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. تهیهه اامهل ههای ایهده آ  است شدهمطرحسرطان  یماریبو مهار  در درمان یدرمانژن راًیاخ مقدمه:

 و تحقیقات زیادی برای که برای ژن درمانی کارآمد باید ال شود برای ژن رسانی، یک مشکل عمده است

 یفردمنحصهربه یاتبا داشتن خصوص با روش سبز شدههیته. نانوذره نقره این مشکل انجام شده استال 

 جلب کرده است. یژن رسان یرا برا یادیکم، توجهات ز یتو سم یبیتخر یستز ی،سازگار ستیز مانند

و  یژن رسهان منظوربهه یسهتیز یههبر پا ،کارآمد ذرات نانو یهمطالعه ته ینا یهدف اصل هدف پژوهش:

 است. یسرطان هایسلو به  یسنس رسان یآنت یژهو طوربه

چنههدین روش سههبز سههنتز شههد سهه س بههه نقههره بهها  نههانو ذراتمطالعههه  یههندر ا :هوواروشمووواد و 

سرطانی  یهاسلو روی  نانو ذراتو اثرات بیولوژیکی  هایژگیوالیگونوکلئوتیدهای آنتی سنس متصل شد. 

 قرار گرفت. یموردبررسو ترمیم زخم 

الیگونوکلئوتیهد آنتهی سهنس  نقره با روش سبز تهیه شدند و نانو ذراتکه  دهندیمنشان  هاداده نتایج:

نقهره ثبهت شهد. فعالیهت سهمی  نانو ذراتمتصل شده است. خصوصیات فیزیکی  نانو ذراتبه  شدهاصالح

نشهان  یتوجهقابلنقره سمیت سلولی  نانو ذرات کهیدراال بود توجهقابلالیگونوکلئوتید -نانو ذراتسامانه 

 بودند. مؤثرندادند اما در ترمیم زخم 

 یسهرطان یهاسلو در  آپاپتوزمنجر به القاء  Mcl1ژن  یاننشان داد کاهش ب آمدهدستبه یجنتا بحث:

در رده  Mcl1یک اامل برای الیگونوکلئوتید آنتی سنس  عنوانبهنقره  نانو ذرات. در این تحقیق شودیم

 سلو  سرطانی استفاده شد و افزایش سمیت سلولی به اثبات رسید.

 .، ترمیم زخم سنهوشمند، الیگونوکلئوتید آنتی س نانو ذراتنانوذره نقره،  های کلیدی:واژه

 

 



 

 

 مقدمه و هدف -1

 مقدمه-1-1

 یهدمهورد جد یلیهونمرگ در سرتاسهر جههان اسهت. سهادنه ده م یسرطان عامل اصل

. شهوندیممهوارد منجهر بهه مهرگ  یهناز انفر  یلیوناز شش م یشکه ب شوندیم ییشناسا

و  یهوتراپیراد یککالسه یههاروش بههمحققان، درمان سرطان هنهوز  یهاتالش رغمیعل

ههر دو سهلو   یمیاییشه داروههایاکثهر  یهنبهر ا عهالوه است. محدودشده درمانییمیش

را  یهدجد یههادرمان یکهه جسهتجو بهرا دهنهدیمرا مورد هدف قرار  یعیو طب یسرطان

 تا سازدیمانتقا  دارو را فراهم  امکان نانو، ی(. فناورRamar et al. 2015کند )یم یضرور

کهاهش عهوار   یرا بهرا یهدیجد یههاو راهدرمهان را برطهرف کنهد  یزیولوژیکیموانع ف

ا کند. ب یجادا یدرمان ییآکارو بهبود  یوربهره یشدارو، افزا یستماتیکس یلناخواسته تحو

 نهانو ذراتاز  یعیوسه یه ط ی،در علوم مهواد و داروسهاز توجهقابل هاییشرفتپتوجه به 

 یهبکهه ترک انهددادهمحققان نشان  ین،است. عالوه بر ا یدشدهتولمختل   یآل یاو  یمعدن

 یهکارگان-، بهه نهام چهارچول فلهزفردمنحصربهماده  یکدر  یو آل یآل یرغ یمیاییمواد ش

(MOFقابل ،)و  بهانظمبهاد،  یطرااه یهتباقابلرا  یدر سطح مولکول یساختار یصتشخ یت

از سهطح آن و  یتوجهقابلمناطق  یلکه به دل دهدیمارائه  یاییو پو یریپذانعطافقاعده، 

 ,Wuttkeاسهت ) یهیدارو یههااامل یبهرا اییدوارکنندهام ینهگز باد، ازادیشب یبتخر

Lismont, Escudero Rungtaweevoranit, & Parak, 2017.) 

 

، ههاقارچ، هایباکترمانند  یولوژیکیب هاییستمسبا استفاده از  نانو ذرات یوسنتزب ،یراًاخ

بهاد و  ییبها توجهه بهه کهارا ینهانو فنهاوراز  یهدشاخه جد یک عنوانبه یاهانمخمرها و گ

و درمهان  یصتشهخ ینقهره بهرا نهانو ذراتاسهت.  شهدهمطرح زیسهتیطمحبها  یسازگار

قهرار  مورداسهتفاده یو قهارچ یبهاکتر یعامهل عفهون اهذفو  سهرطان یژهوبه ،هایماریب

 یهاسهلو نسبت بهه  یکمتر یتنقره سم نانو ذرات(. Negahdary et al. 2015) یردگیم

 یهاهیگ یهاعصهاره یههسنتز نهانو ذرات سهبز بهر پا یستی،ز یهاروش یانبدن دارد. در م

 یزیکهیو ف یمیاییشه یهاروش یبرا یمناسب یگزینسازگار و ابزار جا یستروش ز ینبهتر

 ی،ازجمله سادگ یفراوان یایمزا یاهیاستفاده از عصاره گ است. سنتز سبز نانو ذرات نقره با

 یمیاییو شه یزیکهیف ههاییژگیوبها توجهه بهه  نانو ذرات یوسنتزدارد ب یو سازگار یارزان

