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 چکیده: 

ها و همچنین پیشررفت روز تاثیرات مثبت گیاهان دارویی در کنترل و درمان بیماریبا توجه به  هدف: 

کارهرای مررثری در افزون علوم جدید مانند نانوتکنولوژی، می توان با ترکیب علوم سنتی و جدیرد، راه

ها بدست آورد. لذا در این تحقیق، هدف کمک به درمران زخرب برا اسرتفاده از کنترل و درمان بیماری

وذرات اکسید روی تهیه شده با عصاره گیاه افسنتین می باشد. گیاه افسنتین بره عنروان یرک گیراه نان

درد  ی،خروا  درد براکتر یدارا اکسرید روینانوذرات  کاهنده التهاب و آنتی اکسیدان مطرح است.

 .شودیاستفاده م یپوست یهاکرم یددر تول یابه طور گسترده کهکننده هستند  یو دد عفون یابهالت

در این پژوهش عصاره آبی گیاه افسنتین تهیه شد. نانوذرات اکسید روی نیز به   شناسی پژوهش:روش

صورت شیمیایی سنتزشدند. همچنین نانوذرات اکسید روی با استفاده از عصاره آبری افسرنتین سرنتز 

، مرورد بررسری اررار شده و آماده استفاده شدندو اثرات آنها بر میزان ترمیب زخب القا شده در موش ها

-XRD  ،TGA ،UV-vis DRS ،FTهای ذرات با استفاده ازآنالیزنانو ساختاری خصوصیات گرفت.

IR، BET ، وSEM در هر گروه  4.ندبررسی شد(5گروه موش صحرایی نژاد ویستار=n )  آماده تیمار

نانوذرات تهیره شرده روز تحت تاثیر عصاره و  18شدند. بعد از ایجاد زخب در پوست موش ها، به مدت 

در  یشرروندهپ تغییررات . هر سه روز یکبار پانسمان زخب تعویض وتصویربرداری انجام شرد.ارار گرفتند

، از هجردهبو دوازدهب  ،ششبدر پایان روزهای  شد. ثبتروز  18 یکبار و به مدت روز 6زخب هر  یهناح

 هراییزیرنر  آم یبررا هرای هرر گرروه، نمونره بررداری صرورت گرفتره ومحل زخب یکی از مرو ش

  .ارار گرفت رد استفادهموماسون  ین وائوز -هماتوکسیلین 
کره  تعیرین شرد نرانومتر 19روی سنتز شده به روش زیستی، اکسید نانوذراتمیانگین سایز   :هایافته

انردازه آنهرا کراهش یافتره نرانومتر   19.5به روش شیمیایی ) تهیه شدهروی نسبت به نانوذرات اکسید

های عصاره گیاهی بره حضور مولکول FT-IR و TGA ،UV-vis DRSهای . همچنین تکنیکاست

نتایج نشران دهنرده کراهش معنری دار انردازه زخرب در  همراه اکسید روی تهیه شده را تأیید نمودند.

 است.های تیمار شده با نانوذره تهیه شده با عصاره افسنتین نسبت به گروه کنترل موش
تلفیق علوم سنتی و جدید، ترأثیر   با توجه به نتایج حاصل، می توان نتیجه گیری کرد که  گیری:نتیجه

 در تسریع بهبودی زخب ایجاد کرده است.داری معنی

 سنتز سبز –ترمیب زخب  – Artemisia absinthium -نانوذرات اکسید روی   های کلیدی:واژه
 





 مقدمه و هدف  -1

 

 نانوذره-1-1

 تعریف نانو ذره-1-1-1

و در ابتدا از  نامیده می شود نانوذره یک متر باشد 10-7تا 10-9ذره ای که ابعاد آن      

گرفته شده است. اگر بخواهیب مفهوم آن را خوب درک کنیب و با  1کوتولهکلمه یونانی 

یک نانومتر به اندازه اتب در کنار هب  3ارار گرفتن  ، مثال فیزیکی یا زیستی تعیین کنیب

نانومتری می باشد. یا ویروس  5/2جانداران یک رشته  DNAدخامت یک مولکول یا 

HIV  125  باشد. یک نانومتر می 100،000نانومتر و یک تار موی انسان در حدود

 2حجیباصطالحاً از نانو ذرات به عنوان رابطی بین مواد  نانومتر دخامت دارد. 50پروتئین 

و حجیب دارای خوا  فیزیکی  توده ایشود. مواد میهای اتمی یا مولکولی یاد و سازه

ها  هستند، اما در مقیاس نانو ویژگی ثابت بودن )بدون در نظر گرفتن اندازه آن یثابت

 . (Thakkar et al, 2010) افتدخوا  اغلب اتفاق نمی

ویژگی مواد با ویژگی نانو مواد به علت داشتن سطح تماس زیاد بسیار متفاوت می    

مانند الکترونیک، لوازم آرایشی،  هاییزمینهدر  های زیادی استفادهنانوذرات فلزی باشد. از 

. به عنوان مثال، شودمی داروییو فناوریزیست، صنایع بسته بندی، هاانواع پوشش

به علت توانند با یک ماده جامد در دمای نسبتًا پایین و اغلب بدون ذوب، می نانوذرات

ها برای کاربردهای بهبود سریع و آسان پوشش باعثشوند و سطح تماس زیاد ادغام 

به صورت غیر مخرب اتصال  DNAتوانند به رشته فلزی می الکترونیکی شوند. نانوذرات

گونه اتصاالت کاربردهای فراوانی در این. دو باعث بیان یا عدم بیان یک ژن شون یابند

گذاری در جای به منظور ذراتنانواز  تواندارند. همچنین میو درمانی پزشکی تشخیصی 

های زیست تصویربرداری، درمان و یا کاربردبرای عروق یا اندام هدف به صورت مودعی 

 .(Thakkar et al, 2010) نمودپزشکی، استفاده 

 

