
 شرکت نانو صنعت کیان

 

 کلوئیدی چیست؟ نقره

 .نابود کننده جهانی ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها، بدون منع مصرف و عوارض جانبی

 

محلول آبی متشکل از یون نقره است که به صورت معلق، به کمک باار اککتریکای کاه هریاک از  رات نقاره  –نقره کلوئیدی 

دارا میباشد در جریان است. نقره کلوئیدی باه عناوان یاک عامال قاوی نادعمونت عمال میکند.باه عناوان مکاال ا ار یاک آنتای 

نااوع عاماال بیماااری را نااابود میکنااد،  ۶۵۰ه صااورت تاریر اارارتری باااکتری را میکشااد، نقااره کلوئیاادی باا۱۵بیوتیاک معمااوکی 

نااما اینکاااه دارای هی عونااه عاااوارض جاااانبی نماای باشد.وئاااوریون نقااره کلوئیااادی منیااار بااه اویاااای با اات هاااای آسااای  

 .دیده،تخری  سلوکهای قدیمی و یا سرطانی، و نیز نرماکسازی ار انیزم به هنعام شرایط پاتوکوژیکی میعردد

 مل تخریب سلولهای پاتوژنمکانیزم ع

به دکیل اینکه امکان نمو  بسیار زیادی به درون غشای سلوکی پاتوژن ها دارند،کرا قدرت (+Ag2) رات یون کلوئیدی نقره

 .نمو  آنها به درون ویروس، باکتری و قارچ ها ا زایش یا ته وبه طور قابل مالوظه ای تاریر تخریبی بر روی آنها دارد

برابر سطح تماس نقره ا زایش پیدا کرده،نما اینکه کلیه ۱۰۰به شکل  رات یون ایا امکان را میدهد که تا  استماده از نقره

خواص باکتری زدایی ومظ میعردد.خاطرنشان میکنیم باکتری زدایی بر اساس  رات یون نقره که به نوبه خود کوچکتریا 

 .در زمینه نانوتکنوکوژی است  الدی می ۴۰در دهه  یکی از دستاوردهای علم  -نانو محسوب میشود ،

تحقیقات در ایاا زمیناه، علام پزشاکی را در ماورد تواناایی هاای خاار  اکعااده نقرهیباه واکات یاون یاا ناانوربرای از بایا باردن 

عمونت ها، هوشیار نموده است، نما اینکه در روسیه از دیرباز تحقیقات بسیار  سترده ای در ایا زمینه انیام  ر ته باود و 

مواره در درمان بیماری ها از ایا محلول استماده میشده اسات و کمتار پزشاکی در روسایه اسات کاه از تواناایی هاای کلوئیاد ه

نقره بی اطالع باشد.تاریر یون نقره مانند آنتی بیوتیک  قاط منحصار باه عمونات نمیباشاد، بلکاه باعار پایاداری سااختار سالوکی 



پایدار شیمیایی ودیعرار انیزم های بادون دیاواره یبارای مکاال ویاروس هاای خاار  میشود.هر سلول پاتوژن، با دیواره های نا

 .سلوکیر و باکتری ها که در معرض تاریر کلوئید نقره قرار میعیرند، تخری  آنها قطعی است

 

ک سالوکی به عبارت دیعر میتوان  مت که وئور نقره کلوئیدی در کنار ویروس ها، قارچ ها و باکتری ها و یا هر پاتوژن تا

و “از بایا ر تاه“دیعر،منیر به غیر  عال کردن آنازیم ساوخت اکسایآن آن شاده، باه  وناه ای کاه بعاد از چناد دقیقاه ، پااتوژن 

 .میمیردو سپس به کمک سیستم ایمنی،غدد کنماوی، و سیستم برون ریزیروده،پوست،کلیه،ریه،کبدر از ار انیزم خار  میشود

جرب یون ) Adsorption ی مختلمی بیان شده است.یکی از مهمتریا ایا تئوریها، تئوریدر رابطه با تاریر نقره، تئوری ها

مخاکفرمیباشد که بیان میکند سلول میتواند در نتییه عکس اکعمل نیروهای استاتیک بیا سلوکهای باکتریایی که دارای بار 

 .منمی هستند، با بار مکبت یون نقره ویات خود را از دست بدهد

شیمیایی با وئور کلوئید نقره -ان، تئوری مهم دیعری نیز وجود دارد که بیانعر تغییرات پروسه های  یزیکیدر میان محقق

