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 کیدهچ
به روش احیاا  یایایا و و مصابو باودن راا یرات اتیای اریو        "سیترات پوش"با وجود امکان سنتز نانوذرات نقره به صورت    

رس . ه ف از ا ن، مطالعه مصاه ه را یر نانوذرات نقره نظر مونانوذرات نقره، بررسو ا رات اتیی اریو ا ن نوع از نانوذرات، ضروری به

اتیی ان سوپراتیی  د یاوراز و گلوراریون پراتیی از خون در ماوش  های آنتوا  ییایا و بر سطح فعالیت آنز مروش احیسنتزی ه به

سپس  نقره،با مبلوط آب مقطر و س  م بوروهی رات و اضافه ناودن نیترات  روش احیا  ییایا وبهصحرا و بود. سنتز نانو ذرات نقره 

سر موش صحرا و نر و یاتار در هااار    04ت آم ه، صورت پذ رفت. مطالعه با استفاده از دسس  م سیترات به محلول بهافزودن رری

گرم بر تیلوگرم وزن ب ن میلو  044و  044های های ریاار با نانوذرات نقره با دزهای یاه ، داروناا و گروهگروه آزما صو یامل گروه

گرم بر تیلوگرم محلول نانوذرات نقاره را در روزهاای   میلو  044و  044ی  ررریب دزهاهای ریاار با نانوذرات نقره بهانجام ی . گروه

گارم بار   میلاو  044و  044های ذرات نقره در غلظتاول و هفتم آزما ش )دو بار( به صورت داخل صفاقو در افت تردن . رزر ق نانو

( خون گرد  ، GPx( و گلوراریون پراتیی از )SODسوپراتیی  د یاوراز ) هایدار فعالیت آنز متیلوگرم وزن ب ن، باعث تاهش معنو

گرم بر تیلوگرم میلو 044 (. هاچنین، را یر اتیی اریوی رزر ق غلظت>40/4pگرم بارزرر بود )میلو 044به طوری ته ا ن تاهش در دز 

گارم بار   میلاو  044و  044های وزن ب ن نانو ذرات نقره، منجر به بروز رلفات در حیوانات آزما صو گرد  . نتا ج نصان داد ته غلظت

اتیی انو و در ناا ات باروز رلفاات    های آنتوتیلوگرم وزن ب ن نانو ذرات نقره سنتز ی ه به روش احیا ، باعث تاهش فعالیت آنز م

 گردد. مو
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 مقدمه
 خواد  باكتريواي   ضو   خواا   علت به نقره ديرباز از   