 نانوذراتتاریخچه -1-1-2

                                                                                                                               
1-Dwraft  
2-Bulk 



 

 

که ذرات سازنده مواد چه هستند و مواد تا چه  ندبشر در ابتدا در این فکر بودافراد 

سال  400شاید دموکریتوس، فیلسوف یونانی که حدود . اندازه می توانند ریز و خرد شوند

زیسته و از واژه اتب به معنی تقسیب نشدنی استفاده کرده است را  ابل از میالد مسیح می

 .  Horikoshi and Serpone, 2013) یانگذار فناوری نانو دانستبتوان بن

های ها، شیشه گران ارون وسطایی بودند که از االباحتماالً اولین نانوتکنولوژیست

گران . البته این شیشهاندنمودههایشان استفاده میشیشهبه دادن  فرمادیمی برای 

. در آن شودتغییر میدچار طال به شیشه رن  آن  نمودندانستند که چرا با ادافه نمی

و نقره کلیساهای ارون وسطایی، از ذرات نانومتری طال  هایزمان برای ساخت شیشه

آمده میهای رنگی بسیار جذابی به دست ، شیشهترفندشده است و با این استفاده می

شوند. ی یافت میهای بسیار ادیمها در بین شیشهین ابیل شیشهدر حال حادر ااست. 

خوا  مواد با ابعاد نانو ی این حقیقت استوار است که ها بر پایهدر این شیشه نمایانرن  

 ,Horikoshi and Serpone)می باشد یا ماکرو متفاوت با خوا  مواد با ابعاد میکرو 

2013 .  

در دوره های گذشته کار هایی برای استفاده از نانوذرات فلزی در وااع یافتن مثال

بعد از  4های تزئینی جام مشهور لیکرگوس در روم باستان )ارن نیست، رنگدانه یسخت

های متفاوتی رن به نور تابش که بسته به جهت می باشد  هااین مثالای از میالد  نمونه

ن آن نور انعکاس یافته از آن سبز است ولی اگر نور از درودر حالت عادی، . شوددیده می

از  کمیها از وجود مقادیر بسیار این شیشه بررسیشود. بتابد به رن  ارمز دیده می

که حاوی نقره و طال است. حضور این  داردحکایت نانومتر  700های فلزی زیر بلور

. باشدمیباای مانده از گذشتگان ی جام لیکرگوس باعث رن  ویژه ی فلزیهانانوبلور

 ,Horikoshi and Serpone) از فناوری نانو است ترادیمی بنابراین تاریخ نانوذرات

2013.  
 

 

 دسته بندی نانوذرات -1-1-3

آلی و نانوذرات  داد که عبارتند از: جایتوان در دو دسته به طور کلی نانوذرات را می

ذرات که نانوباشند، در حالیمین ها  ولرشامل نانوذرات کربنی )ف ،غیر آلی. نانوذرات آلی

ذرات فلزات نجیب )مثل طال و نقره  ذرات مغناطیسی، نانونانو آلی ممکن است از نوع غیر

 حال حادر  باشند. در رویو اکسید و یا از نوع نیمه هادی )همانند دی اکسید تیتانیوم



از داشته و  یهای خاصویژگی این مواد زیرا هستندذرات غیر آلی بیشتر مورد توجه نانو

های موجود و پیشرفت ابعادشان. به علت خوا  مربوط به باشندمینظر عملکرد متنوع 

ذرات نانو دیگر از داروها، بعضیی داروهای شیمیایی مخصو  تصویر برداری و در زمینه

چون تصویربرداری در پزشکی و  کاربردهاییباال برای  کارآییآلی به عنوان ابزارهایی با غیر

ذرات و روزافزون این نانو وسیعی هستند. استفادهها مورد توجه همچنین درمان بیماری

ی ها همانند در دسترس بودن، ادرت عملکرددر انتقال سلولی به علت خوا  متنوع آن

 کنترل شده دارو است رهایش، زیست سازگاری، توانایی در انتقال هدفمند دارو و باال

(Xu et al, 2006 .) 

 

 نانوفناوری-1-2

 را وسیعی هایحوزه که است نانو فناوری و کاربردی دانش از ایرشته،  3فناورینانو

یک  ابعاد دراست که  ییهادستگاه یا ماده کنترل،  آن ترین مبحثاصلی .شودشامل می

 خوا  کارگیری به و ، درکیفناورنانو وااع . دربرد دارندکار صدم میکرو یا همان نانو 

 عمدتاً جدیدی فیزیکی تاثیراتکه  است اندازهاین  در هاییسیستب و مواد از جدیدی

 موج نانو دهند. فناوریمی بروز خود از کالسیک خوا  بر کوانتومی خوا  غلبه از متأثر

از  و یافته راه علمی هایرشته تمامی در که است عظیب ایپدیده صنعتی، انقالب چهارم

-ابتدای دهه ازباشد. می درحال توسعه بسیار زیادی سرعت با که است نوینی هایفناوری

در  جدید هاینوآوری روزه شاهد هر بناها ساخت و طراحی یمیالدی گستره 1980 ی

 نسبت تربیش کارآییو  دوام پذیری،شکل، مقاومت تر درپربازده و کارآمدتر مصالح زمینه

  . 2010زاده و عابدینی، است)علی مصالح سنتی به

مواد،  مهندسی چون هاییرشتهبه  و است ایرشته بین دانش یک نانوفناوری

 نیمه ابزارهای کاربردی، فیزیک ،بیولوژیپزشکی، دام دارو، طراحی و داروسازی پزشکی،

 نیز شیمی و مهندسی برق مهندسی مکانیک، مهندسی حتی و ابرمولکول رسانا، شیمی

 نانومتری ابعاد در ماده یاستفاده و کنترل ساخت، توانایی نانو وریافن .شودمی مربوط

کند سطح تماس مواد تغییر می زیرا است، مهب نانو بسیار وریافن در ذرات یاندازه.  است

 خوا  و در خصوصیات آن بسیار تاثیرگذار است نانویی، مقیاس درو این سطح تماس 

 متفاوت ماده یاتوده خوا  با هامولکول و هااتب تک تک زیستی و فیزیکی، شیمیایی

 که موادی به نانو مواد معمول طور به اما است، مختلف متفاوت مواد در اندازه این .است

                                                                                                                               
1. Nanotechnology  



 

