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 1/4/98پذیرش مقاله:             3/2/98 دریافت مقاله: 

 یشناسـ سـتیو ابعاد قابـل کنتـرل در ز ییایمیش اتینانو مواد  با اندازه، خصوص دیتول يمهم در نانو فناور ياز جنبه ها یکی مقدمه:
نـانو  باشد. امروزه مشخص شده اسـت کـه یکنترل تک تک اتم ها و مولکول ها م يتوان گفت که هدف از نانو فناور یم نیاست. بنابرا

کبـدي پنجمـین  يهستند. سرطان سـلول هـا یعیطب يادر سلول ه یبدون اثرات جانب یسرطان يها لبردن سلو نیذرات قادر به از ب
ضـد  اتیخصوصـ یسرطان رایج در جهان و سومین عامل مرگ و میر سرطان در دنیا محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسـ

 است.   2Hep Gکبد   یسرطان يها لولس يتاج خروس بر رو اهینانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گ یالتهاب

شـده بـا  دیتول نانوذرات نقره یبود. اثر ضد التهاب   In vitro شاتیمطالعات انجام گرفته در پژوهش حاضر شامل آزماها: و روش مواد
  200و  100،  50  يدر غلظـت هـا IL-10 و IL-1b يژن هـا انیـو سنجش ب  Real-time PCR کیتاج خروس با تکن اهیاستفاده از گ

 .دیگرد یبایارز تریل یلیبر م  کروگرمیم

ود خـ یثر ضد التهابتاج خروس ا اهیشده با استفاده از گ دیژن نشان داد که نانو ذرات نقره تول انیبه دست آمده از ب يها افتهیها: یافته
     در سـطح  IL-10  یژن ضـد التهـاب انیـب شیو افـزا >001/0Pداري  یدر سـطح معنـ IL-1bبرنده التهاب   شیژن پ انیرا با کاهش ب

 .کند یاعمال م >001/0Pداري  یمعن

بـوده و  ضد التهـابی اتیخصوص يتاج خروس دارا اهینانو ذرات نقره سنتز شده از گ قیتحق نیا جیبراساس نتا : گیريبحث و نتیجه
 شیدار افـزا یورت معنـبه صـ  IL-10ژن  انیب نیدار شده است. همچن یدر حد معن  IL-1bبرنده التهاب  شیژن پ انیسبب کاهش ب

مـان مکمل در در يتواند به عنوان دارو یم یلینانوذرات پس از مطالعات تکم نیاز ا هها احتماال استفاد یژگیو نیاست. با توجه به ا افتهی
 .شود شنهادیپ یپزشک ستیز يکاربرد ها گریسرطان و د

 تاج خروس. اهیگ ،یسرطان کبد ، نانوذرات نقره، اثر ضد التهاب: هاي کلیديواژه
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 مقدمه

