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  نقره سنتز شده به روش سبز توسط عصاره  وذراتنآنتی اکسیدانی و سمیت نا اتبررسی اثر

 ( در مقایسه HepG2کبد) یبر سلول های سرطان روناس گیاهآبی 
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 چکیده
نانوذرات نقره از قرار گرفته اند. بسیاری دارو مورد توجه  زمینه های مختلف از جمله پزشکی ودر  بالقوه نانوذرات به دلیل توانایی مقدمه:

 سنتز شده به روش سبزنقره  که نانوذراتبررسی ها نشان می دهد  سرطان به شمار می آید.درمان دارورسانی و در شناخته شده ترین ترکیبات 
 اتلذا در این مطالعه توان آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوذرالتهابی می باشند.  ضد و اکسیدان، سیتوتوکسیک آنتی میکروبی، اثرات ضد دارای

استفاده از پروتوکل های با های سرطان کبد و سلول های نرمال فیبروبالستی پوست  بر علیه سلولروناس عصاره گیاه  نقره سنتز شده از 
  استاندارد بررسی شد.

 نتز شده بر علیهـــسوذره ننااری ــوان مهـــنانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی روناس تهیه شد و سپس ت ابتدا :مواد و روش ها

در غلظت های  اتوذرنبه منظور ارزیابی میزان سمیت این نا MTTمورد ارزیابی قرار گرفت. از روش  DPPHو  ABTSای آزاد ـــرادیکال ه
به این ترتیب که ابتدا سلول ها  استفاده شد.( HepG2( و سلول های سرطان کبد)HDFعلیه سلول های نرمال فیبروبالست پوستی)بر مختلف 

نهایت میزان سمیت با استفاده از محلول  ساعت در معرض غلظت های مختلف نانوذرات قرار گرفتند و در 42کشت داده شد و سپس به مدت 
MTT  .سنجش گردید 

نقره قادر است به صورت وابسته به غلظت اثر مهاری بر رادیکال های  اتدست آمده نشان داد که نانوذره نتایج ب :یافته های پژوهش

 01به باالی میزان مهار رادیکال های آزاد میکروگرم بر میلی لیتر  0421تا که با افزایش غلظت  اعمال نماید به طوری DPPHو  ABTSآزاد 
این نانوذرات قادر است سلول های نشان داد که  کبد افزایش نشان داد. نتایج حاصل از بررسی اثر سمیت نانوذره بر سلول های سرطاندرصد 

 :IC50آن که در این غلظت ها بر سلول های نرمال اثر کشندگی ندارد)( حال IC50: 6 µg/mlسرطانی را در غلظت های بسیار پایین مهار کند)

100 µg/ml.) 

است در غلظت چنین قادر  سنتز شده دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و هم اتنتایج نشان می دهد که نانوذر :نتیجه گیریبحث و 

سمیت نداشته باشد که همین امر این نانوذره را کاندیدی مناسب جهت پایین سلول سرطان کبد را مهار و در غلظتی مشابه بر سلول نرمال اثر 
 استفاده در مهار سلول های سرطانی می کند.
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 مقدمه 
رطان ها به شمار ــترین سد از رایج ــسرطان کب

ان ــرطان نشـــمار مرگ و میر ناشی از سمی آید و آ
تمامی بیماران در طی سال اول ابتال  می دهد که تقریباً

 عفونت ابتال به باال میر و مرگ فوت کرده اند که علت
 بیماران تعداد سفانهامی باشد، مت تــپاتیـــه ویروس

 افزایش یریچشمگ طور به جهان سراسر در تشخیصی
 .(0)یافت خواهد افزایش آینده دهه چند در و کرده پیدا

سلول های سرطان کبد به بررسی ها نشان می دهد که 
جمله رادیوتراپی مقاوم  برخی از درمان های رایج از

هستند لذا شناسایی درمان های موثر و ایمن می تواند 
و جلوگیری از  یدر جهت حذف سلول های سرطان

، تولید مـــعل نولوژیــ. نانوتک(0)سرطان موثر باشد
و  شناسایی و دستکاری مواد در مقیاس نانو می باشد

پزشکی دارای طیف وسیعی از کاربردها در زمینه های 
 .(4)مانیتورینگ و درمان سرطان استشامل تشخیص، 
، طالجمله  شامل طیف وسیع فلزات ازنانوذرات فلزی 