 

زاده و شود )علیگفته می باشد نانومتر 100 از ترکوچک هاآن ابعاد از یکی حداال

  . 2010عابدینی، 

پیشرفت های چشمگیر در دانش بشر باعث بهبود خوا  نانو مواد شده است که    

و  شکلو  اندازهمربوط به  که را باعث شدهجدید نانو ذرات و نانو مواد کامالً کاربردهای 

حیطه ی در فناورشود. به عنوان نمونه نانومی نانو مواد در سطح اجسامی توزیع نحوه

انتقال ژن و مهندسی ژن و حفظ سالمت، صنایع آرایشی، مواد غذایی و تغذیه،  مثل هایی

، الکترونیک، صنایع فضایی و غیره اییصنایع شیمی دارو، محیط زیست، پزشکی، مکانیک،

 Khalil et al, 2013).  )در حال پیشرفت است

سر میز شام صحبت کرد و نانوذرات هنگاهی که ریچارد فایمن، اولین بار در مورد 

 به این اندازه کرد که این فناوری یگفت در آن پایین فضاهای زیادی وجود دارد، فکر نم

زندگی روزمره انسانها را تغییر داده و تحت تاثیر ارار دهد و به عنوان یک علب و یکی از 

پژوهشی و توسعه یافتگی کشورها تلقی شود و کشور ها براین مبنا  یهامهمترین بخش

طبقه بندی شوند مخصوصًا در پزشکی و زیست شناسی. پس هدف فناوری نانو، کنترل بر 

برای کاربردهای یی و تشکیل جسب مورد نظر، راتک تک مولکول ها و اتب ها، برای بازآ

، برای تولید یاتم و در مقیاس مولکولی فعالیت. فناوری نانو، توانایی باشدتر میدایق

مولکولی جدید برای کنترل و تولید وسایل در  ویژگیهایتر، با نظب و های بزرگساختار

ها تعریف شده از آن و دایق ی مرثرسطح اتمی، مولکولی و درشت مولکولی و استفاده

ات اتمی است است. به طور خالصه، فناوری نانو توانایی ساخت مواد ریز و درشت با د

ی فناوری نانو توجه زیادی را در زمینه گسترش  . حوزه1393)رحیمی و همکاران، 

بیوتکنولوژی، الکترونیک، هوافضا و کامپیوتر به خود جلب کرده است. اخیراً فناوری نانو 

کاربرد دارد. فناوری نانو در سه سطح اابل بررسی شناسی و زیستی نانوپزشکی در حوزه

باشد. در حال حادر در سطح مواد، ها میها و سیستبل مواد، ابزاراست که شام

 ,Khanna et alهای بیشتری نسبت به دو سطح دیگر حاصل شده است )پیشرفت

2008.  

 4نانوبیوتکنولوژی-3-1

بین دو  گرایشنانوبیوتکنولوژی اصطالحی است که به تازگی ابداع شده است و باعث 

است. نانوتکنولوژی عبارتست از نسبت به هب شده جهان مهندسی و بیولوژی مولکولی 

                                                                                                                               
Nanobiotechnology 1-  



نانومتر  10تا 1ای در حدود ها با اندازهها و مولکولتحقیق و توسعه فناوری در سطح اتب»

ها و مواد در سطح نانو و ساخت و استفاده از جهت دستیابی به درک اساسی از پدیده

ها و عملکرد جدید به دلیل داشتن هایی که دارای ویژگییل و سیستبها، وساساختار

باشند. یک تعریف کالسیک از تعامل بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی به اندازه کوچک می

دهد در حالی که ارائه می راهکاربیوتکنولوژی به نانوتکنولوژی »گردد صورت زیر بیان می

زار برای بیوتکنولوژی آن را برای رسیدن به اهدافش نانوتکنولوژی با در اختیار گذاشتن اب

اما تعامل بین بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی که به عنوان نانوبیوتکنولوژی « رساند.یاری می

 هایظرفیتباشد. نانوبیوتکنولوژی، استفاده از مطرح است بیش از این تعریف می

 .((Manjasetty et al, 2008های زیستی آن استنانوتکنولوژی در کاربرد

 منظور رهایش دارو در بدنهایی بهساخت سیستب -1

   ساخت اطعات سازگار برای جایگزینی اعضای بدن2

شده روی یک تراشه بسیار های کامل طراحیمنظور آزمایشگاه  بیوسنسورهایی به3

 کوچک

  تشخیص همزمان چندین بیماری از روی یک اطره خون )براساس تشخیص از 4

  DNAروی

 DNA   ساخت یک مولکول بیولوژی ناروماتیک از5

 .DNA   ساخت ابزارهای نانومتری بر پایه6

(( http://iran-biotech.blogfa.com/post-6.aspx 

شود مثال خیس در طبیعت نیز نمونه هایی از دخالت نانوبیوتکنولوژی در خلقت دیده می

نشدن برگهای الله آبی در آب و یا ادم زدن مارمولک در روی سقف بدون افتادن که علت 

آن داشتن سطح تماس زیاد پای مارمولک با سقف بوده طوریکه اگر سقف با فناوری نانو 

 خورد و می افتد.پوشش داده شود، پای مارمولک لیز می

 

