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مقدمه
امــروزه از جملــه مســائل مهمــی کــه در درمــان 

باشـد بـه وجـود    زا مطـرح مـی  هاي بیماريباکتري
هـا  هاي مقـاوم بـه دارو در بیمارسـتان   آمدن سویه

است. بر همین اساس قسمت عمده تالش محققان 
هـاي جدیـد بـراي    در زمینه داروسازي، کشـف راه 

هاي اخیـر  اشد. در سالبها میمبارزه با این پاتوژن
هاي جدید که مورد شناسـایی و  بیوتیکتعداد آنتی

اند، بسیار کم بوده و تقریبـاً برداري قرار گرفتهبهره
هاي ها فعالیت مناسبی علیه باکترياز آنکدامهیچ

مقاوم به چند دارو نداشته اسـت. مطالعـات نشـان    
داده اســت کــه نــانوذرات نقــره داراي فعالیــت     

).2و 1باشد (ضدمیکروبی خوبی می

دارو در درمـان  عنوانبهتوان از نانوذرات نقره می
ــاري ــی و ...  بیم ــارچی، گوارش ــایی، ق ــاي باکتری ه

ــرد (  ــتفاده ک ــه دو روش  ). 3اس ــره ب ــانوذرات نق ن
هـاي روش. شـوند مـی شـیمیایی تولیـد   فیزیکی و
هـاي  عالوه بـر تحمیـل هزینـه   و شیمیاییفیزیکی 

بسـیاري را بـه   محیطـی زیسـت هـاي  باال، آلـودگی 
همراه دارند. امروزه تولید زیستی نانوذرات نقره، به 

نـانوذرات تولیـد   فـرد منحصـربه دلیل خصوصـیات  
هــاي ســازگار بــا شــده، تمایــل بــه گســترش روش

هاي کمتر، بسیار مورد و صرف هزینهزیستمحیط
در این روش از گیاهان ). 4توجه قرار گرفته است (

هـا،  هـا، قـارچ  هایی مانند بـاکتري میکروارگانیسمو
ها جهـت تولیـد نـانوذرات    مخمرها و اکتینومیست
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ایزوله عصاره زستفاده ااشده با سنتز هبررسی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقر
Nocardiopsisاکتینومیست دریایی  sp. AHA2هاي میکروبیعلیه پاتوژن

چکیده
ساده، کـم  هاي فیزیکی و شیمیایی در علوم دارویی و بهداشتی دارند. تولید زیستی نانوذرات نسبت به روشینانوذرات نقره کاربردهاي وسیع:هدفوزمینه

(سـوپرناتانت)  محیط کشـت فاقـد بـاکتري   ازسنتز بیولوژیکی نانوذرات نقره با استفاده هباشد. هدف از این مطالعهزینه و عاري از خطرات زیست محیطی می
باشد.و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن میAHA2پسیس یوایزوله نوکار
هـا در محـیط کشـت    و بـراي جداسـازي، اکتینومیسـت   آوري شد. رقت سازي صـورت گرفـت  متري جمعسانتی10رسوبات ساحل دیلم از عمق :کارروش

SCA .براي سنتز زیستی نانوذرات نقره استفاده شد. بدین صـورت کـه   آن از محیط کشت فاقد باکتريپس از شناسایی ایزوله مورد نظرکشت داده شدند
ت رنگ طـی سـاعات مختلـف ثبـت گردیـد.     موالر در دماي اتاق انجام گرفت و تغییرا01/0رات نقره واکنش بین عصاره محیط کشت این ایزوله با نمک نیت

اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده طـی سـاعات مختلـف علیـه     و پتانسیل زتا تایید شد.UV-visسنتز نانوذرات نقره با استفاده از اسپکتوفتومتري 
بررسی شد.زا به روش چاهک هاي بیماريمیکروب
. سنتز این نانوذرات همـراه بـا تغییـر رنـگ     سنتز شدAHA2اکتینوباکتري نوکاریوپسیس از محیط کشت فاقد باکترينانوذرات نقره با استفاده :هایافته

