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سبز()Cuminum cyminum L.
و ارزیابی فعالیت زیستی آن ها
رویا کرمیان ،1جمال الدین کمال نژاد
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 )1گروه زیست شناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
تاریخ پذیرش8931/9/93 :

تاریخ دریافت8931/88/81 :

مقدمه :گزارش های فراوانی در مورد کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی و نیز کاربرد نانوذرات فلزی در حوزه های مختلف زیست پزشکی
وجود دارد .هر چند سنتز نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره های گیاهی و بررسی اثرات دارویی آن ها موضوعی نسبتاً جدید است .گیاه دارویی زیره
سبز( )Cuminum cyminum L.دارای طیف وسیعی از متابولیت های ثانویه با قدرت احیاکنندگی باال است که می توان از آن ها در یک مسیر
سبز برای بیوسنتز نانوذرات نقره استفاده نمود .هدف از این تحقیق ،آنالیز فیتوشیمیایی عصاره آبی بذر زیره سبز ،بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از این
عصاره ،دستیابی به شرایط بهینه جهت سنتز این نانوذرات و نیز ارزیابی فعالیت زیستی عصاره و نانوذرات نقره تولید شده است.
مواد و روش ها :محتوای فنل تام ،فالونوئید تام ،قندهای احیاکننده ،نشاسته و اسید آسکوربیک به ترتیب توسط معرف های فولین-سیوکالتو،
کلرید آلومینیوم ،اسید دی نیترو سالیسیلیک ،آنترون و دی نیترو فنیل هیدرازین اندازه گیری شد .تائید احیاء یــــون های نقره توســـط روش های
طیف سنجی مرئی-فرابنفش( ،)UV-Visibleپراش پرتو ایکس( ،)XRDطیف سنجی تبدیل فوریه فرو سرخ( )FTIRو میکروسکوپی الکترونی
نگاره( )SEMانجام شد .فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها به روش مهار رادیکال آزاد  DPPHارزیابی شد .هم چنین فعالیت ضدمیکروبی عصاره و
نانوذرات تولید شده در برابر چهار سویه باکتری گرم مثبت و منفی به ترتیب شامل)Staphylococcus ،Bacillus cereus (PTCC 1247
) Escherichia coli (ATCC 35218) ،aureus (ATCC 25923و ) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853به
روش انتشار دیسک ارزیابی شد .فعالیت ضدقارچی نیز در برابر قارچ  Fusarium oxysporumبررسی شد.
یافته های پژوهش :نتایج آنالیز فیتوشیمیای ی نشان داد که عصاره آبی بذر زیره سبز غنی از ترکیبات فنلی و فالونوئیدی بوده و نیز واجد
قندهای احیاکننده ،نشاسته و اسید آسکوربیک است .میانگین اندازه نانوذرات تولید شده در آنالیزهای مختلف و در بهترین شرایط سنتز  5تا  55نانومتر
تعیین شد .نمونه های مورد مطالعه واجد فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی بوده(1 /55 :IC50تا  1/76میلی گرم بر میلی لیتر) و عصاره به همراه
نانوذرات نقره اثرات هم افزایی در مهار رادیکال آزاد  1/55 :IC50(DPPHتا میلی گرم بر میلی لیتر) نشان دادند .به عالوه این عصاره ها فــعالیت
ضدمیکروبی و ضدقارچی خوبی نیز در برابر برخی از باکتری ها و قارچ مورد مطالعه نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری :ترکیبات ثانویه فراوان موجود در گیاه زیره سبز دارای توانایی احیاء و پایدار نمودن نانوذرات نقره می باشند .عصاره بذر و
نانوذرات تولید شده توسط عصاره این گیاه ،دارای فعالیت زیستی قابل توجهی بوده و در آینده می توان از آن ها به عنوان منابعی طبیعی جهت تولید
مکمل های آنتی اکسیدانی غذایی یا دارویی استفاده نمود.