 ضهدخهواص  یکهی،خواص الکترون ی،خواص نور زوری،یکاتال یتفعال ازجمله، فردمنحصربه
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 & ,Kumar, Paulدارد ) یپزشک یستو ز ییدارو یکاربردها یسیو خواص مغناط یباکتر

Sharma, 2012و  یدر پزشهک یعینانو ذرات نقره کهاربرد وسه دهندهیلتشک یاهی(. مواد گ

 یهاهگ یهک zingiber یهاههها عصهاره گآن یاندارد. در م یو نساج ییغذا یعدر پروسه صنا

سراسر جهان اسهت و دارای خهواص ضهدالتهابی و ضهد  غذایی یمو طعم افزا در رژ ییدارو

درد مشابه داروهای ضدالتهال غیراستروئیدی و بدون عوار  جهانبی خهونریزی دسهتگاه 

 .Black, Herring, Hurley, & O'Connor, 2010; Dedov et alهسهت )گوارش و زخهم 

 اکسهیدانییآنت یتاسهت و خاصه ییهدفنهو  و فالونو یسطح بهاد یرادا یاهگ ین(. ا2002

 یهاهاستفاده شد. عصهاره گ یلزنجب یاهسنتز سبز نانوذره نقره از عصاره گ یدارد. برا ییباد

 Ghasemzadehکنهد )عمل  کنندهیتعنوان هر دو عامل کاهنده و تثببه تواندیم یلزنجب

et al. 2010.) 

 یرااتبههبهدن انسهان اسهت کهه  یههاارگان ترینیچیدهپو  ینتربزرگاز  یکی پوست

 &Balasubramani, Kumar) یردگیمقرار  تأثیرمضر مختل  تحت  یتوسط عوامل خارج

Babu, 2001; X. Wang et al. 2013  یونهدپ یها یاز سلو  درمان ااضر استفاده(. در اا 

 یهافقهدان  وجودینباا(. Zhao et al. 2015است )زخم  یمترم یبرا یاصل یپوست استراتژ

کهه  دههدیمو نشهان  شودیم هازخم یتلیالیزاسیوناز اپ یریدرم باعث جلوگ یجد یبآس

 ی(. در پزشهکX. Wang et al. 2012) روش مهم در بهبود زخم است یکپوست  یبازساز

بهاز  یههاو زخم ختگیدرمان سو ینقره برا ینانوذره نقره و نقره به شکل پماد و کرم ااو

 ینبهبود زخم در چنهد یند(. فراIp, Lui, Poon, Lung, & Burd, 2006شود )یاستفاده م

بافهت همبنهد  یبازسهاز ی،سلول یرکه شامل انعقاد خون، التهال، تکث افتدیمراله اتفاق م

 (.Reddy, Rao, & Reddy, 2002است )

 یدرد، نهاراات ینربا کمت ممکن،زمان  ینترهدف مراقبت از زخم، بهبود زخم در کوتاه

 ,Bowlerشهود )بافهت  یو بازسهاز یممنجهر بهه تهرم یهداست و با یمارزدن به ب یبو آس

Duerden, & Armstrong, 2001.) بهه تعامهل  یبهبود زخم عمدتاً بستگ یزیکی،ف ازلحاظ

 & Singerدارد ) یکسمهاتر یههاو مولکو  یوشهیمیاییب یهاها، واسهطهانواع سهلو  ینب

Clark, 1999 .)یتازگبههشده اسهت. سا  انجام ینها چنددرمان زخم یتوسعه داروها برا، 

، ههاقارچ، ههایباکترماننهد  یولهوژیکیب هاییسهتمسنقره با اسهتفاده از  نانو ذرات یوسنتزب

بهاد و  ییبها توجهه بهه کهارا ینهانو فنهاوراز  یهدشاخه جد یک عنوانبه یاهانمخمرها و گ

-Gurunathan et al. 2009; Hernándezاسهت ) شهدهمطرح زیسهتیطمحبها  یسهازگار
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Sierra et al. 2008اههداف مختله   یبهرا تواندیم یاهانبا استفاده از گ نانو ذرات ید(. تول

 ,Nadagoudaدارد )ذرات را  یپراکنهدگ یهزانکنتهر  انهدازه و م ییتوانها یراباشد، ز یدمف

Hoag, Collins, & Varma, 2009.) 

 هدف پژوهش -1-2

عامهل انتقها  دارو  عنوانبههمطالعه، از نانوذره نقره سهنتز شهده بهه روش سهبز  یندر ا

کانژوگهه بها  انکنشیمسنس بر سطح نانوذره و  یآنت یگونوکلئوتیدال بااتصا استفاده شد و 

 یهنبخهش او  ا ینبنهابرا قهرار گرفهت. یبررسه مهوردآن  یتسم MCF7 یسلو  سرطان

 یسهنس، بررسه یآنت یگونوکلئوتیدبه ال هاآناتصا   قره،ن نانو ذراتپژوهش با هدف سنتز 

اتصها  بها  یهدتائصورت گرفت.  هاآنبه  یگونوکلئوتیداتصا  ال یدتائو  نانو ذراتمشخصات 

 یالکترونهه یکروسههکو ، ممههاوراءبنفش سههنجیی طمختلهه  مثههل  یهههاروشاسههتفاده از 

 روفورز انجام شد. و الکت AFM   ،FTIR ی،عبور

در  نهانو ذرات یت، در مراله بعد اثهر سهمهاآن یژگیو یینو تع نانو ذرات یداز تول پس

 MTT یسنج یتبا آزمون سم MCF7 یدودمان سلول یاالت آزاد و متصل به دارو بر رو

 یمو تهرم یمههاجرت سهلول ینانوذره بر رو تأثیر نامهیانپا ینا ییشد. در بخش نها یبررس

  قرار گرفت. موردمطالعهزخم 



 

 

 