از انباشته شدن  یناش یکیژنت يماریب کیسرطان 

ها  سلول یشیزاپس  طیشرا راتییو تغ DNA يها جهش

ها و محصور نشده سلول عیاست که منجر به رشد سر

از  یکی ينانو فناور نی). علم نو1(شودینئوپالسم م لیتشک

 شرفتیبه پ یانیاست که کمک شا يرشته ا نیعلوم ب

از  یناش یعوارض جانب لیت بدلدرمان سرطان نموده اس

ات استفاده از نانوذر رایمعمول درمان سرطان اخ يروش ها

جهت درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته است  يفلز

 یصلاکبد با جداشدن از تومور  یسرطان يها). سلول 2،3(

ها از لسلو نی). اکثر ا4( شوند) در بدن منتشر میهی(اول

 یول شوندیمنتشر م یخون ياه وارد شدن به رگ قیطر

م ه يدر غدد لنفاو توانیکبد را م یسرطان يهاسلول

 لیل). اگر چه مصرف نانو ذرات نقره به د5،6( مشاهده کرد

به  الیباکتر یآنت یهاي اختصاص یژگیبر خورداري از و

محصوالت سالمت محور در  دیدر تول یعنوان ماده اصل

م ت سوجود اطالعا نیا ا، باست شیفناوري نانو در حال افزا

ت ). نانو ذرا5،7( مواد کم است نیا نهیما در زم یشناس

ز اکمتر  هايدر غلظت  ي ها،بر باکتر ينقره ضمن اثر گذار

ppm  25-20  ستیز تیح و اثر یب یانسان هايبر سلول 

 نانوذرات ییایمیو ش کیزیسازگار هستند. غلظت و خواص ف

 راتییتغ جادیا و یسلول تینقره بر روي القاء سم

 ).8( شده  نقش دارند ماریدر سلول هاي ت کیمورفولوژ

است که  یبافت يها بیدر برابر آس یمنیپاسخ ا التهاب،

 يو فعال ساز یالتهاب ینیپروتئ يها نیتوکیس دیدر آن تول

شود.  یدر نظر گرفته م یمنیا ستمیسلول ها در س

از  به عوامل مختلف یپاسخ حفاظت کیالتهاب  نیهمچن

 يواکنش ها ،ییایمیو ش یکیزیف يها بیجمله ، آس

 بیو آس یپوکسیسموم، ه ،یکروبیم يعفونت ها ،یمنیا

و  گانهیبردن عوامل ب نیکه منجربه از ب )9( است یبافت

شود. اگر ی م کیولوژیزیساختار بافت و عملکرد ف يبازساز

شود، از  یآغاز م یمحافظت دهیپد کیچه التهاب به عنوان 

تواند منجر به  یم دهیچیپ ندیفرآ نیا میتن تنظدست رف

صورت  نی).  به ا10( مختلف شود یباختالالت التها جادیا

که در صورت بروز التهاب ظرف چند ساعت ماکروفاژها 

 یکنند و گاه یم دهید بیشروع به خوردن بافت هاي آس

در سلول  شتريیب بیموجب بروز آس زیماکروفاژها ن نیهم

روند به مرور  نیگردند ا یوز زنده اند مکه هن یهاي بافت

 یجمله سرطان کبد م ازمختلف  يباعث بروز سرطان ها

سبب کاهش   ها نینترلوکیاکثر ا بیترت نیگردد. به ا

 يدیاثرات مف نی. همچنشوندیدر بافت ها م یالتهاب عاتیضا

دارند. بطوري که سبب دفع عامل التهاب،  زبانیبر دفاع م

و در  دهیصدمه د یبردن قطعات بافت نیخارج کردن و از ب

از بروز  بیترت نیشوند به ا یکبد م یبافت میترم تینها

 ).11( کنند یم يریسرطان کبد جلو گ

در سنتز  اهانیسنتز شده از گ یعیطب باتیترک 

 و يباالتر یبا ارزش درمان دینسل جد یضد التهاب يداروها

اند.  ها کرده يماریبه درمان ب یانیکمتر کمک شا تیسم

 تیمختلف نانو ذرات نقره اهم ينانوذرات ها انیدر م

 وهبالق يو کاربرد ها یکیولوژیخواص ب لیرا به دل يشتریب

 يبرا میقد ي). نقره از زمان ها12( است دهبه دست آور

 قرهدرمان زخم ها و التهاب استفاده شده است. نانوذرات ن

 سخپا يها یژگیهستند. از و ییضد التهاب قو تیفعال يدارا

 عروق، انتشار يرینفوذ پذ شیتوان به افزا یم یالتهاب

خون،  دیسف يها، فعال شدن سلول ها نیپروستاگالند

بدن شامل  یمنیا ستمیاز س ییایمیمواد ش يآزادساز

 و ها نیلوک نتریبرنده التهاب مانند: ا شیپ يها نیتوکیس

 ).13( اشاره کرد تیکننده گرانولوس کیفاکتور تحر

) در Amaranthaceaeخروس از خانواده ( تاج اهیگ

تاج  يشود. گونه ها یم افتی قایمانند: آفر ریمناطق گرمس

 يجزء دو لپه ا ه،یتک پا ،یعلف کساله،ی یاهانیخروس از گ

آنها  يهستند. برگ ها متریسانت 150تا  10ها و به ارتفاع 

 زبه زرد و قرم لیسبز، سبز ما اهیگ يو رنگ اجزا یتخم مرغ

باشد.  یم ییباال ومسیبا دیتول يگونه دارا نید. اباش یم
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 اریبس ییو دارو یخوراک ،ینتیز اهانیاز گ یکیتاج خروس 