يوا    رهواي   علت به نقره ناناذرات. است يافته شهرت

و  هووااز  هووا بوواكتر  را عل ووه خاصوو ت  چنوو   نقووره

 بوه  ذرات ايو   اتصوا  . دهنو  م  نشا  ازخاد هااز ب 

 هوا  بواكتر   غشوا   سطح در گاگرد حاو  ها پروتئ  

 تنفسو   زنج وره  و مارفالواي   در تغ  ور  و ورود امكا 

 بور  اثرگواار   بوا  نهايوت  در و كنو  م  فراهم را باكتر 

 شواد مو   ب گانه عامل مرگ منجر به سلال  مرگ فرآين 

(Rai et al., 2009 .)هوا  باكتر  بر عالوه نقره ناناذرات 

 از موان   ويورو   سوطح  هوا  گل كاپروتئ   به اتصا  با

 رگمو  نهايوت  در و م زبوا   هوا  سولا   بوه  آنهوا  اتصا 

 كوه  باورنو   اي  بر محقق   از ا ع ه. شان م  ويرو 

 سوب    نقره ذرات نانا باد  باكترياي ض  و سم ت ع م

 كواه   البتوه . است ش ه آنها از ض التهاب  خاا  بروز

گاما  اينترفرو  فعال ت مهار و التهاب  ها س تاك   تال  

  نبايسوت  رفتار اي  بروز در رادهن ه آلفا نكروز فاكتار و

 (.Wong, 2012) گرفت نادي ه

 در سوم ت  اثورات  ايجواد  بوه  قوادر  نقوره  نواناذرات    

 تاسو  ايو    شو ه  ايجاد هستن . سم ت زن ه ماجادات

 .دارد بسوتگ   به بو    ورودشا  مس ر و ويژگ  به ذرات

 اسوتر   علوت  به نقره ناناذرات تاس  ش هءالقا سم ت

 سلا  هسته و س تاپالسم در تجم  با باده كه اكس  ات ا

ها نشوا  داده  شاد. بررس م  آزاد راديكا  تال   به منجر

در  هوا  باكتر  بر اثرگاار  ضم  است كه ناناذرات نقره

 انسوان   هوا  سلا  بر ppm52-52  كمتر از ها غلظت

 Martirosyan and) اسوت  سوازگار زيست حت  و اثرب 

Schneider, 2014; Rai et al., 2009; Lee et al., 

2012). 

 بور  مخرب  اثرات نش هكنتر  مقادير در نقره ناناذرات   

 اسوتفاده از مقوادير    رواي  از. دارن  م تاكن ر  عملكرد

 و آزاد راديكوا   ايجواد  سوب   زنو ه  در ماجاد آ  باالتر

را  سولال   هوا  آس   و شادم  اكس ژ  ها  فعا گانه

 زراچوو  و ؛ رضوواي Gorbani, 2014) دارد همووراه بووه

   (.2935 همكارا  

-طه با ناناذرات نقره انجوام گرفتوه  مطالعات  كه در راب   

انو  و  ها  تجار  بادهبا استفاده از ناناذرات عم تاً  ن ا

در مطالعوات     شو م اي  ته ه ناناذرات بوه رو  اح وا  

مح ود  كاربرد داشته است. از طرف  مطالعات مربوا   

خول  نقره بر وضوع ت اكس  اسو ا  دا  ذرات به تاث ر نانا

انو . بوه عنواا     متفاوت  را در برداشتهسلال  نتايج كامالً 

افوزاي  تون  اكسو  ات ا  و       و همكاران قهان  مثا 

رارگ ور   سلا  را از مخواطرات ق  DNAايجاد ص مه به 

ان  و نواناذرات نقوره را   نقره دانسته ناناذرات در معرض

 انو  ک عامول اكس  اسو ا  سولال  برشومرده    به عناا  ي

(Huang et al., 2010)   كه رنجبور و همكوارا    در حال

(Ranjbar et al., 2014   توواث ر قووا  ض اكسوو )  ان

انو . لواا تواث ر نواناذرات     ناناذرات نقره را گزار  كرده

بوه عنواا  يوک     in vivoنقره بر اكس  اس ا  در شراي  

باش . از طرفو  ارتبوا  تواث ر نواناذرات     ا  مطرح م اس

هوا  آنزيمو  و   س ان  با شاخصه بر فعال ت اكس  انقر

 متابال ك  ب   ن ز مشخص نگردي ه است.

ي  سونتز نواناذرات نقوره بوه صوارت      آبا وجاد كوار    

و  محتشمی  ) با رو  اح ا  شو م اي   "س ترات پا "

و مشخص بواد  تواث رات اكسو  ات ا     (1931هیکاران، 

-ها  آنتو  فعال ت آنزيمبر اسا  بررس   قرهنناناذرات 

  بررسوو  اثوورات (Ranjbar et al., 2014)  اكسوو  ان

اع از نواناذرات  ضورور  بوه نظور     اكس  ات ا  ايو  نو  
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مشواه ه تواث ر   حاضور   رسو . لواا هو ز از مطالعوه     م 

بور   رو  اح واء شو م اي    هبو  ناناذرات نقره سنتزشو ه 

اكسوو  ا  ساپراكسوو   هووا  آنتوو سووطح فعال ووت آنووزيم

  پراكسوو  از خووا  در مووا  و گلاتووات ا  ديسووماتاز

هوا بوه   ال ت اي  آنوزيم گ ر  فعان ازه باش .صحراي  م 

-آنتو   ها  شاخص برا  ارزياب  وضوع ت عناا  آنزيم

 ,.Moreno et al., 2005; Zhan et alاكسو  ان  بو   )  

س سوتم  تاث ر محلا  حاو  ناناذرات نقره را بر (  2004

هووا  و توون  اكسوو  ات ا  در مووا  اكسوو  ان  آنتوو 

 .  كن مشخص م صحراي  

 