 

 

 های سنتز نانوذراتروش -1-4

 6و باال به پایین 5پایین به باال لی، نانوذرات به دو روش سنتز می شوندبه طور ک
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روش پایین به باال و یا خودسامانی، اشاره به سنتز و ساخت یک ساختار به طریق اتب به 

مواد نانو با استفاده از به هب اتب، مولکول به مولکول یا خوشه به خوشه دارد. در این روش، 

سازنده و ارار دادن آنها کنار هب ایجاد می شوند. این روش پیوستن واحدهای بنیادی 

اولین بار توسط درکسلر ارائه گردید. این روش با روش تولید باال به پایین بسیار متفاوت 

مقدار بسیار زیادی دور ریخته می شوند که این مواد زاید است زیرا در روش باال به پایین 

این دور ریزها کمتر روش پایین به باال در ولی  د.تراش ماده اولیه می باشنبوده و حاصل 

و زمان و انرژی الزم در آن نیز کمتر است. عالوه بر این استحکام ماده تولیدی نیز به  بوده

ابتدا ساختمان کلی .علت ایجاد پیوندهای اویتر بین ذرات تشکیل دهنده باال می رود

 ماده نهایی را با استفاده از مواد شیمیاییگیرد و پس از آن، می نانوساختار یا نانوذره شکل

این ، وجود دارد در روش پایین به باالکه  نحصر به فردمکنند. مزیت تولید می زیستیو یا 

 این امکان که . در این روش شوداست که نانوذراتی با کمترین عیب و نقص ایجاد می

ش باال به پایین، اندازه . در رویابدترکیبات شیمیایی یکنواختی بدست آید، افزایش می

های فیزیکی )به عنوان مثال، مکانیکی  و یا مواد با استفاده از روش ای و حجیب،توده مواد

روش باال به پایین اولین بار توسط فیمن به عنوان روشی برای یابد. شیمیایی، کاهش می

ها و روش دستگاهبا استفاده از که ساخت ذرات در ابعاد نانومتری مطرح شد. در این روش 

های مکانیکی مانند: تراشیدن، آسیاب کردن وغیره نانوذرات از توده مواد با ابعاد بزرگتر 

-شود. چنین نقصدر ساختار سطحی ماده تولید شده، مشاهده می نقص، تولید می شود

-ثیر اابل توجهی در خوا  فیزیکی و شیمیایی نانوأتواند تهایی در ساختار سطحی می

 .(Thakkar et al, 2010) داشته باشدتواند می هاساختار

 شیمیایی و فیزیکی تقسیب کلی های تولید نانوذرات به دو دستهروشدر مجموع،  

شیمیایی خوانده می  -ها نیز با نام فرآیندهای مکانیکیشوند و برخی روشمی بندی

سنتز  توان برایرا میساییدگی و تجزیه در اثر حرارت  مانندهای مختلفی روشاز  .دنشو

. در ساییدگی، اندازه ذرات ماکرو یا میکرو توسط یک به کار بردفیزیکی نانوذرات فلزی 

ذکر است که میزان تولید ماده نهایی در  الزم بهیابد. مکانیسب کاهنده اندازه، کاهش می

 تر از همه، اینیابی به نانوذرات فلزی بسیار کب است و مهبهای فیزیکی برای دستروش

-. از روشباشندو دستگاههای مربوطه بسیار گران می دارند زیادیها هزینه بسیار روش

شود، استفاده از برای سنتز نانوذرات استفاده می وسیعهای مرسوم شیمیایی که به طور 
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روش شیمیایی مرطوب است. معموالً در این روش رشد نانوذرات در یک محیط مایع 

های شود. به طورکلی، روشل کاهنده خا ، انجام میهای مختلف و عوامحاوی معرف

ایجاد نیز دارند، مانند  ایراداتیهای باال، کب هزینه هستند؛ با این حال، حجب شیمیایی در

های سمی و تولید محصوالت پرخطر. آلودگی حاصل از مواد شیمیایی، استفاده از محلول

، کب هزینه و سازگار با محیط زیست غیر سمی هایروش به توسعه توجه بیشتررو، از این

 . Thakkar et al, 2010)باشدمی برای سنتز نانوذرات فلزی الزم و دروری

 

 سنتز شیمیایی نانوذرات-1-4-1

نانوذرات تولید شده از و به برهمکنش شیمیایی بین مواد وابسته بوده ، این روش

هایی که در از واکنش عبارتستکلی در این روش، مکانیسب عمل شوند. محیط جدا می

پذیرد. پس از این که ها و یا مواد محلول انجام میمحلول آبی یا غیر آبی حاوی نمک

از ، با تغییر از حالت اشباع به فوق اشباع، رسیداشباع به حالت محلول از حل شونده 

رسوب دهی یا تشکیل کریستال صورت طریق کاهش حجب حالل )به وسیله گرمادادن  

محیط و نسبت افزایش  pHها، دمای واکنش، . بنابراین غلظت واکنش دهندهدپذیرمی

بر توزیع اندازه و خلو  از فاکتور هایی هستند که ها به محیط واکنش، واکنش دهنده

  .Hasan, 2015فیزیکی محصول مرثراند )

 