است.بدیا ترتی  که اکسیداسیون پروتوپالزم باکتری و تخری  آن، توسط پروسه های اکسیداسیون اکسیآن محلول در آب که 

 .انیام میعیرد در ایا چرخه یون نقره به عنوان کاتاکیزاتور عمل میکند،

در سال های Tofern,Voroz در طی تحقیقات محققیا، جهت یا تا علت تاریر نقره روی پاتوژن ها، دو دانشمند به نام های

 دریا تند که تاریر آکیعودینامیک ندمیکروبی نقره، باعر تخری  آنزیم هایی میشود که واوی  روه های ۱۹۵۷

COOHو روهSH آنزیم ها در سلوکهای طبیعی انسان دیده نمیشود.اما ایا دو دانشمند نمیتوانستد هستند که عمال ایا  روه

، بر اساس تحقیقاتی که انیام دادند Vilson,Tonl دکیل تخری  ایا  روه آنزیم ها را تونیح دهند، تا اینکه بعد از مدتی

، ایا کشف مهم به سؤاالت بی پاسخ در رابطه دریا تند که تخری  در ایا آنزیم ها به دکیل نقص تعادل اسمزی در آنها میباشد

با تاریر محلول کلوئید نقره، پاسخ قانع کننده ای را داد.اما تاریر محلول نقره در اینیا خاتمه پیدا نمیکند.تحقیقات در ساکهای 

سید نوکلئید با ،کمپلکس هایی اییاد کند، که در آن اDNA بعد نشان داد که در سلوکهای پاتوژن، نقره میتواند در زنییره

 .میعردند، یعنی باکتری ویات خود را از دست میدهدDNA  لزات سنعیا پیوند اییاد مینماید که عمال باعر نابودی ربات

همیا تئوری برای از بیا بردن ویاروس هاای بیمااری زا در بادن هام صااد  اسات.در ایاا تحقیقاات مشاخص  ردیاد کاه نقاره 

دهاد، بلکاه باه صاورت غیار مساتقیم باعار ا ازایش رادیکاال هاای آزاد درون سالول سالول واکانش نشاان نمیDNA مستقیما باا

میشود که به نوبه خود باعر پاییا آمدن شدید میزان پیوندهای  عال اکسیآنی داخل سلول میعردد. در طی مدتی که تاریر نقره 

تری هاا، از تااریر یااون نقاره تخریاا  را روی بیمااران، نظاارت میکردنااد باا یاک پدیااده مواجاه میشاادند و آن اینکاه، غشاای باااک

میعشته است، و ایا پدیده به راوتی زیر میکروسکوپ دیده شده است، برای ایا پدیده هی عونه پاسخی نمیتوانساتند بیابناد، تاا 

اساتماده مینمایاد، در ایاا چرخاه یاون نقاره، +Naو++Ca2اینکه بعدها مشخص  ردید که غشای باکتری جهت ومل و نقل از 

 .   رانه ای را ایما مینماید، و درنتییه غشای باکتری متالشی میشودنقش تخری

بدیا ترتی  مکانیزم تاریر نقره روی سلوکهای پاتوژن، در پرتو اطالعاات و تحقیقاات جدیاد بادیا  وناه اسات کاه یاون نقاره باه 

وژن مقاومت کرد و پااره نشاد، علت باال بودن قابلیت جرب، بال اصله وارد غشای سلول پاتوژن میشود، ا ر غشای سلوکی پات

هسااتند، بااه عنااوان SHو یاااCOOH در هرصااورت یااون نقااره خااود را بااه درون ساالول رسااانده وباااآنزیم هااایی کااه از  ااروه



کاتاکیزاتور، باعر نقض تعادل اسمزی  شته که نتییتا  رایندهای اکسیداسایون و  سموریالسایون اکسایداتیو در زنییاره تنمسای 

ر نتییه امر سلول میمیرد.نما اینکه یون نقره به طور غیر مستقیم هم میتواندباعر تشکیل کماپلکس کامال مختل میعردد، ود

در درون سالول ویاا ویاروس باه طاور جدا اناه DNA های اسید نوکلئیک با  لزات سانعیا  اردد کاه ایاا خاود باعار تخریا 

 .میعردد

 

وتخری  غشای سلوکی DNAشده است که شاهد مهار آنزیم،در ایا شکل مکانیزم تاریر باکتری زدایی یون نقره نشان داده 

 .پاتوژن میباشیم

  

 

 ۱۷۵۰تاریر انحالل و ریشه کا کردن باکتری ها توسط نقره کلوئیدی بسیار باالست و میتوان  مت که تاریر نقره کلوئیدی 

