نانو
ذرات مهندسی شده است که دارای کاربردهای بسیاری
در پزشکی و داروسازی ،منسوجات ،محصوالت
مراقبتی ،محفظه های ذخیره غذا و غیره می باشد(.)16
هدف از این تحقیق بررسی خاصیت آنتی اکسیدانتی
نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به
روش سبز می باشد.
مواد و روش ها
مواد مورد استفاده در این پژوهش ،شامل نانو ذره
نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق ،ترکیب
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(،)2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
DPPH
فنانترولین ،گلوتاتیون احـیاء شــده ،محـــلول ABTS
2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-

)( sulphonic acidسیگما آلـــدریش آمـــریکـــا)،
) ethylenediaminetetraacetic acid (EDTAو
اتانول(مرک آلمان) بود.
بررسی قابلیت حذف رادیکال  :DPPHاین آزمایش
با کمی تغییرات در روش وو و همکاران انجام شد(.)18
 1/5میلی لیتر محلول  1/1 DPPHمیلی موالر تهیه
شده در اتانول  95درصد با  111میکرولیتر محلول نانو
ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق یا
استاندارد مخلوط شد .محلول حاصل شده به مدت 31
دقیقه در تاریکی و دمای  38درجه سانتی گراد قرار
گرفت .سپس جذب نمونه ها در طول موج  518نانومتر
خوانده شد .به منظور مقایسه فعالیت نانو ذره نقره تولید
شده از عصاره آبی میوه سماق از ترکیب استاندارد،
گلوتاتیون احیاء( )GSHبه عنوان یك آنتی اکسیدان
استاندارد استفاده شد .برای تعیین مقدار IC50( IC50
غلظت مورد نیاز برای مهار  51درصد فعالیت آنتی
اکسیدانتی تعریف می شود) ،برای نانو ذره نقره تولید
شده از عصاره آبی میوه سماق و ترکیب استاندارد،
آزمایش در پنج غلظت مختلف از محلول نانو ذره مورد
نظر و استاندارد گلوتاتیون صورت گرفت .هر آزمایش در
سه نوبت انجام شد و مقادیر میانگین مالک محاسبات
قرارگرفت .درصد فعالیت رادیکال زدایی از طریق رابطه
ذیل محاسبه شد:
جذب بالنك جذب واکنش
جذب بالنك

جذب بالنك جذب واکنش
جذب بالنك

× =111درصد جذب رادیکال

در این رابطه بالنك نماینده جذب محلول شاهد و
جذب واکنش نشان دهنده جذب محلول نمونه است.

بررسی قابلیت حذف رادیکال های هیدروکسیل
توسط نانو ذره نقره :در این آزمایش ،رادیکال های
هیدروکسیل در سیستم فنانترولینH2O2/EDTA ،

تولید و حذف آن توسط نانو ذره نقره اندازه گیری شد.
روش کار به صورت ذیل انجام شد:

× = 111درصد جذب رادیکال

-

.

+OH + OH

در این رابطه ،جذب بالنك ،نشان دهنده جذب
محلول شاهد است که حاوی  1/5میلی لیتر محلول
 DPPHمیلی موالر و  111میکرولیتر اتانول  95درصد
به جای محلول نانو ذره نقره است و جذب واکنش،
نشان دهنده جذب محلول محتوای نمونه نانو ذره نقره
است.
بررسی قابلیت حذف رادیکال  :ABTSاین روش
هم برای ترکیبات هیدروفیل و هم برای ترکیبات
لیپوفیل قابل استفاده است .برای انجام این آزمایش ،از
روش لی و همکاران استفاده شد( .)17به منظور تهیه
محلول رادیکال  2 ،ABTSمیلی لیتر  8 ABTSمیلی