 یقتحق یشینهو پ یمبان -2

 ینانو فناور -2-1

عبارت است از  ینانوفنّاوراسهتوار اسهت.  نانو ذرات ههیعلمی است که بر پا یفناورنانو 

 یهته منظوربهنانو  یاسمواد در مق یمولکول یا یساختار اتم شدهکنتر و  یقدق یکاردست

 عنوانبهه ینانوفنّهاور یها،خاص امروزه در دن یو کاربردها نوظهور یاتبا خصوص یذرات یزر

 ی،انسهان یهاتا یهایو زوا ههابخش یعصر ااضر توانسهته در تمهام یفناور ترینیشرفتهپ

و  یفعله یتخهود، وضهع یرخنه کرده و با نوآور یو صنعت محیطییستز یاهی،گ ی،جانور

 ینترنهت،همچون موتور بخار و ا یخود قرار دهد و همانند اختراعات تأثیررا تحت  هاآن یآت

 یههابخشو  ههایفناور یگهررا در د یو اساسه دییهابن یتحودت یجادا یلاستعداد و پتانس

 هاییشهرفتپگذشهته  یهادههه یدر طه یفناور ینا .هستدارا  ی،و صنعت یمختل  علم

نهانو  یهک،نهانو انفورمات یهک،به نهانو الکترون توانیم هاآن ازجملهداشته است  یریچشمگ

 سرعتبه یفناور ینکه ا ییهابخش ینترگستردهاز  یکیو نانو مواد اشاره نمود و  یکمکان

نهانو  یطههنانو مواد اسهت. آنچهه ا ،هست یشرفتآن در اا  رشد و توسعه و پ ٔ  ینهدرزم

نهفته است که با کاهش ابعاد مهاده در  یقتاق ینمحققان جالب ساخته در ا یمواد را برا

 ییرگهذارتأثو  یریپهذواکنشو  ییریافتههتغماده  یمیاییو ش یزیکیاندازه نانومتر، خواص ف

 .شودیم یشترآن ب

 ینانو فناورتاریخچه  -2-1-1

سهابقه  یدارا درواقعاما  ،آیدیم اسالبه ینعلم نو یدجد یاتاز کشف نانو ذرات ینکهباا

 یمنطقهههتوسههط صههنعتگران  نههانو ذرات. در قههرن نهههم باشههندیم یطههودن یخچهههو تار

اسهت. در اها  ااضهر  شهدهیماسهتفاده  یدادن ظهروف سهفال یقلصه یبرا النهرینینب

مهس  یهااز طال  یزیمتما یدرخشش فلز یدارا غلبو رنسانس ا یوسطقروناز  ییهاسفا 

سهطح شهفاف  یاست که بهر رو ینازک فلز دیهیکوجود  یلدرخشش به دل ینهستند. ا

و  یمقاومت نسبت به هوازدگ یلدرخشش به دل ینقرارگرفته است. ا اییشهشپوشش  یک

از  یخودخودبهه طوربههکهه  یباشهد. درخششه یهترؤقابل تواندیمشدن هنوز هم  یداکس

 طوربههمهس و نقهره اسهت و  نهانو ذراتکه شامل  گرفته نشاءتپرده نازک  یا یلمداخل ف

توسهط  نهانو ذرات یهن. اشهودیمپراکنهده  یکلعهال سهرام اییشهش یسدر ماتر یکدست
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راه با سرکه، خهاک سهرو و نقره و مس هم یدهایصنعت گران با اضافه کردن امالح و اکس

سه س بهه  ظهرف شده بود، به وجود آمهد. یکارلعالکه از قبل  یسفال یخاک رس بر رو

 .شودیمگرم  گرادیسانتدرجه  600 یبیتقر یو در دما شدهمنتقلکوره  یک

 نانو یاسمق یفتعر-2-1-2

نهانومتر  100تها  1، ذرات بها طهو  ASTMذرات، با توجه به مشخصات استاندارد  نانو

کههه انههدازه و اشههکا   اندشهدهیلتشکمولکو   هایصدها اتهم  ای هادهمواد از  نیهستند. ا

 .شوندیمو ...را شهامل  شکلیبمختلفهی مثهل بلوری، کروی، سوزنی، 

 

 هااتمو یولوژیک ب ادمو ناگونگو یهااندازهاز  سیامقی -1-2شکل 

 یوتکنولوژینانو ب -2-1-3

 ههایلیونمنانو کهه در طهی  یاسدر مق یندهافراو  هاسازه یلهوسبه یستیز هاییستمس

 سهتیز .شوندیم( اداره DNAتا  ینپروتئنانومتر )در محدوده ، کنتر  و اندشدهینهبهسا  

مطالعهه ههر  نیبنابرا اندداشته یتفعال هاسلو  وح مولکولیدر سط یانشناسان در طی سال

زنهده  یهاسلو  ن،ی. عالوه بر اشودیمدر نظر گرفته  یولوژیب نانو عنوانبهسلولی  ریز دنها

 .کنندیمعمل  یننانو ماشصدها  عنوانبه ییتنهابه

 یعرشهد سهر قیاز طر شناسییستزاز ابهامات در علم  شمارییبتعداد  ،یگراز سوی د

نهانو ابهزار و  فنهاوری و ابزارهای فناوری نانو پاسخ داده خواهد شهد. یقاتیتحق هاییتقابل

 یو فناور کندیمرا فراهم  ستییز یهاسامانهدزم برای بررسی و دگرگونی در  هاییفناور

هها را  تیسنانوتکنولوژ یایرؤتعامل  نیا .نمایدیمرا به فناوری نانو ارائه  هامد  یزن یستیز
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 قهاتییتحق ینههزم یهکظههور  یوتکنولهوژیدو رشته نهانو و ب نیکرده و ا  یتبد یتبه واقع

نانو ، نظرانصااببرخی از  اا ینباا را به همراه داشته است یوتکنولوژینانو ببه نام  دیجد

 ,Shoseyov & Levyداننهد )یم ینهانوتکنولوژاز  اییرمجموعههز عنوانبهرا  یوتکنولوژیب

2008). 