برابر قوی تر از کلرید جیوه  ۵/۳مرتبه قوی تر از ارر اسید کربوکیک در غلظت مشابه، و تاریر پاکسازی و تصمیه آن، 



است. نقره کلوئیدازکلر،هیپوکلرید سدیم و دیعر اکسید کننده های قوی در غلظت مشابه  عال تر میباشد.رابت شده است که ارر 

 .برابر بیشتر از تاریر پنی سیلیا میباشد ۹۰آنتی باکتریال استماده از نقره کلوئیدی به مرات  

 بت به آنتی بیوتیکمزایای مهم نقره کلوئیدی نس

 نقره کلوئیدی یک محصول طبیعی میباشد. 

 نقره کلوئیدی کامال غیر سمی است. 

  نقره کلوئیدی اساسا درآب مقطر وجود دارد که ایا امکان را میدهد تا به صورت مؤررتر و بدون درد برای غشای

کلوئیدی را در چشم،  وش، بینی، وواژن مخاطی و زخم های باز استماده نماییم.به کمک قطره چکان میتوان نقره 

 .ریخت

 .هم نیا میتوان آنرا روی زخم ماکیده یا زخم را باآن پانسمان کرد

  نوع باکتری تاریر میعرارد، ۱۵دارای طیف  سترده ای میباشد، برای مکال آنتی بیوتیک به صورت ماکسیمم روی

 .باکتری و قارچ عمل میکندنوع ویروس، ۶۰۰-۶۵۰وکی نقره کلوئیدی به صورت  عال علیه 

 دارای واکنش آکرژیکی نمیباشد و هی عونه عوارض جانبی ندارد. 

 وتی در زمان بارداری و هم نیا نوزادان در بدو توکد، بدون هی عونه محدودیتی قابل استماده است. 

 ی نیز مصرف و نحوه عملکرد نقره کلوئیدی به قدری ساده و بی خطر است که نیازمند تشخیص دقیق پزشک

 .نمیباشد

  برای درمان عمونت ها، نسبت به نقره کلوئیدی هیچ باکتری و ویروسی در شکل پایدار تشکیل نمیشوند،وکی نسبت

ار انیزم های تک سلوکی نمیتوانند در برابر وجود نقره .روز  رم پایداری را تشکیل میدهند ۵به آنتی بیوتیک هر 

ر نتییه، نه ساز اری و نه مقاومت با نقره از خود نشان نمیدهند.نقره کلوئیدی به صورت مقاوم تغییر شکل دهند، د

کلوئیدی را میتوان وتی ساکهای متمادی مصرف نمود، بدون اینکه هی عونه عوارض منمی و تاریر مخرب روی 

اشق ق۲سال متمادی روزی ۸ار انیزم داشته باشد.یک مورد نادر در تحقیقات به عمل آمده، دیده شد که ا رادی که 

غراخوری محلول نقره مصرف میکرده اند، تنها عارنه اییاد شده ایا بود که رنگ پوست ایا ا راد به دکیل 

 .رسوب بیش از ود نقره خاکستری شده بود

  نقره کلوئیدی بر خالف آنتی بیوتیک های مصنوعی که منیر به مرگ آنزیم های ممید نیز میعردند، به آنها صدمه

ایا آنزیمها وقتی نقره کلوئیدی در دز آنها عمل میکند،به صورت قابل مالوظه ای متماوت از ای نمیزند، چرا که 

 .آنزیم های اوکیه از موجودات تک سلوکی میباشند

 نقره در ار انیزم، اتصال سمی تشکیل نمی دهد و  قط با آنزیم های تبادل اکسیآن میکروبها واکنش نشان میدهد. 

ک ماده طبیعی بی خطر در برابر بیماری های  ونا ون است که هی عونه تاریر مخرب و بدبا ترتی ، نقره کلوئیدی ی

عوارض منمی در انسان،  یاهان و کلیه موجودات زنده چند سلوکی اییاد نمیکند،نما اینکه دارای تاریر درمانی پیشعیری 

 .کننده نیز هست

iV- نقاط مختلف جهانتاریر یون نقره روی سلوکهای پاتوژن از دید اه محققان در 



توساط یاک پزشاک آکمانییمتخصااص  ۷۰ساال هاای ۱۹بررسای تااریر یاون نقاره کلوئیادی بارای اوکایا باار از نیماه دوم قارن 

