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های سریع و عظيم رغم پيشرفتسرطان یكی از مهمترین مسائل مرتبط با سالمت عمومی در سرتاسر جهان است و علی :چكيده
و  شناساییسنتز، . هدف از این پژوهش رودو مير بشمار می های بيوپزشكی، همچنان یكی از عوامل اصلی مرگتحقيقاتی در زمينه

 .ی گياه خارمریم است ی آبی دانه  با استفاده از عصارهسنتز شده پاالدیوم  نانوذرات اگزالی ضدسرطانی ویژگیبررسی 
 گراد ی سانتی درجه 50پاالدیم در شرایط دمایی  ی گياه بامحلول اگزالی های پاالدیم پس از انكوباسيون و واکنش عصاره یون کاهش

طيف  هایروش شيمی سبز  با استفاده از تكنيكبا پاالدیوم سنتز شده  ی نانوذرات اگزالیخصوصيات فيزیكو شيميای ،بررسی شد. همچنين
سميت  نهایت، . درمورد بررسی قرار گرفتو ميكروسكوپ الكترونی روبشی  ( DLSبنفش و پراکندگی دیناميكی نور )فراسنجی مرئی 

 د.شی بزرگ انسان مطالعه سرطان روده HTC116ی سلولی سلولی و خواص ضد تكثيری  نانوذرات سنتز شده در برابر رده
ابعاد حدود گراد با  ی سانتی درجه 50پاالدیم در دمای  بيانگر تشكيل نانوذرات پایدار اگزالی DLSبنفش و فرائی مر نتایج طيف سنجی

نتایج   بودند. ن کروی و سالمپاالدیم دارای ساختمانانوذرات اگزالی SEMبر اساس نتایج بدست آمده از  ،. همچنيننانومتر بودند 60
پاالدیوم توليد شده در یک الگوی وابسته به دوز و زمان موجب القا مرگ حاصل از بررسی سميت سلولی نشان داد که نانوذرات اگزالی

ی  ی دانه عصاره ی پاالدیوم با استفاده از روش شيمی سبز به وسيله سنتز نانوذرات اگزالی .دشونی سلول سرطانی کولون میسلولی در رده
 ویژه است. ویژگیبا  دارویی سازگار و مقرون به صرفه برای توليد نانوذرات مسيری زیست ،گياه خارمریم

 
 اگزالی پاالدیوم، شيمی سبز، عصاره خارمریم، ضدسرطانهای کليدی:.واژه
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 مقدمه-1
علوم  پژوهشی در هایترین بخش یكی از فعال فناورینانو زمينه

های زندگی  به رشد و تاثيرگذار در تمام حوزه ای رو جدید و زمينه
نانومواد به سرعت در  کاربردهای جدید نانوذرات و ،بشر است

ها و تحقيقات گسترده  با وجود پيشرفت. ]1-3 [ظهور است حال
های فعلی هنوز محدود به  های درمانی سرطان، درمان در شيوه

شود. شيمی  درمانی و ایمونوتراپی می درمانی، شيمی جراحی، پرتو
اختصاصی در بدن دارند به طوری  های متعارف توزیع غير درمانی

های سالم و طبيعی  های سرطانی و هم بر سلول که هم برسلول

های پيشرفته برای  روشی  توسعه ،بنابراین. ]4[گذارند اثر می
ه توان ب درمان سرطان نيازی فوری و ضروری است، از جمله می

ها برای بهبود انتقال دارو در درمان  حامل مواد و نانو ی نانو توسعه

 .]5[سرطان اشاره کرد
درمانی از  نانوذرات درمانی، ذرات تشكيل شده از واحدهای    

ها و های دارویی کوچک، ليپيدها، پروتئينقبيل مولكول
شوند از نوکلئيک اسيدها به همراه اجزائی که با آنها جمع می

درمانی  ها برای تشكيل نانوذراتبسپارليپيدها و  قبيل
به منظور بهبود توزیع  زیستی داروهای سرطان،  .]6[هستند

های سطحی مطلوب برای افزایش  نانوذرات با دارا بودن ویژگی
داروهای فعال بارگذاری  مدت زمان عمل آنها طراحی شدند. آنها

ا استفاده از های سرطانی به صورت انتخابی و بشده را به سلول
فرد تومورها از قبيل های پاتوفيزیولوژی منحصربه ویژگی