) A. Spinosusگونه (  کهيطور) به14( ارزشمند است

 است مؤثر ها یو سوختگ یپوست يها يماریدر درمان ب

 يژن بر رو انیبه منظور ب اهیگ نیاز ا بیترت نای به) 15(

 نیقرار گرفت. بر ا یکبد مورد بررس یسرطان يسلول ها

مقاومت سرطان ها نسبت به  شیاساس  با توجه به افزا

 ییتالش دانشمندان براي کشف و شناسا ج،یدرمان هاي را

 زانیم شیکه موجب افزا دیجد یعوامل ضد سرطان

شوند، رو به گسترش  یم  یسلول هاي  سرطان تیحساس

نسبت به داروهاي  یاست. مقاومت  سلول هاي سرطان

سلول ها نسبت  نیمنجر به کاهش سطح پاسخ ا ییایمیش

گردد. بنابر  یم یشکست اقدامات درمان جهیبه دارو  و در نت

 یبا  اثرات جانب  ایو توسعه داروهاي مؤثرتر و   قیتحق ن،یا

علت  نیبرخوردار است. به هم اديیز تیکمتر، از اهم

سازي  نهیو به یعیباستفاده از محصوالت و فرآورده هاي ط

به منظور مهار  دیآن ها براي ساخت درمان هاي جد

 یاست. هدف از این تحقیق بررس افتهی تیسرطان اهم

نقره سنتزشده به روش  نوذراتنا یضد التهاب اتیخصوص

کبد  یسرطان يسلول ها يتاج خروس بر رو اهیسبز از گ

 می باشد.

 هامواد و روش

مرتبط با ژن هاي  بیان بر نقره اتذر اثرنانو بررسی براي

 سلولی رده در 1bاینترلوکین  و 10 التهاب اینترلوکین

 با سلول ها  In vitroدرشرایط  ،(Hep G2) کبد سرطان

 3 در اتنانوذر  200و µg/ml   50، 100هاي غلظت

  وبه اضافه یک فالسک به عنوان کنترل   cm   25 فالسک

 و شدند تیمارو یک بار تکرار  DMEMمحیط کشت  در

  جدا فالسک کف از  سلول ها ،تساع 48 گذشت از بعد

 .دشدن

 High pure با استفاده از کیت  RNAاستخراج 

شده و و طبق پروتکل این شرکت انجام   Rocheکمپانی 

دستگاه استفاده از با استخراج شده  RNAغلظت  پس س

به دلیل  سپس .تعیین شداسپکتروفتومتري نانودراپ 

با   cDNAسنتز  RNA ک رشته بودن ناپایداري و ت

انجام شد و از  Fermentase ،RNA  استفاده از کیت

جهت بررسی تغییرات بیان  Real- time PCRتکنیک 

به عنوان ژن هاي موثر در   IL-1bو    IL-10ژن هاي

با   PCRدراین روش، حین انجام  .التهاب استفاده گردید

فلورسنت ناشی افزایش تعداد کپی هاي ژن هاي هدف، نور 

از سایبرگرین ساطع شده از نشانگرهاي فلورسنت افزایش 

می یابد که توسط دتکتور اندازه گیري و محاسبه شده و به 

-Glyceraldehydeیک مقدار عددي تبدیل می شود. ژن

3 phosphate dehydrogenase)  ( GAPDH  که

داراي بیان ثابت درغلظت هاي مختلف نانوذرات است،  به 

 ). 1شماره ل( جدو ژن کنترل درنظرگرفته شد عنوان
 توالی پرایمر ):1(جدول شماره

Reverse 5→3 Forward 5→3 Gene 

GCATGTCAGATCCAC
AACGG 

TGCTGGTGCTGAGTA
TGTCG  

  

GAP
DH 

GTGGTCGGAGATTCG
TAG   

GCTTATTACAGTGGC
AATGA   

IL-b1 

GATGTCTGGGTCTTG
GTT   

TGGAGGACTTTAAG
GGTTAC   

IL-10 

 

