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 چکیده 
آنتیسویه  به  مقاوم  باکتریایی  عفونتبیوتیکهای  باعث  میها  جدی  میهای  که  مرگ شوند  میزان  افزایش  به  منجر  ومیر،  تواند 

 ها، یک نگرانی حیاتی است.کش جدید علیه این باکتری بیمارستان و خسارات مالی شود. یافتن عوامل باکتریبستری طوالنی مدت در  

بنابراین، در مطالعه حاضر،   ها ایفا کند.تواند نقش موثری در برابر این باکتریعالی می  ایینانوذرات نقره به عنوان یک عامل ضد باکتری

برای ارزیابی اثرات  (Dracocephalum kotschyi Boiss)گیاه  زرین  بومی   سنتز شده با استفاده از جوشانده برگ گیاه بیونانوذرات نقره  

آنباکتری یعنی کشی  دارو  به چند  مقاوم  باکتری  برابر یک  در  بومانیاسینتو  ها  یک سویه گرم    (،Acinetobacter baumannii)  باکتر 

متر میلی  16برابر با  باکتری مورد مطالعه    رشد   مهارکنندگیآمده، حداکثر ناحیه  دستبر اساس نتایج به منفی مورد استفاده قرار گرفت.

باکتری مقاوم به آنتی     برابرلیتر در  میکروگرم بر میلی  62/15وسنتز شده برابر با  بینانوذرات نقره   (MIC) مهارکنندگی  و حداقل غلظت

بوداسینتوبیوتیک   بومانی  نقره   .باکتر  نانوذرات  با محیط بیوبنابراین،  به عنوان یک ماده جایگزین مقرون به صرفه، سازگار  سنتز شده 

 .  می تواند در زمینه های مختلف مانند صنایع پزشکی و غذایی مورد استفاده قرار گیرند قویزیست و ایمن با اثر ضد باکتریایی 

 . نانوذرات نقرهاثرات باکتری کشی، بیوسنتز،   ، اسینتو باکتر بومانی  :کلیدی   های وازه 
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 مقدمه 

اسینتوباکتر بومانی یک کوکوباسیل گرم منفی هوازی  

موفق از  یکی  بدون شک  و  پاتوژناست  مسئول  ترین  های 

با   .مدرن است  سالمتدر سیستم    بیمارستانیهای  عفونت

-اسینتو  توسطی ایجاد شده  ها عفونتو بروز  توجه به شیوع  

بومانی   آنتیباکتر  دارو،  چند  به  کمی  بیوتیک مقاوم  های 

 .کننداین پاتوژن عمل می  ناشی از های  برای درمان عفونت

بومانی  پاتوژن    اسینتوباکتر  و  یک  طلب  مسئول  فرصت 

سایر  های  عفونت و  پوست  خون،  جریان  ادراری،  دستگاه 

استبافت نرم  داده .های  نشان  گزارش  کهچندین   اند 

بومانی  اسینتو آنتیباکتر  برابر  در  سرعت  ها  بیوتیک به 

دارو  چند  به  مقاوم  های  سویه  و  کند  می  این    مقاومت  از 

 (. Lee et al., 2017)  اندشده  سازی و شناسایی جدا  باکتری

در بیماران  مکرر  پنومونی و سپتی سمی    منشاءباکتری  این  

است ایمنی  نقص  باکتریایی  با  سوش  این  سو  .  یک  از  از 

عوامل برابر   طریق  در  کروموزوم  واسطه  با  ژنتیکی 

کند، در حالی  ها مقاومت میبیوتیک های متعدد آنتیکالس

می دیگر  سوی  از  در    به تواند  که  طوالنی    شرایط مدت 

 Asif et)   باقی بماند نیز  تانی  های بیمارسسخت در محیط

al., 2018  .)اسینتو  پنومونی مرتبط با ونتیالتور که توسط-

شود، مسئول نرخ مرگ و میر باال و یجاد میا  باکتر بومانی

مراقبتهزینه بخشهای  در  عمدتاً  بهداشتی،  های  های 

ویژهمراقبت بنابرایناست (ICU) های  عوامل ضد  .  توسعه 

بیمارستانی   پاتوژن  این  علیه  موفق  دارویی  و  باکتریایی 

است  ضروری  امروزه  (.Abootalebi et al., 2021)  بسیار 

دلیل   نانوذرات به  جدید  میکروبی  ضد  عوامل  عنوان  به 

شیمیایی   و  فیزیکی  خواص  و  باال  حجم  به  سطح  نسبت 

بسیاری   .اند.آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته  فردمنحصربه