آغاز شد.ایا کشف در آکمان، امکان انحالل اکتهاباات چرکای  ونورهیسوزاچرچشام را درناوزادان Karl Kredeزنانر،به نام 

 .انش، جهت پیش  یری از عمونت های باکتریایی خطرناچ  شوده شد راهم کرد.از آن کحظه عصر جدیدی در د

در روسیه نیز نقره کلوئیدی نزد پزشکان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و کاربرد وسیع و تاریر رار آن، روی میروویا 

 .به اربات رسید ۱۹۰۴جنعی در زمان جنگ ژاپا و روسیه در سال 

 .در کمیسیون تغریه و ترکیبات دارویی به تصوی  رسید ۱۹۲۰سال هم نیا نقره کلوئیدی در آمریکا در 

اسات کاه در Karl Negeli باه ناام بنیاانعزار تحقیقاات علمای تااریر نقاره روی سالوکهای میکروبای، یاک  یااه شاناس آکماانی 

روار اانیزم واصال رابت کرد که ایا تاریر متقابل از خود  لز نیست، بلکه از یاون آن باا سالوکهای میک ۱۹در قرن ۸۰ساکهای 

نامیاد. اکیعاو یاک “oligodinamia“میعردد که منیر به مرگ سلوکهای میکروبی میعردد. ایا  یاه شاناس،چنیا پدیاده ای را

وی پیش بینی کرد  کرن نهردتا یراتیدلی لدینو ینراری ی دل ههر  برن .کلمه یونانی به معنی ریز، کوچک و دینامو به معنی تاریر میباشد

 .لز خو  نشان ری ه .بع ها لین پیش بینی  د یحهیهای و آزرایشای  لنشرن لن  یند لتبای گد ی  (یونیزلسیون)حادی رحلول

با مقایسه  عاکیت برخی  لزات رابت کرد که نقره دارای قوی تریا خاصیت باکتری زدایی Vintsentدانشمند یونانی به نام

 . نسبت به یون نقره می باشندمیباشد و مس و طال دارای خاصیت باکتری زدایی کمتری 

S.S.Botkinو بعادهاA.P.Vinogradov توناایح دادنااد کااه ایاا واقعیاات بسااتعی بااه خاواص بیوکااوزیکی میکرواکمناات هااا، و

محل قرار  ر تا آنها در جدول تناوبی مندکیف میباشد. بدیا ترتی ، باکتری های میلاه ای شکلیباسایلردر صامحه ی نقاره ای 

روز،در ۲روز کااامال نااابود میعردند.اسااتا یلوچ در نقااره بعااد از  ۹بعااد از -روز، و در طااال۶از  بعااد-روز،در مااس۳بعااد از 

-۷بعاد از -سااعت، و در طاال ۱۸بعاد از -روز.باکتری تیموئیدیوصبهر در نقاره و ماس۹بعد از-روز، و در طال۳بعد از -مس

 .روز نابود میعردند۶

ت و تحقیقات در زمینه ویآ ی های ند میکروبی آب نقره، و ، نقش بزر ی در مطاکعاA.L.Kulski دانشمندی به نام

کاربرد آن برای ندعمونی کردن آب آشامیدنی و مواد غرایی ایما نمود.آزمایشات وی و بعد از آن، مطاکعات و تحقیقات 

شوندر، منیر به دانشمندان دیعر نشان داد که دقیقا یون  لزات وتمکیک آنهایموادی که قادرند در آب به یون هایشان تیزیه 

 .مرگ میکروار انیزم میعردد



 

شواهدی وجود دارد که وساسیت پاتوژن های مختلف و ار انیزم های غیرپاتوژن نسبت به نقره یکسان نیست.به عنوان مکال 

 .رابت  ردیده است که میکرو لورپاتوژن به مرات  نسبت به یون نقره وساسیت بیشتری در مقایسه با غیر پاتوژن ها دارد

،، نتایج مشابهی همانند تحقیقات در ۱۹۷۱در سالU.P.Mironenko بر اساس تحقیقات صورت  ر ته در آمریکا توسط

،با متد (mkg/L50روسیه بدست آمد، بدیا ترتی  که روش درمان انواع  ونه های دیس باکتریوز با محلول یون نقرهیغلظت

ت یا ت.همزمان با ایا محقق دانشمندان دیعر رابت کردند که یون اککترو ورسیس ومره ای به ایا تاریر درمانی مقاوم دس

، شار میترس،انتروکوکیت،وآدنو ویروس، A-1,B نقره، دارای توانایی باالیی در غیر  عال کردن ویروس های آنموالنزای

