
 

 

 

 

با قابلیت زیست    دانه دشتی سیاه   فرموالسیون زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاه 

 ( Klebsiella pneumonia)  ه یپنومون   ل ی کلبس   فعالی در برابر 
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 چکیده 
با محیط زیست،   با واسطه عصاره گیاهان دارویی نسبت به روش های مرسوم، روشی مقرون به صرفه، سازگار  نانوذرات  فرموالسیون 

ها  های گیاهی، مؤثرترین نانوذرات در برابر باکتریتشکیل شده از عصاره  ویژه نانوذرات نقرهسریعتر می باشد. این نانوذرات، به پایدار و  

در برابر  (Nigella arvensis) دانه دشتیسیاه هستند. بنابراین، در مطالعه حاضر، فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره مشتق شده از گیاه

با استفاده از روش انتشار چاهک و حداقل غلظت   (Klebsiella pneumonia)  هیپنومون  لیکلبس  بیوتیک یعنیباکتری مقام به آنتییک  

حداقل  متر و  میلی  14رشد برابر با    گیبازدارندفرموله شده حداکثر منطقه    نانوذرات نقره. با توجه به نتایج،  گردیدتعیین   (MIC) مهاری

زیست    این نانوذرات نقرهنشان دادند. بنابراین،    هی پنومون  لیکلبسباکتری   لیتر را در برابر میکروگرم بر میلی  62/15برابر با  غلظت مهاری  

عنوان   به  برابر    مناسب  جایگزینیک  فرموله  شیمیایی میدر  باکتریایی  عفونتعوامل ضد  مدیریت  برای  سایر توانند  و  پزشکی  در  ها 

 .صنایع مورد استفاده قرار گیرند

 . هیپنومون  لیکلبس باکتری  ،فرموالسیون زیستی  ،مقاومت آنتی بیوتیکی  ،فعالیت ضد باکتریایی  کلیدی:   های وازه 
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 مقدمه 

