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و )   Artemisia tschernieviana  (نقره با استفاده از عصاره گياه دِرمنه  اتذر سنتز سبز نانو

 (HEK293) ( و نرمالHT29سميت سلولي آن روی رده های سلولي سرطاني کولون ) بررسي
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 چکيده: 

مواد، اطالعات محدودی در رابطه با اثرات آن ها بر سالمت بشر در دسترس  گسترده نانو های بسیار رغم کاربرد امروزه، علی : مقدمه

ی رده های سلولی رو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهی و ارزیابی سمیت آن بر می باشد. هدف از انجام این تحقیق، سنتز سبز نانو
 می باشد.  HEK293و نرمال  HT29سرطان کولون 

 درمنه انجام گرفت. نانو های نقره توسط عصاره گیاهی گذاری با احیای یون نانو ذرات نقره از روش رسوبسنتز   :مواد و روش ها

 وبشی تایید شدند. اثرات سمیت سلولی نانوگذاره و ر بنفش، میکروسکوپ الکترونی ذرات نقره با استفاده ازآنالیز طیف سنجی مرئی فرا
 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت.   42 طی MTTوی سلول ها با روش رنگ سنجی ر ذرات بر

بنفش تایید شد.  با آنالیز طیف سنجی مرئی فرا ذرات نقره سنتز شده نانومتر برای نانو 234وجود پیک در طول موج  :های پژوهشیافته

نانومتر قطر  34تا  04ذرات شکل کروی داشته و اندازه ای بین  ذرات نقره نشان داد که نانو روی اندازه و شکل نانوشناسی   مطالعه ریخت
 HT29دارد. تیمار رده سلولی سرطانی  ه نقره سنتز شدهذر بستگی به غلظت نانو ضد تکثیری نانو ذرات نشان داد که اثر MTTنتایج  دارند.

ساعت به ترتیب سبب کاهش بقای سلول  42گرم در میلی لیتر در مدت  میکرو 044ت سنتز شده در غلظت ذرا با نانو HEK293و نرمال 
 ( درصد شد. 40/4P)  2/22 10/4( و 440/4P)   55/01 44/0ها به میزان 

وی سلول های ذرات سنتز شده به روش سبز اثرات مهاری بیشتری برر که نانو نتایج این تحقیق نشان داد: بحث و نتيجه گيری

 سرطانی کولون نسبت به سلول های نرمال از خود نشان می دهند.
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 مقدمه
دومین علت مرگ در کشور های در حال سرطان، 
به  های توسعه یافته علت مرگ درکشوراولین توسعه و 

ول تنوع شیوع سرطان در طگستردگی و شمار می رود. 
متنوع درمانی  هایروش پیشرفت منجر به ادوار پیشین
نوع، وسعت به میزان پیشرفت، که بسته  شده است

ترکیبی از روش های مختلف  ،بیماری و وضعیت بیمار
رار می سرطان مورد استفاده ق و درمانجهت مبارزه 

با وجود تالش های فراوان در زمینه  .(0) گیرد
رشد فزاینده پیشگیری و درمان سرطان، این بیماری 

چنان یک عامل کشنده ی جهانی  هم ای داشته و
سرطان کولون یکی از در این میان،  .محسوب می شود

رایج ترین بدخیمی ها به شمار می رود که ساالنه باعث 
کل جهان می شود و این نوع مرگ بسیاری از افراد در 

به عنوان  پروستاتسرطان در مردان پس از سرطان 
امروزه از   .(4) به شمار می رودترین نوع سرطان  شایع

جهت درمان سرطان استفاده می  یروش های مختلف
 جراحی، شیمی درمانی و اشعه درمانی که شامل  ،شود

ین  اغلب موارد سلول های سالم نیز از ب در کهمی باشد 
این می تواند باعث اثرات سمی و عوارض  ومی روند 

جانبی در بیمار شود. بنابراین یافتن روش های نوین 
ضروری به  با کاهش عوارض جانبی  درمان سرطان
در یکی از روش هایی که اخیرا .  (2،3)نظر می رسد