مس،   نقره،  جمله  از  فلزی  اکسید  و  فلزی  نانوذرات  از 

ضد میکروبی استفاده  عوامل  تیتانیوم، روی و طال به عنوان  

نقره    (.Liao et al., 2019))  شوندمی -پرمصرفنانوذرات 

پزشکی هستند و به عنوان ابزاری  در زمینه  ترین نانوذرات  

عوابخش  امید بیولوژیکی  فرموالسیون  ضد  برای  مل 

 (. Yassin et al., 2022)  میکروبی جدید گزارش شده است

از نقره   استفاده  باکتریایی  نانوذرات  ضد  عوامل  عنوان  به 

بیوتیک  آنتی  به  معمولی  نسبت  به  های  بیشتری  مزایای 

  ایی های ضد باکتریاز مکانیسمنانوذرات   این  همراه دارد زیرا

و ایجاد  کنند و بنابراین امکان رشد  چند وجهی استفاده می

 ,Pelgrift and Friedman)  مقاومت باکتریایی وجود ندارد

نقره  روش (.2013 نانوذرات  سنتز  برای  مختلفی  های 

سیاری از این رویکردها گران هستند،  . بگزارش شده است

دارند نیاز  باال  انرژی  پیش  و  به  از  استفاده  سازهای  شامل 

محصوال  تولید  و  هستند خطرناک  سمی  جانبی    ت 

(Chahardoli et al., 2018بنابراین، استفاده از روش .)  های

می شده  ذکر  دالیل  به  معمول  شیمیایی  و  تواند  فیزیکی 

همراه   به  را  زیادی  خطرات  محیط  و  انسان  سالمتی  برای 

اخیراً استفاده از مواد گیاهی برای سنتز سبز   داشته باشد.

و مؤثر برای آسان  ،  ارزان    نانوذرات به عنوان پیش سازهای

میکروبی   ضد  قرارکاربردهای  توجه  است  مورد  .  گرفته 

نقره برابر   نانوذرات  در  باالتری  باکتریایی  اثر ضد  بیوژنیک 

تولید شده    و نانوذرات   هاهای انسانی نسبت به نمونهپاتوژن

نشان می  هایاز طریق روش  Yassin et)  دهندشیمیایی 

al., 2022.)  نجوبه رباد   گیاه یازرین    شده است که  گزارش

خانواده Dracocephalum kotschyi Boiss)  دنایی از   )

که  نعنائیان،   است  فنلی  ترکیبات  از  به تواند  میسرشار 

عوامل   نقره    کنندهاحیاء عنوان  جهت نیترات  سنتز  بیو  در 

نقره   کند.نانوذرات  اساس عمل  این  حاضر،    بر  مطالعه  در 

از   استفاده  با  شده  بیوسنتز  نقره  آبی    جوشانده نانوذرات 

گیاه    برگ باکتریزرین  اثرات  ارزیابی  آنبرای  بر  کشی  ها 

بومانی     علیه اسینتوباکتر  پاتوژنباکتری  یک  عنوان   به 

 مورد بررسی قرار گرفت.  مقاوم به چند دارو 

 ها مواد و روش  

 مواد مورد نیاز 

بومانیسوش   باکتر  اسینتو  آزمایشگاه    باکتریایی  از 

دانشگاه   بیمارستانی  عفونت  تحقیقات  مرکز  میکروبیولوژی 

شد تهیه  اصفهان  پزشکی  کشت    .علوم  و  آگارمحیط  ی 

  .سیگما آلدریچ خریداری شدشرکت  مولر هینتون از  براث

 برگ زرین گیاه   جوشانده  نانوذرات نقره از   بیوسنتز 
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که   قبلی ما  همانطور  مقاله  توضیح    در  شده   منتشر 