مشاهده شد.450-420اي تیره همراه بود. بیشترین میزان جذب در محلول از شفاف به قهوه
زاي مـورد اسـتفاده اثبـات شـد. اکتینوبـاکتري نوکاریوپسـیس       هـاي بیمـاري  محلول نانوذرات نقره علیـه تمـام میکـروب   فعالیت ضدمیکروبی: گیرينتیجه

AHA2نانومتر باشد.40-30تواند کاندید مناسبی براي سنتز نانوذرات نقره با استفاده از نیترات نقره با اندازه بین می

یکروبیضدمتیفعالنقره،نانوذراتست،ینومیاکت: هاواژهکلید

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

17/5/95تاریخ پذیرش: 15/12/94تاریخ دریافت: 
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هـا در  میکروارگانیسـم کههنگامیشود. استفاده می
گیرنـد، ایـن   هاي فلزي قـرار مـی  معرض نمک یون

صـورت بـه مواد از طریق مکانیزم کاتالیستی احیا و 
-8(شوندداخل سلولی و یا خارج سلولی تولید می

5.(
هاي غیرمتحرك، هوازي ها باکترياکتینومیست

بـاال  مثبت بـا محتـواي گـوانین و سـیتوزین     و گرم
ــه  80-70( ــتند. در همـ ــود هسـ ــوم خـ %) در ژنـ

ها از جمله آب، خاك، رسوبات دریایی و اکوسیستم
ــم   ــن میکروارگانیس ــد. ای ــور دارن ــا داراي ... حض ه

ثانویه مانند هاي پتانسیل باالیی در تولید متابولیت
د ضـد  ا، مـو هـا کـش علـف ها، ها، آنزیمبیوتیکآنتی

از ). 9باشـند ( سرطان و دیگر ترکیبـات مفیـد مـی   
با خشکی تفـاوت زیـاد   که شرایط محیط دریا جانآ

هاي دریایی نسبت بـه همتایـان   دارد اکتینومیست
ــود آنتـــی ــد و بیوتیـــکزمینـــی خـ هـــاي جدیـ

نانوذرات نقره ). 10کنند (ي تولید میفردمنحصربه
هــا خاصــیت عصــاره اکتینومیســتازتولیــد شــده 

ضـــدمیکروبی و ضدســـرطانی دارنـــد و بـــرخالف 
تولید شـده بـه روش شـیمیایی اثـر     نانوذرات نقره 

). 11(ندارندعالی هاي یوکاریوتی سمی روي سلول
هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل عصاره محیط 

ه بـه  در تولیـد نـانوذرات نقـر   AHA2کشت ایزوله 
روش خارج سلولی و همچنین بررسی فعالیت ضـد  
میکروبــی نــانوذرات نقــره تولیــد شــده علیــه      

باشد.میهاي مورد آزمایش میکروارگانیسم

کارروش
دیلم با موقعیت رسوبات بین جزر و مدي ساحل 

دقیقه 3درجه و 30شرقی و دقیقه9درجه و 50
متــري توســط بیلچــه تینســا10شــمالی از عمــق 

ــع ــتریل و در  جمـ ــرف اسـ ــدند و در ظـ آوري شـ
ترین زمان به آزمایشگاه منتقل شد.کوتاه

ــراي جداســازي اکتینومیســت ــا، ب گــرم از 16ه
میلی لیتر آب دریاي اسـتریل حـل   100رسوب با 

ساعت روي شیکر قرار داده شـد.  1شد و به مدت 
میلـی لیتـر   1رقیق شدند و مقدار 10-6تا ها نمونه

میکروگـرم  5/0مقدارمختلف همراه باهاي از رقت
ــر   ــی لیت ــر میل ــیب ــتاتین وآنت ــک نیس 1/0بیوتی

ریفامپیسین در کنار شعله، میکروگرم بر میلی لیتر 

منظـور  هـا بـه  بیوتیکبه محلول افزوده شد. از آنتی
هـاي احتمـالی   قـارچ ها و جلوگیري از رشد باکتري

ــد. ــاي پلیــتاســتفاده گردی ــا در دم درجــه28ه
روز قــرار 10گــراد در انکوبــاتور بــه مــدت ســانتی
هاي متعددي روز، کلنی10پس از گذشت گرفتند.

هـاي مختلـف ایجـاد    ها با رقـت بر روي همه پلیت
گردید.