3+

+ H2O2→ Fe

2+

Fe

فعالیت حذف رادیکال های هیدروکسیل با تغییراتی
در روش فیلیپ و همکاران صورت گرفت( .)19به این
ترتیب که در ابتدا ،مخلوطی از  611میکرولیتر
فنانترولین با غلظت  5میلی موالر 611 ،میکرولیتر
سولفات آهن با غلظت  5میلی موالر 611 ،میکرولیتر
 EDTAبا غلظت  15میلی موالر و  411میکرولیتر
بافر سدیم فسفات با غلظت  1/2موالر و  pH =8/4آماده
شد ،سپس  611میکرولیتر از نمونه نانو ذره با غلظت
های مختلف به محلول و در نهایت  711میکرولیتر آب
اکسیژنه اضافه شد .مخلوط ساخته شده به مدت 1
ساعت در دمای  38درجه سانتی گراد انکوبه و جذب
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موالر و  1میلی لیتر پتاسیم پرسولفات  2میلی موالر با
یکدیگر مخلوط گردید و به مدت  16ساعت در تاریکی
و دمای  25درجه سانتی گراد قرارداده شد .محلول
حاصل با افزودن آب ،تا رسیدن به جذب  1/856در
طول موج  843نانومتر رقیق شد .غلظت محلول رقیق
شده حدود  1/514میلی موالر بود .سپس  1میلی لیتر
از محلول رقیق شده رادیکال  ABTSبا  1میلی لیتر از
محلول نانو ذره در غلظت های متفاوت مخلوط شد و
پس از انکوباسیون به مدت  1ساعت در  38درجه
سانتی گراد جذب محلول در طول موج  834نانومتر
ارزیابی گردید .این آزمایش برای به دست آوردن IC50
در پنج غلظت مختلف از نانو ذره نقره و ترکیب
استاندارد صورت گرفت .ترکیب استفاده شده استاندارد
در این جا ،ترکیب گلوتاتیون بود .محلول شاهد محتوای
 111میکرولیتر آب مقطر به جای محلول نانو ذره یا
استاندارد بود .این آزمایش در سه نوبت انجام شد و
مقادیر میانگین ،مالک محاسبات قرار گرفت .درصد
فعالیت حذف رادیکال از رابطه ذیل به دست آمد:

بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده از عصاره  ...فریده نامور و همکاران

آن توسط دستگاه طیف سنجی  UVدر ناحیه 536
نانومتر اندازه گیری شد .نتایج حاصل از فعالیت نانو ذره،
توسط فرمول ذیل محاسبه شد(:)21
درصد فعالیت حذف رادیکال های هیدروکسیل
)=(AS–A0)×100/ (AC –A0

در رابطه باال  ASجذب نمونه A0 ،جذب محلول
شاهد(محلول حاوی آب به جای نمونه) و  ACجذب
محلول کنترل در غیاب  H2O2است.
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها :در بررسی
فعالیت آنتی اکسیدانی نانو ذره و مقایسه آن با نمونه
استاندارد ابتدا تمامی  ODهای به دست آمده از
دستگاه به فرمول های خاص خود منتقل و اعداد
حاصل به نرم افزار  SPSSمنتقل گردید و از آزمون
آنالیز واریانس یك طرفه one way ANOVA
استفاده شد .سپس مقایسات میانگین ها با روش حداقل
least significant
تفاوت معنی دار صورت
 )diffrences) LSDصورت پذیرفت .مقدار Error
 barبر روی نمودارها میانگین خطای معیار و سطح
اطمینان  5درصد برای محاسبات به کار رفته است.