 الیز آماريآن

تیمارشده   Hep G2التهابی درسلول هاي  نتایج اثرات ضد

با نانوذره نقره سنتز شده به روش سبز از گیاه تاج خروس 

در مقایسه با سلول هاي تیمار نشده و بررسی وجود اختالف 

و آزمون آنالیز  SPSSمعنی دار در یافته ها، از نرم افزار 

استفاده   one-way)  (ANOVAواریانس یک طرفه

 (  LSDبا روش آن مقایسه میانگین ها از بعد. گردید

least      (significant differences  گرفت وانجام 

  .گرفته شد نظر براي محاسبات در  05/0سطح اطمینان  

 هایافته
   IL-10و    IL-1bژن انیب راتییپژوهش تغ نیدر ا

 . قرار گرفت یمورد بررس ماریت  2Hep G يدر سلول ها

برنده  شیژن پ انیحاصل نشان داد که ب يها افتهی

با    ماریتحت ت 2Hep G  يدر سلول ها b1-ILالتهاب  
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 100تاج خروس تا غلظت  اهیشده از گ دینانو ذرات نقره تول

 افتیدار کاهش  یبه صورت وابسته به دوز و معن کرومولیم

)001/0P< 1)، ( نمودار شماره ( 
 

تیمار شده  2G HEPدر سلول هاي  b1-IL ژن تغییرات بیان .1نمودار 
نانوذرات نقره گرم بر میلی لیترمیکرو 200، 100، 50با غلظت هاي 

. ***معرف معنی دار در Amaranthus Cruentus سنتز شده از گیاه
 .می باشد >001/0Pسطح 

0 50 100 200
IL-1b 1 0.51773 0.48882 0.97352

*** ***
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 در 10 نینترلوکیژن ا انیب راتییحاصل ازتغ يها افتهی

ژن ضد  انیشده نشان داد که ب ماریت 2Hep G يسلول ها

 ماریتحت ت  2Hep G يدر سلول ها 10نینترلوکیالتهاب ا

افزایش   يدار یبه صورت معنبا  افزایش غلظت نانوذرات 

 ) .2 نمودار( )،>05/0P(کرده است  دایپ
 
  HEP   2G در سلول هاي _10IL تغییرات بیان ژن ،2مودار ن

 گرم برمیلی لیتر میکرو 200، 100، 50غلظت هاي مار شده با تی

. Amaranthus Cruentus نانوذرات نقره سنتز شده از گیاه

 دار در* معرف معنی و 001/0PPدار در سطح ***معرف معنی

   باشد.می 05/0PPسطح 

0 50 100 200
IL-10 1 1.91662 1.79331 2.33013

* *
***
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 گیرينتیجهبحث و 
خواص  لیبه دل يگسترده نانوذرات فلز يکاربردها   

