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با توجه به گسترش نگران کننده مقاومتهای آنتیبیوتیکی نسبت به عوامل ضدمیکروبی
کالسیک ،استفاده از روش نوین درمانی برای مبارزه با عوامل بیماریزای مقاوم ضروری به
نظر میرسد .مطالعه حاضر به منظور سنتز نانوذرات نقره بوسیله عصاره آبی گل اکالیپتوس
کامالدولنسیس ) (Eucalyptus camaldulensisو بررسی اثر ضد باکتریایی آنها انجام شد.

مواد و روشها
ما از یک روش بیوسنتز خارج سلولی سازگار با محیط زیست یعنی عوامل احیاکننده عصاره
آبی گل اکالیپتوس کامالدولنسیس برای تولید نانوذرات نقره استفاده کردیم .تولید نانوذرات
نقره با استفاده از تغییر رنگ ،طیف سنجی فرابنفش ،الگوی پراش اشعه ایکس و
میکروسکوپ الکترونی نگاره تایید گردید .فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره حاصل در برابر
باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی ،با روشهای میکروبراث دایلوشن و حداقل غلظت
کشنده باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها
وجود نانوذرات نقره توسط حداکثر میزان جذب در  ،413 nmتغییر رنگ تا قهوهای تیره،
طیف سنجی مادون قرمز و الگوی پراش اشعه ایکس تایید گردید .میانگین اندازه نانوذرات
بین  67-80 nmاندازهگیری شد .در نهایت حداقل غلظت مهاری رشد و حداقل غلظت
کشندگی بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس  3/12و  ،6/25باسیلوس سوبتیلیس
 6/25و  6/25و سودوموناس آئروجینوزا  50و  100 mg/mlاندازهگیری شد.

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده به وسیله عصاره آبی گل
اکالیپتوس کامالدولنسیس فعالیت ضدباکتریایی خوبی در برابر باکتریهای آزمایش شده
داشته و میتوانند در زمینههای مختلف به عنوان یک عامل ضدباکتری استفاده شوند .انجام
مطالعات بیشتری برای بیان اثر سمیت این ذرات ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژهها
 ،Eucalyptus camaldulensisسنتز سبز ،نانوذرات نقره ،اثرات ضدباکتریایی

مقدمه
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ضدباکتریایی آن

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس

دولت آبادی و همکاران

کامالدولنسیس

باکتریها به این ترکیبات روز به روز در حال افزایش است

کاردیا گلیکوزیدها ،استرولها ،ساپونینها و فالونوئیدها

که این مسأله باعث میشود تا بشر به فکر جایگزین کردن

ترکیبات فیتوشیمیایی شناسایی شده در گلهای

عوامل ضدمیکروبی مؤثر و با عوارض جانبی کمتر به جای

اکالیپتوس کامالدولنسیس هستند (4و .)5ترکیبات این

مواد ضدمیکروبی با اثر کمتر و عوارض ناخواسته بیشتر

گیاه ،فعالیت ضد میکروبی علیه طیف وسیعی از باکتریها

باشد ( .)1شیوع نسبتا باالی عفونتهای ناشی از

از جمله کلبسیال ،یرسینیا انتروکولیتیکا ،سالمونال تیفی

سوبتیلیس

موریوم ،شیگال دیسانتری ،باسیلوس سرئوس وسودوموناس

وسودوموناس آئروژینوزا و همچنین اثرات جانبی آنتی

آئروژینوزا و قارچ کاندیدا آلبیکنس از خود نشان داده است

بیوتیکهای رایج عالوه بر ظهور سویههایی با مقاومتهای

(6و.)7

چند گانه ،1استفاده از روشهای نوین در درمان عفونت

یکی از زمینههای کاربردی نانوبیوتکنولوژی ،استفاده از

های ناشی از این باکتریها را توصیه میکند .بنابراین

نانوذرات نقره به عنوان راهکاری نوین در درمان عفونت

جستجو ،اصالح و توسعه در ترکیبات ضد میکروبی که

های میکروبی همراه با آنتیبیوتیک است .نانوبیوتکنولوژی

پتانسیل ضد باکتریایی علیه باکتریهایی با مقاومتهای

یک فناوری تواناست که با موادی در مقیاس نانومتر در

چند گانه دارند ،بخشی مهم و دارای اولویت پژوهشی

زمینههای علمی مختلف مانند بیوتکنولوژی ،نانوتکنولوژی،

است.