 نانو ذرات -2-1-4

کهه موجهب  هستسطح به اجم  ینانو شده نسبت باد یآنچه باعث ظهور علم فناور

رفتار کرده و رفتار سطح بر رفتهار اجهم غلبهه  ییرنانو شروع به تغ یاسمواد در مق یدهگرد

نهانو  یهاسبهه مق یوقته یبهاًتقر(. Jain, Huang, El-Sayed, & El-Sayed, 2007کنهد )

 یش. افهزاشهودیممتحهو   کامالًرنگ  یذول و ات هنقط یزیکوشیمیاییخواص ف رسیمیم

درون اجهم  یههااتمواقع در سطح نسبت به  یهااتم شودیمعث نسبت سطح به اجم با

نسبت سطح  یشافزا ینذرات داشته باشند. همچن یزیکیخواص ف یرو یشتریب اثر ذرات،

 شهودیم اعثداده و ب ییررا تغ یذرات، فشار سطح یریپذواکنش یشافزا بربه اجم عالوه 

بهر  یامر اثهرات متقهابل ینکه هم یابدذرات با کاهش اندازه ذره کاهش  یهااتم ینفاصله ب

داشههت مههاده خواهههد  ینههامیکیو ترمود کههییالکتر ،یسههیمغناط ،یخههواص نههور یرو

(Narayanan & Sakthivel, 2010.) 

 نقره-2-2

اسهت  یجدو  تناوب در 47عنصر  و Agاست. نماد نقره  یبفلزات نج گروه نقره متعلق

 یاسهت و دمها گرادیسانتدرجه  961.78ذول آن  یاست. دما 107.87آن  یکه وزن اتم

اسههت و  یخههوارچکش یتخاصهه یاسههت. نقههره دارا گرادیسههانتدرجههه  2162جههوش 

 یتو ههدا یکهیالکتر یتههدا یهزانم تریندارد. شکل خالص آن، باد ییباد یریپذانعطاف

بها ، امها در تمهاس دههدینمواکهنش  وههواآلخالص بها  فلزات دارد. نقره یندر ب یارارت

 ینقره در االت فلز یعی،طب طوربه. دهدیمواکنش نشان  ید،گوگرد و کلر یااو یباتترک

مس،  یمعدن ااو نگو اغلب در س یموانآنت یاو  یکبا گوگرد، کلر، آرسن یبدر ترک اکثراً

و  مهؤثر یکروبهیعامهل ضهد م یهک عنوانبهدر اصل  نقره .شودیم یدهد یسرل، طال و رو

 ,Seiler)اسهت یبدون عوار  جانب نسبتاًو  شودیماستفاده  کنندهیضدعفون یک عنوانبه

Sigel, & Sigel, 1988; Wijnhoven et al., 2009). 
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 پیشینه کاربرد نقره -2-2-1

 یدا  بهر باورهها ییارنقره توسهط انسهان، شهواهد بسه یریکارگبه یخچهتار یبا بررس

و پادشهاهان  ینسالط یمقد در .باشدیمانسان نسبت به فلز نقره موجود  یاعتقاد یا یعلم

 ;Rai et al. 2012کردنهد )یمو تنهاو   یآل و خوراک خهود را در ظهروف نقهره نگههدار

Silver, Phung, & Silver, 2006 .)یهاسهکه یلهوسهبهخهود را  یتجار دادوستد هادولت 

سهربازان  ،کردنهدیمضرل  هاسکه ینا یو نماد خود را بر رو یرو تصاو دادندیمنقره انجام 

خهود اسهتفاده  یههازخمنقره جهت پانسمان جرااهت و  یهاسکهجنگ از های یدانمدر 

خهرو   یبرا و بزرگاندر عصر باستان پس از شکافتن جمجمه فراعنه  یانمصر .نمودندیم

از فلهز نقهره اسهتفاده  جداشهدهکردن استخوان  یگزینجا یبرا یاطین،و روح ش هایماریب

 و در شهدیماسهتفاده  ههایماریب یبعض یعلم طب از گرد نقره جهت مداوا در .نمودندیم

 شهدهیماستفاده  بیوتیکیآنت یک عنوانبهنقره  یباتاز ترک سیلینیپناروپا قبل از کش  

جههت  یاگسهترده طوربههاو   ینقره در جنگ جهان یبات. ترک(H. Klasen, 2000است )

 یاز سهوختگ یدر درمان جرااهات ناشه یباتترک ینا یزبه کار رفتند و امروزه ن یضدعفون

 یهنا یگهاهو جا یهتنانو، اهم یرکاربرد دارند. اا  در هزاره سوم و با استفاده از فناو یدشد

کهه بها اسهتفاده از  یسهتو دور ن یدهگرد صدچندانبشر  یمختل  زندگ یهابخشفلز در 

 (.H. J. Klasen, 2000شود ) یجادا یادیفلز تحودت بن ینا هاییژگیوخواص و 

 نیترات نقره -2-2-2

و متهانو   اتهانو  پرکاربرد، ماننهد آل، یهااال در  ییباد یاربس یتنقره االل یتراتن

 یهدنقهره و کلر تاسهتا یشهترب شودیماستفاده  یآل یهااال که از  ییدارد اما در سنتزها

 ,Lee et al. 2008; Xiong, Wu, & Xue) شودیماستفاده  یماده نمک یشپ عنوانبهنقره 

 یهدتول ترییکنواختو ذرات  شوندیمال  یآل یهااال در  یرااتبه هانمک ینا .(2013

نقههره  نههانو ذراتمههاده در سههنتز  یشپهه عنوانبههه یههزنقههره ن یههدهایاز آم یههراًاخ. کننههدیم

به کهاربرد  یازعدم ن یتمز ی، داراشدهانجام یآل یطسنتز که در مح یناست. ا شدهاستفاده