ر سگ ها هم نیا مهار ویروس ایدز داشته و تاریر زیادی در درمان بیماری ماربورگ،انترکیت ویروسی و طاعون د

 .دارد.نما اینکه مزایای درمان با نقره کلوئیدی در مقایسه با درمان های استاندارد دیعر به اربات رسید

،ویروس کوکساکی سروتیپ های N163 ، رابت  ردید که برای انحالل کامل باکتریو اژرودهL.V.Gigorevi در آزمایشات

A5,A7,A14الزم است که نقره را با غلظت باالتری (mkg-L5000-500)  نسبت به اشرشیاککی، ساکمونال، شیعل و

 .استماده نمود  (mkg/L200-100)دیعر باکتری های روده

 بررسی نتایج اخیر در خصوص تاثیر یون نقره روی سلولهای پاتوژن از دیدگاه محققان در نقاط مختلف جهان

ان داد که آنها دارای توانایی باالیی در از بیا بردن تحقیقات و مطاکعات اخیر در روسیه، دررابطه با یون نقره کلوئیدی نش

کلیه باکتری ها و وتی یروس های واریوال، برخی از  ونه های آنموالنزا، انترو و آدنوویروسها میباشند.نما اینکه برتری 

رسید ، جاک  توجه و مزایای درمان با نقره کلوئیدی در مقایسه با دیعر روش های درمانی در تحقیقات کلینیکاکی به اربات 

است که یون نقره می تواند تاریر تخری  کننده بر روی بعئی از قارچها داشته باشد که ایا مونوع بر اهمیت استماده از 

 .یون نقره می ا زاید 

نشان داد که نقره کلوئیدی، کلیه میکروبها و ویروس های مئر در (SeyensDijestمطاکعات اخیر یک دانشمند امریکایییُ

ی روده را نابود کرده، هم نیا محلول نقره کلوئیدی برای پانسمان زخم، اسپری برای ورم کوزه، به عنوان نوار زخم غشا

 .مرطوب جهت درمان سوختعی وخراش استماده میعردد.در کلیه ایا موارد تاریرات درمانی مطلوب و خوبی واصل  ردید



تی در جهت تاریر یون نقره در بیماران بعد از عمل که دارای در دانشعاه پزشکی نیویورچ در قسمت ارتوپدی، آزمایشا

بیمار، درمان کامال  ۱۴تا از  ۱۲برای “عوارض عمونی هستند، صورت  ر ت. زارش ایا آزمایشات بدیا شرح است

یرتات بیمار منیر به کاهش مسلم  لور باکتریایی در زخم  ردید.در هیچ یک از موارد تار ۱۴مو قیت آمیز بود، و درکلیه 

 .“نامطلوب مشاهده نشد

موارد سوختعی در آمریکا مورد استماده است.جاک  است که شرکت های هواپیمایی نیز از آبی که %۷۰نقره کلوئیدی در 

دارای نقره میباشد، به عنوان روش د اعی مسا ران در برابر عمونت، از جمله عمونت دیسانترییاسهال خونیر استماده 

 .ز کشورها یون های نقره کلوئیدی برای ندعمونی کردن آب استخر نیز بکار میرودمینمایند.در بسیاری ا

در سوئیس، به صورت  سترده ای از  یلتراسیون نقره برای آب خانعی و اداره جات استماده میشود.ایستعاه های  ئایی بیا 

 .اکمللی  قط از آب نقره استماده مینمایند

 ارگانیزم های انسان، حیوانات و گیاهاننقره کلوئیدی و تاثیر آن روی 

در وال وانر نقره، تنها به عنوان یک  لز بررسی نمیعردد، بلکه میکرواکمنتی است که بخش نروری از با ت همه 

عناصر در ار انیزم بیش از همه -ویوانات و  یاهان است و قادر به انحالل میکروبهاست. عاکیت بیوکوژیکی میکرواکمنت ها

 .ها در سنتز برخی آنزیم ها، ویتامیا ها و هورمون ها مرتبط استبه وئور آن

یون نقره دریا ت کند.رابت شده mkg88 انسان به صورت روزانه به طور متوسط بایدA.E.Vaynar بر اساس مطاکعات

 رم ماده خشک است.یون نقره در سوخت و  ۱۰در هر mkg20 است که در ار انیزم ویوانات و انسان ها، محتوای نقره

ساز بدن مشارکت داشته و بسته به غلظت کاتیونها، میتواند هم در تحریک و هم در مهار  عاکیت آنزیم های مختلف تاریر 