  .]7[دهند نفوذپذیری افزایش می
های فيزیكی و  ذرات فلزی با استفاده از روشدر این ميان نانو   

برداری از  کلی بهره طور به ،اند های سال توليد شده شيميایی سال
ه جذب مواد قبول ممكن است منجر بی قابل  عوامل کاهنده

منجر  ،شيميایی خطرناک بر روی سطح نانوذرات شوند و سپس
ی فرایندهای شيميایی  توسعه ،بنابراین شوند. به سميتی ناخواسته

  .]8 [ستسبز برای توليد نانوذرات زیستی بسيار مهم و حياتی ا
گياهان دارویی بسياری به عنوان عوامل  ،های اخيردر سال   

سبز که قادر به تسهيل فرایندهای ی  شيميایی چند منظوره
-. به دليل زیستمصنوعی هستند مورد آزمایش قرار گرفتند

صرفه بودن و عدم استفاده از هرگونه مواد به مقرونسازگاری، 
سبز( برای های زیستی )شيمیشيميایی سمی برای سنتز، روش

توليد نانوذرات اهميت زیادی دارند. منطق استفاده از گياهان 

نتز نانوذرات تنها متكی بر ساده، سریع و آسان بودن برای س
، بلكه ذرات سنتزشده باثبات و قابل اعتمادتر نيستتوليد آنها 

  .]9[هستندهای مرسوم دیگر  نسبت به روش
 های موادزیستی متنوعهای متفاوتی با استفاده از عصارهگروه   

)اغلب پایدار  در سنتز نانوذرات فلزی ]10-13[بر گياهمبتنی 
Au  ،Ag و  پاالدیم  ، آلياژ چندفلزی و تا حدودی نانوذرات

های طبيعی غنی اند. این عصاره پالتين( به این هدف دست یافته
فنول محلول در آب هستند های طبيعی مانند پلیاز بيومولكول

کاهشی قوی و تمایل باال به جذب به سطح  ویژگیکه دارای 
 دهندو پراکندگی خودرا ارتقا می نانوذرات فلزی دارند و پایداری

یافته برای  سبز در واقع یک روش سنتتزی بسيار افزایش شيمی
تواند  های شيميایی می ذرات فلزی است و مانند گونه توليد نانو

عوامل کاهنده و عوامل تثبيت کننده را برای  نقش ترکيبی از

 .]14-16[وسيعی از نانوذرات فلزی بازی کندگستره 
سرطان بر  ای پالتينی نقش کليدی را بين عوامل ضدداروه   

کنند به طوریكه اولين نسل از این داروها  ی فلز بازی می پایه
از آنجایيكه داروهای پالتينی دارای عوارض  سيس پالتين بود.

های  جانبی فراوانی هستند برای حل مشكل فوق، کمپلكس
هان سنتز در سراسر ج پژوهشگرانتوسط گروه زیادی از  پاالدیم

شوند تا با اثرات جانبی کمتر جایگزین  و آزمایش می

 .]8[شوندهای معمول پالتين  کمپلكس
با روش  پاالدیمنانوذرات اگزالیسنتز حاضر،  پژوهش در پس

 Silybumی گياه خارمریم ) و با استفاده از عصاره شيمی سبز

marianum )نانوذرات  وشيمياییی فيزیك ویژگیو  انجام شده
ی شده مورد بررسی و نهایتا اثر ضد سرطانی سامانه سنتز

ی  درمان هدفمند سرطان روده برایدارورسانی در مقياس نانو 
 شد.بررسی بزرگ 

ی گياه خار مریم شامل  ترکيبات اصلی تشكيل دهنده   
 سيليبين آ، سيليبين ب، ایزوسيليبين آ، ایزوسيليبين ب،

یانين هستند. از جمله سيليكریستين آ، سيليكریستين ب و سيليد
م، سيالندیرین، سيليبين توان  به سایر ترکيبات این گياه می

سيليكریستين، دهيدروسيليبين، سيليدیانين، دزوکسیدزوکسی
ویژگی مشترک این  سيليهرمين و نئوسيليمرم اشاره کرد.