عفونت اثرافزایش  در  اکتسابی  و  بیمارستانی    های 

دارو پاتوژن به چند  باکتریایی مقاوم  آنتی  1های  که درمان 

اثر است، نشان دهنده یک مشکل  بیوتیکی فعلی بر آنها بی

میکروبی  ب .است  اساسی  رشد  درحال مقاومت ضد  نابراین، 

، زیرا  باشدمییکی از تهدیدهای اصلی برای سلمت انسان  

-تعیین کننده افزایش عوارض و مرگ و میر ناشی از شایع

بیماری استترین  باکتریایی    (. Franci et al., 2015)  های 

پنومونی منفی  هکلبسیل  گرم  باکتری  خانواده    یک  از 

که    انترباکتریاسه شدیدنومونی،  پ  باعثاست  و    بیماری 

ها و ماکروفاژها و  مرگ و میر ناشی از نفوذ شدید نوتروفیل

ریه شدید  آنتی   .است  هاآسیب  به  باکتری  این  مقاومت 

می   هابیوتیک  تهدید  را  انسان   کند سلمت 

 (Naseer et al., 2021.)  این    بنابراین از  جلوگیری  برای 

میکروبی جدید   مندنیاز  مشکل، عوامل ضد  استبه  که    ی 

این باکتری های مقاوم  قادر به مهار رشد طیف وسیعی از  

دارو   نانو  امروزه،    . باشدبه  فناوری  از  تواند یک  میاستفاده 

و  جایگزین   جدید  مناسب  توسعه  امیدوارکننده  عوامل  در 

 های رایج باشد. در برابر روشضد میکروبی مؤثر  

ضد    نانوذراتفعالیت  بسیار   میکروبی  مکانیسم  از 

فرض   .شودها ناشی میمتفاوتی در مقایسه با آنتی بیوتیک 

در  جزء اصلی  یک  نانوذرات    بر این است که مساحت سطح

نسبت   هنانوذر نوعدر یک  این فاکتور  فعالیت آنها است اما  

است  یدیگر  به   در .  (Salayová et al., 2021)  متفاوت 

عوامل   عنوان  به  نقره  نانوذرات  شده،  سنتز  نانوذرات  میان 

ی  باکتری کش خاصیت  با تاکید بر    بخشضد باکتریایی امید

می  نهاآ گرفته  نظر  نقره   .شونددر  نانوذرات  روش  اخیراً  به 

گونهسبز   از  استفاده  شدهبا  سنتز  گیاهی  مختلف  اند  های 

جایگزینکه   برابر  بخشنوید  یک    شیمیایی   هایروش  در 

های  سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره .است  خطرناک

های  های شیمیایی و سایر روشدر مقایسه با روشگیاهی  

دارای مزایای متعددی است، زیرا این روش سازگار با  سنتز  

کم،  مح سمیت  با  صرفه  به  مقرون  آسان،  زیست،  یط 

انرژی بازده  و  باال   ,.Alharbi et al)  است  باال  عملکرد 

 
1Resistant (MDR)-Multidrug  

  از جمله موجود در گیاهان    ایییشیم فیتوترکیبات   (.2022

ساپونین ایریدوئیدها،  فلونوئیدها،  ها،  آلکالوئیدها، 

پلی پروتئینترپنوئیدها،  پلیساکاریدها،  سایر  و  ها،  فنولها 

-احیاء   عنوان عواملبهنانوذرات   نقش اساسی در سنتز سبز

تثبیتکننده  و  پوشاننده  می کننده  ،  بنابراین،   کنند.ایفا 

ضد   فعالیت  ارزیابی  بر  عمدتاً  حاضر  باکتریایی  مطالعه 

شده فرموله  زیست    نقره  نانوذرات  ترکیبات  از  استفاده  با 

عصاره   عنوان یک    دشتی  دانهسیاهگیاه  برگ  آبی  فعال  به 

برابر در  عالی  بیولوژیکی  فعالیت  با  قوی  دارویی   گیاه 

داروی   به  مقاوم  پنومونیه باکتری  شده   کلبسیل  متمرکز 

 .است

 ها مواد و روش  

کشت    و    ی آگارمحیط  هینتون  مولر    براثمولر 

از   شدشرکت  هینتون  خریداری  آلدریچ  باکتری  .  سیگما 

داروی به  پنومونیه مقاوم  آزمایشگاه   کلبسیل  از 

عفونت تحقیقات  مرکز  بیمارستانی  میکروبیولوژی  های 

 . دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه شد

 گیاه   تهیه نانوذرات نقره از عصاره برگ 

قبلی  همان  مقاله  در  که  شده    طور  توضیح  منتشر 

گیاه   برگ  آبی   ، نانوذرات نقره با استفاده از عصاره ایمداده  

دشتی  سیاه عوامل  دانه  عنوان  تثبیت  و    کننده  آحیاءبه 

خورشید    باپوشاننده  کننده/ نور  معرض  در  گرفتن  قرار 

شدند شیمیایی .بیوسنتز  و  فیزیکی  تعیین    خصوصیات 

ساختار   .ندرا تایید کرد  نانوذرات فرموله شده  تشکیل  شده،

گروهکریستالی و  ،  اندازه  واکنش،  در  درگیر  عاملی  های 

نانوذرات آنالیزهای شکل  از  استفاده  با  شده  طیف    فرموله 

ا  سنجیطیف  ،UV-vis  سنجی  ،  (XRD)  کس ی پراش اشعه 

فوریه سنجیطیف )تبدیل  قرمز  مادون    و   (FT-IRی 

( عبوری  الکترونی  شدند.TEMمیکروسکوپ  مشخص   ) 

ما ا قبلی  مقاله  در  تر  دقیق  است   طلعات    موجود 

(Chahardoli et al., 2018). 

 

فرموله شده با  نقره    تخمین فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات

   ک روش انتشار چاه 
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(Klebsiella pneumonia) 

 

  نانوذرات نقره  در مطالعه حاضر، فعالیت ضد باکتریایی

فرموله برابر  زیست  در  داروی    شده  به  مقاوم   باکتری 

آزمایش   کروش انتشار چاه  استفاده از  با  کلبسیل پنومونیه

باکتریایی .شد سوسپانسیون  منظور  این  کلبسیل  از   برای 

غلظت پنومونیه میلی 1/ 5×81۰  در  بر  کلنی  لیتر  واحد 

(CFU/mL)   کشت محیط  روی  یکنواخت  طور  به  و  تهیه 

-در پتریآگار    بر روی سطح  ..کشت شدمولر هیلتون آگار  

چاهک  اندازه  هایی  دیش،  ایجاد  میلی  6با  سپس   شد.متر 

محلول  1۰۰ از  نقره   میکرولیتر  فرموله   نانوذرات  زیست 

پلیت آماده شده در دمای   .شده در هر چاهک ریخته شد

مدت  سانتیدرجه  37 به  انکوباتور  ساعت    24گراد  یک  در 

یا     زمان انکوباسیون، ناحیه مهارپس از گذشت  قرار گرفت.  