 رارد.تحت تاریر نقره، شدت  سموریالسیون اکسیداتیودر میتوکندری مغز سر، دو برابر است، هم نیا محتوای اسید نوکلئید 

 .ه موج  بهبود عملکرد مغز سر میعردد، ا زایش می یابدک

کاتیون نقره، جرب اکسیآن توسط با ت mkg001/0 به هنعام انکوباسیون با ت های مختلف در محلول  یزیوکوژیکی واوی

 .ا زایش می یابد ۲۵، و کلیه به %۳۶%-، کبد۲۰،میوکارد به %۲۴،%مغز به 

کتی کیف، مطاکعاتی در جهت بررسی تاریر  یزیوکوژیکی نقره انیام  ر ت.رابت شد در آزمایشعاه ویروس شناسی دانشعاه دو

، تاریر سودمندی روی ویوانات آزمایشعاهی  راشت.موش هایی که آب واوی نقره نوشیده mkg250و۵۰:۲۰۰که دوز نقره 

و تحلیل طیمی از کبد ویوانات  بودند، وزنشان ا زایش یا ته و سریع تر از ویوانات  روه کنترل رشد کردند.به کمک تیزیه

 رم وزن خشک مشاهده شد که منطبق با میزان نرمال نقره نسبت به وزن موش ۱۰۰میکرو رم نقره در۲۰آزمایشعاهی، 

 .در کبد بوده است



 

، در صورت مصرف طوالنی مدت، هی عونه تاریر مئری روی ار انیزم 50mkg-250دوز نقرهایا تحقیقات نشان داد که 

 .نمیعرارد

عالوه برآن، مطاکعات و تحقیقات دیعری در جهت بررسی تاریر نقره، تیویز دوزآن، و هم نیا تیویز دوزهای بیش از ود 

میاز روی ار ان ها و سیستم ای ایا ویوانات انیام  ر ت.بنابر ایا تحقیقات آسی  شناسی، در ویوانات آزمایشعاهی که آب 

ه بودند، نشانعر ایا بود که تزریق طوالنی مدت یون نقره منیر به تیمع دریا ت کردmkg50000-20000 نقره به میزان

 .آن در با ت های ار انیزم میعردد

 .با ایا وال، رسوب نقره در با ت، با عوارنی نظیر تغییرات اکتهابی و مخرب ار ان های داخلی همراه نیست

A.A.Maslenkoنشان داد که مصرف طوالنی مدت آب آشامیدنی واوی mkg50(سطح MPC) هی عونه اختالکی در

تغییر  عاکیت آنزیم های مشخصه ی کبد مشاهده نعردید.به -عملکرد سیستم  وارش اییاد نمیکند، هم نیا در سرم خون

عالوه هیچ  ونه تغییر پاتوکوژیکی در ونعیت دیعر ار ان ها و سیستم های انسانی اییاد نشد.به هنعام برررسی تاریر 

ر انیزم انسان، تاریر محرچ آن روی ار ان های تشکیل دهنده خون که در ناپدید شدن  رم های کوچک ترکیبات نقره روی ا

نوترو یل، ا زایش تعداد کنموسیت ها و مونوسیت ها، اریتروسیت ها، و همو لوبیا، کاهش سرعت رسوب  لبوکهای 

 .نمودار  شت(ESR)قرمز

ن تنظیم کننده سیستم ایمنی قوی در مقایسه با هورمون های استروئیدی، در سال های اخیر در منابع اطالعاتی، نقره به عنوا

 .آورده شده است

رابت شده است که بسته به دوز، نقره میتواند هم در تحریک و هم در مهار  ا وسیت ها تاریر رار باشد.تحت تاریر نقره، تعداد 

 .ها نیز زیاد میعردد کنموسیت-ا زایش یا ته و درصد تعداد تیA,M,G ایمونو لوبیا هاینوع

بدیا ترتی  در پرتو دانش نویا و عصر اطالعات، نقره به عنوان یک میکرواکمنت که برای عملکرد نرمال ار ان ها و 

سیستم های داخلی نروری است، هم نیا به عنوان یک ماده قوی که باعر بهبود سیستم ایمنی بدن شده و به صورت  عاکی 

 .بیماران عمل میکند، شناخته شده استروی باکتری ها و ویروس های 

 موارد مصرف نقره کلوئیدی 

 به هنعام بیماری های ویروسی میاری تنمسی  وقانی 



  استماده از نقره کلوئیدی در درمان پنومونی واد و مزما، برونشیتیاز طریق استنشا ، به ویآه با اسپری های