. در است 482ترکيبات ساختار فالونوليگنان با وزن مولكولی 
هيدروفالوانول وليگنان شامل دیهای فالونواقع هسته
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 تاکسيفولين متصل به شبه الكل کونيفریل از طریق حلقه
خار مریم هستند. باز شدن این  زیستیاکسران مسئول فعاليت 

شود. ساختار شيميایی  حلقه سبب از دست دادن فعاليت می
های تجزیه مشخص با استفاده از روش 1975بين در سال سيلی
 .]17[شد 

ی بزرگ دومين علت شایع  ها، سرطان روده ز ميان سرطانا   
های  مرگ و مير مرتبط با سرطان هاست که هنوز توسط روش

های حال حاضر برای  درمانی فعلی ریشه کن نشده است. درمان
درمان سرطان از قبيل جراحی، رادیوتراپی و شيمی درمانی اغلب 

و همچنين ی سرطان ناموفق هستند  در برابر مراحل پيشرفته
ی روز  . در این زمينه استفادههستنددارای اثرات جانبی شدیدی 

افزون از مواد شيميایی گياهی برای سنتز و تثبيت نانو ذرات 
سرطان به طور فلزی غيرسمی در طراحی داروهای ضد

ضمن معرفی  ،پژوهش ای در حال افزایش است. در این فزاینده
بزرگ با عوارض ی  کمپلكس فلزی جدید عليه سرطان روده

پذیر و  تجزیه جانبی کمتر، حاملی طراحی شده است که زیست
عمر دارو را افزایش داده و غلظت داروی سازگار بوده و نيم زیست

 دهد. مصرفی را کاهش می
ی جدید انتقال  طراحی و ساخت سامانه ،در این پژوهش   

ی در پوششی گياهی در مقياس نانو مورد پاالدیمداروی اگزالی 
گيرد، که در واقع قرار دادن داروی جدید ضد  بررسی قرار می
در پوششی از گياه خارمریم که دارای  پاالدیمسرطان اگزالی 

. از آنجایی که این تحقيق به دنبال استاکسيدانی  آنتی ویژگی
ساخت نانوکپسول گياهی است به دليل زیست سازگاری، 

صرفه بودن و عدم اکسيدانی، مقرون به  پذیری، آنتی تجزیه زیست
استفاده از هر گونه مواد شيميایی سمی برای سنتز ضمن اهميت 

ی دارودرمانی نوین به خود  ای را در عرصهزیاد، جایگاه ویژه
  اختصاص داده است.

 
 بخش تجربی  -2
 گياه آبی ی عصاره تهيه -1-2
 Silybum)رمریم  ی گياه خا پودر تهيه شده از دانهگرم از  3

marianum50را با شده از استان البرز شهر کرج،  ( جمع آوری 
و بعد از شود کرده و جوشانده می آب دیونيزه مخلوط سی سی

ی  آن را از کاغذ واتمن عبور داده و عصاره ،سرد شدن محلول

و به منظور حفاظت از ترکيبات  حاصله را برای آزمایشات بعدی
 درجه -20در دمای  موثر گياه و عدم تغيير ساختار شيميایی

 . ] 17[شودگراد نگهداری می سانتی
 
 پاالدیم ی اگزالی ذره سنتز نانو -2-2

موالر ميلی 2با غلظت  پاالدیم از محلول اگزالی یک ميليليتر    
 کرده افزودهی گياه خارمریم  ی حاصله از دانه عصاره را به

گراد در  ی سانتیدرجه 50 یو محلول را در دما (5به  1)نسبت 
محلول را در  ،سپس. شود باتور قرار داده میانكو دستگاه شيكر

. شودمی گریزانهدستگاه اولتراسونيک قرار داده و پس از آن 
رسوب حاصله را در آب مقطر حل کرده و برای خشک شدن در 

شود. سرانجام  ساعت قرار داده می 24درایر به مدت  دستگاه فریز
برای بررسی  پاالدیم ی نانوذرات اگزالی پودر خشک شده

طيف  هایبا روشابعاد ذرات تشخيص سنتز نانوذرات، شكل و 
، ميكروسكوپ الكترونی روبشی و فرابنفش-سنجی مرئی

 .شودبررسی می پراکندگی دیناميكی نور
 
 پاالدیم ی اگزالی های نانوذره گی عيين ویژت -3-2

 فرابنفش-سنجی مرئیمطالعات طيف
 CONE-300مدل  فرابنفش-با استفاده از طيف سنجی مرئی   

 پاالدیمساخت کشور آمریكا تشخيص و شناسایی نانوذرات اگزالی
-واقع روند احياء فرایند و تشكيل نانوذرات با اندازهانجام شد، در

فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت درپی مشاهدات -گيری مرئی
 پاالدیمبه نانوذرات اگزالی پاالدیمهای انجام شده، احياء یون

ی گياه خارمریم قرار گرفت ی دانهارههنگامی که در معرض عص
تغييرات تدریجی در رنگ محلول واکنش از زرد روشن به زرد  با

 .انجام شدای مایل به قهوه
 

 مطالعات پراکندگی دیناميكی نور
 (DLSپراکندگی دیناميكی نور) دستگاهبا استفاده از  سپس   

ساخت کشور  Brookhaven Instruments Corporationمدل 

سنتز شده مورد بررسی  پاالدیم ی نانوذرات اگزالی اندازهیكا آمر
 .قرار گرفت
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 مطالعات ميكروسكوپ الكترونی روبشی
با  پاالدیمشناسی نانوذرات اگزالیهای ریختویژگی ،همچنين   

-Hitachi SEمدل  استفاده از ميكروسكوپ الكترونی روبشی

 فت.مورد بررسی قرار گرساخت کشور جمهوری چک  4160
 (FTIRتبدیل فوریه)- فروسرخسنجی آناليز طيف

بررسی گروههای غاملی فعال و تغيير در موقعيت این  برای
تبدیل فوریه موجود در -گروهها در طيف جذبی مادون قرمز

 از دستگاهنانوذرات سنتز شده و عصاره گياه خار مریم، 

Thermo Niocolet  مدلNEXUS  870 استفاده شد.     

 
 پاالدیمرات ضد سرطانی نانوذرات اگزالیبررسی اث -4-2

سرطان کلون از انيستيتو پاستور  HTC116ی سلولی رده   
حـاوی سـرم  DMEMمحيط کشت  ایران خریداری شد. در

یونيــت بــر ميلــيليتــر  100درصــد،  10جنــين گــاوی 
ميكروگـرم بـر ميلـی ليتـر  100سـيلين و بيوتيک پنییآنت

و در  ک استرپتومایسين )شرکت گيبكو( کشـت دادهبيوتيآنتی
اکسيدکربن درصد دی 5گراد و ی سانتیدرجه 37شرایط دمایی 

10×4. سلولها با غلظت انكوبه شدند
3 cell/cm

در فالسكهای  2
یک یا دو محيط آنها هر . شدند داده کشت متر مربعسانتی 25
سک سطح فال درصد 80و هنگامی که سلولها  شدتعویض  روز

به بررسی سميت سلولی نهایتا شدند. را پر نمودند ، پاساژ داده 
های سرطانی روده رده داروی کپسوله شده بر روی سلول

HCT116   و مقایسه آن با فعاليت دارو به شكل آزاد پرداخته
بقا سلولی، تاثيرات سيستم  مقداربه منظور بررسی  شد.

آن با حالت بدون  ینانوکپسول طراحی شده حامل دارو و مقایسه
های سرطان کپسول )داروی آزاد( بر روی رشد و تكثير سلول

 48و  24به مدت  باالهای ، سلول HTC115ی کولون رده
-از دارو) اگزالی متفاوتهای ساعت در غياب و در حضور غلظت

 MTTآزمون  ،در نهایت .( کپسوله و آزاد انكوبه شدندپاالدیم
ی . اساس این روش بر پایهشدحاسبه بقا سلولی م مقدارو انجام 

-ایل(-2-متيل تيازولدی 4،5)-3[تبدیل محلول زرد رنگ 
به بلورهای نامحلول و بنفش  ]دی فنيل تترازوليوم بروميد-2،5

های دهيدروژناز ميتوکندریایی استوار آنزیم بارنگ فورمازان 
ای که ميتوکنری فعال های زندهسلول ،است. بر این اساس

های مرده قادر به انجام این واکنش هستند و سلول دارند،

. پس از پایان ]18[توانایی انجام این واکنش را ندارند
ليتر ميلی1ها انكوباسيون، جهت نورسنجی به هر کدام از چاهک

آنگاه دانسيته نوری محلول  شد افزودهمتيل سولفوکسيد دی
با طول  درون هر چاهک با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتری

یا غلظتی از  Cc50نانومتر سنجيده شد و نهایتا مقادیر  570موج 
کنند ها می% مرگ و مير در سلول50که ایجاد  باالترکيبات 
 . شدمحاسبه 