 یلنقره ااصل با تشهک نانو ذرات یداریروش سنتز، پا ینبوده است. در ا یدارکنندهپاعامل 

 .Ramírez-Meneses et alاسهت )مهاده صهورت گرفتهه  یشپه یههجزنهوع دوم از ت ینآم

2015). 
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 سنتز نانوذره نقره -2-3

و  ییناز باد به پا یرمس یکوجود دارد:  یکل یردو مس نانو ساختارهابه  یابیدست یبرا

اندازه توده  یینباد به پا درروشبه باد است.  یینو ساخت نانوذره از پا یطراا یگرد یرمس

. یابهدیمنهانو کهاهش  یهاسبهه مهواد در مق یهقدق یزاتابزار و تجه ، با استفاده ازموردنظر

بهه   ملکهواتم بهه اتهم،  یببا ترک نانو ذرات یلتشک یعیخود تجم یابه باد  یینپا درروش

نهانو  یههروش ابتهدا بلهوک سهاختار اول یهن. در اگیردیمصورت  و خوشه به خوشه ملکو 

با  ییبه مواد نها یدنرس یبرا هابلوک ینس س ا شودیم یلتشک نانو ذراتمثل  ساختارها

 یمیایی،الکتروشه یهاروش. شوندیممجتمع  یمیاییش یا یولوژیکیاستفاده از روش سنتز ب

به باد هستند که  یینپا یهاروش ازجمله یمیاییو کاهش ش یتولیزفاز بخار، روش ف سنتز

 .(Thakkar et al. 2010شوند )یماستفاده  نانو ذراتدر سنتز 

 نقره نانو ذراتسنتز شیمیایی  -2-3-1

کنتهر  شههکل و  ییتوانها نیو همچنه یدبهه سبب سادگی روش تول میایی،یشه یایاا

 نیدر ا فلزی اسهت نانو ذرات هنیسهاخت ا یهاروش نیترمتداو از  یکی، نانو ذرات ۀانداز

فلهزی  هاییون یاییبا اا . س سشودیم یههته موردنظراز فلهز  هونییمحلهو   یکروش، 

جاذبههه  یروهههایبه علت ن هااتم نی. اگیرندیمفلز شکل  یهااتم ایاگر،عامل ا یکتوسط 

 یلرا تشهک دارییرشهههد کهههرده و ذرات پها یکدیگرواندروالههسی بهها تجمههع در کنههار 

امهل ع عنوانبههاهال  و هههم  عنوانبههموادی هستند کهه ههم  ازجمله هاالکل. دهندیم

نسهبت بهه  شهدهیهته. نهانو ذرات گیرندیمقهرار  مورداستفاده ریبر اساس واکنش ز یاگراا

 یعمها یطمحه یهکدر  ههاآنمسئله سبب رشد  نیو ا دارندیمجتمع شدن و رشد کردن ناپا

اغلهب از  یهلدل ین. بهه همهشودیمذرات  نیا ییو باعث از دست دادن خواص نانو شودیم

شههود یماسههتفاده  اتذر یوسهههتناز بهههه ههههم پ ییربهههرای جلهههوگ دارسههاز،یعوامههل پهها

(Roucoux, Schulz, & Patin, 2002.) 
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 یستینقره به روش ز نانو ذراتسنتز  -2-3-2

اسهتفاده از مهواد خطرنهاک  شهودیمنهانو ذرات  یدکه منجر بهه تول ییهاروشدر اکثر 

، اتهالف انهرژی نهانو ذراتکهم  یدبه تول توانیم ،روش نیا یگرد لیاجبار است. از معا یک

 رویهنازا(. Veerasamy et al. 2011نمهود )اشهاره  فایهدهیبمشکل و  یسازخالصو  هادیز

 هاییبآسهمهواد سههمی و بههدون  یهدکهم، بهدون تول یمهتروشی با بازده باد، قبهه  یازن

بهه روش  یهدتول ،نهانو ذرات یدتول یهاروشاز  یکی. باشدیم شیرو به افهزا محیطییستز

. باشهدیم شیرو بههه افههزا نهانو ذرات یهدروش بههرای تول نیاست و توجههه بهه ا یستیز

موجهود  رونهدیمبهه کهار  فلههزی نانو ذرات ییستز لیداز منابعی که در تو یمفهرستی عظ

و  ههایباکتر، مخمرهها، ههاقارچ، هاجلبک یاهان،محصودت گ اهان،یمانند گ مواردی است.

 ,Thakkar, Mhatre, & Parikhدارنهد )کهاربرد  نهانو ذرات ستییز یددر تول که هایروسو

2010.) 

مشهکالت  نیفاقهد ا معمهودًو فراوانهی  یطبه علت سازگاری بها محه یاهاناز گ استفاده

قههرار  مورداسهتفادهگسترده  طوربه توانندیم یط،به علت سازگاری با مح یاهانگ .باشدیم

بهه  یاههانگ ینهمچنه شهوند. محیطییستز هاییبآسمنجر به بروز  نکهیبهدون ا یرنهدگ

مناسهب  ایینههگز ،خاص برای رشهد ییو مهواد غهذا یطشهرا بهه یازعلت فراوانی و عدم ن

 ;Ahmad et al. 2010شهوند )یممحسهههول  سهههتییبهه روش ز نهانو ذرات یهدبرای تول

Wang, He, Wang, Zhang, & Tan, 2009 .)سههتییکهه بهه روش ز یارهنقه نهانو ذرات 

بهاد  کوچک و پراکنههدگی هسطح باد، انداز یزانمانند م یاتیدارای خصوص شوندیم یدتول

شهامل  اساساً. پوشانندیمکه سطح نانوذره را  یاهموجود در گ یها یتوکمیکا باشند. ف می

وجهود  یندارد و عالوه بر ا یقو یکاهندگ یتاست که قابل یکفنول یباتها و ترک یدفالونوئ

اتصهادت و کانژوگهه شهدن  یرا بهرا ههاآن( ینو آمه یدروکسهیل)مثل گروه ه هاگروه ینا

 & ,Kaviya, Santhanalakshmi, Viswanathan, Muthumaryکنههد )یممسههتعد 

Srinivasan, 2011.) 