گیری  کش اندازه خطیک  با کمک  رشد      منطقه بازدارندگی 

 .شد

روش  به  باکتریایی  ضد  فعالیت  غلظت     ارزیابی  حداقل 

  (2MIC)  کنندگی مهار 

استاندارد ) روش   (Microdilutionمیکرودایلوشن 

باکتری مهارکنندگیبرای بررسی حداقل غلظت   های  رشد 

 .شدفرموله شده به کار گرفتهنقره زیست     نانوذرات  توسط

باکتری مقاوم به داروی کلبسیل   از  سوسپانسیون باکتریایی

غلظت  پنومونیه و  CFU/mL 5/1×81۰  با  شده  به   آماده 

سپس،   ریخته شد.  ایخانه  96  های یک پلیتداخل چاهک 

نقره    5۰ نانوذرات بیوسنتزی  از    ی سریالبصورت  میکرولیتر 

در   . شد  اضافه ها  ک چاهداخل  به   شده  آماده  پلیت  این 

سانتی  37دمای   مدت  درجه  به  یک    ساعت    24گراد  در 

شدیاانکوباتور   رنگ  .نکوبه  تغییرات  تحلیل  و  تجزیه  در    با 

شدهچاهک  کشت  مقدار های   ، MIC   غلظت کمترین  در 

 گردید. محاسبه  

 نتایج و بحث 

باکتریایی   ضد  فعالیت  حاضر،  کار  نقره    در  نانوذرات 

گیاه سیاه  فرموله شده برابر دانه دشتیاز  باکتری مقام    در 

داروی   پنومونیهبه  گرفتررسی  بمورد    کلبسیل    . قرار 

مطالعهنانوذرات   این  در  استفاده  از    ،  مورد  استفاده  با  قبلً 

  و فرموله  در آزمایشگاه ما   دانه دشتیگیاه سیاه عصاره برگ

 
2Minimum Inhibitory Concentration  

آزمایشگاه  نانوذراتاین  تشکیل  .  شدند  یابیهمشخص با    در 

رنگ  قهوه  تغییر  به  رنگ  تبدیل  و  تیرهآنی  و    ای 

مرئیطیف در   UV سنجی  را  تأیید شد که حداکثر جذب 

ساختار بلوری    XRD. طیف سنجی  نانومتر نشان داد  416

نشان داد که نانوذرات     TEMتصاویر نانوذرات را نشان داد.

اندازه با  و عمدتاً کروی  ناهمسانگرد  هایی در محدوده  نقره 

هستند   1۰۰تا    5 نقش   FTIRآنالیز  (. 1)شکل    نانومتر   ،

های فنلی موجود در عصاره  فلونوئیدها، آلکالوئیدها و گروه

احیاء و تثبیت نانوذرات نقره  دانه دشتی در  سیاهگیاه  برگ  

 (. Chahardoli et al., 2018) را ثابت کرد 

 

زیست فرموله  عمدتا کروی    از نانوذرات نقره   TEM . تصویر1شکل  

 .دانه دشتیشده از گیاه سیاه

باکتریایی   ضد  فعالیت  سنجش  نانوذراتبرای  ،  این 

بازدارندگیقطر   چا)میلی  منطقه  اطراف  در    های هک متر( 

به نقره آغشته  آزمایشی  حاصل   نانوذرات  سویه  برابر  در 

شد باتعیین  برابر  رشد  بازدارندگی  منطقه  متر  میلی  14  . 

نشان .بود نتیجه  نانوذزات   فعالیت ضدباکتریایی  دهندهاین 

باکتری   را در برابر  دانه دشتینقره فرموله شده از گیاه سیاه 

  از  MIC غلظت .نشان دادمقام به داروی کلبسیل پنومونیه  

باکتری مورد مطالعه    زیست فرموله شده در برابرنانوذرات  

که    تخمین زده شد لیتر  میکروگرم در میلی 62/15برابر با  

و    شده به شدت تکثیر  نانوذرات نقره فرموله    دهدنشان می 

مقام نوع  این  پنومونیه   رشد   .دکنسرکوب می را  کلبسیل 

برگ عصاره  این،  بر  سیاه  علوه  دشتی،  گیاه   مقداردانه 

MIC   با این میکروگرم در میلی  25۰برابر  برابر  را در  لیتر 
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داد نشان  این حال،  .  سویه  نقره با  فرموله    نانوذرات  زیست 