از  ایمداده استفاده  با  نقره  نانوذرات  زرین   برگ  جوشانده ، 

عوامل   گیاه عنوان  تثبیت  احیاءکنندهبه  تحت    کننده و 

نور شدند  تابش  بیوسنتز  و   .خورشید  فیزیکی  خصوصیات 

 نمود.آنها را تایید    و ساخت  تشکیل   ، شیمیایی این نانوذرات

-تکنیک  توسط   بیوسنتزی  نقره  ساختار نانوذرات خواص و  

سنجی   طیف  ایکس   ،UV-vis های  اشعه  پراش    طیف 

(XRD )،  ( طیف سنجی تبدیل فوریه مادن قرمزFT-IR  ) و  

( عبوری  الکترونی  شد  مشخصه(  TEMمیکروسکوپ  یابی 

منحصر  های  که تایید کننده تشکیل این نانوذرات و ویژگی

 باشد. به فرد آنها می

 کشی نانوذرات بیوسنتزی ارزیابی اثرات باکتری 

باکتری اثرات  حاضر،  مطالعه  نقره  در  نانوذرات  کشی 

بر علیه بومانی   بیوسنتزی  باکتر  به دارو  اسینتو  دو    با مقام 

روش از جمله روش انتشار چاهک و و روش حداقل غلظت  

روش  در    ( مورد بررسی قرار گرفت.MICبازدارندگی رشد )