 يها ندیست. در حال حاضر فرا منحصر به فرد آن ها

سنتز  يبرا يمختلف به طور گسترده ا ییایمیو ش یکیزیف

که پژوهشگران  رد،یگ یمورد استفاده قرار م ينانوذرات فلز

مورد نظر خود  اتیسازد به نانوذرات با خصوص یرا قادر م

 نهی هزمعموال دیتول يروش ها نیحال، ا نیا . باابندیدست 

و  ستیز طیمح يبرا يبه طور جد  نیو همچن ادیز

 يفراوان برا ازین ن،یموجودات زنده خطرناك هستند. بنابرا

 طیمقرون به صرفه و سازگار با مح نیگزیروش جا کی

). در طول دهه 16( نانوذرات وجود دارد دیتول يبرا ستیز

 ستمیاز س ياریشده است که بس دهگذشته، نشان دا يها

 اتومی)، د17( و جلبک ها اهانیاز جمله گ ،یکیولوژیب يها

) و 21( )، قارچ ها20( )، مخمرها19( ها ي)، باکتر18( ها

را  یمعدن يفلز يها ونی) 22( توانند یانسان  م يسلول ها

 لیتبد يبه نانوذرات فلز ییایاح يها تیظرف قیاز طر

 زانیسنتز نانوذرات به م یکیولوژی. امروزه، منابع بندینما

کنند و  یم تیبدون ضرر تبع يپروتکل ها ياز رو يشتریب

درارتباط با سالمت  يکه نانوذرات در رشته ها یدر صورت

در طول  کیآسپت ستیز طیانسان استفاده شوند، حفظ مح

نانوذرات با  دی). تول23( نانوذرات آسان است وسنتزیب ندیفرآ

 مستیس رینسبت به سا یمهم يت هایمز اهانیاستفاده از گ

کم  نهیتوان به هز یم انیدارد که از آن م یکیولوژیب يها

 طیبا مح يسازگار ،یمنیکوتاه، ا دیدرکشت، زمان تول

باالتر اشاره نمود  اسیدر مق دیتول ییتوانا جهیو در نت ستیز

عصاره  قیاز طر ياست سنتز نانوذرات فلز یهی). بد24(

 لینسپتا يدارا اد،یز يها تیبا وجود  محدود ،یاهیگ يها

 یسنت ينسبت به روش ها يریچشمگ يایقابل توجه و مزا

 يرقابت اقتصاد يحال، برا نی)، با ا25( باشد ینانوذرات م

 ییایمیش يروش ها قیموثر با نانوذرات به دست آمده از طر

). 26( گردد تیرعا دیروش تول نیا اسیمق دیبا ،یکیزیو ف

وان روش کوچک به عن يها اسیدر مق دیتاکنون تنها از تول

). در روش 27شود ( یسنتز نانوذرات استفاده م يبرا جیرا

مورد استفاده قرار  اهانیگ یبرخ ينانوذرات فلز دیسبز تول

 ). 28( رندیگ یم
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 ينانوذرات نقره برا یینشان دهنده توانا یکنون قاتیتحق