 هاروش و مواد

 روش تهیه نانوذرات نقره 
ل توور آم مقطوور اسووتريل درو  ارلوو  م لوو  92مقوو ار    

 76 ريختوه شو .    استريل كه داخل بشر حاو  يو  بواد  

مواالر  محلا  س يم باروه  رات دو م لو   ل تر ازم كرو

ن تورات نقوره    ل تر محلا يک م ل  و به آ  اضافه گردي 

(AgNO3 ) به صارت قطره قطوره اضوافه    ماالردو م ل

ارلو  از رو  يو     دست آيو . هش  تا محلا  زرد رنگ ب

قطوره قطوره بوه     برداشته ش  و محتايات آ  به صوارت 

سو يم سو ترات دو   ل تر محلا  تر م ل  52ارل  حاو  

قورار   دور در دق قوه  222ماالر كوه رو  شو كر بوا    م ل 

محلووا  نهوواي  درو     .يوو  اضووافه گردگرفتووه بوواد 

 22تقسو م و بوه مو ت      ل ترم ل  2/2ها  كروت امم 

جهوت   سانتريف اي گرديو . دور  20222 با سرعتدق قه 

  سووه بووار هووا و مووااد اضوواف  واكوون حوواز آلووادگ 

شستشا  رسوام نواناذرات بوا اسوتفاده از آم مقطور      

ل تور آم  م ل  22رسام نهاي  در  استريل انجام گرفت.

شو ه   ءنقره اح وا غلظت  گردي .ج اساز   مقطر استريل

 موواالر بووادم لوو  5/2لووز  در ايوو  محلووا  معوواد   ف

(Leopold and Lendl, 2003.) 

كم  و ك ف  ناناذرات سنتزش ه از نظور   برا  بررس    

پورا   ( XRDط و  سونج     و شوكل ذرات  از انو ازه  

)تصوايربردار    SEMبوردار   و تصواير  (ايكو  اشعه 

 هو ز  . استفاده گرديو  روبش  م كروسكاپ الكترون (

 بررسوو  الكترونوو   م كروسووكاپ تصوواوير گوورفت  از

 همچنو    و هادانه ان ازه ها  نمانه سطاح شناس ريخت

 .باد آنها گرفت  قرار هم كنار در و بن  دانه نحاه

بررسی برخی از اثرات بیولووژککی نوانوذرات در مود     

 موش صحراکی

 از نوژاد ما  صحراي  نر  سر 02با استفاده از  مطالعه   

ح اانات . ش گرم انجام  222±2 وزنم انگ    باويستار 

گوراد(  بوا رييوم    درجوه سوانت    52-55در دما  اتوا  ) 

غااي  فرماله ش ه شوركت ن روسوهن  تبريوز )خوارا      

-ح اانات آزمايشگاه (  و چرخه معما  روشناي  نگوه 

 مسواو  ح اانوات در قالو  چهوار گوروه     دار  ش ن . 

ا و گوروه هوا  ت موار بوا       دارونمشاه ها  شامل گروه

گوورم بوور م لوو   522و  222نواناذرات نقووره بووا دزهووا   

 بن   ش ن .تقس مك لاگرم وز  ب   ناناذرات نقره 

و  222نواناذرات نقوره بوه ترت و       ت مار باها  گروه   

گرم بر ك لاگرم محلا  نواناذرات نقوره را در   م ل   522

ت داخول  بار( به صار او  و هفتم آزماي  )دو ها روز

هو   گانوه تزريقو      شاه صفاق  دريافت كردن . گروه 

. كردصرفا محلا  نمک دريافت دارونما ن اشته و گروه 

بوه مو ت     مطالعه مطابق با رو  كار رنجبر و همكارا 

در روز . (Ranjbar et al., 2014) روز ادامه پ  ا كرد 20

بوه وسو له د     با ب هاش  ح اانات ها  خا نمانه  20

رو  متو او  ب هاشو    طبوق   كوه  اتر )اتر تجار (ات ل 

(JHU Joint Heath Safety and 
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Environment/Animal Care, 2006 از   ( انجام گرفوت