بـه منظـور سـنتز    پس از جداسازي و شناسایی، 
.Nocardiopsis spنانوذرات نقـره، ایزولـه    AHA2

میلـی لیتـر محـیط کشـت     100درون ارلن حاوي 
LB گـراد  سانتیدرجه28روز در دماي 7مدت به

کشت داده شد. سپس محیط کشت حاوي باکتري 
دقیقــه 10، در مــدت 12000رشــد کــرده بــا دور 

سانتریفیوژ گردید و از محلـول رویـی بـراي سـنتز     
لتـر از  میلـی 10نانوذرات نقره استفاده شد. مقـدار  

لیتر آب مقطر اسـتریل  میلی1000این محلول به 
موالر نمک نیترات 01/0ید و پس از آن اضافه گرد

ارلن روي استیرر قرار گرفت نقره به آن افزوده شد.
تا محلول انکوبه شود و تغییرات رنگ محلول طـی  

پــس از انجــام سـاعت  102و 96، 72، 48، 24، 2
واکنش عکس برداري شد و نـانوذرات نقـره سـنتز    

ــپکتوفتومتري   ــتفاده از اس ــا اس ــده ب و UV-visش
پتانسیل زتا بررسی شد.

براي بررسی خواص ضد میکروبی نانوذرات نقـره  
آسـپرژیلوس  (زا بیمـاري قـارچ سـه سـنتز شـده از   

) و ي پنیسیلیومگونهوآسپرژیلوس نیجر، فالووس
اشریشیا ،باسیلوس سرئوسزا (بیماريباکتريپنج

ســالمونال وپروتئــوس ولگــاریس ،.کلبســیال، کلـی 
بــاکتري دانشــگاه علــوم از کلکســیون کــه)تیفــی

استفاده گردید. نـانوذرات  ،شدپزشکی زنجان تهیه
مختلف همراه با آب مقطـر  ساخته شده در ساعات

کنترل منفی) و موالر (01/0تریل و نیترات نقره اس
30هـاي  هر کدام با غلظتسیلین و نیستاتین پنی

کنترل مثبت) به عنوانبه(میکروگرم بر میلی لیتر 
هـاي  زا و قـارچ هـاي بیمـاري  ترتیب براي بـاکتري 

زا به روش چاهک آزمایش شد.بیماري

هایافته
پــس از جداســازي و شناســایی در ایــن تحقیــق 

.اکتینومیسـت  ایزوله AHA2  نوکـاردیوز گونـه ي ،
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قره بـه  اضافه کردن نمک نیترات ننانوذرات نقره با 
AHA2اکتینومیستایزولهآب مقطر حاوي عصاره

. دو سـاعت پـس از   سـنتز شـد  نوکـاردیوز گونه ي 
. شـدت  اضافه کردن نمک تغییر رنگ مشاهده شـد 

فزایش یافتـه و همـان  تغییر رنگ با گذشت زمان ا
102پس ازشود مشاهده می1گونه که در تصویر 

ساعت از شـروع آزمـایش شـدت تغییـر رنـگ بـه       
جهت تایید سنتز نـانوذرات نقـره   رسد.حداکثر می

نوکـاردیوز گونـه ي  بـا اسـتفاده از عصـاره ایزولـه    
AHA2ــپکتوفتومتري از و UV-visروش اســــــ

استفاده شد.گیري پتانسیل زتااندازه
-UVاسـپکتروفتومتري بـا   آنالیزنتایج حاصل از

visبا نانوذرات سنتز شده دهد که میزان نشان می
افزایش زمان، میزان جذب محلـول در طـول مـوج    

بـر  ).2ریتصـو (بد یاافزایش مینانومتر 420حدود 
گونـه کـه   هماننانوذرات اندازه Zetaاساس آنالیز 

انـدازه زتـا  پتانسـیل شود، مشاهده می3در تصویر 
30-40در حـدود را سـنتز شـده   واقعی نـانوذرات 

.دهدنشان مینانومتر 
ضـد میکروبـی نـانوذرات    آزمـون نتایج حاصل از 

زاي نقره سـنتز شـده علیـه پـنج بـاکتري بیمـاري      
،باسیلوس سرئوسال،یکلبس،اشریشیا کلی(انسانی