سهه  شهامل یهاهیگ یهاعصهارهو  یاهانسنتز نانو ذرات فلز در گ یسممکان ،یطورکلبه

 است: یمراله اصل

 یفلهز یههااتمو هسهته شهدن  یفلهز هاییونآن کاهش  یکه ط یسازفعا فاز  -1 

 .دهدیمرو  یافتهکاهش

 تهربزرگبه ذرات  خودیخودبهمجاور کوچک  نانو ذراتآن  یکه در ط یفاز رشد -2 
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 یشهتربا استفاده از رشد ناهمگن و کاهش ب نانو ذرات یممستق یریگشکلشوند یمل یتبد

 یهداریپا یشبها افهزا نهام )رسهول شهدن اسهتوالد( همهراهبهه  ینهدبها فرآ ی؛فلز هاییون

 است. نانو ذرات ینامیکیترمود

 ,Durán, Silveira, & Duránذرات )نهانو  ییشهکل نهها یینتع یندفاز خاتمه فرآ -3 

2015; Makarov et al. 2014). 

طهو  دوره  یشاست. بها افهزا شدهدادهنشان  2-2نانو ذرات در شکل  یریگشکلروند 

 نهانو ذرات یگهرو انهواع د یژنرها، نانو اکسنانو ساختارها، هانانولولهبه شکل  نانو ذراترشد، 

 بهرای یهاهعصهاره گ ییتوانها تهأثیرتحهت  شدتبه یندفرآ ین. اشوندیمناهموار شکل داده 

 (.Kim et al. 2010; Makarov et al. 2014) یردگیمقرار  یفلز نانو ذرات یتتثب
 

 
 سطح آن ینانو فاکتورهانقره و عملکرد  نانو ذرات یستیسنتز ز -2-2شکل 

 (Bhaumik et al. 2015): منبع

 نانو ذراتبر سنتز  مؤثرعوامل  -2-3-3

از عوامهل  یهادیتعهداد ز تهأثیرتحت  نانو ذرات یلبا تشک یفلز هاییونکاهش  یندفرا

و  یبههاتفعهها  در ترک یههها یومولکههو ب یاههاو یهاهیعصههاره گ یههتاسهت؛ عههالوه بههر ماه

زمان واکهنش، غلظهت و  یون،انکوباس یمخلوط واکنش، دما PHشامل مختل   یهاغلظت

 فلز هست. یون یمیاییالکتروش سیلپتان

2-3-3-1- PH 

باعهث  PHدارد. تغییهر  نهانو ذرات یلبر تشک یادیز تأثیر یاهیعصاره گ یک PHمقدار 

کهه بهر توانهایی  شودیم یاهگ تغییر شارژ در عوامل فیتوشیمیای طبیعی موجود در عصاره

و  گهذاردیمفلزی در سنتز نهانو ذرات اثهر  هاییونآنو  هایونکاتدر اتصا  و کاهش  هاآن
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 شکل، اندازه و عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد. تواندیمخود  ینوبهبهاین امر 

 دما -2-3-3-2

 شهودیم نانو ذراتسنتز  ییسرعت واکنش و کارا یشدما باعث افزا یشافزا ،یطورکلبه

ذرات  یهن،نقره همراه است عالوه بر ا یونکاهش  ییکارا یشواکنش با افزا یدما یشو افزا

اسهت  یهن. فر  بر اشوندیم یشترب یاراتاق، بس یباد نسبت به دما یدر دماها یستالیکر

ممکن است بر شکل  ین. دما همچنشودیم ییزاهسته یزانم زایشدما باعث اف یشکه افزا

 یلاتهاق تشهک یدر دمها عمهدتاًبگذارد؛ نانولوله نقهره  تأثیرسنتز شده  نانو ذرات یساختار

غالب هستند در  گرادیسانتدرجه  60 یباد یدر دما یکرو نانو ذرات کهیدراال، شودیم

بها  یتوکمیکها تعامهل ف ییهرباعهث تغ ادترت که درجه ارارت باس ینمورد اعتقاد بر ا ینا

 .شودیم نانو ذراتسطح 

 زمان -2-3-3-3

اسهت. بها  ییانهدازه محصهو  نهها یهعدر کنتر  اندازه و توز یمهم مؤلفهزمان واکنش 

روش  یهنا یسنتز کرد. ول یترکوچکنانوذره  توانیمرشد،  یهتوق  واکنش در مراال اول

به نهانوذره  یکم یزاناالت به م ینماده در ا یشپ یراز زندیم یبواکنش آس یبه بازده کل

و ذرات  شهوندیم یهااا یشهترینقره ب هاییون یشترب زمانمدت باگذشت. شودیم یلتبد

 .شوندیم تربزرگ یقبل

 عوامل کاهنده -2-3-3-4

هستند.  یقو یولوژیکب یتفعال یکه دارا یاهاندر گ یسنتز یباتترک یاندر م

ها،  یزوفالونها، فالون ها، ا یید، فالونوهااکسیدانیآنتمثل  یاهیگ یمیاییش یباتترک

مهم در  یعیفنو  ها منابع طب یپل یدها،ها، کاروتنوئ یزوتیوسیاناتها، ا یانیدینس یآنت

 .اندشدهشناخته یفلز نانو ذراتسنتز 

 ینقره در پزشک نانو ذراتکاربرد  -2-4

باکتریایهی ایهن ذرات است. بنهابراین از  یی نانوذره نقهره خاصیهت آنتویژگه ینترمهم

پوسههتی،  یهههازخم یمتههرم ، پانسههمان زخههم، پمادهههایهههاپوشایههن ویژگههی در زخههم 

. این نانو ذرات فرایند ترمیم زخم شودیمابزار پزشکی استفاده  یهاپوششو  هاکنندهپاک

نمهوده و  یعتسهر، و افزایش آپاپتوز نوتروفیهل هها لوپروتئازهارا به علت کاهش فعالیت متا
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بهتر کالژن و افهزایش  یریگجهتدر  ین. همچنشوندیمشدن ظاهر زخم  تریعیطبسبب 