 سنتز زیستی نانوذرات-1-4-2

به کار های فیزیکی و شیمیایی برای سنتز نانو ذرات مختلف ال حادر انواع روشح در

. از ارن نوزدهب دانشمندان دریافتند که موجودات و مواد بیولوژیکی شوندبرده می

در ها هنوز هب ، اما مکانیسب آنکاهش دهندسازهای فلزی را پیشتوانند می)زیستی  

های کاهنده کارگیریبهدر  7زپیشرفت و کارآمدی روش سنتز سب .هاله ای از ابهام است

استفاده ، تثبیت مواد نهایی بدون استفاده از عوامل سمی، و مواد بیولوژیکی طبیعی

به علت . بسیار مورد توجه است ،مصرف انرژی کب مواد شیمیایی گران ایمت و  نکردن از

 جلب  سنتز زیستیاستفاده از  محققان بهتوجه همین مزایای بسیار استفاده از این روش، 

  .Arumugama et al, 2015است ) شده

با ذرات تولید شده در روش  ذرات تولید شده در روش سنتز سبز )سنتز زیستی 
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پایین به  روشسبز، در وااع یک  است. سنتزمتفاوت های فیزیکی و شیمیایی روشهای 

به عنوان  یک ماده شیمیایی گران ایمتروش پایین به باال باال است. با این تفاوت که در 

 زیستیکند ولی در سنتز زیستی عصاره طبیعی محصوالت عمل می حالل و نیز کاهنده

طور د. همانیرگمیارار استفاده نانوذرات مورد ها برای سنتز مانند برگ درختان و یا میوه

 باشندمیدارای پتانسیل عظیمی برای تولید نانوذرات  زندهکه گفته شد، موجودات 

(Hussain et al, 20161-1  )شکل.   

بیوسنتز نانوذرات از میکرواورگانیسب ها، یک فناوری سازگار با محیط زیست است. 

ها برای سنتز ها و یوکاریوتپروکاریوت گروه از هر دو یهای متنوعمیکروارگانیسب

نانوذرات فلزی از جمله نقره، طال، پالتین، پاالدیب، آهن، کادمیب و اکسید فلزاتی مانند 

ها . این میکروارگانیسبگیرندارار میاستفاده مورد تیتانیب دی اکسید و روی اکسید و ... 

ش این روفرآیند کلی در ها هستند. ها و جلبکها، اارچها، اکتینومیستشامل باکتری

ها شکل گیرد های میکروبی است تا نانوذرات در حضور آنزیبها به سلولشامل انتقال یون

(Hasan, 2015.  

 

 باکتری ها در سنتز زیستی نانوذرات به کارگیری -1-4-2-1

ها برای سنتز نانوذرات صورت گرفته مطالعات وسیعی در زمینه استفاده از باکتری

است باکتریها بیشتر برای تولید نانوذرات مورد استفاده  دالیلی که باعث شدهیکی از  است.

. این مورد در توانند خود ترمیمی نمایند این است که باکتریها به راحتی می ،ارار گیرند

، در مطالعات اسالوسون و همکاران، گزارش فناورییکی از اولین مطالعات مربوط به این 

  . Slawson et al, 1992)د گردی

مطالعات خود توانستند نوعی باکتری مقاوم در برابر نقره )جدا شده از ها در آن

و انباشته شده در فضای پری  Pseudomonas  stutzeri AG259 ، معادن نقره 

از سنتز نانوذرات باکتریایی،  دیگریدر گزارش . کشف نمایندپالسمی نانو ذرات نقره را، 

احیا کننده سولفات، بر روی سطح خود  هایکه باکتری نشان دادند  واتسون و همکاران

 Watson etنمایند )  با خاصیت مغناطیسی باال، سنتز میFeSذرات آهن سولفید )نانو

al, 1990 .  

 



 

 (Ahmad et al, 2017) : اهمیت سنتز بیولوژیکی1-1شکل

 

 ها در سنتز زیستی نانو ذراتقارچ به کارگیری-1-4-2-2

باشند. به همین انباشت زیستی فلزات را دارا میاارچ ها ادرت تحمل و توانایی 

منحصر به  گیرند. مزیتبرای تولید نسلی از نانوذرات، مورد مطالعه ارار میدلیل مهب  

)به عنوان مثال با استفاده  در سنتز نانوذرات، تولید در مقیاس باال هااستفاده از اارچ فرد

ها برای تولید نانو دیگر استفاده از اارچاز روش تخمیر بستر جامد نازک  است. مزایای 

 Thakkar et) شامل کارآیی ااتصادی باال و سهولت در اداره زیست توده است ،ذرات فلزی

al, 2010.  

 

 گیاهان در سنتز زیستی نانو ذرات به کارگیری-1-4-2-3

هایی مانند انواع ی مستمر درباره میکرواورگانیسبدر حال حادر، دمن مطالعه

ذرات، استفاده از گیاهان و عصاره های آن در بیوسنتز نوها در تهیه ناها و باکتریاارچ

های گیاهان و عصاره آن باشد. استفاده از بافتذرات نانویی، هب جذاب و هب ناشناخته می

هایی است که به صورت ها که در این تحقیق مورد استفاده ارار گرفته است، از روش

های گیاهی برای تولید های گیاهی در مقایسه با بافتتفاده از عصارهاس فراوان کاربرد دارد.

های ذرات با استفاده از عصارهنانو . بنابراین امروزه تولید رسدبه نظر میتر نانوذرات، ساده

های گیاهی به این ترتیب مزایای استفاده از عصارهگیرد. مورد توجه ارار میبیشتر گیاهی 

گیری اندازه های گیاهی به آسانی اابلنانوذرات با استفاده از عصارهمراحل تولید است که 

های گیاهی ممکن است باشد. عصارهتر میاست و نسبت به فرآیندهای میکروبی و... ارزان

در سنتز نانوذرات، عمل  ذراتکنترل کننده رشد نانوهب به عنوان عوامل کاهنده و هب 



 

 

که  . چراشودمیهای شناخته شده نانوذرات انتخاب ینمایند. نوع عصاره با توجه به ویژگ

آلی هستند  گوناگون موادهای متفاوت از ترکیب ها وهای مختلف حاوی غلظتعصاره

(Mittal et al, 2013.  