و سـه قـارچ   )سـالمونال تیفـی  ، پروتئوس ولگاریس
ــاري ــانزاي بیمـ ــالووس(یانسـ ــپرژیلوس فـ ، آسـ

بـه روش و گونه ي پنیسـیلیوم) آسپرژیلوس نیجر
نشـان داده شـده  4ریتصـو و1جـدول  چاهک در 

.است
02/0بـا غلظـت   اساس نتایج به دسـت آمـده  بر 
اثر بازدارندگی آن بر تمـامی  ، ساعت72طی موالر

هالـه  ترینها مشاهده شد کـه بیشـ  میکروارگانیسم
5/16±1اندازه با یالکلبسمربوط به باکتریایی ضد 

گونـه ي  و علیه قارچ مربوط به قـارچ متر بودیلیم
متر نشان داد.میلی7/15±5/0اندازهبا پنیسیلیوم

اثر بازدارنـدگی  ، ساعت72طی موالر01/0غلظت 
هـا مشـاهده شـد کـه     آن بر تمامی میکروارگانیسم

ــه ترینبیشــ ــوط ب ــه مرب ــه ي والیکلبســهال گون
ــدازه پنیســیلیوم ــا ان ــب ب ــه ترتی 16و5/16±1ب

مشـاهده  1گونه که در جدول همانمتر بود.یلیم
اثـر  ،سـاعت 96طـی  مـوالر  01/0غلظت ،شودمی

ها مشاهده بازدارندگی آن بر تمامی میکروارگانیسم
ــ  ــه بیش ــد ک ــه ترینش ــوط ب ــه مرب ــه ي هال گون

يحدجب الف
ساعت پـس از انجـام، (ج)   24موالر. (الف) دو ساعت  پس از انجام، (ب) 01/0تغییر رنگ مشاهده شده در واکنش بین عصاره اکتینومیست و نیترات نقره -1تصویر

ساعت در دماي اتاق102ساعت و (ي)  96ساعت، (ح) 72ساعت،  (د) 48

نـانوذرات نقـره محـیط کشـت فاقـد      سـنتز  طیف جذبی محلـول  -2تصویر
ــاکتري  ــتب ــوج  در AHA2اکتینومیس ــول م ــانومتر در 800-400ط ن

سنتزفهاي مختلزمان

سنتز شدهنمودار پتانسیل زتا نانوذرات نقره -3تصویر
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بـه ترتیـب بـا    اشریشیا کلیوکلبسیال،پنیسیلیوم
بـود. متـر  میلی17±1و 17±5/0، 5/18±0اندازه 

موالر01/0غلظت بر اساس نتایج به دست آمده با 
اثـر بازدارنـدگی آن بـر تمـامی     ، سـاعت 102طی 

تـرین هالـه   که بیشها مشاهده شد میکروارگانیسم
گونه ي پنیسـیلیوم سالمونال و ،کلبسیالمربوط به

20±1و 20±5/0، 21±5/0بـه ترتیـب بـا انــدازه    
اثر باز دارندگی نانوذرات سنتز شده با بود.متر میلی

اثر بازدارندگی آن ، نیترات نقرهموالر 01/0غلظت 
کــه هــا مشــاهده شــدبــر تمــامی میکروارگانیســم

بـا  کلبسیالمربوط بهضد باکتریایی هاله ترینبیش
متر و ضد قارچی مربوط به میلی5/17±5/0اندازه 

.گونه ي پنیسـیلیوم و آسپرژیلوس نیجرهايقارچ
متـر  میلی7/9±6/0و7/9±5/0اندازه ترتیب با به

محاسبه شد.
اساس نتایج به دسـت آمـده، نـانوذرات سـنتز     بر

ســاعت پــس از انجــام واکــنش    102شــده در 
ــیش ــان    ب ــت و در می ــاري را داش ــر مه ــرین اث ت
سـالمونال تیفـی و  ،کلبسـیال زا هاي بیماريباکتري

، 20±5/0، 21±5/0بـه ترتیـب   باسیلوس سرئوس
هـاي مهـاري را   بیشترین هالـه متریلیم5/0±15

