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چكیده
مقدمه:ل قهو

لیهکتریهی لیلعلننتل لییوتیل لهله،لاه یل لتوسل لۀلموا ل لدلدیهکتریهی لیدیلدلرالافل ایدلداد لاسل

توانمدلیعمموا لیک لازلموا لددیهکتریهی ل
ل
نهنوذراتلنقر ل ل

ل

ل طرحلیهشمد لیهلتویعلیعلناران لهلهولزیسل ل یطل ل

دریهرۀلگستر لکهریردلنهنوذراتلنقر ،لاست هد لازلرو لههولسب لیراولسلمت لایلنلنلهنوذرات،لدل نلکلههدلنارانل لهلهل
لتواندلیعلتکه لنهنوذرات لیهلخصوصیهتلیرترلنی ل م رلشود
مواد و روشها:لمصهرۀلاتهنا لیرگلگیه لسرخدارلت یعلشدلولدرلغاظ لههول ختافلیراولاحیهولنیتراتلنقر لولسلمت ل
نللهنوذراتلنقللر لاسللت هد لشللد لنللهنوذراتلحهص ل لیللهلرو لهللهول ختاللفلشلله ل یللفلسللم
یکروسکوپلاگکترون لمبورو،ل یفلسم

ل رئ ل -ل للهورابلیللم د،ل

لتبدی لفوریعل هدو لقر ،لسم دلپراکمدگ لدیمه یک لنورلولپتهنسی لزتلهل

شخصللعلیللهی لشللدند لدرن هیل لخصوصللیهتلدللدیهکتریهی لنللهنوذراتلیللهلرو لهللهولانتشللهرلدیسل

لولک یمللعلغاظل ل

یهزدارندگ لیررس لشد ل
نتایج:لمصهرۀلگیه لسرخدارلقهیای لیهالی لدرلسمت لنهنوذراتلنقر لپهیدارلولیهلکی ی لیلهاللیلهلانلدازلۀلک تلرلازل13لنلهنو ترل
داشتمد لنهنوذراتلیرلروولهرلسلعلسلویلۀلیلهکترولیررسل لشلد للشله ل،Escherichia coliلStaphylococcus aureusلول
،Streptococcus pyogenesلاثرلددیهکتریهی لقهی ِلتوی لنشله لدادنلد لک یملعلغاظل للیهزدارنلدگ لیلراولیلهکترول

S.

یراولیهکتروههولE. coliلولS. aureusلدرلغاظ ل91ل یکروگرملدرل
ل
pyogenesلدرلغاظ ل13ل یکروگرملدرل یا لگیترلول
یا لگیترلحهص لشد ل
بحث و نتی هگیری:لاست هد لازلترکیبهتلزیست لیعلویژ لمصهر لههولگیهه لیعلیهولاست هد لازل وادلشی یهی لسل

لول

خطرنهکلیراولسمت لنهنوذراتلنقر ل لتواندلراهکهرولیراولکههدلناران لههولزیس ل یط لایلنلنلهنوذراتلیهشلد لیلهل
تویعلیعلخصوصیهتلددیهکتریهی لقهی ِلتویعلنلهنوذراتلسمت شلد لیلهلایلنلرو ،ل ل لتلوا لازلن لهلهلیلراولکهریردهلهول
ختافلپ شک ،لداروی ،لغ:ای لولصم ت لاست هد لکرد ل
واژههای کلیدی:لننت لیهکتریه ،لانتشهرلدیس

،لسرخدارلایران ،لسمت لسلب ل،لک یملعلغاظل للیهزدارنلدگ ل،لنلهنوذراتل

نقر
* نویسمدۀل سئو ل کهتبهت ل
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نهنوذراتلیهملللتشلکی لرادیکله لهلهولنزادلسل