شده فعالیت ضد باکتریایی بیشتری را در مقایسه با عصاره  

د که ممکن است به دلیل  گیاه مورد مطالعه نشان دا   برگ

بزرگ سطح  مساحت  و  کوچک  حاصل   تراندازه    نانوذرات 

به دست    شو همکار   Alharbi نتایج مشابهی توسط .باشد

با   نقره  نانوذرات  باکتریایی  فعالیت ضد  از  آمد که  استفاده 

گیاه   یک  ذرات    Neurada procumbensعصاره  اندازه    با 

محدوده برابر  2۰-5۰  در  در  به     نانومتر  مقاوم  باکتری 

پنومونیه  داروی   کردند کلبسیل   Alharbi and)  گزارش 

Alarfaj, 2020 .)   علوه بر این در مطالعه دیگری، یاسین و

نانوذرات  (،  2۰22)  همکاران  میکروبی  ضد  نقره  کارایی 

با  Origanum majorana گیاه    از عصاره برگ  فرموله شده

سویه  63/26  تقریبا  اندازه برابر  در  را  کلبسیل    نانومتر 

غلظتپنومونیه   بر    1۰۰و    5۰های  در  هر  میکروگرم 

رشد بازدارنگی  مناطق  با  ترتیب    دیسک،  و    55/21به 

-میکروگرم بر میلی  1۰با    MICبا مقدار    متر  میلی  56/24

کردندلیتر   این   (.Yassin et al., 2022)  گزارش  نتایج 

باکتریایی  تحقیق،  ضد  با    فعالیت  شده  فرموله  نانوذرات 

گیاه از  دشتی  سیاه استفاده  کرددانه  تایید  های  پاسخ .را 

داروی  مختلف به  مقاوم  پنومونیهباکتری  برابر کلبسیل   در 

حاضر   مطالعه  در  حاصل  نقره  از  مینانوذرات  ناشی  تواند 

نانوذرات،   شکل  و  اندازه  جمله  از  مختلفی  عوامل  اثرات 

تثبیت کننده یا  و    کنندهمنبع و انواع متفاوت عوامل احیاء 

سویه   CFUدهنده،پوشش منشاء  اولیه  و  باکتریایی  های 

باشدمیکروارگانیسم  (.Chahardoli et al., 2018)  ها 

 در برابر چند سطحی را    کردیعمل   شیوهنوذرات نقره یک  نا

باکتریایی  سلول بر  های  که  دادند  فرآیندهای  نشان 

از جمله  آنها  متابولیک در دیواره  موثر است  اختلل  الف(   :

سلول نفوذپذیری  افزایش  و  غشاء  و  نفوذ   ،سلولی  ب( 

مسیرهای   که  سلولی  درون  آسیب  و  نقره  نانوذرات 

م  مختل  را  آسیب   ،کندیمتابولیک  بیوج(  ها  مولکولبه 

تولید گونه های اکسیژن    ،پروتئین ها  و  DNA  مانند و د( 

-می  باکتریو زنده مانی  کاهش حیات    و در نهایتفعال و  

 ( به    (.Vazquez-Muñoz et al., 2019باشد  توجه  با 

عالی باکتریایی  ضد  نقره  فعالیت  فرموله    نانوذرات  زیست 

سیاه  شده گیاه  دشتیاز  مطالعه    دانه  این  حاضردر   ،

می باکتری جدید  نانوذرات  عامل ضد  عنوان یک  به  توانند 

علیه غذایی  و  پزشکی  صنایع  داروی     در  به  مقام  باکتری 

پنومونیه باکتریایی  کلبسیل  های  گونه  سایر  استفاده   و 

 . شوند

 گیری نتیجه 

از   حاضر،  مطالعه  فرموله    در  زیست  نقره  نانوذرات 

به عنوان یک   دانه دشتیگیاه سیاه  برگ  آبی  شده از عصاره 

و   صرفه  به  مقرون  سمی،  غیر  برای  زیست  ماده  سازگار 

باکتری مقاوم به    باکتریایی آنها در برابرسنجش فعالیت ضد

پنومونیهداروی   نتایج   شد.استفاده   کلبسیل  به  توجه  با 

از  ستبد آنتیآمده  روشآزمایش  با  انتشار  باکتریایی  های 

فعالیت    ، شده  زیست فرموله  نانوذرات نقره،  MIC و  کچاه

برابر در  را  عالی  داروی  ب  ضدباکتریایی  به  مقاوم  اکتری 

پنومونیه دادند  کلبسیل  این .نشان  نانوذرات  بنابراین، 

شده   فرموله  سیاه زیست  گیاه  عصاره  از  استفاده  دانه  با 

کش  دشتی   باکتری  عامل  یک  عنوان  تواند  میقوی  به 

  رایج و سنتی های  بیوتیک آنتی  بجای  نوید بخشی جایگزین  

 .ها در صنایع پزشکی و غذایی باشدبرای کنترل عفونت
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Abstract  
 

 

The formulation of nanoparticles mediated medicinal plant extract is cost-effective, eco-

friendly, stable and quicker than conventional methods. These nanoparticles particularly 

bioformulated silver nanoparticles (AgNPs) using plant extracts are the most effective against 

bacteria. Therefore, in the present study, we determined the antibacterial activity of Nigella 

arvensis-derived AgNPs (Na-AgNPs) against an antibiotic resistance Klebsiella pneumonia using 

agar well diffusion and minimum inhibitory concentration (MIC). According to results, the 

bioformulated Na-AgNPs showed a maximum inhibition zone of 14 mm and MIC value of 15.62 

μg/mL against K. pneumonia. Therefore, bioformulated Na-AgNPs as an alternative to chemical 

antibacterial agents can be used to manage of infections in medicine and other industries. 
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