شکل شماره  .1فعالیت آنتی اکسیدانی نانو ذره سنتز شده سماق به روش سبز با استفاده از روش(الف) ( ،DPPHب)  ABTSو (ج) رادیکال های هیدروکسیل .در
این آزمون گلوتاتیون به عنوان استاندارد مورد استفاده قرار گرفت .داده ها بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده است.
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یافته های پژوهش
فعالیت آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده از
عصاره آبی میوه سماق به روش سبز ارزیابی شد .در
این مطالعه فعالیت جذب رادیکال های ،DPPH
 ABTSو هیدروکسیل بررسی شد(شکل شماره .1الف).
فعالیت جذب رادیکال  ABTSنانو ذره نقره تولید شده
از عصاره آبی میوه سماق را در مقایسه با گلوتاتیون به
عنوان استاندارد نشان می دهد که با زیاد شدن غلظت
نانو ذره فعالیت جذبی رادیکال  ABTSنیز افزایش می
یابد .فعالیت جذب رادیکال های  DPPHو هیدروکسیل
اندازه گیری شد و مشابه با آزمایش  ABTSبا افزایش
غلظت نانو ذره میزان حذف رادیکال های فوق افزایش
یافت(شکل شماره  1الف ،ب و ج) .همان طور که
مشاهده می شود در حدود  51درصد از رادیکال های
آزاد  ABTS ،DPPHو هیدروکسیل در غلظت حدود
 31 ،181و  351میکرومول نانو ذره(به ترتیب) مهار می
شوند و این نشان می دهد که نانو ذره نقره سنتز شده
از عصاره آبی سماق اثر مهاری موثری بر رادیکال های
آزاد مورد بررسی به صورت OH <DPPH>ABTS
دارد.
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بحث و نتیجه گیری
مطالعات نشان می دهند که یون های نقره)(Ag+
تولید گونه های فعال اکسیژن از جمله رادیکال آنیون
سوپر اکسید را به شدت افزایش می دهد( .)21برخی از
گیاهان طی روش سبز دارای توانایی آماده سازی نانو
سیستم های نقره آنتی اکسیدانت جدید می باشند.
توانایی بالقوه این گیاهان برای احیاء زیستی  Ag+به
 Ag0به وسیله روش های طیف سنجی شناسایی شده
است و نانو ذرات تولید شده به این روش ،دارای
خاصیت آنتی اکسیدانتی می باشند( .)22با توجه به
ضرورت شناسایی آنتی اکسیدانت های سنتزی و
طبیعی جهت جلوگیری از استرس اکسیداتیو و اثرات
مخرب آن ،این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات
آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی
میوه سماق انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد
که نانو ذره مذکور قادر به حذف رادیکال های آزاد
 ABTS ،DPPHو هیدروکسیل می باشد .قدرت
مهارکنندگی رادیکال  ABTSتوسط نانو ذره نقره از دو
رادیکال دیگر بیشتر بود .در مطالعه ای که بر روی نانو
ذرات نقره تولید شده توسط گیاهان زینتی
Dianthus