ل ل ل

م ون لههولیهکتریهی لیکل لازلموا ل لاصلا ل لرگل

سوپراکسید،لپراکسیدلهیدروه لولیو لههولهیدروکسلی ل

یایو لههلانسه لدرلسراسرلی ه لهستمدلکعلیک لازلدالیل ل

لشوندلولیرلتم کلسلاوگ لاثلرل ل لگ:ارنلدل(،4ل0لول،)9ل

اصللا لن ،لای للهدلموا ل لیی للهرولزاولیدیللدلولتکه ل ل

شخصلشد لاس لکعلنهنوذراتلنقر ،لتشکی لییلوفیا لرال

سویعلههول قهوملیعلننت لییوتی

لاس

لموا ل لیی لهرولزا،ل

ه ل خت ل لکممدل( )0ل

رو لهللهول للؤثرولرالیللراولخم لل لکللرد لاثللرلموا لل ل

یللراول للدتلهللهول للوالن لازلرو لهللهول ختاللفل

دللدیهکتریهی لای للهدل ل لکممللد لیللعله للینلدگی ل ،لگر للعل

شی یهی لولفی یکل لیلراولسلمت لنلهنوذراتلاسلت هد لشلد لل

ننت لییوتی لههولیسیهرولایداعلشد لاندلوگ لت لدادلیسلیهرل

اس ؛لا هلیعلتهزگ لتویعلزیهدولیعل ویوداتلزنلد لیلراول

لازلن لههلدرل قهی لسویعلههول قهوملیهکتریلهی ل لؤثرل

توگیدلنلهنوذراتلفال ولشلد لاسل لرو لهلهول بتمل لیلرل

یود لانلد لیملهیراین،ل راحل لولتلکه ل لننتل لییوتیل لهلهول

ویوداتلزند ،لد نلس وگ لدرلایرا،لیهل یطلزیسل ل

یدیدولکعلیرلاینل دودی لهلهلغابلعلکمملد،لازلاه یل ل

نیلل لسللهزگهرلهسللتمدلولخطللرلکللهریردل للوادلشللی یهی ل

زیهدولیرخوردارلاس ( )1لنلهنوذراتلیلعلتلهزگ لی للع لورل

خطرنهک،لس

لولگرا لرالرفلال ل لکمملد لسلمت لزیسلت ل

وفقیلل لن یلل ولیللراولرهللهیدلموا لل لدارویلل ل(،)9ل

نهنوذراتلفا ولیعلویژ لنهنوذراتل

شمهسهی لیی لهرولهلهول ل نل(،)9لکلههدلم ونل لهلهول

گیههه ل(یهف لگیهه لغیرف ه لشد ،لمصهر لههولگیلهه لول

یهکتریللهی ل(،)4لولنی ل لدرلصللمهیالغلل:ای لولپوشللهکل()1ل

یللهلگیلله لزنللد )لیسللیهرل وردتویللعلاسلل ل( )9لدرل یلله ل

یعمموا لموا لددیهکتریهی لقلوولاسلت هد لشلد لانلد لدرل
ل

ویودات،لگیههه لی ترینلانتخهبلهستمد؛لزیرالیلعلراحتل ل

یه لنهنوذراتل ختاف،لنلهنوذراتلنقلر لیلعلدگیل لف هگلیل ل

درلدسترسلهستمدلولیراولسمت لنهنوذراتلدرل قیهسلوسیال

،لگ یملعلاول

مهسبترند ل وگکو لههولزیست ل ختا لدرلمصهر لهلهول
ل

مهسبلیراولت یۀلنس لیدیدولازلموا ل لننتل لیهکتری له ل

گیهه لویودلدارندلکعلقهیای لاحیلهولیلو لهلهولفال ولول

ل لهد ل

سمت لنهنوذراتلرالدارندلولنی ل لتوانملدلی للعمملوا لموا ل ل

ددیهکتریهی لاست هد لشد لاس لوگ لیعلتهزگ لدانش مدا ل

پوشللدلدهمللد لولپهیدارکممللدۀلنللهنوذراتلاسللت هد لشللوند ل

تویعلزیهدولیلعلایلنلممصلرلیلراولحل ل شلک ل قهو ل ل

رو لزیسللت ل بتملل لیللرلگیههلله لیسللیهرلسللریالاسلل لول

داروی لدرلاثرلاست هدۀلنهدرس لازلننت لییوتیل لهلهلنشله ل

تواندلیعنسهن لدرلد هلوفشهرلاتهقلان هملشود لیعلمل و ،ل
ل
ل

داد لاندل( )0لیعلنظرل لرسدلکعلنلهنوذراتلنقلر لازل ریل ل

نهنوذراتلسمت شد لیلعوسیاۀ لگیههه ،لپهیدارترندلولازگ هظل

لدرل

شللک لولانللداز ل تمللوعلتللرلهسللتمدل( )13لدرل یلله لگیههلله ل

لیرلساو ل لشوند ل

ختاللف،لیللعلگیههلله لداروی ل لی لعلویللژ لگیههلله لحللهوول

نهنوذراتلنقر لاحت هالًلیعلسلاو لهل لن لوذل ل لکمملدللولیلهل

ترکیبللهتلیللهلخصوصلللیهتلدللد یکروی لیللراولسلللمت ل

لگلرو لهلهولتیلو لدرلاسلیدههولن یملعل

نهنوذراتلنقلر لییشلترلتویلعلشلد لاسل للگیله لسلرخدارل

سیسللتئینلک ل اککلتشللکی ل ل لدهمللدلولازلایللنل ری ل ل

(،)Taxus sp.لگرو لخهص لازلترکیبهتلدولترپموئیدولیعل

ننل ی لهللهولحیللهت لرالغیرف لله ل ل لکممللد له یمللینلایللنل

نللهملتهکسلله لهللهلرالسللمت ل لل لکمللدلکللعلخصوصللیهتل

ک

دلدیهکتریهی لقللوولول کهنیسل لم ل لخلله

هستمدل( )1لهر مدلیراولقر لههلازلنقر لیلعمموا لی

اتصلله لیللعلدیللوارلۀلسللاوگ لیللهکترو،لیهمللللاخللت
ن وذپ:یرولدیوارۀلساوگ لولنثهرلس
سوگ ورلکهتهگیتی

لولنقر لیلهلاسلت هد لازل

 01ل

سمت نهنوذرات نقر لکاوئیدولپهیدارلیهلخهصی لددیهکتریهی لیهلاست هد لازلمصهرۀلگیه لسرخدارل( )Taxus baccata L.ل