تحليل  InStat-3و نرم افزار آنوای یک طرفه آزمون  باها داده
معنی دار تلقی گردید  P<0/05ها با آماری شدند. همه آزمایش

 . مرتبه تكرار شد 3ش حداقل و هر آزمای
 
 نتایج و بحث  -3

با استفاده از روش  پاالدیم سنتز نانوذرات اگزالی پژوهش،در این   
انجام  ی گياه خارمریم ی دانه ی عصاره شيمی سبز به وسيله

-ی گياه خارمریم برای سنتز نانوذرات اگزالیز عصارها گرفت.

ز پوشش گياهی به در واقع در این کار ا .استفاده شد پاالدیم
در مقياس  پاالدیمعنوان پوششی برای داروی ضد سرطان اگزالی

به بيانی دیگر سنتز نانوذرات  .نانو استفاده شده است
است که به  پاالدیمهای  بر اساس احيای یون پاالدیم اگزالی

ی گياه خارمریم به محلول  ی دانه عصاره منظور ساخت نانوذرات،
ذرات  نشانه از توليد نانو نخستين. شد افزوده پاالدیم اگزالی
تغيير رنگ محلول است که در شروع واکنش زرد  پاالدیماگزالی

کم رنگ و پس از پایان زمان انكوباسيون در دماهای فوق، رنگ 
این تغيير رنگ  (1)شكلشد. محلول به رنگ زرد تيره متمایل

در محلول و توليد  پاالدیمهای  ی احيای یون نشان دهنده
 است. پاالدیم اگزالی ذرات نونا
 

 مطالعات فيزیكوشيميایی
های نانوذرات سنتز شده از به منظور تعيين دقيق ویژگی   

. در این ميان از طيف شدی استفاده متفاوتهای آناليزی روش
فرابنفش جهت بررسی تشكيل نانوذرات استفاده -سنجی مرئی

و تشكيل  االدیمپهای شد. نتایج حاصل از این آناليز، احياء یون
در پوشش گياهی خارمریم را نشان  پاالدیمنانوذرات اگزالی

که در واقع طيف  پاالدیمميدهد. طيف احياء از محلول اگزالی
نانومتر دارای جذب بوده  208ی در ناحيه استاز واکنش  پيش
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م واکنش برای تایيد، تشخيص و تشكيل در محلول است. این طيف پس از انجاPd()  پاالدیمهای ی حضوریونکه نشان دهنده
نانومتر  208ی طيف سنجی انجام گرفت که در مقایسه با طيف قبل از انجام واکنش، پيک مشاهده شده در ناحيه پاالدیمنانوذرات اگزالی

 (3و2)شكلاست پاالدیمبه نانوذرات اگزالی پاالدیمهای حذف شد که این امر به دليل احياء یون
 
 

 
 

 
  

ی نانوذرات و اطمينان از وجود نانوذرات  بررسی اندازه ه منظورب
نتایج  استفاده شد. (DLS)از تكنيک پراکندگی دیناميكی نور

ی دیناميكی نور گپراکند با پاالدیماز آناليز نانوذرات اگزالیحاصل 
در سيستم حدود  پاالدیمیدهد که اندازه نانوذرات اگزالنشان می

نانومتر بوده و توزیع ذرات به صورت همگن است.  64
نشان  DLSنتایج مطالعات  ،دهدنشان می 4همانطوریكه شكل 

شرایط نانومتر در  64د با ابعا پاالدیمکه نانوذرات اگزالیاند دهدا
 .تشكيل شدند آزمایشگاهی

 

 

 
 
 

 

شکل 3 نمودار حاصل از طیف سنجی مرئی-فرانفش محلول نانوذرات اگزالی 

 پاالدیم

 شکل2 نمودار حاصل از طیف سنجی مرئی-فرانفش محلول اگزالی پاالدیم

 از پیش ومپاالدییاگزال محلول و میخارمر اهیگ یهدان یعصاره (a) ،ومپاالدییاگزال نانوذرات سنتز :1شکل

 ونیانکوباس از پس b) ;ونیانکوباس
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با  پاالدیمشناسی نانوذرات اگزالیهای ریختویژگی ،در نهایت
استفاده از ميكروسكوپ الكترونی روبشی مورد بررسی قرار 