 

 ( ZnO) ذرات اکسید روینانو-1-5

ی دارند . خوا  منحصر به فرد و شگفت انگیزنانوساختارها به دلیل اندازه ذراتشان، 

ای در میان دانشمندان برای مطالعه، کشف العادهانگیزه فوق ،هاساختاربه همین دلیل این 

نانوساختارهای ایجاد کرده است.  و صنایع دارویی  ها در صنعت و پزشکیو استفاده از آن

های زیستی و شیمیایی با توجه روی یکی از مواد امیدوار کننده برای ساخت حسگراکسید

سازگاری، غیر سمی بودن، ثبات  خوا  جالب و متنوع از جمله زیستبه داشتن 

های الکتروشیمیایی، ارتباط الکترونی باال شیمیایی و فتوشیمیایی، شفافیت نوری، فعالیت

 Ahmad et al, 2011). )و...، است 

 

 پزشکی روی-همیت زیستا-1-5-1

نقش اصلی و ، به علت شرکت در ساختار بیش از سیصد نوع آنزیب رویعنصر 

 ,Umrani and Paknikar ) ها عهده دار استکلیدی را در انواع متابولیسب زیستی سلول

تمام  ژنتیکی ماده ساختار در که است معدنی دروری جزء عناصر عنصر روی  .2014

 و جانوران گیاهان در هادرصد پروتئین 7. حدود شودمی آن پایداری باعث بدن هایسلول

 دارای روی همچنیندارند.  نیاز به روی عملکرد خود، برای متالوآنزیب 211 حدود جمله از

نقش  است. و ماده نر جنس دو هر در تولیدمثلی هایفعالیت تقویت بر مهمی اثرات

 تولید بر تأثیر از طریق اووسیت آزادسازی و بلوغ رشد، در آن مستقیب

برر اسراس تحقیقرات  . 1394 )پریور، است شده ثابت پروژسترونو  های استروژننهورمو

 هرایفعالیرت میکروبری وسرطانی، درددد اثرات دارای رویاکسید اتذر نانو، انجام یافته

نروری،  فررد بره منحصر خصوصیات خاطر به رویاکسید ذرات نانو اکسیدانی هستند. آنتی

فنراوری  گونراگونهای در حوزه و به فراوانی سنتز شده  بهبودن هادی  نیمهو  کاتالیزوری

  .شوندبه کار گرفته می
(Shaker-Agjekandy and Habibi-Yangjeh, 2016; Akhundi and Habibi 

Yangj, 2015, Pirhashemi and Habibi Yangjeh, 2017) 

 

 



ها کاربرد دارنرد. نرانوذرات ای در مولتی ویتامیناین ذرات همچنین به عنوان مکمل تغذیه

ی ذرات و تمراس مسرتقیب ی بزرگ شده کره بره انردازهاکسید روی موجب سرطان روده

تحقیقرات صرورت  . Martirosyan and Schneider, 2014نانوذرات با روده بستگی دارد )

که امرالح روی از طریرق استنشراق، پوسرت و دسرتگاه  گر این مطلب می باشدگرفته بیان

هرای توانند موجب تهروع، مسرمومیت، اسرتفراغ و آسریبشوند و میگوارش وارد بدن می

پوستی و ریوی گردند. استفاده از نانوذرات اکسید روی در محصوالت آرایشری و بهداشرتی 

هرای آزاد در پوسرت شرده و بنرابراین بره لسبب ایجاد رادیکراباشد، که بسیار مرسوم می

DNA ها آسیب زده و در نهایت منجر به سرطان شوند. در مرورد های این سلولو پروتئین

پذیری و های سطحی، انحاللنانوذرات اکسید روی فاکتورهای اصلی مد نظر اندازه، ویژگی

  .1393باشند )علیپور و همکاران، های مواجهه میروش

 

 ت اکسید روی در بهبود زخماهمی-1-5-2

 یکاست که نسبت به عوامل ارگان یکارگان یرغ یعامل دد باکتر یک یرو یداکس

است  یمیاییعنصر ش یکزنده دارد،  یهادر سلول یکه عمر طوالن ی،است. رو یدارترپا

 مهب یسوختگهای ناشی از زخبو  مزمن هایدر بهبود زخب یژهبهبود زخب، به و یبرا که

به کاهش التهاب، بهبود مجدد  یرو یگزارش شده است که استفاده مودع است.

 به عنوان ی،. روشودمنجر میمزمن  یهادر زخب هایو کاهش رشد باکتر یتلیالیزاسیوناپ

دارد. نانوذرات  8ماتریکس خارج سلولی یدر بازساز ینقش مهم ینازی،عامل متالوپروتئ

به طور  کهکننده هستند  یو دد عفون یدد التهاب ی،خوا  دد باکتر یدارا اکسید روی

 ,Bangale et al) دشویاستفاده م یپوست یهاو کرم یشیلوازم آرا یددر تول یاگسترده

2012.   