 کنیمیمزخمی مشاهده  یهاپانسمانبا بررسی  خواهند بود. مؤثراستحکام مکانیکی بافت 

انسهانی  یهاسهلو و بر  کندینم جادنقره برای کاربردهای مشابه سمیت ای یریکارگبهکه 

نقره  نانو ذراتاست که استفاده از  هداداخیر نشان  هاییبررس اثرات مضر ندارد. همچنین

اپیهدرما   یهاسهلو در پمادهای پوستی سبب نفوذ نقره به بسهتر زخهم، جهذل توسهط 

خهون  گهردشزخم و درنهایهت انتقها  بهه سیسهتم  هایماندهیباقاطراف زخم، تجمع در 

اسههت  یرگههذارتأثو در فراینههد تههرمیم زخههم و جلههوگیری از عفونههت  شههودیممحیطههی 

(Shahverdi, Fakhimi, Shahverdi, & Minaian, 2007; Wong, 2012; Xu, 

Nallathamby, & Lee, 2012.) 

اامل دارو و ژن است زیهرا  عنوانبهنقره، نقش این ذرات  نانو ذراتکاربردهای مهم  از

 هایکروارگانیسهممعلیهه  یهیافزاهمبا افزایش ورود این ترکیبات به بهدن، باعهث  نانو ذرات

 اامل عنوانبهنقره  نانو ذرات(. Nagal & Singlab, 2013برد )یمباد  را ییو کارا شودیم

 قرارگرفتهه موردتوجههبا بهبود اثر سمیت و افزایش پایداری و االلیت داروهها  یدارورسان

نوری، بهرای اتصها  بهه  خاص هاییژگیوه به دلیل سطح عملکردی و است. نانو ذرات نقر

نهانو  اسهتفاده از. گزینه ایده آ  و مناسبی اسهت RNAiاسید نوکلئیک و درمان مبتنی بر 

به آن اشاره نمهود خواص  توانیمنقره در بیوسنسورها از دیگر کاربردهایی است که  ذرات

)ماننهد  ههایماریباین ذرات در بیوسنسورهها امکههان تشهخیص اخهتالدت و  الکتریکید

 .کندیم یارا مه (سرطان

در  ههاآناز  پالسمونیک هستند که سبب شده است هاییژگیو ینقره دارا نانو ذرات 

(. Li et al. 2013شهود )پزشهکی پالسهمونیک نیهز اسهتفاده  تصهویربرداری و اسهگرهای

سهطح اسهگرها  یههاالکتروناست که نور بها  ترتیبینابهسگرها سازوکار عملکرد این ا

و  شهودیمو ساطع  شدهجذلنور  یتدرنها، آوردیدرم انرا به نوس هاآنداده و  کنشبرهم

جهذل ایهن نهور توسهط  عالوهبهه. کنهدیمرا فراهم  هایباکترو  هایروسوامکان شناسایی 

  سهرطانی( و تولیهد انهرژی سهلوکانجوگه شده سبب تخریهب سهلو  ههدف ) یهاسلو 

 (.Khare et al. 2007شود )یم ارارتی

سودمند این ذرات پوشهش دههی پروتزههای عروقهی و کاترههای درون  از کاربردهای 

 نقره با عدم ایجاد مقاومهت باکتریهایی، نانو ذراتنقره است. استفاده از  نانو ذراتوریدی با 

 & Shoseyov) بهردیمکاهش داده و مقاومت به عفونت را در پروتز ها بهاد  زایی را کلون
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Levy, 2008). 

 هایباکترنانوذره نقره بر  تأثیر -2-4-1

بهه  نهانو ذرات یباعث چسبندگ هایکروارگانیسممنقره در معر   نانو ذرات قرار گرفتن

مههم  یاربس یچسبندگ ینقره برا نانو ذرات. سطح بار مثبت شودیمو غشاء  یسلول یوارهد

نهانو  ینبه یکشارژ مثبت باعث جهذل الکترواسهتات .(Abbaszadegan et al. 2015است )

 یرا بهه غشهاها نهانو ذراتاتصها   ین، بنهابراشودیم هایکروارگانیسمم یو غشاء منف ذرات

بها  تواندیمو  شودیمتعامل مشاهده  یندر ا یکیمورفولوژ ییرات. تغکندیم یلتسه یسلول

 & Nalwadeشهود )یم یسهلول یهوارهد یمنجر به پارگ ،و انهدام غشا یتوپالسمانقبا  س

Jadhav, 2013).  ههایینپروتئنقهره بها  نهانو ذرات لتعامه یک،الکترواسهتات برجذلعالوه 

شکل داده شهود و  ییرتغ یامالاظهقابل طوربه یکه غشا سلول شودیمگوگرد باعث  یااو

 یرینفوذپذ یشسلو  باعث افزا یدر مورفولوژ ییراتتغ .(Ghosh et al. 2012برود ) یناز ب

 یغشا یقاز طر انتقادتنقل و  هاییتفعالکنتر   یرا برا هاسلو  ییکه توانا شودیم غشا

مثها ، نقهره  یبرا .(Schreurs & Rosenberg, 1982) کندیم یمتنظ یدرستبه ییپالسما

 ین. بهه همهکنهدیمفسهفات را مختهل  ههایونیو انتشهار  شودیمبه سطح سلو  متصل 

( را از K+) یمپتاسه ههاییونو انتشهار  ونقهلامل توانهدیم یننقهره همچنه یهون یب،ترت

 یشانتقها ، افهزا عالوه بر فعا  شهدن .((Lok et al. 2006دهد  ییرتغ یکروبیم هایسلو 

 ازجملهه ی،سهلول یهاتاز نشت محتو یناش یهاضع  ازجملهغشا ممکن است  یرینفوذپذ

د باشهه ((ATP یسههلول یمخههزن انههرژ اوقاتیبعضهه، کههاهش قنههدها و هههاینپروتئ، هههایون