دارای  پاالدیمگرفت. بر اساس نتایج بدست آمده نانوذرات اگزالی
توزیع مجزا و همگن در  ،ساختمان کروی و سالم و همچنين

 (5نانومتر هستند )شكل  60ی زیر ی اندازهگستره
 

 
 از استفاده با پاالدیمیاگزال نانوذرات یشناسختیر یهایژگیو 5شكل

 الكترونی روبشی كروسكوپيم

 

ی گياه خارمریم، شكل ی دانهطيف حاصل از عصاره ،در نهایت 
 در O-H، تعدادی از نوارهای ارتعاشی برای گروه 6
 cm-1 31/3395 ، گروهCO در cm

 ، گروه41/1641 1-
 C-O درcm

cm در  C-H، گروه175/1028-
 پيشرا  157/766-

توان نتيجه گرفت که می ،از انجام واکنش نشان داد. بنابراین
هيدروکسيل از قبيل های زیستی پلیتعدادی از مولكول

ی فالونوليگنان و تاکسيفولين محلول در آب موجود در عصاره
های آبی گياه خارمریم دارای نقش اصلی برای احياء زیستی یون

 در سنتز نانوذرات هستند.  دیمپاال

 
 
پالدیوم سنتز شده در حاصل از نانوذرات اگزالی FTIRطيف    

های جذبی مشاهده شده در نوارنشان داده شده است.  7شكل 
cm

-126/3300 ،cm
-168/2931،cm

-1 89/1655، 
cm

-175/1538 ،cm
cm و 149/1446-

به ترتيب   160/1042-
 )آلكان(، C-H ) الكلی، فنولی(، O-H های عاملیبه حضور گروه

CC ،)آلكن(N-O  )ترکيبات نيترو (C-C ( ترکيبات
 د.هستنهای آليفاتيک( در سيستم )آمين  C-Nآروماتيک(،

 
بر بقاء سلولی در رده سلولی  پاالدیمتاثير نانوذرات اگزالی

HCT116  
ه بر به بررسی فعاليت ضد توموری داروی کپسوله شد نهایت،در 

و مقایسه آن با   HCT116های سرطانی روده رده روی سلول
  فعاليت ضد توموری دارو به شكل آزاد پرداخته شد.

ترکيب اگزالی  دهد که نشان می MTTآزمون  نتایج مطالعات   
در یک  ی پاالدیمبه شكل آزاد و در فرم نانوذرات اگزالی  پاالدیم

مرگ سلولی در این  و زمان موجب القاالگوی وابسته به دوز 
 8(. همانطوریكه شكلهای 8-9د )شكلهای شونی سلولی میرده

ها با افزایش غلظت درصد رشد سلول مقدار ،دهند مینشان  9و
های منحنی ،یابد. از طرفیکمپلكس دارویی به شدت کاهش می

یک مهار وابسته به غلظت را نيز نشان  HCT116مهار رشد 
که دارو در حالت کپسوله  نشان داد  Cc50دهند. اما نتایج می

 روش توسط ومیپاالد یاگزال نانوذرات اندازه یبررس از حاصل جینتا  4شکل

 نور یکینامید یپراکندگ

 میخارمر اهیگ ی دانه ی عصاره از FTIR فیط 6شکل
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به  ميكروموالر 8.4و  6.9)تری شده در دوزهای بسيار پایين
( نسبت به دارو در ساعت انكوباسيون 48و  24ترتيب پس از 
درصدی  50قدرت کشندگی ميكروموالر( 600شكل آزاد )

سلولهای سرطانی را داشته است. نتایج حاصل از این بررسی 
ساعت با  24ی پس از پاالدیمنوذرات اگزالینشان داد که نا

 % مرگ سلولی در 50غلظتهای خيلی کمترمنجر به القا 
 .شد HCT116های سلول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یرده یسرطان یهاسلول ماريت از پس MTT   تست از حاصل جینتا 9شكل 

HCT116  ( ساعت ○) 48( و ●) 24پس از  پاالدیمیاگزال نانوذرات با
 انكوباسيون

 

 گيریجهنتي -4
های تحویل دارو تالش با ظهور فناوری نانو در توسعه سامانه

ای هدفمند و هوشمند آغاز شد. ترکيبات برای طراحی سامانه
متنوعی به منظور سنتز و ساخت این سامانه در نظر گرفته شدند 
اما تالش در جهت بكارگيری ترکيباتی زیستی بوده تا از این 