 بر اندازه و غلظت نانوذرات استوار است. ZnOنانوذرات حاوی اثر پماد زخب 

دد  یتفعال یشتر،با توجه به اندازه کوچک و نسبت سطح آن به حجب ب رویاکسید

با توجه به  ،تهیه شده باشد یتوزانک-یدروژله اب ZnOکه  یدارد. هنگام ایی بالقوهباکتر

زخب بهبود دهنده  هایشپوشجهت تهیه ماده مناسب  یکرا  ی، این مادهدد باکتر اثرات

 یستز یمرپل یکبه عنوان را ، استفاده از آن ذرات اکسید روینانو یون. فرموالسکندمی

 یرو ین،دهد. عالوه بر ا یشافزا تواند، میتریینپا یرا در دوزهااین ماده  یسازگار اثربخش

                                                                                                                               
1-ECM 



 

 

خودکار  یتوزو فاگوس ینوسیتمهاجرت کرات یکننده برا یبتنظ یکبه عنوان  ینهمچن

دو طرفه دارد  یندفرا یک ZnOاست.  یدرور یعیزخب طب رمیبت یکند، که برایعمل م

در تماس با  Zn هاییونکه  یکند. در ابتدا، هنگامیآزاد م موادنورا از نا Zn هاییونکه 

 ZnO یدراتهه یلبه منظور تشک یع آبسراز دست دادن ، گیرندارار می یولوژیکیب یعاتما

  Panea et al, 2017-د)کنیعمل م یباکترعامل دد یکشود که به عنوان یانجام م

Păunica.  

 

 اکسید رویذرات سنتز زیستی نانو-1-5-3

زیست است که بدون  محیط سازگار باروی، روشی آسان و بیوسنتز نانوذرات اکسید

ذرات اکسید نانو ساخترد. در پذیگونه ماده شیمیایی خطرناک، انجام میهراستفاده از 

  .2-1ها، استفاده نمود )شکلتوان از عصاره گیاهان و یا میکروبمیسبز روی به روش 

 

 
  Ahmad et al, 2017) های زیستیکاهنده: 2-1شکل

 

 سنتز زیستی نانوذرات اکسید روی با عصاره گیاهان-1-5-3-1

های مختلف گیاهان مانند برگ، ریشه، روی را  با استفاده از بخشذرات اکسیدنانو

های اخیر، عصاره گیاهان . در سالنمودسنتز توان می ...ریزوم، پوست درخت، میوه، گل و

در بیوسنتز فلزی و اکسید فلزی نانوذرات گوناگون مانند نانوذرات نقره، طال، مختلف 

 ,Thema et al) است روی، مس و... مورد بررسی ارار گرفتهاکسید آهن، نانوذرات اکسید

. سنتز سبز  Bayrami et al, 2017؛  Geetha et al, 2016؛  Rehana et al, 2017؛  2015

مانند  ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهانها وابسته به این نانوذرات و مکانیزم آن

 ها و غیرهها، ترپنوئیدها، کربوهیدراتها، ساپونینها، فالونوئیدها، تاننآلکالوئیدها، فنل



با استفاده از  سنتز نانوذراتدر را راین این ترکیبات گیاهی نقش مهمی باشد. بنابمی

  .Ahmed et al, 2017) کنندمی ایفاهای گیاهی، عصاره
 

  گیاهان دارویی-1-6

 یا نمادر در کهد شومیق الرطا نارگیاهاز  یعیرسو هتررگس هرب ییدارو نگیاها

 ییدارو هگیا ،یگرد تعریفدر  .یگیرندرم ارار دهستفاا ردمو ریبیما وزبراز  یپیشگیر

آن م ارن رود ومی ربکا ریبیما نماو در در ستا مشخصیه رمرث ادمودارای  که گیاهیست

    یونانی کلمهدوز ا (Pharmacopoeiaالمللی بین معتبری ماکوپههارفااز  یکیدر  هگیا

Pharmakon ودارو  معنی بهPoies باشد هشد کرذ  ست ا هشد تشکیل معنی ساختن به 

 یهادو ،یررطبدارد:   دیبرراررک هررجنب هررس یرریدارو هاررگی.   1382 ،مامیدوازده ا)

  .1384،میدبیگیا)ند را دار هرجنب هرس اریدو  حددر آن وا برخیو  یعطرای، 

. است بوده زمانهب انسان زندگی تاریخ با درمان منظور به دارویی گیاهان از استفاده

 ارن نیب در چه اگر. نداشت گیاهان به توسل جز ایچاره تاریخی دوران تمام در انسان

 آثار سرعت به ولی یافت؛ رواج شدت به سنتزی و شیمیایی داروهای از استفاده گذشته

 که نکته این و گردید دارویی گیاهان به مجدد گرایش سبب انسان زندگی بر آنها بار زیان

 به است، بوده درمان موثر روشهای از یکی تاریخ طول در همواره دارویی گیاهان به توسل

 6500) اوستا و باشد می آریایی دوره به مربوط ما کشور در طب تاریخ. است روشن خوبی

 دهستفاا ،خیرا یسالها در .است گفته سخن دارویی گیاهان از که است کتابی اولین  ق.م

 لحا در یکهرطو هررب ستا نیوفز هرربرو گیاهی منشأ ارب یارهدارو و انیرمدر هارگی از
 ءمنشا دارای مریکاآ در دموجو ییدارو یهاآوردهفر ازنیمی  تا مسویک ودحد حادر

 نورچ یرمختلف الیلد به نداتو می دهگستر دهستفاا نریا ,Clark).  (1996ستندره گیاهی

 دهستفاا ،سنتیبررط یهرتوص ترعل به ربیما بهتر شپذیر ،جانبی ارضعو دنبو ررکمت

د عملکر اررب سازگاری همچنین دارویی و نگیاها کمتر ایمت ،گذشتهی هانسل

 طب از ای شاخه ،مانیدر هگیا (Corns, 2003). درباش ننساا نبد طبیعی یکژفیزیولو

 در را صلیا نقش ابل سدهیک  تا که ستا انیرا لرمث دیمیرا ندرتم با یهارکشو سنتی

  Fong, 2002) .د )کرمی زیبا ها ریبیما نارمدر
بحث انگیز و  مودوعاتی گیاهان دارویی، طب گیاهی و داروهای گیاهی از جمله    