، بسیار گسترده شده استپروژه های پزشکی سرطان 
هدف چنین  حامل و هم وانبه عن ذرات نانواز استفاده 

جهت تحویل دار نمودن داروهای ضد سرطانی 
اختصاصی دارو به بافت سرطانی و کم نمودن عوارض 

به عنوان فلزی ذرات  امروزه نانو  .(5)باشند میجانبی 
کاندیدای جذاب برای رساندن بسیاری از مولکول های 

بزرگ به خدمت مولکول های  دارویی کوچک یا بیو
نانوذرات فلزی به دلیل خواص  .است گرفته شده

به عنوان محصولی مهم در فیزیکی منحصر به فرد خود 
در . به طور گسترده ای مطالعه شده استتکنولوژی  نانو

 Silver)ذرات فلزی، نانو ذرات نقره  میان نانو

nanoparticles ) به عنوان یک محصول قوی از حوزه
رات طی چند نانو ذ این فناوری نانو پدید آمده است.

، ثبات شیمیایی ( 6)سال گذشته به دلیل هدایت خوب 
و ضد میکروبی  مورد  (1)، فعالیت کاتالیزوری (7)

کشف این ویژگی  ،امروزه .(04،1)استفاده بوده است
ذرات نقره منجر به اهمیت آن در  های اساسی نانو

عالوه بر بیوتکنولوژی شده است.  زیست شناسی و نانو
ذرات نقره در بسیاری از  سرطانی نانو خاصیت ضد این،

ذرات  چنین، نانو هممشخص شده است. نیز مطالعات 
و در افزایش بیان مولکول  DNAنقره در آسیب به 

و به راه انداختن مرگ برنامه ریزی  3پروتئینی کاسپاز 
شده ی سلولی )آپوپتوز( نقش دارند و بنابراین منجر به 

مرگ می شوند.  میانجی گری و تکثیر سیگنال های
 .(00)این امر در درمان سرطان بسیار حائز اهمیت است 

روش های مختلفی از جمله شیمیایی، فیزیکی و 
ذرات نقره گزارش شده  بیولوژیکی به منظور سنتر نانو

روش های بیولوژیکی سنتز نانوذرات با استفاده از  است.
ن گیاها  ،، آنزیم / پروتئین ها (04) میکروارگانیسم ها 

بسیار به عنوان روش  (02، 03)و یا عصاره های گیاهی 
به عنوان یک جایگزین دوستدار محیط زیست ساده و

شیمیایی و فیزیکی  برای روش های بآسان و مناس
از مزایای سنتز به روش های زیستی  .مطرح شده است

می توان به هزینه کمتر، سازگاری با محیط زیست و 
در این اشاره نمود. باال امکان تولید آسان در مقیاس 

و  نیست روش ها نیازی به استفاده از دما و فشار باال
سلول و مراحلی از این قبیل  همچنین نیازی به کشت

گیاهان به عصاره به همین دلیل استفاده از  (.05) نیست
فلزی عنوان منابع پایدار در دسترس در تهیه نانوذرات 

را به خود  شگرانزیست سازگار توجه زیادی از پژوه
در سال های اخیر، عصاره  (.06) معطوف نموده است

 از جمله اکالیپتوس، چای، عصاره برگچندین گیاه 

استفاده  (06و02)سنتز نانو ذرات نقره وبرای بی سیکاس
عصاره ی گیاه بومی در این میان، استفاده از شده است. 

ذرات از اهمیت باالیی برخوردار  درمنه جهت سنتز نانو
 Sequiterpeoinds, مختلفی از جمله ترکیبات است.