س نا  چشم  )به دل ل به ح اقل رسان   تن  ثانايه( 

)اتو ل  د  آمو      EDTAخا  توام حواو    و  اخا ش ه

هووا  منظووار سوونج  آنووزيم  بووهتترااسوو ت ک اسوو  (  

و  (SOD) ديسوووماتازساپراكسووو   ن   ااكسووو آنتووو 

بووه آزمايشووگاه مركووز    (GPx) گلاتووات ا  پراكسوو  از 

پزشوك  تبريوز    تحق قات علام دارويو  دانشوگاه علوام   

ا  تاس  دستگاه اتاآنوال زر و  ها  خانتقا  يافت. نمانه

كانوادا( بوا رو     -ها  اختصاص  مرباطه )گلار ك ت

 هوا  حاصول در  داده .نو  االيزا مارد آزماي  قورار گرفت 

 SASافوزار آموار    ج او  اكسل وارد ش ه و تاس  نرم

بوا  مارد مقايسوه و تجزيوه و تحل ول آموار       2/3نسخه 

ر قوورا( ANOVA) طرفووهيووک تحل وول واريووان  رو 

هوا بوه وسو له آزموا      گرفت. مقايسه م انگ   ب   گروه

دار معنو   >22/2p مقوادير  انجام گرفت.( Tukey) تاك 

 .  ن تلق  ش 

 

 هاتهکاف
دهنو ه  نشوا   )پرا  اشعه ايكو (  XRD بررس  ط   

 Ag نمانوه ايكو   هوا  پورا    تطابق كامول آ  بوا داده  

كامل باد  فاز تشوك ل شو ه و كريستال زاسو ا       )نقره(

تصواوير   .(2)شكل  ده خام نمانه سنتز  را نشا  م 

SEM ) آمو ه  دسوت هبو  )م كروسكاپ الكترون  روبش

از نمانوه   ت همگ  و يكنااخت دهن ه ايجاد ترك بانشا 

توا   5ها  با تاجه به شكل .باشن م ها  نقره سنتز ش ه 

-خوالص را نشوا  مو     Ag نمانه SEMها  كه ط   0

بواده و انو ازه آنهوا    تا پر ها  ذرات به شكل تاده ده  

 .باش م  نانامتر 02ال   72
 

 
 دهد.را نشان می Agمربوط به نمونه سنتز شده  XRDطیف  -1شکل 
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 .5000×با بزرگنمایی  Agتصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه  -2 شکل

 

 
 .50000×با بزرگنمایی  Agتصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه  - 3شکل 

 

 
 .50000×با بزرگنمایی  Agتصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه  - 4 شکل
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 پالسما  یاکسیدانهای آنتیآنزکم

 گورم بور ك لواگرم وز  بو      م ل  522 غلظتتزريق    

منجر بوه   دل ل اثرات ش ي  اكس  ات ا  ناناذرات نقره به

كوه  گرديو   بوه طوار    ها ما بروز تلفات ش ي   در 

ايو  گوروه    ازمانو ه  از يک ح اا  باق  خانگ ر  صرفاً

 انجام گرفت.  

  نواناذرات نقوره بور    هوا  مختلو  تاث ر تزريق غلظت   

 2هوا   نماداراكس  ا  پالسما در ها  آنت ال ت آنزيمفع

 522و  222هوا   تزريوق غلظوت  ارائه شو ه اسوت.    5و 

نواناذرات نقوره  باعو      گرم بر ك لاگرم وز  بو   م ل 

 ديسوماتاز ساپراكس    ها دار فعال ت آنزيمكاه  معن 

(SOD( و گلاتات ا  پراكس  از )GPx خا  گردي )  به-

بور ك لواگرم   گرم  م ل  522  در دز كه اي  كاهطار 

 (.>22/2p) بارزتر بادوز  ب   

 

 

 

 
 .هاي صحرایی( خون موشSOD) دیسموتازتاثیر تزریق نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم سوپراکسید  -1نمودار 

 .321/33(: SEM، خطاي میانگین استاندارد )p  :0001/0لیتر،  ارزشواحد: واحد بر میلی 

 

 

 

 

 

 (SOD) زسوپراکسید دیسموتا
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 .هاي صحرایی( خون موشGPxتاثیر تزریق نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ) -2مودار ن

 .0335/0(: SEM، خطاي میانگین استاندارد )p  :043/0واحد: واحد بر لیتر،  ارزش

 