L.,

orientalis

(Hyacinthus

) caryophyllus L.انجام شد ،از روش های کمی
لومینسانس به منظور بررسی خواص آنتی اکسیدانتی
نانو ذرات استفاده شد .نانو ذرات نقره نسبت به عصاره
گیاه به تنهایی ،درجات آنتی اکسیدانتی باالتری را
نشان دادند .نانو ذرات در اندازه کوچك تر دارای فعالیت
آنتی اکسیدانتی کارآمدتری در مقایسه با نانو ذرات با
اندازه های بزرگ تر بودند( .)22در مطالعه ای خواص
آنتی اکسیدانتی نانو ذرات نقره تولید شده از عصاره
برگ گیاهان  Artemisia annuaو  Sida acutaدر
شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت .در این
مطالعه  DPPHکه یك رادیکال آزاد است با دریافت
یك الکترون یا رادیکال هیدروژن به یك مولکول
پایدار تبدیل شد .کاهش جذب در  518نانومتر و تغییر
رنگ محلول از بنفش به زرد نشان داد که نانو ذرات
نقره تولید شده از گیاهان مذکور دارای توانایی انتقال
هیدروژن به اکسیدانت و خواص آنتی اکسیدانتی می
باشند .نتایج این بررسی نشان داد که خواص آنتی
181
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اکسیدانتی نمونه ها وابسته به غلظت آن ها است و با
افزایش غلظت ،فعالیت آنتی اکسیدانتی افزایش می
یابد .نانو ذرات نقره در مقایسه با آنتی اکسیدانت
استاندارد(آسکوربیك اسید) فعالیت آنتی اکسیدانتی
بسیار خوبی را نشان دادند( .)23در مطالعه دیگری
فعالیت آنتی اکسیدانتی نانو ذرات نقره تولید شده از
عصاره برگ گیاه  chenopodium muraleبا استفاده
از آزمایش  DPPHسنجش گردید .قدرت مهار نانو ذره
در غلظت  5میلی گرم بر لیتر  13/28±1/12و با
افزایش غلظت تا  21میلی گرم بر لیتر65/43±1/17 ،
گزارش شد .این امر نشان دهنده اثر آنتی اکسیدانتی
وابسته به غلظت نانو ذرات نقره بود( .)24در مطالعاتی
که بر روی خواص آنتی اکسیدانتی نانو ذرات نقره به
دست آمده از گیاهان مختلف از جمله
،Terminalia،Rhododendron
dauricum
Syzygium
،Canthium Coromandelicum
،Rosmarinus
officinalis
)،cumini(L.
 Dalbergia rostrata ،Fraxinus excelsiorو
 Cassia Fistulaانجام گرفت ،فعالیت آنتی اکسیدانتی
نانو ذرات نقره مذکور با بررسی قابلیت حذف رادیکال
 DPPHتائید شد(.)25-32
در مطالعه ای فعالیت آنتی اکسیدانتی نانو ذرات
نقره تولید شده از توت هندی()Morinda pubescens
با استفاده از قابلیت حذف رادیکال های ،DPPH
سوپراکسید و هیدروکسیل مورد بررسی قرار گرفت .در
آزمایش  DPPHتغییر رنگ نمونه از بنفش به زرد به
صــورت وابــســـته به دوز با  IC50مـــعـــادل
 74±1/25 μg/mLنشان داد که نمونه حاوی نانو
ذرات دارای فعالیت آنتی اکسیدانتی باالیی است .درصد
مهار نانو ذرات نقره( )111 μg/mLبرای رادیکال
سوپراکسید معادل  34±1/21گزارش شد و در مقایسه
با آنتی اکسیدانت استاندارد(توکوفرول) که دارای درصد
مهاری معادل  43±1/16بود ،از فعالیت آنتی
اکسیدانتی خوبی برخوردار بود .فعالیت رادیکال زدایی
نانو ذرات نقره( )111 μg/mLبرای رادیکال
هیدروکسیل معادل  38±2/11درصد گزارش شد و در
مقایسه با فعالیت رادیکال زدایی آنتی اکسیدانت
استاندارد(توکوفرول) که برابر با  42±2/22درصد بود،
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دارای فعالیت آنتی اکسیدانتی خوبی بود( .)33در مطالعه
دیگری برای بررسی خاصیت آنتی اکسیدانتی نانو ذرات
نقره که با استفاده از میوه  Piper longumبه دست
آمده بودند ،از قابلیت حذف رادیکال های ،DPPH
سوپراکسید ،نیتریك اکسید و هیدروژن پراکسید استفاده
شد .میانگین اثر مهاری نانو ذرات نقره بر روی رادیکال
های مذکور به ترتیب  68درصد(در غلظت های
 111-611 μg/mLاز نانو ذره ) 61 ،درصد(در غلظت
های  81 ،)11-211 μg/mLدرصد(در غلظت های
 )51-511 μg/mLو  96درصد(در غلظت های
 )11-61 μg/mLگزارش شد( .)34در مطالعه دیگری
خواص آنتی اکسیدانتی نانوذرات طال و نقره تولید شده
از عصاره میوه زردآلو( )Prunus armeniacaمورد
بررسی قرار گرفت .در این مطالعه فعالیت آنتی
اکسیدانتی وابسته به غلظت نانو ذرات طی آزمایشات
حذف رادیکال های  DPPHو  ABTSمشاهده شد.
 IC50نانو ذرات طال و نقره برای تست  DPPHبه
ترتیب  11/28و  16 /17میلی گرم و طی آزمایش
 ABTSبه ترتیب  3/41و  8/12میلی گرم گزارش شد.
بنا بر این نانو ذرات نقره فعالیت آنتی اکسیدانتی
بیشتری نسبت به نانو ذرات طال از خود نشان دادند .در
هر دو مورد با افزایش غلظت نانو ذرات فعالیت آنتی
اکسیدانتی نیز افزایش یافت( .)35در مطالعه ای رابطه
بین فعالیت آنتی اکسیدانتی میوه سماق( Rhus
 )coriaria L.و ترکیبات شیمیایی موجود در آن،
بررسی گردید .در این مطالعه با آزمایش DPPH
مشخص گردید که میوه سماق می تواند به عنوان یك
آنتی اکسیدانت طبیعی مورد استفاده قرار گیرد(.)36