وند و حتی از فلزات ــمی شو پاالدیوم  پالتین ه،نقر
. (3)نیکل، کبالت و مس قابل سنتز استپایه ای چون 

هر یک از این ترکیبات دارای ویژگی های منحصر به 
فردی می باشند برای مثال می توان به نانوذرات نقره 

د میکروبی و ـنانوذرات با خواص ض ایناشاره نمود. 
کاندیدی مناسب در جهت استفاده نتی اکسیدانی خود آ

تولید  .(2)استو غیره  ، بهداشتیپزشکی و داروسازی در
میایی و نانوذرات با روش های مختلف فیزیکی، شی

تمرکز آن بیشتر بر سنتز  و (2)زیستی انجام پذیر است
سیدانی ـــنانوذرات با خواص ضد میکروبی و آنتی اک

 ابله باـــوان از آن ها برای مقـــت د که میـــمی باش
در . (6)استفاده نمودبیماری های دژنراتیو و سرطان 

سنتز نانوذرات به روش های فیزیکی و شیمیایی، 
استفاده از ترکیبات غیر قابل تجزیه به عنوان عوامل 

محیط زیست و طور بالقوه برای به کاهش دهنده 
روش  اخیراً لذا، .(7)سیستم بیولوژیکی خطرناک است

 دارویی با ستفاده از عصاره گیاهانزیستی سبز با ا
خواص مختلف از جمله خاصیت آنتی اکسیدانی به دلیل 

در سنتز نانوذرات، اهمیت خاصی به  ترکمو هزینه زمان 
استفاده از نانوذرات به عنوان . (0)دست آورده است

فت عوامل درمانی فرصت های جدیدی را برای پیشر
. گیاهان به دلیل روش های درمانی فراهم می آورد

چنین ارائه  عاری بودن از مواد شیمیایی سمی و هم
نتز نانوذرات ایفا ـــپوشش طبیعی نقش مهمی در س

 .(9)می کنند
بیشترین اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های گیاهی 

ند فالونوئیدها، ـــنلی مانــبه دلیل حضور ترکیبات ف
، اً. اخیر(01-04)یدفنولیک، تانن ها و دیترپن ها استاس

دان های طبیعی و آنتی ــسیــروند تحقیق در آنتی اک
ری و شناسایی ـــاکسیدان مصنوعی منجر به غربالگ

آنتی اکسیدان های جدید از منابع گیاهی شده است. 
گزارش شده است که آنتی اکسیدان مصنوعی دارای 

 .(03)ضد انعقادی و ضد توموری است ضد ایدز،اثرات 
 کاهندگی با ظرفیت و اکسیدانی آنتی پتانسیل برآورد
 به ها روش شود. این می انجام مختلفی های روش
 هیدروژن و الکترون انتقال بر مبتنی های تست عنوان
 و DPPH،ABTS، FRAP . اند شده بندی طبقه

Folin Ciocalteu بر مبتنی آزمایشات از هایی نمونه 
 ایی،ــش هـــین واکنــهستند. در چن الکترون انتقال
 را به ها الکترون های موجود در نمونه اکسیدان آنتی

 فلزی یون یا DPPH رادیکال مانند هایی اکسیدان
انتقال می دهند.  Folin Ciocalteu واکنش در موجود

 موج طول یک در جذب در تغییرات ثبت با این، بر بنا
 از توان می را نمونه یک کاهش کل ظرفیت خاص،

ت ــعالیـــف .(02)کرد محاسبه استاندارد منحنی یک
آنتی اکسیدانی در عصاره گیاهی می تواند نقش مهمی 

کسیژن تک و سه گانه، تجزیه پراکسیدها و یا در رفع ا
 بر بنا .(02)خنثی سازی رادیکال های آزاد داشته باشد

اکسیدانی باالتر  این فرض شده است که فعالیت آنتی
حی ماده ــنانوذرات ممکن است به دلیل جذب ترجی

آنتی اکسیدان از عصاره بر روی سطح نانوذرات باشد.  
آن ها بر از جمله ویژگی های دیگر نانوذرات اثر سمیت 

که با توجه به نوع نانوذرات و  سلول های سرطانی است
 .(06،07)دودمان سلولی می تواند متفاوت باشد

ترهای مختلف مانند میزان سطح، اندازه ذرات و پارام
وذرات را ــــیت نانــطح، سمــذیری ســـش پـواکن

هزاران . (00)در عصاره های گیاهی تعیین می کنند
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انسل خوب جهت ارائه درمان ــگونه گیاهی دارای پت
مستقیم و یا حاوی ترکیبات درمانی وجود دارد. گیاهان 