 گیرینتیجه و بحث
شو ه در    با تاجه به گزارشات منتشور  مطالعهدر اي     

گورم  م لو   2222ال   522ها  از غلظت رابطه با استفاده

 Heidary;) ها  صحراي بر ك لاگرم وز  ب   در ما 

et al., 2014; Attia, 2014  زراچم  و هیکماران،    رضاي

رباطه  استفاده از غلظوت  و احتما  سم ت دز م( 1931

گرم بر ك لاگرم وز  ب   ناناذرات نقوره ته وه   م ل  522

نتوايج   فات عمو ه شو  و  ش ه به رو  اح ا  منجر به تل

مانو ه اخوا   از ح اانات بواق   مربا  به اي  گروه  صرفاً

در ش ه است. شايا  ذكر است  مطالعه لو  و همكوارا    

نشا  داده است كه  استفاده از س ترات و بوه   5225سا  

در عبارت  پاش  يافت  ذرات نانانقره با سو ترات )كوه   

افوزاي   شواد( باعو    رو  اح ا  ش م اي  استفاده م 

 Lee) شواد اناذرات نقره برا  م   ح اان  م سم ت ن

et al., 2012.)  آنت  ها فعال ت آنزيم ايشا در مطالعه-

 522در بافووت مغووز و خووا  بووا اسووتفاده از     اكسوو  ا

س ترات در هور   م كروگرم ناناذرات نقره پاش  ه ش ه با

 ها  مارد مطالعوه اثورات تاكسو ک   ل تر آم برا  ماه 

در تاافوق بوا   ايشا  ايج مطالعه پ  داشت. نت ش ي   در

 ها  مطالعه حاضر بر رو  ما  صحراي  است.  يافته

رس  مطابق پ شنهاد ح  ر  و همكارا  به نظر م   لاا   

گورم بور ك لواگرم    م لو   522ها  غلظت 5220در سا  

 كشون ه وز  ب   و باالتر برا  ما  صحراي  سوم  و  

  (.Heidary et al., 2014) است

نتايج مربا  بوه رو  اح وا  شو م اي  بورا  سونتز         

هوا  آ  رو  س سوتم آنزيمو     سو  ناناذرات نقره و برر

ا  در مطالعوه م   ح اان  مارد بح  قرار گرفته است. 

ذرات نقره انجام ها  مختل  ناناكه با استفاده از غلظت

 (GPx) گلوتاتیون پراکسیداز 
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اكسو  ا  از  ها  آنت دار سطح آنزيمگرفت  كاه  معن 

و گلاتوات ا  پراكسو  از را    ديسماتازس   جمله ساپراك

 Govindasamy) در كب  م   ماه  ت ل پا گزار  كردن 

and Abdul Rahuman, 2012.) 

بوا تاجووه بووه نتووايج مطالعوات منتشوور شوو ه  افووزود       

ي  ن ز باعو  تغ  ورات قابول    ناناذرات نقره به ج ره غاا

 گوردد اكسو  ا  مو   نتو  آها  ا  در سطح آنزيممالحظه

(Adeyemi and Faniyan, 2014; Ahmadi and Hafsi 

Kurdestany, 2010.) ها  ا  كه رو  جاجهدر مطالعه

  بوا  جام گرفت  احمو   و حفظو  كردسوتان    گاشت  ان

دار ناناذرات نقره  افزاي  معنو   52و  ppm 22 افزود 

هوا      سرم و كاه  فعال وت آنوزيم  ئل آد سطح مالا 

گلاتوات ا  پراكسو  از خوا  را    و  ديسماتازساپراكس   

 ,Ahmadi and Hafsi Kurdestany) مشواه ه كردنو   

2010.)  