ددسر هن لیهرزولدارندلولدرلتوگیلدلیکل لازل ل لتلرینل

coli

داروههولددسر ه لیعلنلهملتهکسلو لاسلت هد ل ل لشلوندل؛ل

aureus

یعله ینلدگیل للازلدهلعلهلهولقبل ل،لیلعلگیله لسلرخدارللتویلعلل

Streptococcus pyogenesل)(ATCC 1447لارزیللهی ل

زیهدولشد لاسل لسلرخدارللایران ل ل(،)Taxus baccataل

شد ل

یکل لازلگونللعلهللهول ل لسللرخدارلاسل لکللعلدرل ملله ل

ل

تهلرشتعکو لههولهی هگیلهل
ل
وسی لازلیما لههولش ه لایرا ل

Escherichiaل)25922
Staphylococcusلل)25923

،(ATCCل
،(ATCCلول

مواد و روشها ل ل

یرگهلهولتلهزلۀلسلرخدارللایران ل لدرل
ل ل

مواد :نیتراتلنقر لازلشرک لسلیا هل(کشلورلنگ له )ل

لبلیهسللته لی للعممللوا لداروولسلقطلیمللین،لدللد هالریه،ل

خریللدارولشللد لح ل لهللهولاسللت هد لشللد لدرلاسللتخرا ل

ددر هتیس لولدر ه لیرونشلی ،لولیلرگلهلهلولسلهقعلهلهولل

مصهرۀلگیهه لازلشرک ل رکل(کشورلنگ ه )لخریدارول

لن لیراولدر له لنسل لاسلت هد لشلد لاسل ل( )11ل

شد ل وادلول یطلههولکش لاست هد لشلد للدرلنز هیشلهتل

ترکیبللهتلتهکسللهن لولگیامللهن لخللهر لشللد لازلسللرخدارل

ددیهکتریهی لنی لازلشرک ل لرکل(کشلورلنگ له )لت یلعل

ایران ،لنثهرلدداگت هی ،لدددردلولددیهکتریهی لازلخلودل

شللد لدرلت لله لنز هیشللهتلیللراولت یللۀل اللو لهللهلول

یلللروزلداد لانلللدل( )19لترکیبلللهتلف ونللل لیداشلللد لازل

للیطلهللهولکشلل لازلنبلدویللهرلتقطیللرللاسللت هد لشللد ل

لیلهرزولدرل

ن ونعلهلهولتلهز لولسلهگ لیلرگلگیله لسلرخدارللایران ل لازل

غاظلللل ل ل133ل یکرو للللللوالرلروولسللللللویعلهللللللهول

درختیۀل ویودلدرلیهغلگ لههولش رلاص ه لی النورول

گستر لیهفتعلاس

خش

یرگههولسلرخدارلایرانل ،لنثلهرللدلدقهر
ل
oxysporum

Cladosporiumلول

Fusarium

culmorumلنشللله لداد لانلللدل( )19لنثلللهرلدلللدیهکتریهی ل
مصهر لههولیرگلسرخدارلنی لگ ار لشد لاسل ل(14لو
 )11لسللمت لولپوشللدلدهلل لنللهنوذراتلنقللر لیللهلک لل

شد ل
استرراج عصارۀ گیاهی و سنتز نانوذرات نقره :قب لازل
مصهر لگیرو،لن ونعلهلهولیلرگلسلرخدارلی للع لورلکه ل ل

ل

شستشولولخش

لشدند لازل او لاتهن ل03درصلدلیلراول

ترکیبهتلنگ لاینلگیه ،ل کنلاس لیعلسمت لنلهنوذرات لیلهل

نسیهبشلدلۀلیلرگلگیله لل
ل
استخرا لترکیبهتلنگ لازلپودرل

لکملد لدل نلایمکلعل

است هد لشد لیدینل مظورل9لگرملازلپودرلیرگلگیه لیلهل13ل

پوشللدلده ل لنللهنوذراتلنقللر لیللهلترکیبللهتلنگ ل لگیللهه ل

لارگلنل133ل

خهصی لددیهکتریهی لیهالترلک ل
لتواندلتراو لیو لههولس

لنقر لیعل یطلپیرا لون لرال

یا لگیترل الو لاتهنل ل03درصلدللدرو لیل
ولیع دتلی
س لس ل خاوطلشدل ل

لسلهم لت ل لا لوا ل

ک لکمدلولیرخ لنارانل لهلهولزیسل ل یطل ل لرتبطلیلهل

اوگتراسونی

کهریردلگستردۀلایلنلنلهنوذراتلرالکلههدلدهلدللدرلایلنل

یهلسرم ل 113rpmلیعلهل لزد لشلدلولدرن هیل لمصلهرلۀل

پژوهد،لقهیای لترکیبهتلنگل ل ویلودلدرلمصلهرلۀلگیله ل

گیهه لیهلاست هد لازلکهغ:لوات نل(شل هر ل)1لفیاتلرللشلدللول

سرخدارلایران لیراولسمت لنهنوذراتلنقر لکاوئیدولپهیدارل

تللهلز لله لاسللت هد لدرلد للهول-93لدریللعلسللهنت لگللرادل

یهلتوزیالاندازۀلیهری

لولخصوصیهتلفی یک لولشلی یهی ل

لقرارلگرف

لس کلارگنلیعل دتل94لسلهم ل

نا دارولشد ل

مهسلللبلیررسللل لشلللدلولخصوصلللیهتلدلللدیهکتریهی ل

یع مظورلسمت لنهنوذراتلنقر ،لغاظ لهلهولل ختا ل لازل
ل

استهنداردلیهکتروهلهولل
ل
نهنوذراتلحهص لیرلروولسعلسویۀل

ل مهسلبلنبلدویلهرل

مصهرۀلگیهه ل ب لیدو ل1لیهلح
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تقطیرل خاوطلشدلولیلعلهلرل الو ،ل3/1لیلهل1ل یال لگیتلرل

شههد ل ی ا لرسلوبلدهل لنلهنوذراتلیلهلگ:شل لز له ل

او لاستوکلنیتلراتلنقلر ل93ل یال ل لوالرلی للعصلورتل

ان للهملشللدللولیللراولیررسلل لدقیلل لتللر،لپتهنسللی لزتللهول

قطلللر لقطلللر لدرلشلللرایط لکلللعل الللو لت لل لا لللوا ل

لدسللتاه ل ZEN 3600

اوگتراسونی

پهیللدارترینلن ونللعلهللهلیللهلک ل

لقرارلداش لادهفعلشد لیدینلترتیبلغاظل ل

Zetasizerلانداز لگیرولشد لیراولت یلینلشلک لولانلدازلۀل

ن هی لنیتراتلنقر لدرل او لواکمدلیلعلترتیلبل3/1لیلهل1ل

نللهنوذرات،لازلتصللویریردارول یکروسللکوپلاگکترونلل ل

یا ل والرلولح ل لکال لواکلمدله لهل93ل یال لگیتلرلیلودل ل

مبورول()CM30, Philipsلاست هد لشلد لدرن هیل لیلراول

س کل الو لهلهولواکلمدلدرلشلرایطلاتلهقلیلهلسلرم ل ل

یررس لاتصه لترکیبلهتلنگل لیلعلسلطنلنلهنوذرات،لایتلدال

rpmل113لیعله لزد لشدندلولپیشرف لهرلواکمدلیلع لورل

نهنوذراتلیهلاسلت هد لازلسلهنتری یوهلرسلوبلداد للشلدندللول

ل

لشلدندلولسل کلگلرو لهلهولمله ا لسلطلنل

لن لهلهلولنیل لل یلفلسلم

تمهوبلیهل شههدۀلتغییرلرنل

رئ -ل هورابلیم دلیررس لشد ل

یعدق لخش
ل
یعک
نهنوذراتل ل

ل

ل یفلسم

لتبدی لفوریعل هدو لقر ل لل

()FT/IR-6300 spectrometer, Jascoلیررس لشد

ترکیبلواکمدههول ختافلاست هد لشد لدرلسمت ل
ل
یدو ل-1ل
نهنوذراتلنقر ل(یرلحسبل یا لگیتر) ل
مصهرۀلگیهه ل