زمایشگاه های شیمی قرار گرفته آمورد توجه بسیاری از 
بیوملکول های مختلف از و قادر به بیوسنتز بسیاری 

با ساقه خاردار و  خودرو است گیاهی . روناس(02)است
 شمال در مدیترانه، مناطقدر  عی حدود دو متر کهاارتف

در بسیاری از . روید می آسیا مناطق برخی و آفریقا
از این گیاه در تولید رنگ استفاده می گردد. مجامع 

بررسی های بیشتر نشان داده که روناس گیاه دارویی 
مهمی است که برای درمان بیماری های مختلف مورد 

وجود ترکیبات فنول و فالونویید  ،استفاده قرار می گیرد
این گیاه می تواند اثر آنتی اکسیدانی این گیاه را توجیه 

گیاه به  که تاکنون از این با توجه به این .(09)نماید
ه بود لذا در این استفاده نشد منظور سنتز نانوذرات

شد سنتز  با استفاده از گیاه روناسنقره مطالعه نانوذرات 
ی های ــــژگـــبا تکیه بر وین آو اثرات بیولوژیک 

آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی بر علیه دودمان سرطان 
مورد  فیبروبالستی پوست کبد در مقایسه با سلول نرمال

 گرفت.ارزیابی قرار 

 مواد و روش ها
 دو بررسی این انجام منظور به :استفاده مورد مواد
 انسانی کبد سرطانهای  سلول شامل سلولی دودمان

(HepG2 )پوستی فیبروبالست نرمال سلول و(HDF  )
 مشهد فردوسی دانشگاه زیستی فناوری پژوهشکده از

 نیـــجنی رمــس ،DMEM کشت محیط. گردید تهیه
 فسفات بافر تریپسین، ک،ـــوتیــبی آنتی ،(FBS)گاوی

(PBS )ارکـــم با Invitrogen گردید تهیه .ABTS، 
DPPH جهت سیگما شرکت از پرسولفات پتاسیم و 
تمام مواد  .گردید تهیه اکسیدانی آنتی اثر بررسی
از کمپانی یی مورد استفاده در سنتز نانوذرات شیمیا

 مرک خریداری شد. 
 در( گرم 01)پودر روناس :تهیه عصاره آبی روناس

 21 دمای در مخلوط گردید و مقطر آب لیتر میلی 011
 طریق از عصاره. حرارت داده شد گراد سانتی درجه
 .تمن صاف گردیدیصافی وا ذکاغ

نقره از عصاره گیاه روناس با  بیوسنتز نانوذرات
ده از روش ابا استفقره ــن نانوذرات زـــسنت :روش سبز

قربانی و همکاران با اندکی تغییر صورت گرفت. برای 

یک میلی موالر  AgNO3 میلی لیتر 211این منظور 
میلی موالر  011روناس با غلظت  عصاره لیتر میلی 0 با

 مخلوط گراد سانتی درجه 32 دمای در دقیقه 61 برای
 اتاق دمای در دیگر ساعت 4 در مجدداً سپس و شد
 از استفاده با ای قهوه جامد محصول .گرفت قرار

 و دقیقه 01 برای دقیقه در دور 111/01 با سانتریفوژ
. شد آوری جمع مقطر آب با دقیق شستشوی

 درجه 22 دمای در شدن خشک با نهایی محصوالت
 .(41)آمد دسته ب گراد سانتی
جش ــسن :زیابی توان آنتی اکسیدانی نانوذراتار

ز بهترین روش ها زان مهار رادیکال های آزاد یکی امی
اکسیدانی مواد به شمار می آید. برای ارزیابی توان آنتی 

  DPPHو  ABTSای آزادــاز روش مهار رادیکال ه
می توان به عنوان دو روش رایج به منظور سنجش 
فعالیت آنتی اکسیدانی مواد استفاده نمود. روش 

DPPH   توسط  0920اولین بار در سالBlois  مورد
  .(40)استفاده قرار گرفت

)از DPPH ال های آزاد ـــرادیک دو روشدر این 
شده و  ءاحیا)از سبز به زرد(   ABTSبه زرد( وارغوانی 
 ءتغییر می یابد و ترکیباتی که قابلیت احیا ها رنگ آن

ل ــوان عوامـــارند به عنداین رادیکال های آزاد را 
 آنتی اکسیدان در نظر گرفته می شوند. 