تریا زمان ممکنه میعردد، زمانیکه چندیا آنتی  ما و  صوترمنیر به بهبودی وتی در موارد شدید در کوتاه

 .بیوتیک ای بیماری ها را درمان نمیکند

 برای درمان کلیه عمونت های تنمسی 

  آنموالنزا که به کمک هیدرواروسل درمان شده و ومره بینی با نقره کلوئیدی پر میشود، نما اینکه مدت درمان تا

 .روز کاهش می یابد و از واکنش های شدید بدن جلو یری میکند ۲

 برای آدنو و عمونت های رینو ویروسی 

 کلیه  ونه های هرپس، به ویآه به هنعام اکتهاب ملتحمه هرپس ممید میباشد. 

  روز دارای تاریر ممیدی میباشد۷-۸ریزش تدرییی و قطره ای نقره کلوئیدی در طول. 

  لو، اکتهاب نای، برونشیت، اکتهاب ریه، اممیزم ریه، آسم برونشیاکتهاب ونیره، اکتهاب  

  شستشو و قرقر کردن نقره کلوئیدی دردهان برای درمان کرم خورد ی دندان و زخم های شدید و مزما؛ورم واد

ره مخاط دهان و ککه قارچی،  رم های اکتهابی دیسترو یک و پارادونتوز_همعی نشانعر تاریر باالی استماده از نق

 .کلوئیدی بود

  در  استروانتروکوژی به هنعام کلیه بیماری های دستعاه  وارش از جمله زخم معده، زخم ارنی عشر، مصرف

 .د عه در روز، بهبودی زخم های روده دوازده را تسریع میبخشد ۳-۴قاشق چایخوری ۱-۲نقره کلوئیدی 

  هلیکوباکترپیلوری و کمپیلوباکترپیلورییباکتری هایی که نقره کلوئیدی منیر به ر ع دیس باکتریوز میعردد و

 .منیر به ادامه پروسه زخم میعردندررا ریشه کا میکند

  به هنعام کلیه بیماری های کیسه صمرا و اکتهاب میاری صمراوی، بیماری های پانکراس از جمله پانکراتیت و

معده،اکتهاب کیسه -هنعام بیماری های رودهاسپاسم.نتایج مصرف نقره کلوئیدی واکی از تاریر باالی آن به 

 صمرا،هپاتیت های عمونی، و کالنآیتیاکتهاب میاری صمراویربود

 برای بیماری های کلیوی،پبلونمریت،نمریت، سیستیتیاکتهاب واد مکانه)، 

  رم برای بیماری های زنان وآندروکوژی،پروستات،بیماری های زنان مکل اندومتریت،کیست تخمدان،واژینیت، و 

 های دیعر عمونت های ادراری

  برای بیماری های جنسی،تناسلی:کالمیدیا، مایکوپالسما، سیتومعاکوویروس.ایا عمونت ها هی عونه مقاومتی در

 .برابر نقره کلوئیدی ندارند

 برای پاپیلوماویروس که منیر به رشد ز یل و خال میعردد 

 ک قوی غیر سمی بدون عوارض درد استنقره کلوئیدی یک آنتی بیوتی-برای جراوات وسوختعی ها. 

 نقره کلوئیدی مانع از رشد  لور سوختعی که در سوختعی های شدید منیر به مرگ میعردد، میشود. 



درمان سوختعی های ورارتی با پانسمان نقره کلوئیدی مرطوب، از کحاظ تاریر بی مانند است.ویآ ی مهم ایا متد، امنیت 

 .ختعی های خیلی شدید تاریر باالیی داردکامل آن میباشد که در درمان سو

 برای بیماری های کنماوی از جمله غدد کنماوی،و بیماری هوچکیاییک بیماری عمونی مقاربتی) 

 برای آرتریت واد و تحت واد در زمینه استئوآرتروز دیسترو یک 

 .نقره یونو ورسیس، تاریر مکبتی روی اکتهاب و سندروم درد میعرارد

  عنوان یک عامل خارجی در درمان بیماریهای پوستی،ویروسی، مخمر،استرپتونقره کلوئیدی به-

استا یلوکوچیپاتوژن های باکقوه ای که باعر زخم و عمونت های  رصت طل  شدید میشوندرو عارنه ترو یکی 

 .استماده میعردد

 در شرایطی که تیویز دقیق  نقره کلوئیدی دارای تاریر باالیی در پروسه های اکتهابی با طبیعت ناشناخته، و هم نیا