آنالیزهای فیتوشیمیایی ،نشان می دهد که میوه
سماق دارای ترکیبات فنلی مانند تانن ،کوئرستین،
میریستین ،آنتوسیانین ها و اسیدهای آلی می باشد .تانن
و آنتوسیانین های موجود در میوه سماق دارای اثر آنتی
اکسیدانتی قوی هستند(.)38
مطالعات باال نشان می دهد که نانو ذرات ترکیب
شده با عصاره های مختلف گیاهی دارای اثرات آنتی
اکسیدانتی می باشند که حتی در برخی موارد این نانو
ذرات اثرات آنتی اکسیدانتی شبیه و یا نزدیك به آنتی
اکسیدان های استاندارد نشان داده اند .مشابه با نتایج
مطالعات باال ،مطالعه حاضر نشان می دهد که نانو ذره
نقره سماق دارای اثرات آنتی اکسیدانتی خوبی می
باشد.
در تحقیقی که انجام گرفت ،نانو ذرات نقره تولید
شده از عصاره آبی میوه سماق دارای فعالیت آنتی
اکسیدانتی بودند و می توان گفت که خاصیت آنتی
اکسیدانتی نانو ذره نقره سماق استفاده از این ترکیب را
در درمان بسیاری از بیماری های ناشی از استرس
اکسیداتیو و دیگر کاربردهای زیست پزشکی مفید می
سازد.
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این مقاله منتج از پایان نامه دانشجویی خانم پریسا
قربانی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زیست
شناسی گرایش بیوشیمی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
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زحمات بی دریغ اساتید ارجمند گروه زیست شناسی
دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران صمیمانه سپاسگزاری می گردد.
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Abstract
and OH (hydroxyl)
activity.

Introduction: Oxidative stress is defined as
an imbalance between the production of
free radicals and antioxidants. Oxidative
stress is associated with causing
chronic diseases such as diabetes and
cancer; therefore, production of synthetic
and natural antioxidants to prevent
oxidative stress and its damaging effects is
essential. In this regard nanoparticles
synthesized by green method can be used to
show antioxidant properties. The aim of this
study was to evaluate the antioxidant effect
of Silver nanoparticles synthesized by green
method from aqueous extract of sumac
fruit.

radical

scavenging

Findings: Silver nanoparticles synthesized
by green method from aqueous extract of
sumac fruit had scavenging activity against
DPPH (IC50=170 µM), ABTS (IC50=30
µM) and hydroxyl (IC50=350 µM) free
radicals.
Discussion & Conclusions: The results of
this study showed that Silver nanoparticles
synthesized by green method from aqueous
extract of sumac fruit had a strong
antioxidant activity. The antioxidant
properties of Sumac silver nanoparticles
make them valuable in therapy of many
diseases caused by oxidative stress and
other biomedical applications.

Materials & methods: antioxidant activity
of Silver nanoparticles synthesized by green
method from aqueous extract of sumac fruit
was measured by DPPH (1, 1-diphenyl-2picrylhydrazyl), ABTS (2, 2'-azino-bis (3ethylbenzothiazoline-6-sulphonic
acid)),

Keywords: Silver nano particle,
oxidant activity, Sumac fruit
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