فیزیک ،شیمی و علم مواد سر و کار دارد .در این مقیاس،

بروز این سویهها و توانایی باکتریها در ایجاد عفونتهای

تفاوتهای قابل توجهی در بسیاری از خواص مواد دیده

حاد سبب شده است تا عالقه مجددی به گیاهان به منظور

میشود که به طور معمول در مقیاس بزرگتر به چشم نمی

بررسی اثرات ضد میکروبی آنها به وجود آید .گیاهان به

آید .خواص منحصر به فرد فیزیکوشیمیایی و

علت فراوانی و عدم نیاز به شرایط و مواد غذایی خاص برای

اپتوالکترونیکی نانوذرات ،برای تعدادی از برنامههای

رشد ،گزینهای مناسب برای سنتز سبز نانوذرات محسوب

کاربردی اعم از کاتالیزورها ،حسگرهای شیمیایی ،قطعات

میشوند (.)2

الکترونیکی ،تصویربرداری تشخیصی پزشکی ،محصوالت

اکالیپتوس کامالدولنسیس یکی از معروفترین گیاهان

دارویی ،و پروتکلهای درمانی پزشکی نیز خواصی ویژه

دارویی متعلق به خانواده موردیان است که از دیرباز از آن

هستند .به عنوان مثال ،نانوذرات فلزی تولید شده از فلزات

برای درمان گلودرد و دیگر عفونتهای تنفسی و ادراری

گرانبها مانند طال ،نقره ،پالتین و پاالدیوم به طور گسترده

استفاده میشود ( )3و اثرات ضد میکروبی و خواص دیگر

در محصوالتی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی ،پزشکی و

آن مورد توجه بوده است .این گیاه منبع غنی از پلیفنلها

داروسازی استفاده شده است .نانوذرات طال به صورت

و ترپنوئیدها بوده است و ترکیبات مهم به ویژه سینئول،

گسترده در کاربردهای زیست پزشکی (8و ،)9تشخیص

کومینال ،فالندرن ،آرومادندرال ،والرآلدهید ،ژرانیول،

بیماری ( ،)10و مواد دارویی (11و )12استفاده شده است.

استافیلوکوکوس

اورئوس،

باسیلوس

نانوذرات نقره نیز به عنوان یک ماده بازدارنده رشد و ضد
1

Multi-Drug Resistance: MDR
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با توجه به استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها ،مقاومت

سیمن ،کاتکول ،تاننها ،ترپنها ،ایزوپرنوئیدها ،فنولیکها،

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس

دولت آبادی و همکاران

کامالدولنسیس

باکتریایی و ضد التهاب هستند که میتواند در بهبود سریع

عصاره گل اکالیپتوس کامالدولنسیس برای احیای یون

تر زخم موثر باشند.

های نقره که در محلول نیترات نقره وجود دارند ،استفاده

روشهای سنتز بیولوژیک میتوانند از سنتز خارج سلولی

گردید .ما در این پژوهش یک روش سازگار با محیط

میکروارگانیسمهایی مانند باکتریها و قارچها یا عصاره

زیست برای تولید نانوذرات نقره با استفاده از بیوسنتز

های گیاهی برای تولید نانوذرات استفاده کنند .به تازگی،

خارج سلولی را بررسی نمودیم .یکی دیگر از اهداف

فرآیندهای سبز برای سنتز نانوذرات در حال تبدیل شدن

مطالعه این بود که حداقل غلظت مهاری 9و حداقل غلظت

به یک شاخه مهم از نانوتکنولوژی هستند (13و .)14سنتز

کشندگی 10نانوذرات نقره بیوسنتتیک را در برابر برخی از

نانوذرات با روشهای بیولوژیکی یک روش پاک ،غیرسمی

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی بیابیم.