، چربی، فنول، پورین، Coumarinsفالونوئیدها، 
و   Triterpenoids، Aliphaticsاستروئیدها، 

استخراج شده  (07)آرتمیسینین تاکنون از گیاه درمنه 
کوچک باگل های زرد  و گیاهی معطر ،است. درمنه

ان رنگ می باشد و  قسمت های هوایی آن به عنو
طی قرن ها در  .داروی ضد ماالریا استفاده می شود

طب سنتی آسیا برای درمان و پیشگیری از تب و لرز 
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در مقاالت مختلف  عالوه بر این،استفاده شده است. 
آرتمیسینین موجود در این گیاه  مشخص شده است که

شمانیا، آنتی یخواص ضد باکتریایی ، ضد قارچ، ضد ل
 گیاه(. 01دارد ) د التهابیاکسیدان، ضد تومور، و ض

 جنس و 0444از تیره کاسنی شامل  آرتمیزیا تزچرنیویانا
گونه می باشد. این جنس بیشتر حاوی  4444حدود 

 و فالونوئیدی استایزوترپنوئیدها  ،ترکیبات ترپنوئیدی
نمک نقره به و احیا کننده از عوامل کاهش دهنده که 

با رات نقره ذ نانودر این تحقیق،  .(01)شمار می رود
آرتمیزیا با استفاده از عصاره گیاهی روش سنتز سبز 

 به عنوان عامل احیا کننده استفاده شد.  تزچرنیویانا
سپس ارزیابی اثر سمیت نانو ذرات ساخته شده بر روی 

با توجه به شیوع باالی این سرطان  رده سلولی کولون
 هدف مطالعه قرار گرفت. به طوری در جوامع امروزی

نانو ذرات نقره ید ساختار و مورفولوژی یتاس از پکه 
بر روی  سمیت آنمیزان  ،سبزروش سنتز با  سنتز شده

 (  و نرمال HT29رده های سلولی سرطانی کولون )

(HEK293 )بررسی گردید . 

 

 هامواد و روش

در این  :ذرات تهيه عصاره گياهي و سنتز نانو

یی گیاه الکلی اندام های هوا مطالعه، عصاره  هیدرو
ساعت با  21به روش پرکوالسیون به مدت آرتمیزیا 

درجه تهیه گردید. عصاره  14استفاده از حالل اتانول 
پس از صاف نمودن، توسط دستگاه تقطیر در خالء تا 
حد خشکی تغلیظ  شدند. عصاره خشک شده تا زمان 
استفاده در یخچال نگهداری شد. در نهایت برای انجام 

حاصل با فیلتر عصاره ول تست های بعدی محل
 سنتز جهت .(07) شدمتر فیلتر  نانو 444سرسرنگی 

گذاری با احیای  نانو ذرات نقره از روش رسوب سبز
( توسط عصاره آلمان مرک،( )AgNO3های نقره ) یون

ذرات  نانوانجام گرفت.  اندام های هوایی عصاره گیاه
 با گیاهی حجم عصارهمیلی لیتر از  2نقره با افزودن 

نیترات نقره تحت شرایط  میلی موالر 40/4غلظت 
. احیای کامل یون های سنتز شدندو همزدن دمای اتاق 

Ag
تغییر رنگ طیف سنجی و ذرات نقره با  به نانو +

پس از  گذشت پنج شد.  گرفته مورد ارزیابی قرارمحیط 
، سه مرتبه محلول  و تغییر رنگ از زمان واکنشدقیقه 

طر طی سانتریفیوژ رسوب با آب مقشستشوی 
(Eppendorf 5804R،Germany  ) با دور

rpm03444 (.01) انجام گرفت دقیقه 44به مدت  

ذرات نقره با تغییر  تایید نانو: ذرات نقره یيد نانوأت

 آنالیز طیف سنجی مرئی فرابنفش نانورنگ واکنش و
 UV-visذرات نقره با استفاده از دستگاه طیف سنجی 

(JASCO V-670 Spectrophtometer بین )تا  444
بعد از گذشت پنج دقیقه از زمان واکنش نانومتر  744

به منظور بررسی ریخت  مورد ارزیابی قرار گرفت.
ذرات نقره، یک قطره از نمونه  شناسی و تایید اندازه نانو

سوسپانسیونی ذرات بر روی گرید فیلم کربنی قرار داده 
اه با شد و پس از خشک شدن آن در دمای آزمایشگ
 Leoاستفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی گذاره )