چاه  باکتریایی   ک، انتشار  باکتر    از   سوسپانسیون  اسینتو 

دارو  به  مقام  غلظت   بومانی  کلنی   5/1×81۰  در  بر  واحد 

(CFU/mL)    با استفاده از یک  و به صورت یکنواخت    آماده

کشت  ای  پنبهسواپ   محیط  هی آگار  روی  در    توننمولر 

شد  دیشپتری برکشت  چاهک  آ محیط  این  وی  ر  .  گار، 

 شد.ایجاد  و با فاصله استاندارد  متر  میلی  6اندازه  هایی به  

در    1۰۰سپس   بیوسنتزی  نانوذرات  محلول  از  میکرولیتر 

  2٤به مدت  پلیت آماده شده   .هر چاهک ریخته شدداخل  

در یک انکوباتور قرار  گراد  درجه سانتی  37در دمای  ساعت  

انکوباسیون .گرفت. زمان  گذشت  از  منطقه  ،  الزم  پس 

مطالعه مورد  باکتری  شد  کش    بازدارندگی  خط  کمک  با 

 .گیری شداندازه

باکتری   بازدارندگی رشد  ارزیابی حداقل غلظت  برای 

مطالعه بیوسنتزی  مورد  نقره  نانوذرات  برابر  روش  در   ،

مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور پس    MICاستاندارد  

باکتریایی  از تهیه مورد نظر مانند    در غلظت  سوسپانسیون 

چاهک،  انتشار  یک   روش  در  نظر  مورد    96  پلیت باکتری 

شد.خانه کشت  نانوذرات    5۰سپس،   ای  از  میکرولیتر 

نقره   خانه  به    یسریال   بصورتبیوسنتزی  یا  چاهک  هر 

شده،  کشت  باکتری  شد.  حاوی  پلیت   اضافه  از  این  پس 

درجه سانتی    37در دمای  ساعت    2٤به مدت    ،آماده سازی

تخمینگراد   منظور  به  گرفت.  قرار  انکوباتور  ،   MICدر 

رنگ  شنا  تغییرات  و  بررسی  مورد  چاهک  قرار  هر  سایی 

اسینتو  گرفت و دین ترتیب حداقل غلظت بازدارندگی رشد  

 تعیین گردید.  باکتر بومانی

 نتایج و بحث 

با توجه به محدودیت بسیاری از انواع آنتی بیوتیک   

مقاوم به چند   هایها و عوامل ضد باکتریایی در برابر سویه

جایگزیندارو،   به  زیادی  ایمن  توجه  با  های  مطمئن  و 

باال   استکارایی  شده  مشکل  این  حل  از   .برای  استفاده 

عصاره از  استفاده  با  شده  بیوسنتز  نقره  و  نانوذرات  ها 

-تواند راهات گیاهی با خواص ضد میکروبی قوی میترکیب

باشد مشکل  این  برای  مناسبی  در   .حل    تحقیق بنابراین، 

باکتری پتانسیل  نانوذرات  حاضر،  از نقره  کشی    بیوسنتزی 

مقاوم  باکتر بومانی  اسینتو در برابر جوشانده برگ زرین گیاه

دارو   چند  شدبه  نقرهبررسی  نانوذرات  مورد    .   بیوسنتزی 

مطالعه این  در  نانوذراتی  استفاده  از  با    کهاست  ،  قبالً 

از   گیاه برگجوشانده  استفاده  زرین  بومی  در   گیاه 

مشخص ما  شده  آزمایشگاه  یابی   Chahardoli et)  بودنده 

al., 2021  .)  رنگ تغییر  با  نانوذرات  به  نقره  نیترات  احیاء 

قهوه رنگ  به  واکنش  تشکیمحلول  از  نشان  سریع  ای  ل 

آنالیز   بود.  اولیه  دقایق  در  نظر  مورد    UV-visنانوذرات 

نانومتر نشان    ٤٤7ماکزیمم قله جذب نانوذرات نقره را در  

( نقره  نانوذرات  طیفی  رمحدوده  د  که    ٤2۰-٤6۰داد 

طیف   بود.  کریستالی    XRDنانومتر(  با  بلوری  ساختار 

دقیق )اطالعات  کرد  ثابت  را  حاصل  مقاله  نانوذرات  در  تر 

این نانوذرات عمدتا کروی بودند  منتر شده ما موجود است( 

 (.  1قرار داشتند )شکل  نانومتر 5-63 و در محدوده اندازه
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از نانوذرات نقره بیوسنتزی ازگیاه بومی زرین   TEM . تصویر1شکل  

 (.D.kotschyiگیاه )

ابتدا، قطر منطقه متر( در  )میلی  مهارکننده رشد   در 

نانوذرات بیوسنتزی در  ک اطراف چاه به  روش  های آغشته 

آزمایش،تعیین    انتشار چاهک این  بر طبق    منطقه  گردید. 