پذیری نيز تامين تجزیهزیستسازگاری و طریق مسئله زیست

 .]18-20[شود
با استفاده از روش  پاالدیم سنتز نانوذرات اگزالی ،پژوهشدر این 

انجام  ی گياه خارمریم دانهآبی ی  ی عصاره شيمی سبز به وسيله
ی زیست سازگار بدون حضور پاالدیمو نانوذرات اگزالی گرفت

 60تا  50بين ی ی شيميایی با اندازهی احياء کنندههيچ ماده
 اند. نانومتر ساخته شده

نيز از پوشش گياهی به عنوان پوششی در واقع  ،در این پژوهش
در مقياس نانو استفاده  پاالدیمبرای داروی ضد سرطان اگزالی

شده است که نتایج بدست آمده کامال در توافق با گزارشات 
 . است پيشين

 48و  24نتایج فعاليت مهاری رشد در دو زمان انكوباسون 
 ساعت برای داروی کپسوله شده و آزاد نشان داد که رشد 

ها در هر دو حالت با افزایش غلظت به شدت کاهش یافته سلول
 زنده ماندن  مقداراست و یک کاهش وابسته به دوز را بر 

نشان داد که دارو در حالت  Cc50ها نشان دادند. اما نتایج سلول
برابر کمتر(  100تری )حدود پایينهای بسيار کپسوله شده در دوز

نسبت به دارو در شكل بدون کپسول )آزاد( قدرت کشندگی 
داشته است. پس عامل مهمی که سبب افزایش نفوذ و ورود و 

 سنتز ماالدیپیاگزال نانوذرات از حاصلFTIR فيط 7شكل

 

 

 

 

 شده 

-سلول ماريت از پس ساعتMTT  24 تست از حاصل جینتا  8شكل

 یدارو)ومپاالدییاگزال محلول توسط HCT116 یرده یسرطان های
 (آزاد
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اثرپذیری بيشتر دارو در حالت کپسوله شده است وجود پوشش 
که خود  استی خار مریم و اندازه در سطح نانو آن گياهی دانه

ها و رهایش و انتقال دن کپسول در سطح سلولسبب باقی مان
رهایش  ،های سرطانی و همچنيندارو آزاد شده به درون سلول

ی کنترل شده دارو نسبت به حالت کپسوله نشده)آزاد( در بازه
 ه است.شدتر زمانی طوالنی

 
 و قدردانی تشكر

 معاونت پژوهشی دانی و تشكر خود را از روسيله مراتب قد دینب
به دليل حمایت مالی از این پژوهش خوارزمی تهران دانشگاه 
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Abstract: Cancer is one of the most important health problems throughout the world. Despite of 

improvement and enormous research in the areas of biomedical, cancer is still one of the main causes 

of death. So, the development of advanced techniques is one of the necessary subjects in cancer 

treatment. Development of cost-effective and accommodated synthetic methods is considered as a 

one of the important aspects of nanotechnology for producing metal nanoparticles with unique 

properties. The aim of this study is production of the oxali-palladium nanoparticles using the 

aqueous extract of plant seeds of silybum marianum. 

The reduction of palladium ions was determined after incubation and reaction of plant extract with 

the solution of oxali –palladium at temperatures of 50 ºC. Also the physico-chemical properties of 

the synthesized oxali-palladium nanoparticles via green chemistry method were examined using UV-

Visible spectroscopy, dynamic light scattering (DLS) and Scanning Electron Microscopy (SEM). 

Finally, the cytotoxicity and anti-proliferative properties of a new designed nanoparticle against 

human colon cancer cell line of HCT116 was evaluated.  

Result of UV-Visible spectroscopy and DLS were indicated the formation of stable oxali-palladium 

nanoparticles at 50ºC with dimension of 60 nanometer. Also based on the results of SEM, the oxali-

palladium nanoparticles have a homogenous morphology. Results of the cytotoxicity show that the 

oxali-palladium nanoparticles produced a dose and time – response suppression on growing of 

HCT116 cell lines. 

Synthesis of  oxali-palladium nanoparticles using green chemistry technique by aqueous extract of 

plant seeds of silybum marianum is a sustainable and cost-effective way to produce nanoparticles 

with specific properties in cancer treatment. 
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