906( )TEM  مدلKV 044( Zeiss ساخت کشور ،
تصویر برداری کیلوولت  044آلمان با ولتاژ شتاب دهنده 

ذرات  نانو  فولوژیرو مو اندازه  ارزیابیهمچنین  شد.
میکروسکوپی با استفاده از پس از پوشش دهی با طال 

مورد نیز  (سیگما، آلمان)( SEM)الکترونی روبشی 
نانوذرات در  ،مطالعه قرار گرفت. برای این منظور

مقداری آب حل شده و سوسپانسیون حاصل روی گرید 
مورد و تحت فشار خالء  کیلوولت 45 در ولتاژطال 

به منظور آماده  قرار گرفت. میکروسکوپتصویر برداری 
ازی و رقیق سبعد از سونیکاسیون  ذرات سازی نانو

مورد استفاده قرار برای ارزیابی های سمیت سلولی 
  .گرفت

 کولونسرطانی  سلولیهای رده  :کشت سلول

(HT29 و )جنینی کلیه سلول (HEK293 ) از بانک
و به آزمایشگاه  خریداری ی انستیتو پاستور ایرانسلول

 .شد تحقیقاتی شرکت دانش بنیان جاوید بیوتک منتقل
 درصد 04حاوی   RPMI1640 سلول ها در محیط کشت

، (Fetal Bovine Serum: FBS)  سرم جنین گاوی
 دو میلی موالر گلوتامین، ،دو گرم در لیتر بی کربنات، 

 -لینپنی سیآنتی بیوتیک  واحد در میلی لیتر 044
  پنج درصدمرطوب با  اتمسفردر یک استرپتومایسین در 
کشت درجه سانتی گراد  37و دمای  دی اکسید کربن 

  .نده شدداد
استفاده از بررسي ميزان سميت سلولي با 

ذرات نقره زیستی  بررسی اثر نانو :MTT روش
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از و نرمال  برروی رشد و تکثیر سلول های سرطانی 
دیمتیل  – 5،2،3، با استفاده از )روش رنگ سنجی

 دیفنیل تترازولیوم بروماید(  -5،  4-( 4-تیازولیل 
MTT ستن نمک شک براساسشد. این روش  انجام

روژناز تترازولیوم توسط آنزیم سوکسینات دهید
 (.03)  انجام می گیردسلول های زنده میتوکندریایی 

 از لیتر میکرو 044حجم  ،برای انجام آزمایش
خانه ای، به  16سوسپانسیون سلولی در هر خانه پلیت 

 میلی لیتر از محیط کشت حاوی هر گونه ای که
مطابق با گزارشات  شد.  باشد، ریخته سلول 04444

انکوباسیون از زمان ساعت  42گذشت پس از  قبلی،
و  54، 45، 5/04،   45/6،  045/3غلظت های مختلف 

انکوبه ات نقره ذر از نانومیکروگرم در میلی لیتر  044
ساعت از تیمار  42. پس از طی زمان (07،01) شدند

 لیتر ومیکر 44به هر خانه پلیت ذرات ،  سلول ها با نانو
میلی گرم بر  5با غلظت ( ، آلمان سیگما) MTTرنگ 

ساعت در انکوباتور  2میلی لیتر اضافه شد و به مدت 
CO2  و شرایط  ادنتی گراسدرجه  37دار با دمای

محیط  مذکورپس از طی زمان  انکوبه شد.تاریکی 
به دقت خارج شد و به هر خانه  MTTکشت حاوی 
 فوکسایددی متیل سوللیتر  میکرو 54پلیت حجم 

(DMSO) حل نمودن کریستال های فرمازان  ه منظورب
پس جذب نوری هر چاهک س ارغوانی رنگ اضافه شد.
 Organon)االیزا قرائت گر با استفاده از دستگاه 

Teknika, Boxtel, Belgium)  574در طول موج 
اندازه  ،دقیقه انکوباسیون 34پس از گذشت متر  نانو