باکتری  مهار به چند  اسینتو کننده رشد  مقاوم  بومانی  باکتر 

با  دارو   بودمیلی  16  برابر  فعالیت  یافتهاین   .متر   ،

در  قوی  ضدباکتریایی   را  نقره  بیوسنتزی   برابرنانوذرات 

دارو  اسینتو چند  به  مقاوم  بومانی  دادباکتر   غلظت .نشان 

MIC  برابر این سوش مقاوم به چند    نانوذرات بیوسنتزی در

  محاسبه گردید میکروگرم بر میلی لیتر    62/15دارو برابر با  

است کهکه   این  بر  گیاه    بیوسنتزی  تقره  نانوذرات  گواه  از 

خ فرد  به  منحصر  خواص  با  گیاه  زرین  و  بومی  رشد  از  ود 

باکتری   دارواسینتوتکثیر  چند  به  مقاوم  بومانی  به    باکتر 

 کند.  جلوگیری میشدت 

گیاه بومی زرین گیاه با    برگ  جوشاندهعالوه بر این،  

 برمیکروگرم    125 تخمین زده شده برابر با   MIC مقدار  

رشد  لیتر  میلی مقاوم  اسینتو  از  بومانی  جلوگیری  باکتر 

این   نمود. با    حال با  مقایسه  بومی   برگ  جوشانده در  گیاه 

گیاه نانوذرات  زرین  آنها،  بیوسنتزی  نقره  ،  ضد  از  اثرات 

راقویباکتریایی   دادند  تری  قوی  .نشان  نانوذرات  اثرات  تر 

بیوسنتزی و    نقره  کوچک  اندازه  دلیل  به  است  ممکن 

بزرگتر سطح  ویژ  مساحت  سایر  باشد.  های گیو  در   آنها 

اثرات  ،  (2۰2۰)  ، ابوطالبی و همکاران تحقیق حاضرراستای  

شده  باکتری سنتز  نقره  نانوذرات  روش  کشی  با    سبزبه 

از  گیاه   استفاده 

 Ferula asafoetida     تقریبا ذرات  اندازه    1۰±  77/2با 

را   برابر  نانومتر  بومانی  اسینتودر  این  باکتر  دادند.  نشان 

مورد   باکتری  سوش  رشد  کننده  مهار  منطقه  نویسندگان 

با   برابر  را  و  میلی  25±5مطالعه  غلظت  متر  حداقل 

روش از  استفاده  با  رشد  با     MICمهارکنندگی  برابر   2را 

 در این مطالعه، عصاره .تخمین زدندلیتر  میکروگرم بر میلی

F. asafetida   با  بازدارندگی  منطقه برابر   1٤±3  رشد 

لیتر  میکروگرم بر میلی 125برابر با   MIC متر و مقدارمیلی

داد نشان  کار    (.Abootalebi et al., 2021)  را  این  نتایج 

را در    سنتزیبیونقره  فعالیت ضد باکتریایی بیشتر نانوذرات  

تایید   گیاه  عصاره  با  مختلف پاسخ نمود.مقایسه    های 

بومانیاسینتوباکتری   دارو    باکتر  چند  به  برابر مقاوم  در 

بواسطه ترکیبات فعال گیاه بومی     بیوسنتزینقره  نانوذرات  

تواند ناشی از اثرات عوامل مختلفی از جمله  میزرین گیاه  

شده،   بیوسنتز  نانوذرات  شکل  و  متفاوت  اندازه  منشاء 

کننده  ترکیبات پوشش  احیائ  کننده    دهندهو  تثبیت  یا 

عصاره در  گیاهیموجود  باکتریایی سویه  غلظت  ،های    های 

استفاده میکروارگانیسم  مورد  منشاء  باشد و    ها 

(Chahardoli et al., 2018  .)  نقره چند  نانوذرات  بصورت 

و کرده  عمل  سلول  وجهی  متابولیک  های  فرآیندهای 

نقره  عملکرد نانوذرات    دهد.را تحت تاثیر قرار می باکتریایی  

ابتدا(  الف  می توان به شرح زیر باشد: در    این نانوذرات در 

سلولی   و  اختالل  باکتری،  غشاء  و  دیواره  کرده  ایجاد 

در مرحله بعد  ب(.  دهد.  می  افزایش  ی را  نفوذپذیری سلول 

آسیب  منجر به  و    کرده نفوذ  به داخل سلول  نقره    نانوذرات

مسیرهای متابولیک    شود که در نتیجه آنمیدرون سلولی  

به    ج(  .گرددمیمختل   نانوذرات  سلول،  داخل  در 

جملهماکرومولکول از  سلولی   هاپروتئینو    DNA  های 

می   آسیب باد(    و  کندوارد  نهایت  گونه  در  های  تولید 

فعال باکتریایی  ، اکسیژن  مرگ    حیات  و  افتاده  خطر  به 

می  رخ  )سلولی  با   (.Vazquez-Muñoz et al., 2019دهد 

نانوذرات نقره بیوسنتزی    قوی  توجه به اثرات ضد باکتریایی

گیاه   زرین  بومی  گیاه  برگ  جوشانده  از  استفاده  در  با 

توانند به عنوان یک عامل ضد  مطالعه ما، این نانوذرات می

و   باکتری  دارویی  باکتری جدید در صنایع غذایی  برابر  در 

  گیرند.قرار  ستفاده امورد باکتر بومانی اسینتو

 نتیجه گیری 
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نانوذرات بیوسنتزی  پتانسیل  ، ما از  تحقیق حاضردر   

از   گیاه    برگ   جوشاندهحاصل  زرین  بومی  عنوان   گیاه  به 

به   مقرون  و  غیر سمی  زیست،  با محیط  ماده سازگار  یک 

باکتری اثرات  سنجش  برای  آنصرفه  برابرکشی  در   ها 

این   یم.ستفاده کرد  مقاوم به چند دارو  باکتر بومانیاسینتو

متوسط   اندازه  با  ذرات  شکل    ٤1/19نانو  دارای  نانومتر 

بودند به .کروی  نتایج  به  توجه  آزمایش  دستبا  از  آمده 

، نانوذرات  MICو  کهای انتشار چاه باکتریایی با روشآنتی

باکترینقره   اثرات  حاوی  برابر کشی  بیوسنتزی  در  قویی 

اسینتو بومانی  بباکتری  بودند. اومق اکتر  دارو  چند  به  م 

نانوذرات   این  به عنوان یک عامل   بیوسنتزینقره  بنابراین، 

جایگزین  می  مناسب   کش باکتری بخشی تواند    بجای   نوید 

بیوتیک  عفونتآنتی  کنترل  برای  سنتی  صنایع  های  در  ها 

 .پزشکی و غذایی باشد
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 Abstract  
 

Antimicrobial-resistant bacterial strains cause serious infections that can lead to increased 

mortality and morbidity rates, longer hospital stays, and financial losses  .Finding new bactericidal 

agents against these bacterial is a critical concern. Silver nanoparticles (AgNPs) as an excellent 

antibacterial agent can play an effective role against these bacteria. Therefore, in the present study, 

biosynthesized AgNPs using leaf infusion of Dracocephalum kotschyi Boiss were used to assess 

their bactericidal effects against a multidrug-resistant (MDR) Acinetobacter baumannii (a gram-

negative strain). Based on the obtained results, the maximum zone of inhibition was 16 mm and the 

minimal inhibitory concentration (MIC) of biosynthesized AgNPs was 15.62 μg/mL against MDR 

A. baumannii. Therefore, biosynthesized AgNPs as cost-effective, eco-friendly, and safe alternative 

material with excellent bactericidal effect can be used in different fields such medical and food 

industries. 
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