این  :DPPHارزیابی میزان مهار رادیکال آزاد 
باال یکی از ت ـــروش به دلیل ساده بودن و حساسی

رایج ترین روش های مورد استفاده در ارزیابی فعالیت 
. (44)آنتی اکسیدانی ترکیبات مختلف به شمار می رود

اساس این روش بر جذب هیدروژن توسط رادیکال آزاد 
DPPH  و تغییر رنگ آن از ارغوانی به زرد می باشد که

نانومتر  207سبب کاهش میزان جذب در طول موج 
بیشترین  DPPHمی گردد چرا که رادیکال های آزاد 

در این نانومتر دارند.  207میزان جذب را در طول موج 
میلی لیتر  9/06در  DPPHمیلی گرم از پودر  0روش 

ل کاری مورد استفاده اتانول حل شد و به عنوان محلو
ر رادیکال های آزاد قرار گرفت. برای ارزیابی میزان مها

ابتدا نیم میلی لیتر از غلظت های توسط نانوذرات 
که با روش رقیق سازی سریالی به مختلف نانوذره 
( میکروگرم بر میلی لیتر 0421تا  39)دست آمده است

ر د و در ادامه به هـــازی شــدر میکروتیوپ آماده س
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 DPPHمیکروتیوپ حجم برابری از رادیکال آزاد 
 از اتانول به عنوان کنترل منفی و از .(43)افزوده شد

BHA به عنوان کنترل مثبت سیدان سنتزی( )آنتی اک
ی میزان مهار رادیکال آزاد از استفاده شد. برای ارزیاب

که اشاره دارد به غلظتی از  شداستفاده  IC50 شاخص
ال های آزاد ــاز رادیکدرصد  21ماده که سبب مهار 

می گردد. میزان این شاخص را می توان از رابطه ذیل 
 محاسبه نمود:

OD کنترل-OD /نمونهOD 011×کنترل 
رادیکال : ABTSارزیابی میزان مهار رادیکال آزاد  
به همین دلیل  است DPPH از فعال تر ABTSآزاد 

سرعت واکنش پذیری آن با ترکیبات آنتی اکسیدانی 
بیشتر از سایر رادیکال های آزاد می باشد. به همین 
دلیل به طور گسترده ای از این روش استفاده می گردد. 

  ABTSدر این روش ابتدا با استفاده از اکسیداسیون 
 ABTSتوسط پتاسیم پر سولفات رادیکال های آزاد 

ده و سپس میزان مهار این رادیکال ها توسط تولید ش
ردد. این ـــیدانی بررسی می گـــترکیبات آنتی اکس

 732رادیکال های آزاد بیشترین جذب را در طول موج 
نانومتر دارا می باشند و لذا مهار این رادیکال ها سبب 
کاهش میزان جذب در این طول موج می گردد. در این 

و  تهیه شدمیلی موالرABTS (7  )روش ابتدا محلول 
سپس پتاسیم پر سولفات جهت اکسیداسیون به آن 
اضافه گردید در ادامه جهت کامل شدن روند 
اکسیداسیون و تولید رادیکال های آزاد این محلول به 

سپس محلول ساعت در تاریکی قرار گرفت.  06ت دم
 732در طول موج  17/1ن به جذب دحاصل تا رسی

وان محلول کاری مورد عننانومتر رقیق سازی شد و به 
استفاده قرار گرفت. در ادامه غلظت های مختلف 

 ABTSنانوذره تهیه و با حجم برابر از محلول کاری 
مخلوط و به مدت یک ساعت در دمای اتاق و در 
تاریکی قرار گرفت. پس از طی انکوباسیون میزان جذب 

زان مهار با نانومتر اندازه گیری و می 732در طول موج 
)کنترل محاسبه شد. از اتانول استفاده از فرمول باال

 . (02)استفاده شد( ل مثبترکنت) BHAو منفی( 
اثر جهت ارزیابی  :سلولیسمیت ارزیابی آزمون 

در  استفاده شد MTTاز آزمون  سمیت سلولی نانوذرات

این بررسی تنها فاکتور غلظت مورد ارزیابی قرار گرفت 
  42بر سلول ها،  به همین منظور میزان سمیت نانوذرات
. این آزمون بر ساعت پس از تیمار  ارزیابی گردید

یدروژنازهای ـــط دهــتوس MTT اءــیــاحاس ـــاس
رمازان های زنده و ایجاد رنگ فو میتوکندریایی سلول