های گذشته بوده اند. مصرف گیاهان پزشکی در سال اهمیت مربوط به علوم داروسازی وبا

ای دیرینه دارد. همواره انسانها از گیاهانی که در طبیعت دارویی و ترکیبات طبیعی، سابقه



 

 

مره روییده است. جهت کاربرد های غذایی ، دارویی یا سایرمصارف روزآن ها میاطراف 

استفاده از گیاهان ادمت  . 1385و همکاران، شمس اردکانیکردند )زندگی استفاده می

و اسناد چند  بوجود آمده اندبا پیدایش بشر  بیماریها عمر انسان است. اندازه دارویی به 

طب ودارو سازی حاوی تجربیات و اطالعات ارزشمند گیاه هزار ساله موجود در تاریخ 

  .1385درمانی است )امین، 

 

 هاتاریخچه گیاهان دارویی و کاربرد های آن-1-6-1

توب کسال ابل از میالد  اولین کسی است که آثار و مطالبی م 330ارسطو )

ارن ابل  26مصر )حدود  ادیمیدرخصو  شناخت گیاهان دارد. البته ابل از او در آثار 

ها مطالبی از گیاهان با شرح خاصی از موارد استفاده از آنها پاپیروس بر رویاز میالد  

و حتی پیش از دیگران در زمینه گیاهان  زمان های ادیباست. ایرانیان از  اندهباایم

آن،  گیرچشبنمونه  . انددارویی و کاربرد درمانی آنها از دانش پیشرفته ای برخوردار بوده

و اسانس که از گیاهان  عصاره های طبیعی،کتاب باستانی اوستاست. به دلیل فراورده

مهمترین  .)1392، و همکاران امیری فرد (دارویی به دست می آید ارزش ویژه ای دارند

ها و یا ترکیبات ونوئیدها، فالها، تاننآلکالوئیدگیاهان،  عصاره و اسانس در مواد موجود

ترکیبات شیمیایی مرثره موجود در  های مختلف،با استفاده از حالل .باشدفنلی می

توان روش خیساندن، روش می روشهای استخراجکه از شود گیاهان استخراج می

 را نام برد.کردن، روش جوشاندن و روش سوکسله پرکوالسیون، روش هضب، روش دم

ات نیز بررسی شده است. های حاصل از آنها در حیوانعصارهتاثیرات گیاهان دارویی و 

بهبود ودع این محصوالت گیاهی در تغذیه حیوانات ممکن است ناشی از  مفید تاثیرات

های دد باکتریایی و های ایمنی بدن، فعالیتح غدد گوارشی، تحریک پاسخترشو  تغذیه

فعالیت به عنوان آنتی  های دد ویروسی، دد التهابی و خصوصاًدد کوکسیدیوزی، فعالیت

 .)1392، و همکاران امیری فرد (های موثر باشدداناکسی

 

 کاربرد گیاهان دارویی در ترمیم زخم-1-6-2

 یهادعملکر که ستا ننساا نبد رد دموجو وعض تریننسنگیو  رگترینبز پوست

و  D یتامینو سنتزمکانیکی،  سدیکی، فیز یحسها یتاهد ارت،حر تنظیب لشام دییاز

ز ا پوست .سترا دارا مهاجبو  فرسایشی ملاعوو  بنفش ورائما شعها برابردر  حفاظت

  یا پوستاز: رو تندرعبا که ستا هشد تشکیل الیهاز دو  دیعملکرو  سیشناتیخر ظلحا
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Abstract 
Research Aim: Considering the positive effects of medicinal plants on controlling and 

treating diseases as well as the advancement of new sciences such as nanotechnology, 

it is possible to combine traditional science with new effective ways to control and 

treat diseases. In this study, the goal of helping treatment The wound is made using 

zinc oxide nanoparticles prepared with an extract of the plant. Hemmatium is a plant 

that reduces inflammation and antioxidants. Zinc oxide nanoparticles have 

antibacterial, anti-inflammatory and antiseptic properties that are widely used in the 

production of skin creams.  

Research method: In this study, the aqueous extract of the plant (Artemisia absinthium) 

was prepared. Zinc oxide nanoparticles were synthesized and prepared for use as an 

aqueous extract, and their effects on wound healing induced in mice were studied. 

Structural properties of nanoparticles were evaluated using XRD, TGA, UV-vis DRS, 

FT-IR, BET, and SEM analyzes. 4 Wistar rats group (n = 5 in each group) were 

treated. After wounding in the skin of mice, they were exposed to the extract and 

prepared nanoparticles for 18 days. Every three days the wound dressing was changed 

and imaged. Progressive changes in the wound area were recorded every six days and 

for 18 days .At the end of the 6th, 12th and 18th days, the wound specimen was 

sampled and subjected to Hematoxylin- Eosin and Mason staining  
Findings:  was 19 nm, which showed a decrease in size relative to the oxidation 

nanoparticles synthesized by the chemical method (19.5 nm). Also, TGA, UV-vis 

DRS and FT-IR techniques confirmed the presence of plant extracts molecules with 

zinc oxide. The results showed a significant decrease in the size of the wound in the 

mice treated with the extract of the alumina extract than the control group. 
Conclusion: According to the results, we can conclude that combination of traditional and 

new science meaningful impact seems to make a great difference in accelerating 

wound healing. 

Keywords:  Zinc oxide nanoparticles - Artemisia absinthum  - Wound healing- Green 

synthesis 
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