و سازگار با محیط زیست است که سنتز نانوذرات با طیف

مواد و روشها

گستردهای از اندازه ،شکل ،ترکیب و خواص

گلهای اکالیپتوس کامالدولنسیس از خراسان رضوی تهیه

فیزیکوشیمیایی را پیشنهاد میکند ( .)15مطالعات قبلی

شد و سپس در هرباریوم گیاهی دانشگاه فردوسی مورد

نشان میدهد که نانوذرات نقره از عصاره گلهای

بررسی و تایید قرار گرفت .پس از جمعآوری گیاهان ،گل

زیزیفوس اسپینا کرسیتی ،)16( 1کاتارانتوس

روزئوس2

ها در شرایط مناسب و در سایه خشک و سپس جهت تهیه

( ،)17اکالیپتوس چاپمانیانا ،)18( 3اکالیپتوس

گلوبلوس4

عصاره ،پودر گردیدند .نیترات نقره و محیط کشتهای

( ،)19اکالیپتوس ،)20( 5کاملیا سیننسی ،)21( 6عصاره

مولر هینتون آگار و مولر هینتون براث (

پودر دانه کومینوم سیمیموم )22( 7و غیره به دست آمده

 )Germanyتهیه شدند.

است .عالوه بر این از عصاره اتانولی اکالیپتوس

سویههای باکتریایی و محیطهای کشت

کامالدولنسیس به عنوان یک عامل احیاکننده طبیعی در

دو باکتریهای گرم مثبت ) S. aureus (PTCC 1431و

MERCK,

تشکیل نانوذرات مخلوط طالی مگنتیت با اندازه بین -6

) B. subtilis (PTCC 1247و یک باکتری گرم منفی

 20نانومتر استفاده شده است ( .)23در این مطالعه ،از

) P.aeruginosa (PTCC1573از سازمان پژوهشهای

اکالیپتوس کامالدولنسیس به عنوان عامل احیاکننده در

علمی و صنعتی ایران خریداری شد .باکتریها در شرایط

بیوسنتز سازگار با محیط زیست نانوذرات نقره از نیترات

استریل بر روی محیط نوترینت اگار کشت داده شدند.

نقره 8در دمایاتاق استفاده گردید.

بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی

باتوجه به اینکه فالوونوئیدها نقش مهمی در عصاره

عصاره آبی اکالیپتوس کامالدولنسیس با مخلوط کردن

اکالیپتوس کامالدولنسیس دارند (یعنی نقش احیاکنندگی

 10gاز نمونه گل خشک در  100 mlآب مقطر آماده شد.

1

ZiziphusSpina-christi L
Catharanthus roseus
3
Eucalyptus chapmaniana
4
Eucalyptus globulus
5
Eucalyptus
6
Camellia sinensis
7
Cuminum cyminum
8
AgNO3
2

مخلوط به مدت  72ساعت بر روی دستگاه شیکر به آرامی
مخلوط گردیده تا استخراج به خوبی صورت گیرد .محلول
از فیلتر کاغذی واتمن شماره( 1اندازه منافذ )125 mm
9

Minimum Inhibitory Concentration: MIC
Minimum Bactericidal Concentration: MBC
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باکتری ،کامال شناخته شدهاند و دارای دو خاصیت ضد

د ر فرآیند بیوسنتز نانوذرات نقره) لذا در این مطالعه از

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس

دولت آبادی و همکاران

کامالدولنسیس

نانوذرات نقره 12 ml ،عصاره آبی گل اکالیپتوس

از میکروسکوپ الکترونی  JEOLمدل  JSM 6390انجام

کامالدولنسیس با  88 mlاز محلول نیترات نقره ( 1میلی

شد (.)2،20

موالر) مخلوط شده و به منظور انجام واکنش به مدت 24

پراش اشعه ایکس

ساعت در دمای آزمایشگاه قرارداده شد .محلول نانوذرات

برای تایید نتایج ،نانوذرات نقره هدف پراش اشعه

نقره تا زمان بررسی بیشتر در دمای  4 C°ذخیره گردید.