نیتراتلنقر لmMل 93ل

نبلدویهرلتقطیر ل
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ل
مشرصه یابی نانوذرات نقره :ازل یلفلسلم

بررسی خموا

ضمدباکتریایی :نثلهرل لدلدیهکتریهی ل

گرم م ل لل Escherichia
نهنوذراتلنقر لیرلروولیهکترول ل

ولیللهکتروهللهولگللرمل بلل
ل
coliل)(ATCC 25922ل
aureus

Staphylococcusل)25923

(ATCCلول

Streptococcus pyogenesل)(ATCC 1447لیلهلک ل
رو لهللهولانتشللهرلدیسل

ل

لولک یمللعلغاظل لیهزدارنللدگ ل

یررس لشد ل
درلرو لانتشهرلدیس

،لایتدالدیس لهلهولی نل

ل 0ل

یالل ل تللرولیللعل للدتل13لدقیقللعلدرل اللو لکاوئیللدول
نللهنوذراتلنقللر لیللهلغاظ ل ل133ل یکروگللرم/ل یا ل لگیتللرل

ل رئل ل-ل

غو علورلشلدندلولس ل کلدرو لنو لدرلد لهول91لدریلعل

للهورابلیللم دلیللراولارزیللهی لاوگی لۀلخصوصللیهتلنللورول

سهنت لگرادلیلعل لور لکه ل لخشل

لش لدند لیلهکترولهلهول

نهنوذراتلنقر لپلکلازل0ل له لنا لدارولدرلشلرایطلاتلهقلل

وردارزیهی لیهلغاظ ل 3/1ل ل لفهرگملدلکلدورتلسلم

است هد لشد لیدینل مظورل یفلیل:بل الو لکاوئیلدول

شدندلولیرلروول یطل وگرلهیمتو لنگهر،لکشل ل مل ل

نهنوذراتل(1ل یا لگیتلرل)لدرلنهحی لۀل933لتلهل033لنلهنو ترلیلهل

داد لشدند لس کلدیس لههولنغشلتعلشلد لیلعلنلهنوذراتل

است هد لازلدستاه لBiochrom WPAلانلداز لگیلرولشلد ل

نقر لکعلکه ًلخشل

لشلد لیودنلدل،لروول لیطلکشل ل

ازلپراکمللدگ لدیملله یک لنللورل()DLSلیللراولت یللینلقطللرل

قللرارلداد لشللدل لههگللۀلمللدملرشللدلپللکلازل94لسللهم ل

هیدرودیمه یک لنهنوذراتلولتوزیالانلداز لن لهلهلاسلت هد ل

گر هگ:ارولدرلد هول99لدریعلسهنت لگرادلانلداز لگیلرول

ش لد لیررس ل لاوگی لۀل ی ل ا لپهیللدارولنللهنوذراتلازل ری ل ل

شد ل

ل

سمت نهنوذرات نقر لکاوئیدولپهیدارلیهلخهصی لددیهکتریهی لیهلاست هد لازلمصهرۀلگیه لسرخدارل( )Taxus baccata L.ل