. برای این منظور ورت می گیردـــارغوانی رنگ ص
و سلول های نرمال ( HepG2)ی سرطان کبدها سلول

(HDF ) 012 به تعداد به صورت جدا از هم
سلول  0×

یی خانه ای با حجم نها 96درون پلیت  چاهکدر هر 
 42پس از گذشت میکرولیتر کشت داده شدند و  011

، µg/ml 011)با غلظت های مختلف نانوذرهساعت، 
از سلول های تیمار تیمار شدند.  (4، 2، 6، 04، 42، 21

سه برای هر گروه  نشده به عنوان کنترل استفاده شد.
تیمار، هر  از پس ساعت 42در نظر گرفته شد.  تکرار

در حالل  ل شدهــکیـــفورمازان تش کریستال های
DMSO  نانومتر با استفاده  271در حل شدند و سپس

اندازه گیری شد. در انتها میزان جذب  االیزا ریدراز 
نمونه به  ODسلولی به صورت نسبت  درصد تکثیر

OD درصد غلظت  21محاسبه شد و  011×کنترل
 . (42)در نظر گرفته شد IC50 به عنوان مهاری،

جهت آنالیز داده ها  SPSSاز نرم افزار  آنالیز آماری:
برای بررسی نتایج و مقایسه میانگین استفاده گردید. 

مختلف از آزمون تجزیه واریانس یک  های عصاره
آزمون از پس سو  جهت مقایسه کلی ANOVAطرفه 
LSD ها برای هر  تمامی اندازه گیری .داستفاده ش

ورت ـــبه ص قادیرــد و مــرار شـــنمونه سه بار تک
 .دانحراف معیار گزارش گردی±نــمیانگی

 پژوهش یافته های
 :ABTSمهار رادیکال آزاد  جش میزانـــسن

ظت در معرض ـــلغان داد که ـــنشداده ها ز ــآنالی
 برعناداری ـــاثیر مـــت وذراتــــری با نانـــقرارگی

 انــــهم (.P≤0.001)رددا ABTSار رادیکالـــمه
طور که داده ها نشان می دهد میزان مهار رادیکال آزاد 

ABTS زایش ـــاف وذراتــــش غلظت نانــــبا افزای
که در  د به طوریــــرا نشان می ده ریـــچشمگی
 22میزان مهار  لی لیترـــکروگرم بر میـــمی 39غلظت 
میزان مهار  0421ظت به ــــش غلـــو با افزای درصد
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  .(0 شماره ودارــــ)نمدادشان ــــزایش نــــاف درصد 02
 

 
  ختلف نانوذراتمدر غلظت های  ABTSبررسی میزان مهار رادیکال  .1شماره  نمودار

 ***P≤0.001با سطح معنی داری روناس  سنتز شده توسط گیاه نقره
 

 
 بررسی :DPPHمهار رادیکال آزاد  سنجش میزان

ان ــنش DPPHای آزاد ــنتایج میزان مهار رادیکال ه
میزان مهار نیز  می دهد که با افزایش غلظت نانوذرات

ار ــیزان مهـــاست. م تهـــداش چشمگیریافزایش 
میکروگرم بر میلی لیتر  39زاد در غلظت آرادیکال های 

 026می باشد و با افزایش غلظت به درصد  40در حدود 

درصد  23میکروگرم بر میلی لیتر این میزان به حدود 
 0421. میزان مهار رادیکال آزاد در غلظت افزایش یافت

که  استدرصد  91بر میلی لیتر در حدود میکروگرم 
بر  اری نانوذراتـــزایش اثر مهـــن دهنده افنشا

ظت ـــته به غلــد به صورت وابسزاآای ــرادیکال ه
 . (4 شماره است)نمودار

 
 

 
  ختلف نانوذره نقرهمدر غلظت های  DPPHبررسی میزان مهار رادیکال  .2شماره  نمودار

 ***P≤0.001با سطح معنی داری  روناس ز شده توسط گیاهتسن
 

 

مقایسه اثر مهاری نانوذره بر رادیکال های آزاد 
DPPH  وABTS  نشان می دهد با تکیه بر نمودارها

های آزاد ایجاد شده  که این نانوذره قادر است رادیکال
زیادی مهار کند که تا حدودی با مهار را به میزان 

برابری می کند. نانوذره  BHAرادیکال های آزاد توسط 
ال های آزاد ــــتر رادیک نـــدر غلظت های پایی