قرار گرفتند (فیلیپس-آلمان) ،که این کار به منظور

تایید تولید نانوذرات نقره

کریستالوگرافی ساختاری از یک نمونه خشک شده می

بررسی طیفی قابل مشاهده-

فرابنفش1

ایکس4

باشد .محلول واکنش به وسیله دستگاه خشک کن به

اسپکتروفتومتر قابل مشاهده -فرابنفش یک تکنیتک مهتم

صورت پودر درآمد .پس از آمادهسازی نمونه بر روی بستر

برای تجزیه و تحلیل نانوذرات ستنتز شتده استت .پتس از

شیشهای اسکن با زاویه  2 θو محدوده اسکن 90-50

تغییررنگ مخلوط واکنش به قهوهای تیتره ،میتزان ستنتز

درجه انجام شد (.)20،2

نانوذرات نقره توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر جتذبی قابتل

بررسی خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتزشده

مشاهده -فرابنفش در طول موج  200-800 nmمشتخص

نانوذرات نقرهای که با استفاده ازعصاره گل اکالیپتوس

شد (.)20،2

کامالدولنسیس سنتز شدند ،برای بررسی فعالیت ضد

بررسی طیف سنجی مادون قرمز 2نانوذرات نقره

میکروبی در برابر سه نوع باکتری بیماریزا ازجمله

برهمکنشها در مخلوط واکنش با روش طیف سنجی

سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس و

مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفت .طیف سنجی مادون

باسیلوس سوبتیلیس و با استفاده از روش رقتسازی

قرمز به منظور شناسایی گروههای مختلف عملکردی و

استاندارد ) (CLSI M07-A8مورد آزمایش قرار گرفتند.

بیومولکولهای مسئول احیای یونهای نقره انجام میشود.

حداقل غلظت مهاری در پلیت میکروتیتر  96خانه و با

طیف سنجی مادون قرمز با پودر نمونه (خشک شده) با

استفاده از مولر هینتون براث تعیین شد .سویهها در

استفاده از دستگاه پروکر (مدل تنسور )7انجام شد

محیط مولرهینتون براث و در دمای  37 C°به مدت یک

(.)2،20

شب کشت داده شدند سپس سوسپانسیون باکتریایی برابر

میکروسکوپ الکترونی نگاره

با کدورت استاندارد  0/5مک فارلند از آنها تهیه شد (108

خصوصیات مورفولوژیکی نانوذرات نقره سنتز شده ،با

 CFUدر هر میلی لیتر) .در این روش جهت تعیین نسبی

استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره 3بررسی شد .یک

حداقل غلظتی که باعث مهار رشد باکتریها و حداقل

قطره از نمونه سوسپانسیونی نانوذرات بر روی گرید فیلم

غلظتی که باعث مرگ باکتریها میگردد سریالهای

کربنی قرار داده شد و پس از خشک شدن ،بررسی

غلظتی 12/5 – 25 – 50 – 100 – 200 – 400 mg/ml
–  0/75 – 1/56 – 3/12 – 6/25از نانوذرات نقره تهیه

1UV-Visible

Fourier-Transform Infrared Spectroscopy: FTIR
Electron Microscope: SEM

2

3Transmission
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عبورداده شد تا عصاره از مخلوط جدا شود .برای سنتز

میکروسکوپ الکترونی نگاره پودرنانوذرات نقره با استفاده

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس

دولت آبادی و همکاران

کامالدولنسیس

گردید .به هر چاهک  100 µlاز سوسپانسیون باکتریایی
(هر کدام از باکتریها به صورت جداگانه) که در باال گفته
کاهش غلظت به چاهک مربوطه اضافه شد .حداقل غلظت
مهاری نانوذرات نقره علیه سودوموناس آئروژینوزا،
باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس در محیط
مولر هینتون براث با روش استاندارد ( )24تعیین شد .بعد
از 24ساعت انکوباسیون در  37 C°جذب نوری 1هر