ورت میزان بقای سلولی و نتایج حاصله به ص شد. گیری
درصد  54غلظتی که سبب مهار رشد سلولی تا میزان 

ی آزمایش ها (.02 ) لحاظ شد  IC50به عنوان  می شود
سه بار تکرار انجام گرفت و  به صورت این تحقیق

 بقای سلولی طبق فرمول زیر محاسبه گردید. درصد
044 جذب نوری کنترل/جذب نوری تست(= میزان(

 بقای سلولی
  SPSS 22با استفاده از نرم افزار آماری  آماری  تحلیل
با ( One way ANOVA) واریانس یک طرفه و آنالیز

معنی دار در نظر به عنوان  45/4 P  میزان خطای
 .گرفته شد

 

 یافته های پژوهش

 بیوسنتز نانو:  نقرهذرات  نانوسبز سنتز یيد أت

شروع از دقیقه پس  پنجذرات با تغییر رنگ محلول طی 
. در طی فرایند سنتز، زمان واکنش صورت گرفت

در معرض  +Agیون های پیشنهاد می شد که 
آلدهید، کتون، و  چون هم ترکیبات احیا کننده عصاره

قرار گرفته و از این طریق کاهش نمک نیترات ترپن 
به  +Agنقره شروع می شود. احیای کامل یون های 

طیف سنجی ذرات نقره با تغییر رنگ محیط و  نانو
انجام شد. رنگ محلول با افزودن عصاره ی گیاهی به 

تغییر نمود محلول نیترات نقره به رنگ مایل به قرمز 
 نشان دهنده ی احیای نیترات نقره و تشکیل نانوکه 

ذرات نقره در محلول است. وجود پیک در طول موج 
ذرات نقره با دستگاه طیف  متر برای نانو نانو 234

دقیقه پس از انجام پنج ی زمان ط UV-visسنجی 
 .(0)شکل  واکنش تایید شد
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 ذرات نقره طي زمان واکنش تشکيل نانو UV-vis. طيف سنجي  1شکل

 
اندازه ذرات سنتز شده دارای  دهد که نانو ( نشان می4)شکل TEM گراف میکروسکوپ الکترونی گذاره  تصاویر میکرو 

 .نانومتر بود 34تا  04 بین 

 
 ذرات نقره سنتز شده به روش زیستي گراف الکتروني گذاره از نانو يکرو. م2شکل 

 
ت سنتز شده به روش پروفایل توزیع اندازه نانوذرا 

نانومتر وجود  44که با میانگین حدود زیستی نشان داد
 نقره ذرات اندازه نانوریخت شناسی و چنین  هم .دارند

 گراف میکروسکوپ الکترونی از طریق میکرو زیستی
تحت  کیلو ولت و 45، با ولتاژ زیر ( SEM)روبشی 

که  مورد ارزیابی قرار گرفت( Torr 5-04فشار خالء )

 ذرات با اندازه میکروسکوپ الکترونی گذاره هم نانو
و البته در برخی نقاط آگلومره شدن نی نشان داد. اخو

رخ داده است که می توان با سونیکاسیون پخش تجمع 
 ه میکروسکوپ بررسی نمودنمود و سپس با دستگا

 (.  3)شکل
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 . ميکروگراف الکتروني روبشي از نانوذرات نقره سنتز شده به روش زیستي.3شکل 

 

ذرات  نانواثرات : ذرات نقره تيمار سلول ها با نانو

 های روی سلول بر سنتز شده به روش سبزنقره  
با اندازه گیری حداقل و  کولون و نرمال سرطانی 

سمیت برروی سلول . اثر محاسبه شد تحداکثر غلظ
-g/ml 044 غلظت با مقادیر ی سرطانی و نرمالها

درصد زنده ذرات نقره انجام گرفت و  از نانو   045/3
پس از درصد زنده بودن  044از صفر تا بودن سلول ها 

بطوریکه نتایج  شد.محاسبه از زمان تیمار ساعت  42
رنگ  سنجش توان زیستی سلول ها بر اساس روش