بوا   5220در سوا   ا  كوه آديمو  و فان وا     در مطالعه   

هوا   اال و به صارت خاراك  رو  ما استفاده از كان

 2222و  2222  222هووا  صووحراي  انجووام داد  غلظووت

صووارت هگوورم بوور ك لوواگرم نوواناذرات نقووره را بووم لوو 

اشوت  خاراك  مارد تغايه ح اانات قرار داد. بعو  از گ 

-موالا  ها  خا  اخا ش ه  سطح باال  يک روز نمانه

را  XGPو  SODو تغ  ر در تعاد  آنزيم  ب   آل ئ   د 

كواه    XGPافوزاي  و    SODبه طوار  كوه    نشا  داد

شونهاد كردنو  كوه    پ  محققو   دار  نشا  داد. ايو   معن 

-م ل  2222و  2222  222ها  لظتمصرز خاراك  غ

هوا و  م باع  بروز ناهماهنگ  ب   آنوزيم گرم بر ك لاگر

افوزاي    احتمواالً اكس  ان  ب   و وضع ت آنت  آشفتگ 

 Adeyemi and) پراكس  اسو ا  ل پ و ها خااهوو  شو    

Faniyan, 2014)  . 

-به  كه با تزريق داخل صفاق  غلظوت در مطالعه مشا   

گورم نواناذرات نقوره بوه     م لو   2222و  222  222ها  

هوا      بررس  فراسنجهها  صحراي  انجام گرفتما 

و آل ئ   د مالا دار روز  افزاي  معن  50خان  بع  از 

را بورا  تموام     ديسوماتاز كسو    دار ساپراكاه  معن 

كردنو . اگرچوه در ايو     ها  تزريق ش ه گزار  غلظت

گزارشو  از   رغم اشاره بور بررسو  تلفوات    مطالعه عل 

 ,Attia) تع اد و دز منجر به اتالز ح اانات نش ه است

2014)   . 

با استفاده از تزريق  5222در سا  هريتسا و همكارا     

 53داخل صفاق  ناناذرات نقوره در دو انو ازه مختلو     

م كروگورم   22و  2هوا   نانامتر در غلظت 59نانامتر و 

شو  از تون    به ازا  هر ك لاگرم وز  بو   تواث رات نا  

شناسو  مغوز بررسو     در حافظه و آس   اكس  ات ا  را

زريووق روز از زمووا  ت 6بعوو  از گاشووت  ايشووا كردنوو . 

ها  مارد تزريق با هر دو مشاه ه كردن  كه تمام  گروه

ان ازه ذرات و هر دو غلظت در نت جه تن  اكس  ات ا   

 ظه نشا  داده و وز  مغز هور چهوار  اختالالت  را در حاف

دار  در مقايسه با گوروه  مارد تزريق  كاه  معن  روهگ

شاه  داشت. اي  كاه  در وز  مغز در گروه  كوه بوا   

د تزريق قرار گرفته بادن   نانامتر( مار 53ذرات ريزتر )

هوا   تر باد. ايو  تواث ر در آنوزيم   دارتر و معن محسا 

 ديسوماتاز دار ساپر اكس   اكس  ان  با كاه  معن ت آن

 ,.Hritcu et al) ا  پراكسو  از همووراه بواد  و گلاتوات  

2011.) 

در ا  ديگر كه تاسو  رنجبور و همكوارا     در مطالعه   

گرم بر ك لواگرم  م ل  222تا  2ها  با غلظت 5220سا  

-روز رو  موا   20و به مو ت  در روز ناناذرات نقره 

ها  صحراي  انجام دادن   كواه  فعال وت ساپراكسو      
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اكسو  ان  توام   كاه  ظرف ت آنت و كاتاالز و  ديسماتاز

  (. Ranjbar et al., 2014) گزار  گردي 

هوا   دار فعال وت آنوزيم  كاه  معنو    در مطالعه حاضر

م و گلاتات ا  پراكس  از خوا  توا   ديسماتازساپراكس   

گورم بور ك لواگرم وز     م ل  522و  222تزريق  متعاق 

-هها  صحراي  مطابق يافتو در ما ناناذرات نقره ب   

  هريتسووا و 5220رنجبوور و همكووارا  در سووا    هووا 

باش  كه م  5220و آت ا در سا   5222همكارا  در سا  

آكسو  ا  را در نت جوه   هوا  انتو   كاه  فعال وت آنوزيم  

-مختل  ناناذرات نقره گزار  كورده  ها تزريق غلظت

 Attia, 2014; Hritcu et al., 2011; Ranjbar et) انو  

al., 2014) . 