هـاي  قـارچ بیشترین اثر مهاري علیه و نشان دادند 
گونـه ي  زايرا در مقابـل قـارچ بیمـاري   زابیماري

متر مشاهده شد.میلی20±1با پنیسیلیوم

بحث و نتیجه گیري
جهـت  AHA2زولهیادر تحقیق حاضر از عصاره

سنتز نانوذرات نقره استفاده گردید. با اضافه کردن 

نمـک نیتـرات نقــره بـه آب مقطــر حـاوي عصــاره     
AHA2 ناچیز مشاهده صورتبهدر ابتدا تغییر رنگ

اي ساعت محلول به رنگ قهوهدوشد و پس از طی 
، 72، 48، 24این تغییـر رنـگ بعـد از    تغییر یافت. 

اي قهـوه ساعت شدت یافت و به حالـت 102و 96
تیره در آمد. نتـایج اسـپکتوفتومتري طـی سـاعات     
ذکر شده بررسی شد و نتایج حاکی از آن بـود کـه   
با افزایش زمان، افزایش میـزان جـذب محلـول در    

نانومتر به دلیل کاهش یـون  420-450طول موج 
نانوذرات نقره مشاهده صورتبهها نقره و تجمع آن

روي سنتز ديشد که با مطالعه چهاردولی و خدادا
نانوذرات نقـره بـا اسـتفاده از عصـاره میـوه بلـوط       

مطابقت دارد.
فعالیت ضد میکروبـی نـانوذرات سـنتز شـده در     

اشریشـیا  هـاي تحقیق حاضر روي میکروارگانیسـم 
، سالمونال تیفی، پروتئوس ولگاریس،کلبسیال،کلی

آسـپرژیلوس  ،آسپرژیلوس نیجر، باسیلوس سرئوس
ه اثبات رسید که با بو گونه ي پنیسیلیومفالووس

اشریشیا کلیاردولی و خدادادي که روي نتایج چه
ــده  ــام شــ ــه  انجــ ــوانی دارد. در مطالعــ همخــ

Manivasaganــاران ــد و همکـ ــواص ضـ روي خـ
ــانوذرات نقــره ســنتز شــده از عصــاره  ــی ن میکروب

MBRC-1 نشـــان داد کـــه نوکـــاردیوزگونـــه ي
علیـه ضـد میکروبـی  نانوذرات سنتز شده فعالیـت  

آسپرژیلوس نیجـر ) ومیلی متر13(اشریشیا کلی
. همچنـین  )11(دهنـد ) را نشان میمیلی متر16(

در ابتداي سنتز نانوذرات نقره تغییر رنگ مشـاهده  
-قهوهصورتبهساعت تغییر رنگ 24نشد و بعد از 

).Mean± S.D(mm)(هاي مختلف به روش چاهکنتایج آزمون ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده در ساعت-1جدول 
02/0غلظتمیکروارگانیسم

ساعت72- موالر
موالر 01/0غلظت
ساعت72-

-موالر 01/0غلظت
ساعت96

-موالر 01/0غلظت
ساعت102

موالر 01/0غلظت
نیترات نقره-

آب 
مقطر

PenNys

E. colib1±15b1±14a1±17a1±5/16c5/0±5/11--Nt
P. volgarisb14c1±12c1±12c1±12c5/0±5/12-a20Nt
B. cereusc5/0±5/11c5/0±5/11ab5/0±14a5/0±15c1±11-b13Nt

Klebsiella sp.b1±5/16b1±5/16b5/0±17a5/0±21b5/0±5/17--Nt
S. typhib5/0±5/10c5/0±5/9bc10a5/0±20-bc10Nt
A. flavusb5/0±5/9b5/0±2/9b5/0±10b1±5/10c5/0±5/7-Nta1±12
A. nigerc5/0±7/10c5/0±2/10c5/10b1±7/12c5/0±7/9-Nta17

Penicillium sp.c5/0±7/15c5/0±16b5/18a1±20e6/0±7/9-Ntd1±12
Nys ،نیستاتین :Penسیلین، : پنیNt،حروف : تیمار نشده استa ،b وcهاي آزمایشی استدار بین گروهدر هر ردیف نشانه وجود اختالف معنی.