ک یمللللعلغاظلللل لیهزدارنللللدگ لیللللعلرو لیللللرا ل

 09ل

نتایج ل

یکرودیاوشلنلیراسلهسلگل ار لهلهولقبال ل()10لت یلینل

سنتز نانوذرات نقره و مشرصهیابی آنها :ازنن هکعلدرل

لکامل لازلهلرلیلهکترولدرل لیطل

پژوهدلههولقبا ل(،)19ل او ل03درصلدلاتهنل لیلعلمملوا ل

لسلوولیلرا لتاقلینلش لدلولدرلد لهول99ل

لیراولیداسهزولترکیبلهتلتهکسلهن لیلهل

شد لیلدینل مظلورلیل
کش لتری تی

کهرن دترینلح

دریعلسهنت لگرادلیلرلرووله ل ل لدورلیلهلسلرم ل193ل

ییشترینلیهزد لازلیهف لگیه لسرخدارل رفل لشلد لیلود،لدرل

دورلدرلدقیقعلیلعصورتلشبهنعلگر هگ:ارولشدلولروزلی دل

اینلپژوهدلنی لازلح

ل شهیعلاسلت هد لش لد لیلدینلترتیلبل

یهلاست هد لازل او ل3/9درصدلکاریلدلسلدی لتلهلغاظل ل

س لشدلتهلاحت ه لشرک لترکیبهتلتهکسلهن للدرلواکلمدل

لفهرگمدلرقی لشد لرق لههول ختافلازلنلهنوذراتل

احیهلیلهلدرلپوشلدلدهل لنلهنوذراتلافل ایدلیهیلد لپلکلازل

نقر ل(3/90لتهل133ل یکروگلرملدرل یال لگیتلر)لیلهلدلریبل

افل ود ل اللو لنیتللراتلنقللر لیللعل اللو لمصللهر ،لرن ل

ل

رق ل9لت یعلشد ل133ل یکروگیترلازلن ونعلهلهولرقیل لشلدلۀل

واکمدلیع نرا ل لازلزردلیلعلسلب لتغییلرلکلرد لیلهلتویلعلیلعل
ل

نلللهنوذراتلول133ل یکروگیتلللرلازلسوس هنسلللیو لسلللاوگ ل

لیلعلدگیل ل

 3/1ل

یهکتریللهی لیللعلهللرل ههل

گ ار لههول ختافل(10لول،)19لاینلتغییلرلرنل

لپایل ل90لخهنللعلادللهفعلشلدلول

سمت لنهنوذراتلنقر لاس لکعلخصوصیهتلتشدیدلپ س و ل

یللع للدتل94لسللهم لدرلد للهول99لدریللعلسللهنت لگللرادل
ل

سطنلیروزل لدهمدلولدرنتی علیهملللتغییلرلرنل

ل الو ل

گر هگل:ارولشللد لیللراولهللرلنللهنوذرۀل وردِنز للهید،لدول

واکمدل لشوندل(شک ل)1؛لیمهیراینل لتوا لان هملواکمدل

ن ونۀلکمتر لشه لنهنوذراتلنقر لیعله را ل لیطلکشل ل

ولسللیمتی

ل اللو ل

فهقدلیهکترول(کمتر ل ب )لول یطلکش لتاقینلشلد لیلهل

واکمدلول یفلسم

لن لرالاز ریلل لیررسلل لتغییللرلرنلل

ل رئ -ل هورابلیم دل طهگ علکلرد لازل

یهکترولوگ لفهقدلنلهنوذراتل(کمتلر ل م ل )لنیل لاسلت هد ل

رالدیار،لیهلتویعلیعلارتبهطل و ل و لی:بلنلهنوذراتل

شد لیهل قهیس لۀل یل ا لیل:بلن ونلعلهلهلیلهلن ون لۀلکمتلر ،لل

یهلشک لولانداز لن لهه،ل ل لتلوا لازل یلفلیل:بل الو ل

ک یملعلغاظل لیهزدارنللدگ لت یللینلشللد لک تللرینلغاظل ل

کاوئیدولیراولپلیدلییمل لایلنلخصوصلیلهتلاسلت هد لکلردل

نهنوذراتلکعلیهمللتوقفلرشدلساو لههولیلهکترولشلودل

ل

یهلیعمبهرت ل قدارلی:بلنورول هه
ل
هه

( )93لیررسل ل خاللوطلواکللمدلهللهلیللهلرو ل یللفلسللم

ل ریو لعلک تلرلازل

رئ -ل هورابلیم دلاینل طالبلرالتلأییلدلکلردلولنشله لدادل

لکمتر لیهشد،لیعلمموا لک یملعلغاظل للیهزدارنلدگ ل

کعل یفلی:بلنهنوذراتلدرل دودۀل433لتهل033لنلهنو ترل

درلنظرلگرفتعل لشود ل

قرارلداردلولیهلاف ایدلغاظ لمصهر لیعلسل

ت زیه و تحلیل آماری نتمایج :ت له لنز هیشلهتلدرل
سعلتکرارلان هملشدلولنتهیجلیعلصورتل یهناینلسلعلتکلرارل

لنهحیلعلقر ل ل

ت هی ل ل ل لشللودل()19ل(شللک ل )9لسللرم لواکللمدلنی ل ل
ت

ِلتأثیرلغاظ لمصهر لقرارلداش ل مه لکلعلیلهلافل ایدل

±لان للراالاسللتهنداردلییلله لشللدند لازلنز للو لت ایلل ل

غاظل لمصللهر ،لسللرم لواکللمدلکللههدلیهفل لولز لله ل

واریهنکل()ANOVAلیراولیررس لن هرولنتهیجلاسلت هد ل

ییشللترولیللراولتغییللرلرن ل

لولتک ی ل لواکللمدلنیللهزلیللود ل

شللدلولفهصللاۀلا یملله ل99درصللدلیللراول م ل لداریللود ل

نهنوذراتلحهص لیسیهرلپهیدارلیودندلولحتل لپلکلازل0ل له ل

اخت فهتلدرلنظرلگرفتعلشد ل

ه یمه لپهیدارلیهق ل هندندلولرسلوبلدرلخلورل حظلعلاول

ل

درلهیچی
ل

لازلواکمدلههلدید لنشد ل

فصامه علما

04ل ل

شک ل-1ل او لمصهر ل(س
س

-لپژوهش لزیس لشمهس ل یکروارگهنیس لهه،لسه لپم

ل پ)لول او لحهوولنهنوذراتلنقر لپکلازلاف ود لنیتراتلنقر لولان هملواکمدلاحیهل(س

،لش هر ،19لپهیی ل1991

ل

لراس ) لدرلشک ل

لراس ،ل او لش هر ل1لحهوول3/1ل یا ل والرلنیتراتلنقر لول او لش هر ل9لحهوول1ل یا ل والرلنیتراتلنقر لاس

ل

ل

شک ل-9ل یفلی:ی لنهنوذراتلنقرۀلسمت شد لدرلحضورل1ل)،(aل9ل)،(bل9ل)(cلول4ل()dل یا لگیترلمصهرۀلاتهنا لسرخدار ل

ل

ل
شههدۀل ی ا لرسوبلنهنوذراتلدرل لو لز له لنشله ل

-10/4لول یللهناینلقطللرلهیللدرودیمه یک لنللهنوذراتلن ل

دادلکعلاف ایدلغاظل لمصلهر لیهملللافل ایدلپهیلدارول

91/1لنهنو ترلیودل(شک ل )9لاف ایدلغاظل لنیتلراتلنقلر ل

نللهنوذراتلدرل اللو لکاوئیللدول لل لشللودلولییشللترینل

تم هلیهمللاف ایدلسرم لواکمدلولنهپهیدارولولرسلوبل

پهیدارول ریوطلیعلواکمدلحلهوول4ل یال لگیتلرلمصلهر لول

نهنوذراتلدرل او لکاوئیدولشد ل

3/1ل یا ل والرلنیتلراتلنقلر للیلودلکلعلپتهنسلی لزتلهولن ل

 01ل

سمت نهنوذرات نقر لکاوئیدولپهیدارلیهلخهصی لددیهکتریهی لیهلاست هد لازلمصهرۀلگیه لسرخدارل( )Taxus baccata L.ل

ل

شک ل-9ل م م لتوزیالانداز ل(یهال)لولپتهنسی لزتهل(پهیین)لنهنوذراتلنقرۀلسمت شد لدرلشرایطلی یمعلدرلحضورلمصهرۀلاتهنا لسرخدار ل