شکل  -1تایید سنتز نانوذرات نقره با تغییر رنگ محلول به قهوه
ای تیره

چاهک در  600 nmبا استفاده از اسپکتروفتومتر دو

تایید سنتز نانوذره با روش اسپکتروفتومتری -

پرتویی اندازهگیری شد .از عصاره آبی گل اکالیپتوس

فرابنفش

کامالدولنسیس نیز به عنوان کنترل استفاده گردید.

در این مطالعه نظارت بر فرآیند احیای زیستی یون نقره

حداقل غلظت مهاری یعنی کمترین غلظتی از عوامل ضد

به نانوذرات نقره توسط طیف سنجی قابل مشاهده-

میکروبی که بتواند رشد  99%از ارگانیسمها را مهار کند.

فرابنفش انجام شد .طیف سنجی قابل مشاهده -فرابنفش

µl

میتواند برای تشخیص و کنترل اندازه و شکل نانوذرات در

پس از تعیین حداقل غلظت مهاری از نانوذرات نقره ،

 10از چاهکی که هیچ رشد قابل مشاهده از باکتری را

سوسپانسیون مایع استفاده گردد (شکل.)2

نشان نداد در پلیت حاوی مولر هینتون آگارکشت داده شد
به مدت  24ساعت در دمای  37 C °انکوبه شدند ،این
پلیت کامال فاقد نانوذرات نقره بود .حداقل غلظت
کشندگی به معنی حداقل غلظت عامل ضدمیکروبی مورد
نیاز برای کشته شدن  99/9%از جمعیت باکتریایی اولیه
میباشد (.)25
یافتهها
نتایج سنتز نانوذرات
در این پروژه ،نانوذرات نقره به عنوان یک عامل ضد

شکل -2طیف سنجی قابل مشاهده -فرابنفش نانوذرات نقره

میکروبی به صورت بیولوژیک سنتز شد .سنتز نانوذرات

تشکیل شده از عصاره گل اکالیپتوس کامالدولنسیس

نقره از محلول نیترات نقره با استفاده از گل اکالیپتوس

تایید سنتز نانوذرات با روش طیف سنجی مادون

کامالدولنسیس با تغییر رنگ محلول از بیرنگ به قهوهای

قرمز

که نشان دهنده تشکیل نانوذرات نقره است ،مشخص شد

به منظور شناسایی گروههای عملکردی که مسئول محدود

(شکل .)1

کردن و تثبیت نانوذرات نقره هستند ،آنالیز طیف سنجی
مادون قرمز بین  400 cm-1و  7800انجام شد .نتیجه
Density: OD

1Optical

طیفی نشان داده شده (شکل  ،)3مربوط به نانوذرات نقره
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شد و  100 µlاز هر کدام از غلظتهای نانوذره به ترتیب

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس

دولت آبادی و همکاران

کامالدولنسیس

کامالدولنسیس معمولی را نشان میدهد .پیک گسترده در

نقره کمک میکردند ،شناسایی شدند و در طیف سنجی

 3436 cm-1میتواند به علت پیوند  OHباشد (شکل  .)4به

مادون قرمز نشان داده شدهاند ( شکل .) 3مقایسه دو

پیوند C

طیف نشان از کاهش شدت پیک  COدر طیف نانوذرات

 = Oدر گروه کربونیل باشد .همچنین فقدان پیک

(شکل )3نسبت به  1638 cm-1در (شکل )4دارد که نشان

گسترده در  2083 cm-1به حالت پیوند  O-Cمربوط می

میدهد تثبیت سیستم ممکن است ناشی از اتصال گروه

شود ( .)26این مولکولهای زیستی به عنوان گروههای

کربونیل قندهای احیاکننده به نقره باشد (.)27

نظر میرسد ،تشکیل پیک در  1638 cm-1به علت

69.2
65
616.87

60
1105.34

55

4716.25
1621.48
2920.78

50
3407.28

45

1380.67

%T 40
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شکل  -3بررسی نانوذرات نقره سنتز شده بااستفاده از عصاره گل اکالیپتوس کامالدولنسیس با روش طیف سنجی مادون قرمز
93.0
6913.02
2083.29