و همکارانیجانیعلحسن

1395http://rjms.iums.ac.irشهریور، 147، شماره 23دوره پزشکی رازيعلوم مجله

78

اي بود و نتایج اسـپکتوفتومتري نشـان داد کـه بـا     
جذب محلـول در طـول مـوج    افزایش زمان میزان 

نانومتر افزایش یافت که با نتایج این تحقیـق  420
د. مطالعــــات دیگــــري توســــط همخــــوانی دار

Shirvastava) ــال ــاران در ســ ) و 2007و همکــ
Gozmal) روي فعالیت )2012و همکاران در سال

هایی مانند ضد میکروبی نانوذرات نقره علیه باکتري
آرئوس و پسودوموناس ، استافیلوکوك اشریشیا کلی

انـد کـه   نیز انجام شـده و اعـالم داشـته   آئورجینوزا
فعالیت نانوذرات نقره وابسته به غلظت بوده و براي 

هاي گـرم  هاي گرم منفی نسبت به باکتريباکتري
کـه بـا   ) 14و 13(مثبت چشـمگیرتر بـوده اسـت    

هالـه عـدم رشـد    دهـد  تحقیق حاضر که نشان می
وکلبسـیال ،اشریشـیا کلـی  فیهاي گرم منباکتري

نســبت بــه بــاکتري گــرم مثبــتســالمونال تیفــی
ایـن  بیشتر است همخوانی دارد.باسیلوس سرئوس

هـاي  باکترياند که تفاوت بین مطالعات ابراز داشته
گرم منفی و گرم مثبت در مقابل نانوذرات نقره بـه  

باشــد. هــا مربــوط مــیآنســاختار دیــواره ســلولی 
هاي گرم منفی داراي دیواره سـلولی نـازك  باکتري

هستند کـه اسـتحکام کمـی دارد و از طـرف     تري
اي هاي گرم منفی الیـه دیگر سطح بیرونی باکتري

از لیپوپلی ساکارید وجود دارد که داراي بار منفـی  
است. وجود بار منفی در سطح سـلول بـاکتري بـر    
هم کنش بین نانوذرات نقره کـه داراي بـار مثبـت    

کنـد.  تر میهستند را با سلول باکتري آسانضعیف
در هم کـنش در ابتـدا باعـث ایجـاد منافـذ     این بر 

شود و سپس با ورود نانوذرات بـه  دیواره سلولی می

P.vulgarisKlebsilla sp.

E.coliB.cereus

Penicillium sp.S. typhi

تصاویر مربوط به فعالیت ضد میکروبی نانوذرات سنتز شده به روش چاهک- 4شکل 
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درون سلول باکتري، در مسیر رشد سلولی باکتري 
تداخل ایجاد شده و در نهایت باعث مرگ بـاکتري  

ــی ــه  م ــود. در مطالع ــارانPriyaraginiش و همک
نانوذرات نقره سنتز شـده از عصـاره اکتینومیسـت    

جداسازي شده از خاك باغچـه  PSBVIT-13سویه 
با مشاهده تغییر رنگ از حالت شفاف VITدانشگاه 
420اي تیره و میزان جذب در طول مـوج  به قهوه

نانومتر با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داشت و در 
ضــد میکروبــی بــه روش انتشــار بررســی فعالیــت

از فعالیتی مشاهده نشـد ولـی بـا اسـتفاده     سکدی
باسـیلوس  علیهروش چاهک فعالیت ضد میکروبی

هالـه مشـاهده شـده بـه     سـالمونال تیفـی  وسرئوس
کـه  )16(متر گزارش شدمیلی63/8و 8/6بیترت

102در مقایسه با نانوذرات سنتز شده طـی زمـان   
ساعت در تحقیق حاضر هاله عدم رشد کمتـري را  

در سـال  Sadhasivamمطالعـه  دردهد.مینشان 
فعالیت ضد میکروبی نـانوذرات نقـره سـنتز    2010

استرپتومایســـسشـــده بـــه روش زیســـتی از   
زايهـاي بیمـاي  میکـروب علیههیگروسکوپیکوس 

.ه استشدگزارشو کاندیدا آلبیکانزاشریشیا کلی
Singhــاران ــاکتري و همک ــاره ب ) VDP-5(از عص

نـانوذرات نقـره بـه روش    استرپتومایسـس گونه ي 
بیشترین جذب را در طول موج سبز سنتز کردند و 

نانومتر مشاهده کرده و بیشترین هاله مهاري 425
هـاي  حاصل از فعالیت ضد باکتریایی علیه بـاکتري 

باسـیلوس سـابتیلیس   و اشریشیا کلیزايبیماري
)Bacillus subtilis(مشاهده شده است)17(.