ل
یررسلل ل لشللللک لنللللهنوذراتلیللللهلتصللللویریردارول

ن لههلانداز لاولدرلحدودل1لتهل93لنهنو ترلیلهلتوزیلالانلداز ل

یکروسللکوپلاگکترونلل لنشلله لدادلکللعلنللهنوذراتلیللعل

دودلدارند لاینلنتهیجلیرلقهیایل لیلهالولترکیبلهتلنگل ل

ولییشترلشددا لیهل ا ل لشلک لیلهل
ل
شک لههولنهه سه ل

گیه لسرخدارلدرلپوشلدلدهل لنلهنوذراتلولپهیدارسلهزول

گوشعلههولیرید لهسلتمدل(شلک ل)4لکلعلیلهل یلفلیل:ی ل

ن لههلدرل او لکاوئیدولدالگ لدارند لیراولتأییدلایمکعل

ل رئ -ل هورابلیم دلنی له لخلوان ل

نللهنوذراتل شللههد لشللد لدرل یکروسللکوپلاگکترون ل لازل

دارد له یمللینلتصللهویرل یکروسللکوپلاگکترون ل لنشلله ل

یمکلنقر لهستمد،لن ونۀل یورلیهلرو لEDSلنی لیررسل ل

حهص لازل یفلسم

لدهدلکعلنهنوذراتلیلعصلورتلتل لدانلعلاسل للولییشلترل
ل

شدلکعلنتهیجلن لدرلشک ل1لنشه لداد لشد لاس

ل

00ل ل

فصامه علما

-لپژوهش لزیس لشمهس ل یکروارگهنیس لهه،لسه لپم

،لش هر ،19لپهیی ل1991

ل

تصویرلگرفتعشد لیهل یکروسکوپلاگکترون لمبورولازلنهنوذراتلنقرۀلسمت لشد لدرلحضورلمصهرۀلگیه لسرخدار ل
ل
شک ل-4ل
ل

شک ل-1ل یفلEDSلنهنوذراتلنقر ل

ل
شک ل-0لنتهیجل یفلسم لتبدی لفوریعل هدو لقر لنهنوذراتلنقرۀلسمت شد لدرلحضورلمصهرۀلگیه لسرخدار ل

ل

سمت نهنوذرات نقر لکاوئیدولپهیدارلیهلخهصی لددیهکتریهی لیهلاست هد لازلمصهرۀلگیه لسرخدارل( )Taxus baccata L.ل

نتللهیجلحهصل لازل یللفلسللم

 09ل

لتبللدی لفوریللعل للهدو ل

یفلناهرول رئ -ل هورابلیم دل او لرویل لنیل لهلیچل

قر لل ،لویللودلگللرو لهللهولملله ا ل ختا لل لازلی اللعل

یفلی:ی لرالنشه لندادلکعلیلرلحل:الکه ل لترکیبلهتل

هیدروکسلللی ،لکریوکسلللی لولکریونیللل لرالدرلسلللطنل

نگ لازل او لولاتصه لن لههلیعلسلطنلنلهنوذراتلدالگل ل

نهنوذراتلنشه لدادل(شک ل)0لکعلیهملللیلهرل م ل لسلطنل

ل

داش

نهنوذراتلشد لاند لیهندههول1390لول1110/34ل ریلوطلیلعل

درلک لیراسهسلنتهیجل لتوا لییه لکردلکعلترکیبلهتل

پیوندههولارت هش لکشش لC-Oلدرلگرو لهلهولاسلترولول

نگ ل ویودلدرلمصهرۀلاتهنا لسلرخدار،لمل و لیلرلایمکلعل

اسلللیدو،لیهنلللدل1019/19ل ریلللوطلیلللعلگلللرو لن یلللدول

قهیای لاحیهولن

لههولفا ولولسمت لنلهنوذراتلفال وللیلهل

پروتئینلهلهل،لولیهنلدل1949/90ل ریلوطلیلعلپیونلدلارت هشل ل

کی ی ل لیللهاللرالدارن لدل،لدرلپوشللدلده ل لولپهیدارسللهزول

کشش لگرو لههولنگدئیدو،لکتلون لولاسلترولالسل لکلعل

نهنوذراتلنی لنقدلیهرزولای هل لکممد ل

یللعلفراوانل لدرلترکیبللهتلترپموئیللدول شللههد ل ل لشللوند ل

اثر ضدباکتریایی نانوذرات نقره :درلپژوهدلحهدلر،ل

یهندههول9019/9لول9999/10لنی ل ریوطلیعلپیوندلکششل ل

نهنوذراتلنقرۀلسمت شد لدرلحضورلمصهرۀلگیه لسلرخدارل

لنتهیجلیرلیل:بلکهرلن لدل

پکلازلسلهنتری یوهلولتوزیلالدرلنبل قطلرلیلراول طهگ لۀل

لول

ف هگی لددیهکتریهی لنهنوذراتلاست هد لشدند لیررس ل لهل

پللروتئینلهللهلدرلسللطنلنللهنوذراتلدالگ ل لدلارد له یمللینل

یعک
ل

لنشه لدادلکلعلنلهنوذراتلیلرل

هماللله لکلللعلنلللهنوذراتلیلللهلاسلللت هد لازلسلللهنتری یوهل

روولهلللرلسلللعلیللللهکترولهلللهولل،Escherichia coliل

C-Hلدرلترکیبهتلنگکهن لاس

ترکیبهتلنگ له یو لترکیبهتلنگی هتی

،لنرو هتیل

رسللوبلگیللرولشللدند،ل اللو لروی ل لکلله ًللش ل هالول
ی لرن

لیودلکعلنشه لدهمدۀلشرک لت ه لترکیبهتلنگل ل

ولن لل

لنقللر لدرلواکللمدلسللمت لنللهنوذراتلنقللر لیللود ل

لرو لانتشهرلدیس

aureus

Staphylococcusلول

Streptococcus

pyogenesلف هگی لددیهکتریهی لدارندل(شک ل )9ل
ل

ل

شک ل-9لنتهیجلنز هیدلانتشهرلدیس

ل

ل ریوطلیعلنهنوذراتلنقرۀلسمت شد لدرلحضورلمصهرۀلگیه لسرخدار ل

ل
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00ل ل

نتهیجلحهص لازلانداز لگیرولههگعلمدملرشدلدرلیدو ل
9لنشه لداد لشد لاس

یع مظورلت یینلاثرلغاظ لمصلهرلۀل
لل
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شدلدرحهگ لکعلیراولیلهکترولهلهولE. coliلولS. aureusل
درلغاظ ل91ل یکروگرملت یینلشد ل
ل