ها  اي  مطالعوه بوا گوزار  آديمو  و     ن   يافتههمچ   

كه تاث ر اكس  ات ا  ناناذرات نقره  5220در سا  فان ا  

ها  صحراي  مطالعوه  ا به صارت خاراك  رو  ما ر

خواان     هوم (Adeyemi and Faniyan, 2014) كردنو  

و  222داخل صفاق  سطاح  تزريق رس  نظر م بهدارد. 

باعو  تون    نواناذرات نقوره   گرم بر ك لاگرم م ل  522

گوردد  اكس  انت( مو  نت آها  اكس  ات ا )تضع   آنزيم

دل ل اصل  تلفات حاصله در ح اانات گوروه   كه احتماالً

گرم بور ك لواگرم نواناذرات    م ل  522 دريافت كنن ه دز

 باده است. نقره 

نوانا ذرات نقوره بوا اسوتفاده از رو        حاضر مطالعهدر 

  گردي  كه دل ل انتخوام ايو  رو   ش م اي  سنتز  ءاح ا

تااناي  كنتر  شوكل و انو ازه نوانا ذرات      سادگ  تال  

 72باده و ان ازه آنهوا  تاپر ها  ذرات به شكل تادهباد. 

از نظور سوازوكار  مطوابق    . به دست آمو   نانامتر 02ال  

 ,.McShan et alشوا  و همكوارا  )  گ ور  موک  نت جوه 

تقابل بوا     زن ه در (  سطح ناناذرات نقره در مح2014

ها به سرعت اكس   ش ه و يوا   اكس ژ  و ساير اكس  ا 
+Ag  كن  كه اي  يا  باع  استر  اكسو  ات ا   آزاد م

مطالعوات رو  مو     گوردد.  سلال  م  و ساير ص مات

 522و  222هوا   كوه غلظوت   ه اسوت ح اان  نشوا  داد 

 گرم بر ك لاگرم وز  ب   نانا ذرات نقره سنتز ش هم ل 

-هوا  آنتو   باع  كاه  فعال وت آنوزيم   ءرو  اح ابه 

بور   گورم م ل  522گردد. تزريق غلظت باال )اكس  ا  م 

منجر به بوروز تلفوات   در اي  مطالعه ( ك لاگرم وز  ب  

-به نظور مو   در گروه مرباطه ش . و اثرات سم  ش ي  

 رس  برخالز برخ  از گزارشوات علمو  منتشور شو ه    

  ها  استفاده از غلظتناناذرات مبن  بر اثرات مف   اي 

 ات ا و سواير عواارض    سوب  تون  اكسو   تاانو   م  باال

-لاا پ شنهاد مو   در ب   گردد. مرتب   ف زيالاييك پاتا

هوا  پواي   اسوتفاده    آينو ه از غلظوت   شاد در مطالعات

 گردد.  
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Abstract 

   With possibility of synthesis of silver nanoparticles in citrate-coated form and via chemical 

method, the aim of this study was synthesis of silver nanoparticles by chemical reduction 

method and investigation of the impact of nanoparticles on superoxide dismutase and 

glutathione peroxidase enzymes in an animal model. Silver nanoparticles were synthesized by 

chemical reduction with a mixture of distilled water and sodium borohydrate and adding silver 

nitrate and sodium citrate to the obtained solution. In vivo study was conducted using 40 adult 

male rats with an average weight of 100 grams. Animals were divided into four groups, as 

control, placebo, and treatment groups receiving silver nanoparticle solutions (100 and 200 

mg/kg, respectively). The treatment groups received silver nanoparticle solutions (100 and 200 

mg/kg) on the first and the seventh days of experiment intraperitoneally. Oxidative effects of 

injected high concentrations of silver nanoparticles (200 mg/kg) lead to mortality in the 

experimental animals. Infusion of silver nanoparticles at concentrations of 100 and 200 

milligrams per kilogram of body weight decreased the activity of plasma superoxide dismutase 

(SOD) and glutathione peroxidase (GPx). This reduction was significantly higher (p<0.01) at the 

dose of 200 mg/kg. In conclusion, studies on animal models showed that the concentrations of 

100 and 200 milligrams per kilogram of body weight of silver nanoparticles synthesized by 

chemical reduction method decreases the activity of antioxidant enzymes, eventually leading to 

mortality. 
 

Key words: Antioxidant enzymes, Oxidative stress, Chemical reduction method, Silver 

nanoparticles. 

 

 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