 آمده است. 0 نمودارسنجی در 

 
در مدت  HEK293و نرمال  HT29ذرات نقره زیستي برروی سلول های رده ی سرطاني  . اثر غلظت های متفاوت نانو1نمودار 

انحراف معيار گزارش شده  ±ساعت : نتایج به صورت درصد بقا در مقایسه با نمونه های کنترل و به صورت ميانگين 22زمان 

 (.05/0P :** ،01/0P  :*** ،001/0Pمعني دار  درنظر گرفته شده است )*: P ˂ 05/0است  

 
 

سرطانی پس از  ه میانگین توانایی زیستی سلول مقایس 
داری را نشان داد.  گذشت زمان های فوق اختالف معنا

 یسلولرده  برروی  نتایج نشان داد که اثر کشندگی
و  رات استذ وابسته به غلظت نانو HT29 سرطانی

ذرات  برای نانوساعت  42طی   IC50مقداربدین ترتیب 
بدست  گرم در میلی لیتر میکرو 17/21 مقدار زیستی

میانگین توانایی زیستی سلول های رده  چنین، هم .آمد
 پس از زمان فوق انجام گرفت و HEK293نرمال 

رده ی این برروی زیستی  ذرات نانوبرای   IC50مقدار
محاسبه گرم در میلی لیتر  میکرو 33/17 مقدار سلولی

  شد.
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 و نتيجه گيری بحث

ذرات در انتقال  در سال های اخیر، طیف وسیعی از نانو
به سلول های توموری بدخیم با کاهش هدفمند دارویی 

سرطانی به خدمت  های ضد سمیت سیستمیک دارو
ضد خاصیت در این میان،  (6،7) گرفته شده اند.

 ایی و برخی دیگر از خواص نانوضد باکتریسرطانی و 
شده و به همین  مشخص چند دهه پیشذرات نقره از 

ی برخوردار یباال گستردگیذرات از  دلیل سنتز این نانو
دست یابی به دانش سنتز نانوساختارها با  شده است.

 اَاصطالح یا و زیست سازگار های استفاده از روش
ن انسانی اهمیت استفاده آن را در درماهای سبز   روش

 از میکرو زیستیهای  روشدر . اخیرا باال می برد
ها و یا از   ها و قارچ هایی مثل باکتری   ارگانیسم

 (.44، 43) کنند استفاده میمختلف های گیاهان   عصاره
های زیستی مانند  مطالعات نشان داده اند که مولکول

پروتئین، فنل و فالونوئید موجود در عصاره گیاهان 
در کاهش یون های نانو به عنوان سرپوش  نقش مهمی
ها و   گزارش طی ذرات بازی کند. از نانویا کاهنده 

  کننده مقاالت مختلف از انواع بسیار زیادی از احیاء
های متفاوت برای   در حالل مختلفی های شیمیایی

در کنون  تا .استفاده شده استذرات فلزی  سنتز نانو
 های گیاهانعصاره بیولوژیکی های مطالعات از روش 

و اثرات ضد سرطانی ذرات نقره  برای سنتز نانو مختلف
طی تحقیقی . مورد ارزیابی قرار گرفته شده استها  آن

با استفاده از عصاره  همکارانو  کومار 4404در سال 
ذرات نقره را  نانو quadrangularis  Cissusگیاه 

ها را بررسی  صیت ضد میکروبی آنسنتز نموده و خا
نقره با سنتز سبز نانوذرات  4403در سال  (.44ند)ودنم

 Eucalyptusبرگ گیاهی  استفاده از احیای عصاره

chapmaniana انجام گرفت و خواص ضد میکروبی و 
 (HL-60) لوسمی میلوئیتیک سلولی سمیت علیه رده

 سمیت نانومطالعه این در مورد ارزیابی قرار گرفت. 
ساعت بررسی شد  42و  04، 6ن های ذرات نقره در زما

این  یدرصد 15منجر به کشندگی ذرات  که این نانو
در  چنین هم  .(01) ی سرطانی شده بودندسلولرده 

و همکاران سنتز   Devi،4404تحقیقی دیگر در سال 
 Ulva Lactucaذرات نقره از طریق احیای گیاهی  نانو