DPPH تر از ـــرا بهABTS ند اما با ـــهار می کــم
ال های ــکـــهار رادیـــزایش غلظت میزان مــاف
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ABTS تر از ــبیشDPPH  (. 3 شـــماره ودارـــنمد)ــمی باش 
 

 
 در غلظت های مختلف  ABTSو  DPPHمقایسه میزان مهار رادیکال . 3شماره   نمودار

 ***P≤0.001با سطح معنی داری  روناس توسط گیاه نانوذره نقره

 
 HDFبر سلول های  ارزیابی میزان سمیت نانوذرات

شده  های تیمار سلول درصد زیستایی: HepG2و 
نشـــده در  ای تیمارـــــهـ ـلولــس ت بهـــنسب

در دو ( µg/ml 011 ،21 ،42 ،04 ،6 ،2 ،4)غلظت های
 نمـودار)محاسبه گردیـددودمان سلولی مورد بررسی 

داده ها نشان می دهد که نانوذرات  آنالیز  (.2 شماره
انسانی داشته  کبداثر مهاری بر سلول های سرطان نقره 

و قادر است این سلول ها را در غلظت های مختلف 
 بر وذراتـمیزان مهار نان نتایج نشان می دهدمهار نماید. 

ه غلظت تیمار سلول ها با سلول های سرطانی ب 
که با افزایش غلظت  طوریه . ببستگی داردنانوذرات 
ایی سلول ها کاهش و سمیت نانوذرات زیست نانوذرات

غلظتی است میکروگرم بر میلی لیتر  6افزایش می یابد. 
ا دچار آپاپتوز ــول هــاز سل درصد 21که در آن حدود 

بر سلول های ه اند. بررسی میزان سمیت نانوذرات شد
HepG2  اثر مهاری شدید نشان می دهد که نانوذرات

ت رشد سلول ها را در ــه و قادر اســبر سلول ها داشت
 نیز مهار کند. غلظت های پایین

 

 
 

 بررسی درصد زیستایی سلول های سرطان کبد انسانی در تیمار با غلظت های مختلف نانوذره  .4شماره  نمودار

 ***P≤0.001با سطح معنی داری  سنتز شده بر سلول ها می باشد نشان دهنده اثر سمیت باال نانوذراتکه 

 





 و همکاران مسعود همایونی تبریزی -...بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت نانوذرات نقره سنتز شده

06 
 

را بر  وذراتـــت نانـــاثر سمی 2 شماره نمودار
طور که  سلول های نرمال نشان می دهد. همان

ت به ـــال نسبــول های نرمــمشاهده می گردد سل
مقاوم بوده و لول های سرطانی در تیمار نانوذرات س

باال نشان  ایجـــزیستایی باالتری را نشان می دهد. نت

می دهد که نانوذره سلول های سرطانی را نسبت به 
ن تر و قدرت باالتری ـــت پاییـــسلول نرمال در غلظ
را کاندیدی  همین امر این نانوذرات سرکوب می کند که

رطان ــــان ســتفاده در درمـــب جهت اســـمناس
 می کند.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرمال پوست انسانی در تیمار با  ررسی درصد زیستایی سلول هایب .5شماره  نمودار

 ***P≤0.001و با سطح معنی داری  غلظت های مختلف نانوذره

 
 

سلول های تیمار شده با تغییرات مورفولوژی  بررسی
نقره در غلظت های باالتر  اثر سمیت نانوذرات نانوذره:

، بب شدـــحی را ســمورفولوژی بسیار واضتغییرات 
نشان داده شد  0شماره  طور که در شکل همان

ساعت به  42فولوژی سلول های تیمار نشده پس از رمو
صورت دوکی با هسته مشخص و در اندازه های 

لظت نانوذرات ـــاشد. اما با افزایش غیکسان می ب
اتی را از قبیل کاهش در اندازه و سایز، سلول ها تغییر

تغییر در شکل، چین خوردگی و جوانه زنی سیتوپالسمی 
نده اثر ـــان دهــــایج نشـــتند که این ندرا نشان دا

رطانی ــــلول های ســـبر س وذراتــــت نانــسمی
 می باشد. 