80

5171.54

70
60

681.56

50

%T

40
30

1638.01

20

3436.89

7.7
400.0
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شکل – 4بررسی عصاره گل اکالیپتوس کامالدولنسیس با روش طیف سنجی مادون قرمز
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درعصاره گل میباشد درحالیکه شکل  4عصاره اکالیپتوس

تثبیت کننده احتمالی که به تشکیل نانوساختارهای یون

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس

دولت آبادی و همکاران

کامالدولنسیس

تایید سنتز نانوذرات با استفاده از میکروسکوپ

نانوذرات تقریبا کروی است (شکل  .)5اندازه متوسط
نانوذرات

الکترونی نگاره

بین

80-67

نانومتر

مشاهده

شد.

نانوذرات نقره تهیه شده است و نشان میدهد که ساختار

شکل  -5شکل و اندازه نانوذرات نقره تولید شده با عصاره آبی گل اکالیپتوس کامالدولنسیس توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره

تایید سنتز نانوذرات با استفاده از پراش اشعه ایکس

که فاقد اندازه ،ضخامت و کشش سطحی باشد ،بدست می

الگوی پراش اشعه ایکس نانوذرات نقره در شکل  6مشاهده

آید .که به ترتیب با صفحات کریستالی (،)200( ،)111

میشود .پهنای نقطه اوج با یک پودرسیلیکونی استاندارد

( )220و ( )311مطابقت دارند.

شکل -6الگوی پراش اشعه ایکس نانوذرات نقره

 /80مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،5شماره  ،3پیاپی  ،16پاییز 96

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 21:58 IRST on Sunday February 17th 2019

تصاویری است که توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره از

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس

دولت آبادی و همکاران

کامالدولنسیس

پتانسیل فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره که به روش

در سالیان اخیر مقاومت گسترده باکتریها به آنتیبیوتیک

بیولوژیکی سنتز شدند ،علیه باکتریهای گرم منفی و گرم

ها سبب شد تا محققین به دنبال راهکاری مناسب برای

مثبت با استفاد ه از حضور یا فقدان مهارکننده به صورت

کشف مواد جایگزین آنتیبیوتیکها باشند .در سال 1060

کمی ارزیابی شد .نانوذرات نقره فعالیت مهاری را علیه

از نیترات نقره  5%برای درمان سوختگیها استفاده میشد

باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس  PTCC1431و

( )28و با پیشرفت علم در حوضه نانوتکنولوژی در سال

سودوموناس

آئروژینوزا

PTCC1573

و

باسیلوس

2004با بررسی اثرات نانوذرات نقره بر روی باکتری

سوبتیلیس PTCC1247با شدتهای مختلف نشان دادند.

E.coliاین نانوذرات را به عنوان عامل ضد میکروبی جدید

مقادیر حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت کشندگی در

معرفی کردند ( .)29در این مطالعه ،نانوذرات نقره به

محدودههای  3/12 - 6/25 - 50 mg/mlمشاهده شد.

عنوان یک پیشنهاد نویدبخش در زمینه پزشکی بیوسنتز

مقادیر حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت کشندگی

گردید .بیوسنتز نانوذرات با استفاده از عوامل بیولوژیکی

در جدول  1ارائه شده است .حداقل غلظت مهاری در برابر

مانند باکتریها ،قارچها ،اکتینومیستها ،مخمرها ،جلبک

استافیلوکوکوس اورئوس ( )3/12 mg/mlو حداقل غلظت

ها و گیاهان ثبت شده است ( .)30سنتز نانوذرات نقره از

کشندگی در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس

محلول نیترات نقره و با استفاده از گل اکالیپتوس

سوبتیلیس ( )6/25 mg/mlمشاهده شد و به طور کلی

کامالدولنسیس با تغییر رنگ محلول شناسایی شد.