 ند و اثرات ضدنانومتر را ارائه نمود 56تا  44سایز بین  با

سرطانی آن روی رده های سلولی سرطانی پستان 
MCF-7  کبد ، HepG-2 کولون ،HT29  و سلول

ها اثرات  را نشان دادند. در مطالعه آن Veroنرمال 
گرم در  میکرو 5/04برابر  IC50سمیت بیشتر با مقدار 

ساعت تیمار در مورد رده سلولی  42میلی لیتر طی 
یگر و رده ه های سرطانی دسرطان کبد نسبت به رد
کنون مطالعه ای در  تا(. 44) سلولی نرمال مشاهده شد

با استفاده از عصاره  ات نقرهذر خصوص سنتز سبز نانو
انجام نشده است و تنها   آرتمیزیا تزچرنیویاناگیاه بومی 

در زمینه سایر گونه های این گیاه  محدودی مطالعات
 ویجیاکومار .ه استانجام گرفته شددر نقاط مختلف دنیا 

 با استفاده از عصاره گیاه 4403و همکارانش در سال 
Artemisia nilagirica   را گزارش ذره نقره  نانوسنتز

نانونقره این نشان داد که ها  آننتایج مطالعه  دادند
سنتز . (43) باکتریایی است تولید شده دارای خواص ضد

 Artemisiaذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهی  نانو

annua  4402و همکاران در سال   توسط باساوگودا ،
باکتریایی و  اثرات ضد ها آن در مطالعهگزارش شد. 

مورد مطالعه قرار نقره  ذرات نانو ضد آنزیم تیروزیناز
ذره نقره سنتز  بیان کردند که نانو این محققان .گرفت

به عنوان احیا کننده شده با استفاده از عصاره گیاهی 
گزارش دیگر  (.42) ، مقرون به صرفه می باشدیقو

با  4402و همکاران در سال  آردهذرات توسط  سنتز نانو
 سنتز نانورائه شد. ا آرتمیزیا پالنز استفاده از عصاره گیاه

نقره در این مطالعه با استفاده از عصاره گیاه منجر به 
. نانومتر شد 41تشکیل ذرات کروی با اندازه متوسط 

 نقره تولید شده آن نانواثرات ضد باکتریایی  هم چنین،
 در تحقیق حاضر، .(45)ها مورد بررسی قرار گرفت 

با  سنتز شده به روش زیستی نانوذرات نقره اتاثر
تکثیر برروی    آرتمیزیا تزچرنیویانااستفاده از گیاه بومی 

سلول کلیه جنینی و  (HT29) کولون سلول سرطانی
 MTTآنالیز سمیت سلولی با انجام  (HEK293) انسان

نتایج نشان  مورد بررسی قرار گرفت.ساعت  42در طی 
غلظت زمان و داد که اثر کشندگی سلول ها، بستگی به 

 برای نانوشده محاسبه   IC50مقدارذرات دارد.  نانو
 مقداراز  کمتر HT29در رده سلولی سرطانی  نقره ذرات

 HEK293 نرمالدر رده ی سلولی  IC50 محاسبه شده
اثرات این نشان دهنده  محاسبه شد.ساعت  42در طی 
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برروی سلول های سرطانی ذرات  نانو مهاری بیشتر
با توجه به یافته های که  استنسبت به سلول نرمال 

اثر  می توانداین پدیده مطالعات قبلی یکی از دالیل 
در نفسی سلول ت روی سامانه برذره  نانومستقیم 

سلولی القاء مرگ  ور کلیبه ط .(44)میتوکندری باشد
یکی از مواد  )آپوپتوز( توسط نانو برنامه ریزی شده

به  بیوتکنولوژی ی نانو جذاب در حوزه رویکردهای
ذرات نقره در افزایش بیان ژن  اثرات نانوشمار می رود. 
در سلول های سرطانی و القاء مرگ  3پروتئاز کاسپاز 