 

 
 تیمار شده با  HepG2بررسی تغییرات مورفولوژیکی سلول های  .1شماره  شکل

 غلظت های مختلف نانوذره در مقایسه با سلول های تیمار نشده
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  و نتیجه گیری بحث
علم نانو تکنولوژی و سنتز مواد در مقیاس نانو 
امروزه بسیار مورد توجه قرار دارد. نانوذرات دارای 
خواص فارماکولوژیکی متعددی هستند که همین امر 
منجر به استفاده وسیع آن ها در مباحث مربوط به 

سنتز نانوذرات به روش های سالمت و دارو شده است. 
میت کمتر جایگزین بیولوژیکی به دلیل سادگی و س

روش های فیزیکی و شیمیایی شده و رواج زیادی پیدا 
استفاده از گیاهان در زمینه سنتز نانو  .(42)نموده است
، زیست سازگار بودن و خواص سمیت کمبه دلیل 

شده به سرعت در حال انجام دارویی گیاهان استفاده 
از جمله اندازه و  ای بسیاریــورهــفاکت. (0)است

یسم های سلولی نانوذرات ــبر روی مکانمورفولوژی 
ه اندازه د کـــبررسی ها نشان می ده، موثر می باشد

ن توسط سلول رابطه معکوس نانوذرات با میزان جذب آ
که با کاهش اندازه میزان جذب افزایش  طوریه دارد ب

نانوذرات با شکل ، از طرفی (46)می یابد و بالعکس
یله ای ــت به نانوذرات مـــکروی جذب بهتری نسب

ات اثرات آن ها نیز این با تنوع نانوذر بر بنا (46)دارد
لذا بررسی های مختلفی بر روی  .(47)متنوع است

نانوذرات سنتز شده به روش های مختلف صورت 
مطالعات مختلفی بر روی ویژگی های  گرفته است.

آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی نانوذرات سنتز شده 
که با مطالعه حاضر قابل ( 40،49)صورت گرفته است

ر اثر ـالعه حاضـــمقایسه و بررسی می باشد. در مط
آنتی اکسیدانی نانوذره سنتز شده به روش سبز از گیاه 

مهار رادیکال های  سنجش میزانروناس با استفاده از 
بررسی شد و نتایج نشان داد  ABTSو  DPPHآزاد 

که میزان مهار رادیکال های آزاد با افزایش غلظت 
بررسی میزان مهار رادیکال آزاد افزایش می یابد. 

DPPH  سنتز شده از گیاهاننقره  نانوذراتاستفاده از با 

chenopodium murale ،توت هندی ،Piper 

longum  وBergenia ciliate  نشان داد که میزان
و تمامی یکال های وابسته به غلظت نانوذرات مهار راد

یاهان فوق قادر به مهار ـــتز شده از گــنانوذرات سن
در . (43، 31-34)می باشند  DPPHزاد آرادیکال های 

میزان مهار رادیکال های 4103مطالعه دیگری در سال  

 توسط نانوذره نقره سنتز شده از DPPHو  ABTSآزاد 
مورد بررسی قرار  Prunus armeniaca میوه زردآلو

و نتایج نشان داد که نانوذره سنتز شده قادر است گرفت 
د از ـــدرص 21میزان  04/7و  00/06ت ـــلظــدر غ

 .(33)را مهار کند  ABTSو DPPHرادیکال های آزاد 
مقایسه این نتیجه با نتایج بررسی حاضر نشان می دهد 
که نانوذره سنتز شده از روناس دارای اثر آنتی اکسیدانی 

ی ــبسیار قوی بر روی هر دو رادیکال آزاد مورد بررس
توسط  4102در مطالعه دیگری که در سال می باشد. 

Mittal اثر مهار نانوذره نقره  و همکاران صورت گرفت
رادیکال های آزاد  بر  S. cuminiسنتز شده از گیاه

ABTS  وDPPH ی مهار ـــابی شد. بررســـارزی
غلظت میانه ای  ABTSو  DPPHرادیکال های آزاد 

میکرولیتر را نشان داد که  30/66و  09/44حدود 
مقایسه با نتیجه مطالعه حاضر توان آنتی اکسیدانی 

در  .(02)باالی نانوذره نقره روناس را نشان می دهد
سمیت نانوذره بر سلول های سرطان  مطالعه حاضر اثر

مورد بررسی قرار گرفت ( HDFو نرمال) (HepG2)کبد
تز شده قادر است ـــو نتایج نشان داد که نانوذره سن

 011 و 6حدود   IC50با به ترتیب سلول ها را 
مهار نماید. از آن جا که سمیت  میکروگرم بر میلی لیتر

نانوذرات بر دودمان های مختلف بسته به ویژگی 
نانوذرات و نوع دودمان مورد بررسی متفاوت می باشد 