گیللهه لیللرلخهصللی لدللدیهکتریهی لنللهنوذرات،لازل للهرل
غاظ ل ختافلشه ل،1ل،9ل،9لول4ل یا لگیترلمصهرۀلاتهنا ل

یدو ل-9لک یمعلغاظ لیهزدارندگ لنهنوذراتلنقر لیرلروول

(یعترتیلبلشل هر لهلهول1لتلهل)4لدرلواکلمدلهلهولسلمت ول
ل

یهکتروههول ختافل(یرلحسبل یکروگرملدرل یا لگیتر) ل
ل
ردیف

E.coli

S. aureus

S. pyogenes

است هد لشدند لنتهیجلنشه ل لدهدلکعلاخت ال م لدارول

1

91

91

13

9

91

91

13

یینل لهرلدسلتعلن لهنوذراتلازلنظلرلاثلرلدلدیهکتریهی لیلرل

9

91

91

13

سویعلههول ورد طهگ لعلویلودلنلدارد لیلعلمبلهرتلدیالر،ل

4

91

91

13

یداگهنللعلاسللت هد لولنللهنوذراتلحهصلل لدرلنز هیشللهتل

افلل ایدلغاظلل لمصللهر لتللأثیرل ملل لدارولیللرلف هگیلل ل
دللدیهکتریهی لنللهنوذراتلنداشلل

لاثللرلدللدیهکتریهی ل

نللهنوذراتلیللرلروولیللهکترولهللهول ختاللفل ت للهوتلیللود ل
هر مللدلاثللرلدللدیهکتریهی لنللهنوذراتلروولسللویلۀل S.

pyogenesلک ترلازلدولسویۀلدیارلیودلوگ لیینلدولسلویلۀل
E. coliلولS. aureusلاخت ال م لدارول شههد لنشد ل

بحث و نتی هگیری ل ل
ویودل قهدیرلیهالی لازلترکیبهتلترپموئیلدولولفملوگ ل
درلیهف لگیه لسرخدارل(،)91لقهیای لمصلهرلۀلسلاوگ لایلنل
گیه لیراولاحیهولن

لنقر لولسمت لنهنوذراتلنقر لپهیلدارل

رالاف ایدل ل لدهلدل لایلنلترکیبلهتل ل لتوانملدلیلعلسلطنل
نهنوذراتلنیل ل تصل لشلوندللولنقلدلپهیدارکمملد لرالای لهل

ل

کممللدل( )99لیللدینلترتیللبلنللهنوذراتلپهیللدارترلاسلل لول

یدو ل-9لنتهیجلحهص لازلانداز لگیرولههگۀلمدملرشدلنهنوذراتل

لتواندلنقدلحه لترکیبلهتلسلط

وولیهکتروههول ختاف
ل
نقر لیرلر
ردیف

E.coli

S. aureus

S. pyogenes

1

3/10ل±ل9/9

3/01ل±ل9/99

3/11ل±ل0/09

9

3/1ل±ل9/10

3/1ل±ل9/1

3/49ل±ل0/09

9

3/19ل±ل9/99

3/91ل±ل9/99

3/0ل±ل0/09

4

3/19ل±ل9/09

3/99ل±ل9/9

3/11ل±ل0/19

لخلودللرالنیل لای لهل

کممدلکلعلازللایلنلخصوصلی لیلعل لورلویلژ لیلراولانتقله ل
داروههلیعلیهفل لهلهولخله
اس

لیلد لیی لهرا لاسلت هد لشلد ل

له یمینلخصوصیهتلزیست ل ختافلترکیبهتلنگ ل
لتواندلخصوصیهتلنهنوذر لرالت

ِلتأثیرلقرارلدهدلولدرل

واردولازل ری لنثهرله لاف ای ،لیعلتکه ل لنلهنوذرات لیلهل

ل
ک یمعلغاظ لیهزدارندگ لنهنوذراتلنقر لیلرلروولسلعل

خصوصیهتلیرترل م رلشودلکعلازلن لی اعل ل لتلوا لیلعل

لنتلهیجل

خصوصللیهتلددسللر هن لولدللدیهکتریهی لیللهالترلاشللهر ل

گونۀل وردنز هیدلدرلیدو ل9لییله لشلد لاسل

نشه ل لدهدلکلعلغاظل لمصلهرلۀل وردِاسلت هد لدرلسلمت ل

کرد ل ل

نهنوذراتلاثرولروولک یمعلغاظ لیهزدارندگ لنلهنوذراتل

درلاینلرایطع،ل قهوملشد لیهکترولههلدرل و لز له لیلعل

ل

ننت لییوتی لهله،لتکه ل لموا ل لدلدیهکتریهی لیدیلدلرال

طهیق لدارد لک یمعلغاظ لیهزدارندگ لیراولیلهکترول S.