مختلف  يها نیتوکیبراساس القاء س یپاسخ التهاب جادیا

 شیمعرض نانوذرات نقره، افزا است. پس از قرار گرفتن در

 شیافزا  نیمشاهده شد و همچن IL-6سه برابر سطح 

پس از اعمال نانوذرات نقره  IL-6در سطوح  یمشابه

 يشده توسط سلول ها دی، تول  IL-6).29( دیمشاهد گرد

پاسخ  تیها است که در تقو بروبالستیمختلف از جمله ف

در  IL-6سطح  عیسر شیاست. افزا لیدخ یالتهاب يها

عفونت و  ب،یحاد به علت آس یالتهاب يواکنش ها نیح

اثرات  جادیباعث اامر  نی). ا29،30( شود یم دهیاسترس د

از  ياریو با بس ودش یمختلف م يبر اندام ها کیستمیس

 تیو آرتر هیر یمانند اختالالت التهاب ینیبال طیشرا

 ).10همراه است( دیروماتوئ

 Nadworny ید التهابو همکاران ، اثر ض Ag-np 

) و در 31پوست ( تیسنتز شده به روش سبز را در درمات

 کینقره  ونیکردند.  ی) بررس32( یانسان يها تیلنفوس

تواند در واکنش  یم ونی نیفعال است؛ ا یکروبیماده ضد م

 ژنیاکس يگونه ها دیتول کی) سبب تحرSH-( مولیبا ت

 ینتآ ییکارا نیاز مهمتر یکی) شود، که ROS(یواکنش

است.  با توجه به مطالعات انجام شده امروزه  الیباکتر

آن ها  ينانوذرات نقره با توجه به نسبت سطح به حجم باال

و ضد  ییزخم زدا ،به کاهش زخم يتوجه قابل مالحظه ا

از آن بود  یبدست آمده حاک جی). نتا33،34( التهاب دارند

و  يقو یضد التهاب تیفعال کی شده،که نانوذرات نقره سنتز 

فاکتور نکروز دهنده  نیدارند. نانوذرات نقره ، همچن یمیترم

را سرکوب و آپوپتوز   IL_1bو   IL_12،(TNF)تومور 

توانند به  ی) و م35( کنند یرا القاء م یالتهاب يسلول ها

 زیآم تیدرمان التهاب به طور موفق يبرا یعنوان ابزار درمان

 کیبهبود زخم  نی) همچن36( رندیمورد استفاده قرار گ

روش  کینانو،  ياست که با ظهور فناور دهیچیپروسه پ

 ياستفاده در زخم ها يدرمان در نانو ذرات نقره برا دیجد

نانوذرات  دیوجود، اثرات مف نیارائه کرده است. با ا یسوختگ

 یوابسته به دوز صورت م زخم ها عیسر ينقره بر بهبود

 ،یکم PCR قیاز طر ن،یا. عالوه بر ردیگ

 ه شدهنشان داد ک،یو مطالعات پروتئوم یمیستوشیمونوهیا

خواص کاهش التهاب زخم و  قیکه نانوذرات نقره از طر

 ).35( دارند یها اثر مثبت نیتوکیس

Schechter طیدر شرا يو همکارش در مطالعه ا in 

vivo موش  تیبا درمات کیمشاهده کردند که تماس آلرژ

 یرا سرکوب م IL-12و  TNF-α انیها، نانوذرات نقره ب

 نیشود. در ا یم یالتهاب يکند و باعث آپوپتوز سلول ها

نقره ممکن  يها ستالیشود که نانوکر یمشاهده م یبرس

 ).37( را اعمال کند یضد التهاب اثرات يها سمیاست مکان

صورت گرفته در  يکه گفته شد در پژوهش ها همانطور

 اهانیشده از گ نانوذرات نقره سنتز یاثرات ضد التهاب نهیزم

در رشد سلول  یخوب ينانوذرات اثرات مهار نیمختلف، ا

داشته اند. در پژوهش حاضر اثرات ضد  یسرطان يها

تاج خروس مورد  اهیشده از گ دینانوذرات نقره تول یالتهاب

 نیا 2و  1گرفت شد که با توجه به نمودار  قرار یبررس

 Hep G2 یلخود را بر رده سلو یضد التهاب رینانوذرات تاث

 انیب شیو افزا IL-1bبرنده التهاب  شیژن پ انیبا کاهش ب

  سهیاعمال کرده است. مقا IL-10ژن مهار کننده التهاب 

دهد،  یمطالعات ذکر شده با پژوهش حاضر نشان م یتمام

و  یستیز يشده به روش ها دیتول ينقره  راتنانوذ

 يده هااز ر ياریبس هیبر عل یاثر ضد التهاب يدارا ییایمیش

 باشند. یم یسلول

 تشکر و قدردانی
ارشد خانم  ینامه کارشناس انیمقاله حاضر مستخرج ازپا

صفورا دهقان دانشجوي کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه 

آزاد اسالمی مشهد می باشد. محققین از پرسنل گروه 

زیست شناسی و کارشناسان آزمایشگاه هاي گروه مربوطه 

 .ندنمای یم یدردانقتشکر و 
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Abstract 

Background: One of the important aspects of nanotechnology for use in biology is the production 
of nano materials with controllable size, chemical characteristics and dimensions. It can be said that 
the purpose of nanotechnology is to control each atom and molecule. It is now known that 
nanoparticles are capable of destroying cancerous cells without side effects on normal cells. Liver 
cancer is the fifth most common cancer in the world and the third most common cause of cancer 
deaths in the world. The purpose of this study was to investigate the anti-inflammatory properties of 
silver nanoparticles synthesized by the Amaranthus Cruentus plant on Hep G2 liver cancer cells. 
Materials and Methods: The studies in this research included in vitro experiments. The anti-
inflammatory effect of silver nanoparticles produced by the Amaranthus Cruentus plant was 
evaluated using the Real-Time PCR technique and assaying the expression of IL-1b and IL-10 
genes at concentrations of 50, 100 and 200 μg/ml. 
Results: The findings from the gene expression showed that the silver nanoparticles produced by 
the Amaranthus Cruentus plant significantly reduced anti-inflammatory activity by decreasing the 
expression of the IL-1b pre-inflammatory gene expression at the level of P <0.001 and increasing 
the expression of the anti-inflammatory IL -10 meaningful at the level of P <0.001. 
Conclusion: Based on the results of this study, silver nanoparticles of the Amaranthus Cruentus 
plant have anti-cancer properties, and the expression of the gene leading to inflammation, IL-1b, 
decreased meaningfully. In addition, there was a significant increase in the expression of the IL-10 
gene. Given these features, it is likely that the use of these nanoparticles, after supplementary 
studies, can be suggested as complementary data in the treatment of cancer and could have other 
biomedical applications. 
Keywords: Liver cancer, silver nanoparticles, anti-inflammatory effect, Amaranthus Cruentus plant.  
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