عات مختلفی در این زمینه انجام شده است. اللذا مط
موجود در  SH گروه به مطالعات نشان می دهد که نقره

 تغییرات به منجر و شود می متصل سلولی غشای سطح
 عالوه. شود می پالسما غشاء پذیری نفوذ مورفولوژیکی

 طریق از سلول مرگ باعث نقره نانوذرات این، بر
یب شوند و به این ترت می تنفسی زنجیره بر ثیرگذاریتا

ای در سال  در مطالعه. (32)قادر به مهار سلول ها است
نقره سنتز شده از عصاره  اثر سمیت نانوذرات 4102

( Dalton lymphomaلو بر سلول های لنفوما)آزرد
نقره  غلظت میانه نانوذراتمورد ارزیابی قرار گرفت و 

گزارش شد که در مقایسه میکرو گرم  21زردآلو حدود 
سمیت بسیار پایینی را  µg/ml  6روناس با نانوذرات

 4102مطالعه انجام شده در سال . (02)نشان می دهد
که  بر روی سلول های اپیتلیال لثه انسانی نشان داد
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ره می تواند در ـــنق وذراتــتیمار این سلول ها با نان
میکروگرم بر میلی لیتر  21غلظت های پایین زیر 

زیستایی سلول ها را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به 
طور که  همان. (32)پتوز و مرگ سلولی شودء آپوالقا

ده دارای نتایج باال نشان می دهد نانوذرات سنتز ش
ان ـــتایج باال نش. مقایسه ناثرات متفاوتی می باشند

اس دارای اثر ــــره رونـــنق می دهد که نانوذرات
چنین اثر آن بر  هم. آنتی اکسیدان بسیار باالی است

 رطانی نشان می دهد که این نانوذراتسلول های س
لظت پایین درصد زیادی از زیستایی قادر است در غ

شان دهنده نقش ارزنده سلول ها را کاهش دهد که ن
. بررسی این نانوذرات در مهار سلول های سرطانی است

نقره سنتز شده از  تایج باال نشان می دهد که نانوذراتن
 می تواند با انجامروناس با ویژگی های آنتی اکسیدانی 

نتی اکسیدان مورد ل آبررسی های بیشتر به عنوان مکم
چنین پتانسیل مهاری این نانوذره  استفاده قرار گیرد هم

را این نانوذرات می تواند رطانی ـــای ســــبر سلول ه
هت ــجب ــــاســــدی منـــدیـــکانوان ـــبه عن

عرفی ــــمرطان ــــان ســــری و درمــــگیپیش
 کند. 
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Abstract 

Introduction: Nanotechnology and 

nanoparticles have significantly been 

considered for their potential in various 

fields including medicine and treatment. 

Silver nanoparticles are the most important 

nanoparticles that play an important role in 

treatment of cancer. Previous studies 

showed that silver nanoparticles have 

several properties such as antioxidants, 

anti-cancer and antibacterial. Therefore, in 

this study, the antioxidant properties of 

silver nanoparticles synthesized by Rubina 

tinctorum L (Ru-AgNPs) were investigated, 

using standard protocols. Subsequently, the 

cytotoxicity effects of the synthesized 

nanoparticles were evaluated on cancer 

cells  ( HepG2) compared to normal ones 

(HDF). 

 

Materials & Methods: In this study, the 

antioxidant effect of Ru-AgNPs was 

evaluated using ABTS and DPPH free 

radicals scavenging assay.  The MTT 

procedure was used to evaluate the 

cytotoxic properties of the nanoparticle 

against two cell lines examined 24 hours 

after exposure. 

 

Findings: The results showed that Ru-

AgNPs was able to inhibit ABTS and 

DPPH free radicals depending on the 

concentration. The MTT results 

demonstrated that this nanoparticle can 

inhibit liver cancer cells in very low 

concentrations (IC50: 6µg/ml), but does not 

have an inhibitory effect in similar 

concentration on normal cells (IC50: 

100µg/ml). 

 

Conclusion & Discussion: Our results show 

that Ru-AgNPs has an antioxidant effect 

and is able to inhibit the HepG2 cells in a 

low concentration too, but it does not have 

any toxic effects in a similar concentration 

on HDF cells, which makes this 

nanoparticle a suitable candidate for use in 

inhibiting cancerous cells. 

 

Keywords:  silver nanoparticles, Rubia 

tinctorum plant, antioxidant, cytotoxic
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