نتایج نشان داد که سودوموناس آئروژینوزا با میزان حداقل

اکالیپتوس کامالدولنسیس غنی از فالوونوئید و ترپنوئید

غلظت مهاری بیشتر ،مقاومت بیشتری نسبت به نانوذرات

است (4و .)5آنها مولکولهای فعال سطحی هستند که

نقره در مقایسه با دو باکتری دیگر دارد .عصاره آبی گل

نقش مهمی در فرآیندهای احیا و تثبیت نانوذرات نقره

اکالیپتوس کامالدولنسیس در محدوده غلظتهای ارزیابی

بازی میکنند ( .)31طیف جذبی نانوذرات نقره تشکیل

شده از رشد هیچ یک از میکروارگانیسمها جلوگیری نکرد.

شده در محیط واکنش نشان داد که پیک در محدوده

جدول -1فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتتیک

گونههای باکتری

غلظت نانوذرات نقره )(mg/ml

 440-410نانومتر بوده که زمینه مناسب برای تشکیل
نانوذرات نقره را فراهم میکند ( .)32طیف جذبی نانوذرات
آماده شده با استفاده از عصاره آبی گل اکالیپتوس
کامالدولنسیس ،اوج ارتعاشات سطحی پالسمون را در

MBC

MIC

6/25

3/12

سودوموناس آئروژینوزا

100

50

سلولی داشتهاند  ،هنوز مبهم است .با این حال ،فعالیت

باسیلوس سوبتیلیس

6/25

6/25

ضد باکتری نانوذرات وابسته به گونه باکتری میباشد.

استافیلوکوکوس
اورئوس

ناحیه  413نانومتر نشان دادند.
عملکرد اختصاصی نانوذرات فلزی که بیوسنتز خارج

وجود تاننها ،ساپونینها ،گلیکوزیدهای کاردیاک در
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فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره

بحث

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس

دولت آبادی و همکاران

کامالدولنسیس

اثر ضدباکتریایی تانن یعنی توانایی مهار سنتز پروتئین

تواند تفاوت در جنس و ساختمان دیواره باکتریهای گرم

های سلولی از طریق مکانیسمهای اتصال به پروتئین

مثبت و منفی باشد .نتایج نشان داد که حداقل غلظت

شناخته شده است ( .)33تا کنون نانوذرات نقره توانایی

مهار و حداقل غلظت کشندگی برای باکتری

باالتری برای مهار رشد میکروبی نسبت به عصارههای آبی

استافیلوکوکس اورئوس به ترتیب  3/12و 6/25 mg/ml

نشان دادند .علیرغم استفاده گسترده از نانوذرات نقره،

برای باسیلوس سوبتیلیس به ترتیب  6/25و 6/25 mg/ml

روش فعالیت میکروارگانیسمها به طور کامل شناخته شده

اندازهگیری شد که این مقادیر برای سودوموناس

نیست .با این حال ،گزارشها حاکی از آن است که

آئروجینوزا به ترتیب  50و  100 mg/mlمی باشد .این

نانوذرات نقره به دلیل اندازه کوچک به راحتی وارد سلول

نتایج مشابه با پژوهش نبی پور و همکاران میباشد که

های باکتری میشوند و بر روند فرایندهای داخل سلولی

نشان دادند باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساسیت

مانند سنتز  RNA ،DNAو پروتئین تاثیر میگذارند

بیشتری نسبت به نانوذره نقره و نانوذره روی نسبت به

(19و .)34عالوه بر این ،فرض براینست که یونهای نقره

سودوموناس آئروجینوزا نشان میدهد ( .)39در پژوهش

(به ویژه  (Ag+حاصل از نانوذرات نقره قادر به برهمکنش با

مشابه دیگری کیم 2و همکاران در سال  2007نشان دادند

اجزای فسفردار  DNAیا واکنش با پروتئینهای گوگردی

که اثرات نانوذرات نقره بر روی  S.aureusبیشتر از

هستند که منجر به توقف حیات سلولی و در نهایت مرگ

E.coliباشد ( .)40در گزارشی دیگر گوزمان 3و همکاران در

سلول میشود (35و .)36مطالعات بسیاری در زمینه

سال  2012با بررسی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره

ترکیب نانوذرات نقره با ترکیبات طبیعی از جمله عصارهها

روی باکتریهای مختلف مانند  E. coli، P .aeroginosaو

انجام شده از آن جمله مطالعه شریفی راد و همکاران است

S .aureusاعالم داشتهاند که هر چند فعالیت نانوذرات

که اثر سینرژیسم ضد میکروبی آلیسین سیر و نانوذرات

وابسته به غلظت است ولی برای باکتر های گرم منفی به

نقره را روی عفونت پوستی ایجاد شده توسط

نسبت گرم مثبت این اثر چشمگیرتر بوده است (.)41

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین1بررسی

دلیل تفاوت در نتایج حاضر احتماال ترکیبات موجود در

کردند ( .)37نتایج پژوهش مبینی و همکاران نشان داد

عصاره آبی ،تفاوت در میزان مقاومت سویههای میکروبی و

افزودن اسانس برگ اکالیپتوس به نانوذرات نقره ،سبب

ساختار متفاوت دیواره سلولی در باکتریها میباشد.

کاهش حداقل غلظت مهاری نانوذرات نقره و افزایش اثر

همچنین با افزایش میزان دوز نانوذرات میزان اثر ضد

آن بر روی سودوموناس آئروژینوزا میشود ( .)38نتایج

میکروبی افزایش مییابد و بنابراین عملکرد نانوذرات

پژوهش حاضر نشان میدهد که نانوذرات نقره تولید شده

وابسته به دوز بود.

با عصاره آبی گل اکالیپتوس کامالدولنسیس دارای

نتیجهگیری

پتانسیل ضدباکتریایی قابل توجهی نسبت به باکتریهای

به طور کلی نتایج این پژوهش پتانسیل باالی عصاره آبی

گرم مثبت در مقایسه با باکتریهای گرم منفی هستند و

گل اکالیپتوس کامالدولنسیس را در احیای یونهای فلزی

باکتریهای گرم مثبت حساسیت بیشتری نسبت به
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Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus: MRSA
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عصاره گل اکالیپتوس کامالدولنسیس ( )5و عالوه بر این،

نانوذرات از خود نشان دادند .دلیل احتمالی این نتیجه می

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 21:58 IRST on Sunday February 17th 2019

دولت آبادی و همکاران

کامالدولنسیس

 راه را برای استفاده همه جانبه از،جنبههای مهم نانوذرات

نقره و تبدیل آنها به اتمهای نقره در ابعاد نانومتریک نشان

.فناوری نانو میگشاید

 وجود فعالیت ضد میکروبی باالی نانوذرات نقره.میدهد

تشکر و قدردانی

سنتز شده به ویژه علیه باکتریهای گرم مثبت

پشتیبانی مالی از این پروژه توسط دانشگاه آزاد نیشابور

استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس استفاده از

 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای.صورت پذیرفت

آنها را در زمینههای مختلف به منظور از بین بردن

دراختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات طیف سنجی مادون

 برای.میکروارگانیسمهای بیماریزا پیشنهاد میکند

.قرمز و پراش اشعه ایکس صمیمانه قدردانی مینماییم

مشخص کردن نحوه عمل تولید نانوذرات نقره توسط گیاه

همچنین از جناب آقای مهندس جوهرچی جهت تایید

 اطالعات،و مکانیسم فعالیت ضدمیکروبی این ذرات

. گیاهان سپاسگزاری مینماییم

 قطعا افزایش درک ما در مورد این.بیشتری موردنیاز است
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