شان داده برنامه ریزی شده سلولی در مطالعات مختلف ن
شامل می تواند  سلولی آپوپتوزمسیر ( 44،7)شده است 

 سلولی اندامکتوتیک پآپو های پرو رویداد به راه اندازی
فضای از  cکه با آزاد سازی سیتوکروم  ی باشدمیتوکندر

 .شودمی  شروع بین دو غشا این اندامک به سیتوزول
 میتوکندری در بنابراین با توجه به میزان فعالیت باالی

نسبت به سلول های  سلول های سرطانیتنفس فرایند 
برای عنصر نقره جهت تخریب  بستر مناسبی ،طبیعی

یکی دیگر از  .(47)دشومی  سلول های سرطانی فراهم 
سلول غشاء بین تفاوت های ریخت شناسی  دالیل،

 منافذ آن از لحاظ تفاوت اندازه های سرطانی و طبیعی

اندازه  شکل ودر ف اختالچنین  هم. (47)می باشد ها
ذرات سنتز شده می تواند نانومتر این  34تا  04حدود 

میزان سمیت قابل مالحضه در وت اتفدر  یعامل دیگر
در این نرمال بین سلول های سرطانی و  ذرات نانو

پیشنهاد می شود مطالعات بیشتر بنابراین  .مطالعه باشد
ذرات فلزی انجام  در مورد خواص ضد سرطانی نانو

رد تا اهمیت پزشکی این نانوذرات بیشتر مشخص گی
ذرات نقره  در تحقیق حاضر، نانوبه طور خالصه  .شود

آرتمیزیا با استفاده از گیاه بومی برای اولین بار 
روی تکثیر  بر   سنتز گردید و اثرات سمی آن تزچرنیویانا

کلیه  نرمال ( و سلولHT29سلول سرطانی کولون )
ا انجام آنالیز سمیت سلولی ( بHEK293جنینی انسان )

MTT  به دست نتایج  طبق قرار گرفت. ارزیابیمورد
سلول ها، بستگی به ه بر روی ذر نانواثر کشندگی آمده 

 هنانوذرمهاری  راث چنین همدارد.  ها آنزمان و غلظت 
برروی سلول های سرطانی نسبت به سلول نرمال 

ناسبی بیشتر می باشد که این ویژگی می تواند فاکتور م
ذره سنتز شده جهت مطرح شدن به عنوان  برای نانو

یک ترکیب دارویی در درمان سرطان )به علت اثرات 
 جانبی کم ( در نظر گرفته شود.
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Abstract 
Introduction: Nowadays, despite a different 

application of nanomaterials, there is a little 

information about their impact on human 

health. The current study deals with the 

green synthesis of silver nanoparticles 

(AgNPs) and evaluation of their 

cytotoxicity activity on human colon cancer 

(HT29) and human embryonic kidney 

(HEK293) cell lines. 
 

Materials & methods: The AgNPs was 

obtained from plant extract as a reducing 

and capping agent under green synthesis 

method. The AgNPs was confirmed by 

Ultraviolet-visible (UV-vis), transmission 

electron microscopy (TEM), and scanning 

electron microscopy (SEM). The 

cytotoxicity effect of AgNPs on cell lines 

was evaluated by using MTT assay after 24 

hours.  

 

Findings: The fabricated AgNPs were 

monitored characteristic surface Plasmon 

resonance peak at around 430nm. The 

morphological study on size and shape of 

AgNPs demonstrated that the particles were 

of spherical shape with varying sizes 

ranging from 10 to 30 nm. MTT assay 

revealed a dose-dependent anti-proliferative 

effect of AgNPs. At 100g/mL of 

synthesized AgNPs treated for 24 hours, the 

viability of HT29 and HEK293 cells was 

reduced to 18.55±1.02 (P0.001), and 
44.40±0.81 (P0.01), respectively.  

 

Discussion & conclusions: Based on the 

current results, the green synthesized 

AgNPs show more inhibitory effect on 

colon cancer cells than the normal cells. 

  

Keywords: AgNPs, Green synthesis, 

Cytotoxicity, Colon cancer 
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