درورولکرد لاس لازنن هکعلنقر لولترکیبهتل بتمل لیلرل

pyogenesلدرلغاظ ل13ل یکروگرملدرل یا لگیترلحهصل ل

اینلممصرلازلدیریهزلیراولکهریردههولگمدزدای لول بلهرز ل

نداردلکعلیلهلنتلهیجلحهصل لازلنز هیشلهتلانتشلهرلدیسل

 09ل

سمت نهنوذرات نقر لکاوئیدولپهیدارلیهلخهصی لددیهکتریهی لیهلاست هد لازلمصهرۀلگیه لسرخدارل( )Taxus baccata L.ل

یهلموا ل یکروی لاست هد لشد لانلد،ل ل لتوانملدلگ یملعلاول

قهیای لسمت لنهنوذراتلنقرۀلیسیهرلپهیدارلیهلانلدازلۀلک ت لرلازل

مهسبلیراولتکه لنس لیدیدولازلموا لدد یکروی ل

93لنهنو ترلولخصوصیهتلفی یکل لولشلی یهی ل مهسلبلرال

یهشلمدللدرلایللنلز یملعلنللهنوذراتلنقللر لیلعلویللژ لنللهنوذراتل

دارد له یمللینلنلللهنوذراتلخصوصلللیهتلدلللدیهکتریهی ل

سمت شد لیهلرو لهلهولزیسلت لدرلسله لهلهولاخیلرلیسلیهرل

قهی ِلقبلوگ لروولیلهکترولهلهول طهگ لعلشلد للنشله لدادنلد ل

وردِتویعلدانش مدا لقرارلگرفتعلاندل( )99ل

ک یمعلغاظ لیهزدارندگ لیلعدس لن د لدرلایلنلپلژوهدل،ل

درلگ ار لههولقبا ،لنثهرلددیهکتریهی لمصهر لهلهول

یع راتبلک ترلازل قهدیرلیلعدسل لن لد لدرللپلژوهدلهلهولل
ل

ختافلیلرگللسلرخدارللایران ل لت یلعلشلد لیلهلاسلت هد لازل

قبا لیودل(-93ل )99لیهلتویعلیعلایمکلعلرو لاسلت هد لشلد لل

ح لههول ختافلشه ل-nها ا ،لدولکارول ته ،لاتیل ل

درلاینلپژوهدلیرلپهیۀلترکیبلهتلنگل لگیلهه لاسل للولازل

گرم م ل لول
استهت،لاتهن لولنب،لیرلروول9لگونعلیهکترول ل

وادلشی یهی لس

لولخطرنهکلاسلت هد لنلشلد،لنلهنوذراتل

گونعلگرم ب لیررسل لشلد لاسل ل( )14لدرلپلژوهدلل
ل
4ل

حهصل ،لنارانل لهللهولزیسل ل یطل لک تللرولرالیهملللل

لولک یمللعلغاظلل ل

لشوندلول لتوانمدلیراولکهریردههول ختالفلپ شلک ،ل

یللور،لازلرو لهللهولانتشللهرلدیسلل

یهزدارندگ لیراولیررس لنثلهرللدلدیهکتریهی لمصلهر لهلهل
اسللت هد لشللد لاس ل لنویسللمدگه لگ ل ار لکردنللدلک لعلل
مصهرۀلاتهنا لقهیای لیهزدارندگ لرشلدلت له ل19لگون لۀل

داروی ،لغ:ای ،ل مسویهتلولصم

ل مهسبلترلیهشمد ل

ل
تشكر و قدردانی

یررس لشد لرالداردلدرحهگ لکعلمصهر لههولدیارلف هگیل لل

یدینلوسیاعلازلح هی لهلهول ل لهگ ل هونل لپژوهشل ل

دللدیهکتریهی لانتخللهی لنشلله لدادنللد لک تللرینلغاظلل ل

دانشاه لاص ه لدرلراستهولان هملایلنلپلژوهدلتقلدیرلول

یهزدارنللدگ لیللعل ی ل ا ل99/30ل یکروگللرملدرل یا ل لگیتللرل

تشکرل لشود ل

ریوطلیعلمصهرۀلاتلهنا ل(یلرلروولپلمجلگونلع)للولمصلهرلۀل
نیلل ل(یللراولیلل

لگونللع)لیللود لنویسللمدگه لدرلپهیلله ل

مصللهر لهللهولاتللهنا لولنی ل لسللرخدارلایران ل لرالی تللرینل
مصهر لههلازلنظرلقدرتلددیهکتریهی ل رفل لکردنلدللیلهل
تویعلیلعلنتلهیجلقبال ،لپلیدلییمل ل ل لشلدلکلعلاسلت هد لازل
مصهر لههولگیه لسرخدارلدرلسمت لزیست لنلهنوذراتلنقلر ل
یهمللدستیهی لیعلنهنوذرات لیهلخصوصلیهتلدلدیهکتریهی ل
یهالترلشود لنهنوذراتلنقرۀلاست هد لشلد للدرلایلنلپلژوهدل،ل
یللعدگیلل لاسللت هد لازلرو لهللهولسللب لدرلسللمت لن لهلله،ل
ل

ل
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Abstract
Introduction: Bacterial resistance to antibiotics increased the importance of developing novel
antibacterial agents. Silver nanoparticles could be considered as one of the most important
antibacterial agents. Regarding to the environmental concerns of widespread application of
silver nanoparticles, the use of green methods for synthesis of the nanoparticles can lead to less
concerns and to develop the nanoparticles with improved properties.
Materials and methods: The ethanolic extract of Taxus baccata leaves was prepared and used
in different concentrations for reduction of silver nitrate and synthesis of silver nanoparticles.
The resulted nanoparticles were characterized by different methods including UV-Vis
spectroscopy, Transmission electron microscopy, FT-IR, DLS, and Zetasizer. The antibacterial
activity of silver nanoparticles was finally investigated using disk diffusion assay and minimum
inhibitory concentration assay.
Results: The ethanolic extract of T. baccata displayed high potential to synthesize high quality
and stable silver nanoparticles with size below 50 nm. The nanoparticles displayed considerable
antibacterial effect on all three tested bacteria. Minimum inhibitory concentration of 50 µg/ml
obtained for S. pyogenes (ATCC 1447) and 25 µg/ml for E. coli (ATCC 25922) and S. aureus
(ATCC 25923).
Discussion and conclusion: The use of biological compounds especially plant extracts instead
of dangerous and toxic chemicals for synthesis of silver nanoparticles could be considered as
alternatives to reduce the environmental concerns of these nanoparticles. With respect to the
considerable antibacterial activity of the nanoparticles synthesized with the present method, the
nanoparticles can be used for different medical, food, and industrial applications.
Key words: Silver nanoparticles, Taxus baccata, Antibacterial, Green synthesis, Disk diffusion,
Minimum inhibitory concentration
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