(Yamanaka, Hara, & Kudo, 2005.)  نقهره  نهانو ذراتدر تعامل بها  میکروبی هایسلو

 یکیمواد ژنت یسازفشردهمانند  یمیاییش یپژنوت در ییرتغ ازجمله ییراتیدر معر  تغ یزن

منجهر بهه  یهتدرنهاکه  شوندیمسلو   یاتیا فاکتور ینچند باعث مهار ،یجهدرنتهستند 

 Rai, Deshmukh, Ingle, & Gade, 2012).) شودیمو مرگ  ینکروز سلول
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 نقره نانو ذرات یکروبیمهم عملکرد ضد م یرچهار مس -3-2شکل 

 ( (Dakal, Kumar, Majumdar, & Yadav, 2016منبع 

 توسط نانوذره نقره یگنالینگس یرهایفعال شدن مس -2-4-2

 یتسهم ی،سهلول یتسم ر  نانوذره نقره قرار دارند،که در مع یهایسلو در ارتباط با 

 یهدبها تول و یابهدیم یشافهزا شدتبه ،آبشاریو واکنش  یگنالینگو فعا  شدن س یکیژنت

ROS ،اسهت )همهراه  یداتیواسهترس اکسه یجهادا یجهدرنتآزاد و  هاییکا رادAhamed, 

AlSalhi, & Siddiqui, 2010; Johnston et al. 2010.) 

ROS  یشباعهث افهزا تواننهدیم یگنا ،سه یههامولکو  عنوانبهه ،آزاد هاییکا رادو 

 یهنهها شهوند. در ا یتوکنهدریمعملکهرد  در و اختال  یسلول یهااندام ی وکسیداسیونه

 یتوکنهدرینقهره بها م نهانو ذراتثابت کرده اسهت کهه  TEM یرتصو وتحلیلیهتجزراستا، 

(. Menu et al. 2012شهود )یم یتوکندریمنجر به استرس متعامل  ینو ا دهدیمواکنش 

 اشتباهبهو  کندیم unfoldرا  هاآن هاینپروتئنقره با  نانو ذرات یانکنشم یب،ترت ینبه هم

Zhang et al. ) شهودیم شهبکه اندوپالسهمیک و اسهترس 1بهاز ینهیمنجر به پاسخ پروتئ

باعث افزایش مرگ سلولی  شبکه اندوپالسمیکدو تنش میتوکندری و استرس  ر(. ه2012

شههود یمشههناخته  کعامههل سیتوتوکسههی عنوانبهههعمههده  طوربهههو  شههودیمآپوپتههوزی 

______________________ 
1 Unfold protein response 
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(AshaRani, Low Kah Mun, Hande, & Valiyaveettil, 2008; Menu et al. 2012.) 

ROS گروه شودیمنقره باعث ایجاد مسیرهای انتقا  پیام  نانو ذراتتوسط  یدشدهتول .

توسط میتوژن ها هستند  شدهفعا کینازی  هایینپروتئ، رسانیامپوسیعی از ملکو  های 

 p38و   JNK،از سهه زیهر خهانواده MAPKsقهرار دارد. ROS تأثیرتحت  هاآنکه عملکرد 

ERK معمودًاست.  شدهیلتشک ERK لی دخالت دارند و ها در تنظیم تکثیر سلوJNK  ها

منجهر بهه  یهتدرنهاکه  شوندیمدر پاسخ به شرایط استرسی وارد محل  p38و کیناز های 

 ROSدر پاسهخ بهه  هاسهلو منجهر بهه بقهای  معمهودًهها  ERKفعالیت  .شودیمآپاپتوز 

 (.Rinna et al. 2014شوند )منجر به آپاپتوز  توانندیمولی تحت شرایط ویژه  شوندیم

 شهدهفعا  کینهاز ینپهروتئ عنوانبهها  p38 و JNK یعنیها  MAPKدر خانواده دیگر 

 یهااسهترسدر پاسهخ سهلو  بهه  نقششهانکه به علهت  شوندیم بردهنام SAPKsتوسط 

 Hsin et)ارارتی و ...است  هاییبآس، شوک اسمزی، پرتوها مختل  مانند سایتوکاین ها،

al. 2008.) 

 
 پستانداران هایسلولنقره در معرض  نانو ذرات یگنالیس یرمس -4-2شکل 

 (Dakal, Kumar, Majumdar, & Yadav, 2016) منبع
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Abstract 

Introduction: Recently, research in gene therapy has been focused in the 

cancer treatment and inhibition. Fabrication of a suitable carrier is main 

problem of an efficient gene delivery system and various research seeks to 

solve the problem. The AgNp, which has been prepared by green methods, 

shows unique properties including biocompatibility, biodegradability and 

ignorable cytotoxicity, for these reason, has attracted to attention of many 

researchers.       
Aim of research: The main objective of this study is preparation of a 

Nanoparticle by the green methods which can be used as a vehicle for 

transferring of the antisense oligonucleotide to the cancerous cells. 
Methods: In this investigation, the AgNps were prepared by various green 

methods, afterward, were conjugated to an antisense oligonucleotide. The 

nanoparticles properties were analyzed and their biological effects against the 

cancerous cell line as well as the wound healing activity were studied.             

                                                                                                  
Finding: The data showed that AgNps were efficiently prepared by the 

green methods and the modified antisense oligonucleotide was conjugated to 

the nanoparticle. Physical properties of the AgNps were recorded. The 

cytotoxic activity of the oligonucleotide-conjugated AgNp was considerable, 

whereas, AgNp did not showed significant cytotoxicity, but efficient wound  
healing effects was showed by the AgNp.                                                      

    
Discution: The previous published data revealed that inhibition of Mcl1 

expression led to induction of apoptosis in the cancerous cell lines. In this 

research AgNp was used as vehicle to delivery of Mcl1 antisense 

oligonucleotide to the cancerous cell line lines and the increment of cell 

cytotoxicity was proved. 
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