نانوذرات 2015Saminathanدر سال همچنین 
گونــه ي نقــره ســنتز شــده بــا اســتفاده از عصــاره 

داده و قـــراررا مـــورد مطالعـــه استرپتومایســـس
نانومتر450میزان جذب را در طول موج بیشترین

گزارش کرد. همچنـین در ایـن مطالعـه بیشـترین     
فعالیت ضد میکروبی نـانوذرات سـنتز شـده علیـه     

.)18(گزارش شده استکلیاشریشیا باکتري
بر اساس نتایج ضد میکروبی نانوذرات سنتز شده 
در این تحقیـق، بـا افـزایش زمـان، میـزان جـذب       

نانومتر افزایش 420حدود در محلول در طول موج 
یافت و همچنین فعالیت ضد میکروبی بـا افـزایش   

شد. بین افـزایش زمـان انکوبـه شـدن     ترزمان بیش
محلول حاوي نانوذرات نقره و افزایش فعالیت ضـد  

بـاط مسـتقیم وجـود دارد کـه نشـان      میکروبی ارت
هـاي نقـره فرصـت    دهد با افزایش زمـان، یـون  می
براي تبدیل شدن به نانوذرات نقره دارند.تريبیش

اختالفات بین نتایج فعالیت ضد میکروبی عصاره
هـاي ایـن تحقیـق و نتـایجی کـه در      ستاکتینومی

توانـد تحـت   دست آمده است مـی ه مطالعات قبل ب
آوري تاثیر چندین فاکتور مانند مکان و فصل جمع

ها، اخـتالف در جـنس و گونـه مـورد     اکتینومیست
گیـري کـه در   هاي عصارهمطالعه، اختالف در روش

این تحقیق فقـط از محـیط کشـت القـایی جهـت      
ــري اســتفادعصــاره ــه در ؛ه شــدگی در صــورتی ک

ــالل  ــر از ح ــات دیگ ــراي  مطالع ــی ب ــاي مختلف ه
گیري استفاده شده بود و در نهایـت تفـاوت   عصاره

-تواند حساسیت متفاوت سـویه در سنجش که می
هاي هدف را منجر شود، مربوط باشد.
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Abstract
Background: Silver nanoparticles have been widely used in various biomedical applications
and drug delivery systems. The biosynthesis of nanoparticles has been proposed as a cost
effective environmental friendly alternative to chemical and physical methods. In the present
study, synthesis of nanoparticles using a novel Nocardiopsis sp. AHA2 has been attempted.
We used culture supernatant of Nocardiopsis sp. AHA2 for the biologically synthesis of
silver nanoparticles and study of its antimicrobial activity.
Methods: Marine sediment samples were collected from depth of 10th centimeter. Serial
dilution was made for screening of marine actinomycetes using SCA medium. After isolation
and characterization of Nocardiopsis sp. AHA2, the reduction of silver ions occurred when
silver nitrate solution (0.01 M) was treated with the Nocardiopsis sp.AHA2 culture
supernatant at room temperature. Nanoparticles were characterized by UV-visible, Zeta
potential. Antimicrobial activity of the prepared silver nanoparticles against bacteria and
fungi pathogens was assayed using well diffusion assay.
Results: Silver nanoparticles were successfully synthesized in the culture supernatant of
Nocardiopsis sp. AHA2. During the experiment, the appearance of a dark brown color
indicated the formation of silver nanoparticles. In the UV-visible spectrum, maximum peak
was observed between 420 nm, indicating the presence of AgNPs.
Conclusion: AgNPs displayed antimicrobial activity against all used pathogenic
microorganisms. Nocardiopsis sp. AHA2 can be a good candidate for the synthesis of the
AgNPs using silver nitrate.
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