آنتی بیوتیک امکان پریر نیست، میباشد.هم نیا به دکیل امکان استماده از آن به صورت مونعی و خوراکی، 

میتوان آنرا به صورت قطره یا اسپری در چشم، بینی، -دارای  سترده تریا طیف استماده میباشد،ما جمله:

 .رد وش،دهان،غشای مخاطی اندام تناسلی استماده ک

 ، قاشق زیر زبان ریخت و نعه داشت تا از طریق مکش جرب ۱-۲نقره کلوئیدی را میتوان به صورت داخلی

 ردد.بدیا ترتی  نقره کلوئیدی به هنعام ورود به سیستم کنماوی، دارای تاریر قابل مالوظه و ممیدی روی کوزه ها و 

 .ا شدید ر ع مینمایدآدنوئید داشته و سریعا پروسه های اکتهابی را به هنعام آنآی

 محلول نقره کلوئیدی را میتوان درآب برای شستشو و استنشا  ودر ومام استماده نمود. 

  نقره کلوئیدی را میتوان روی کلیه زخم ها از هر منشا قرار داد.هم نیا میتوان آنرا به صورت مستقیم روی

وتی های پوستی،جوش، زید ی وشرات برید ی ها، خراش ها،و زخم های باز ماکید،هم نیا برای ا زما،نارا

استماده نمود.نقره کلوئیدی به هنعام سوختعی، بهبودی را تسریع کرده وزخم را کاهش داده و باعر از بیا ر تا 

 .اکتهاب میعردد

 

وح تحقیقات و مطاکعات  ونا ون، نشانعر ایا بودند که محلول نقره کلوئیدی، موررتریا ماده به هنعام تماس مستقیم با سط

چرکی و ملته  در ارر عمونت های باکتریایی است. نقره به هنعام کاربرد مونعی کامال بدون درد است، هم نیا برخالف 

 .آنتی بیوتیک ها،سلول های با ت را تخری  نمیکند

  نقره کلوئیدی مانند دئودورانت عمل کرده و بوی بد عر  را که توسط باکتری های ناشی از تیزیه مواد ترشح شده

 .توسط غدد عر  اییاد میعردد، را ازبیا میبرد

  ،دقیقه  ۶قاشق غراخوری از نقره کلوئیدی به هرکیتر آب انا ه کرده وهم میزنیم، و  ۱برای تصمیه آب آشامیدنی

 .میراریم تا بماند



  

 .برای ویواناتیدز متناس  با وزنرنقره کلوئیدی مصرف سودمندی داشته و میتوان آنرا به آب، برای آبیاری

  یاهان انا ه نمود

   

  نقره کلوئیدی دارای  واید زیادی برای کودکان از همان روزهای آغازیا توکد است، هم نیا برای بیماری های

 .مزما و بویآه برای ا راد نعیف و هم نیا زنان باردار توصیه میشود

 ۳-۴یق سلوکها پخش میعردد.ظرف نقره کلوئیدی به هنعام مصرف به صورت داخلی، داخل خون نمو  کرده ،سریعا از طر

روز، نقره در با ت ها به تعداد کا ی برای بروز خواص ممید تیمع می یابد.سپس بعد از یک همته از طریق کلیه، سیستم 

روز تا دستیابی به سطح مورد نظر  ۴قاشق غراخوری در طول ۱کنماوی، وروده ها بیرون میرود:در موارد کلی مصرف 

از آن یک قاشق چایخوری برای ومظ وتکبیت آن ونعیت توصی همیشود.به هنعام بیماری های جدی  توصیه میعردد، و بعد

روز مصرف  ردد، سپس مقدار مصرف را تاود معمول ۳۰-۴۵برابر دوز معمول  شته و ۲-۳و مزما، ایا مقدار باید 

 .پاییا آورد

۱/۵mg/L دقیقه منیر به غیر  عال شدن کامل ویروس های آنموالنزا ۳۰ظرفA,B میترا و .. میعردد.وتی در،

 ۱۰۰۰۰۰میلی  رم بر کیتر، نقره کلوئیدی دارای تاریر قوی کشنده قارچ است.به هنعام بار میکروبی به تعداد ۱/۰غلظت

با نقره کلوئیدی رخ میدهد و به هنعام تعداد دقیقه بعد از تماس  ۳۰قارچ در هر کیتر، مرگ قارچ های کاندیدا،آکبیکانس، 

 .، عمده مرگ و نابودی قار  ها بعد از یک ساعت به وقوع میپیوندد۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 