واژه های کلیدی ،Cuminum cyminum L :فعالیت آنتی اکسیدانی ،فعالیت ضدقارچی ،فعالیت ضدمیکروبی ،نانوذرات
نقره
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مقدمه
در سال های اخیر نانوذرات به دلیل کاربرد وسیع در
حوزه های کاتالیز ،فتونیــک ،اپـــتوالـــکترونیک،
نشان گذاری بیــولوژیـــکی ،داروســـازی ،کنترل
آلودگی های محیطی ،سیستم های تحویل دارو و
شیمی مواد بســـیار مــورد توجه قرار گرفته اند(.)1
تکنیک های شیمیایی و فیزیکی که جهت سنتز
نانوذرات به کار می روند ،اغلب بسیار گران قیمت
هستند و معموالً وجود بقایای واکنشگرهای سمی و
بعضاً سرطان زای حاصل از این تکنیک ها ،منجر به
عدم کاربرد زیستی نانوذرات حاصل می شود .بنا بر این
توسعه روش های پاک ،غیرسمی و مقرون به صرفه
جهت سنتز نانـــوذرات با اســتفاده از گیاهان و
میکروارگانیسم ها بسیار ارزشمند است .اگر چه موفقیت
در استفاده از میکروارگانیسم هایی چون باکتری ها و
دیاتومه ها کامالً به آگاهی از رفتار این ارگانیسم ها
بستگی داشته و به دلیل هزینه های باال برای تهیه و
نگهداری آن ها ،کمتر مورد توجه هستند( .)2امروزه
استفاده از گیاهان به عنوان منابع تجدیدپذیر و ارزان
جهت سنتز سبز نانوذرات بسیار مورد توجـــه قرار
گرفته اند .مزیت بهره گیری از عصاره و اسانس گیاهان
در سنتز نانوذرات ،حضور تنوع وسیعی از متابولیت های
ثانویه(مانند پلی فنل ها ،آلکالوئیدها ،ترپنوئیدها،
کوئینون ها ،تانن ها و )....در آن ها است که در عمل
احیاء زیستی یون دخیل هستند( .)2،5در حال حاضر از
بسیاری از گیاهان اعم از تک لپه و دولپه به منظور
تولید نانوذرات مختلف فلزی مورد استفاده قرار گرفته و
کاربرد بسیاری دیگر از آن ها نیز در حال بررسی
است( .)5در میان نانوذرات فلزی ،نانوذرات نقره یکی از
مهم ترین و پرکاربردترین نانوذرات هستند که به شکل
گسترده در صنایع مختلف دارویی و بهداشتی-آرایشی
مورد استفاده قرار می گیرند .این نانوذرات با اندازه
مناسب و پایداری شیمیایی قابل توجه در شکل و اندازه
ثابت در محلول ها باقی می مانند .یکی از دالیل کاربرد
گسترده این نانوذرات ،پتانسیل ضدمیکروبی ،ضدقارچی
و آنتی اکسیدانی آن ها است .پتانسیل ضدمیکروبی
بالقوه نانوذرات نقره ،کاربرد آن ها را به عنوان یک
استراتژی مهم جهت غلبه بر مشکل جدی مقاومت به
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آنتیبیوتیک ها که سالمت بشر را تحدید میکنند،
معرفی می نماید .اگر چه نانوذرات نقره برای عوامل
بیماریزا مضرند ،اما برای غذاها ،بافت های زنده و در
نهایت برای انسان تقریباً بی ضرر می باشند .زیرا
خاصیت زیستی ذرات نقره به ویژگی های فیزیکی و
شیمیایی آن ها به ویژه ابعاد آن ها بستگی دارد ،به
نحوی که با تبدیل ذرات به ابعاد کوچک در حد نانومتر،
خاصیت ضدمیکروبی آن ها به شــــدت افزایـــش
می یابد( .)5اگر چه سابقه تحقیق در مورد نانوذرات نقره
و خواص آن ها طوالنی است ،اما پژوهش در زمینه
تولید آن ها به کمک عصاره های گیاهی در پاسخ به
نیاز روزافزون به تولید ترکیبات ایمن و سازگار با محیط
زیست و سالمت انسان به سال هـــای اخیر مربوط
می شود.
زیره سبز( )Cuminum cyminum L.متعلق به
تیره چتریان است که از گیاهان دارویی مهم و
اقتصادی ایران به شمار می رود و گسترش نسبتاً
وسیعی در مناطق مختلف کشور دارد .این گیاه در
مناطق مدیترانه ای و در جنوب غــرب و مرکز آسیا
می روید( .)7زیره سبز در استان های خراسان ،یزد،
کرمان ،اصفهان و برخی نقاط دیگر ایــران کشــت
می شود .بذر زیره سبز حاوی  5درصد اسانس و مقادیر
فراونی از ترکیبات پلی فنلی مانند فالونوئیدهای
گلوکوزیدی و بسیاری از آمینواسیدهای آزاد است که
بسیاری از خواص دارویی این گیاه به حضور آن ها
مربوط می شود( .)6هدف از پژوهش حاضر ارزیابی
فیتوشیمیایی(تعیین محتوای فنل و فالونوئید کل،
قندهای احیاکننده ،نشاسته و اسید آسکوربیک) عصاره
آبی بذر زیره سبز و بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از
این عصاره است .هم چنین فعالیت زیستی عصاره و نیز
نانوذرات نقره تولید شده(فعالیت های آنتی اکسیدانی،
ضدمیکروبی و ضدقارچی) مورد بررسی قرار گرفتهاست.
مواد و روش ها
تهیه بذر زیره سبز :بذر گیاه دارویی زیره
سبز( )Cuminum cyminum L.بومی اصفهان از
شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید.
تهیه عصاره بذر :ابتدا  5گرم بذر زیره سبز در الکل
 67درصد به مدت  2دقیقه غوطه ور شدند .سپس
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بذرها با هیپوکلریت سدیم  57درصد به مدت  5دقیقه
ضدعفونی و آن گاه با آب مقطر شسته شدند .جهت
تهیه عصاره ،بذرها در  57میلی لیتر آب مقطر در دمای
 67درجه سانتی گراد به مدت  57دقیقه خیسانده شدند.
عصاره استخراج شده از بذرها با استفاده از کاغذ واتمن
شماره  1صاف و از آن برای تهیه نمونه استفاده شد.
تعیین محتوای فنل تام :به منظور تعیین محتوای
فنل تام 7/125 ،میلی لیتر عصاره بذر با  7/5میلی لیتر
آب مقطر مخلوط گردید .سپس  7/125میلی لیتر معرف
فولین-سیوکالتو به همراه  1/25میلی لیتر کربنات
سدیم  6درصد به آن اضافه شد و به مدت  5دقیقه در
دمای اتاق نگهداری گردید .مخلوط حاصل با آب مقطر
به حجم  5میلی لیتر رسانده شد و به مدت  07دقیقه در
دمای اتاق نگهداری گردید .در نهایت جذب نمونه ها
در طول موج  677نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
(Perkin Elmerمدل ،UV/Visible-Lambda 45
آمریکا) قرائت شد .محتوای فنل تام نمونه های مورد
مطالعه در سه تکرار با استفاده از منحنی استاندارد اسید
گالیک محــاسبه و به صورت معــادل میــلی گرم
اسیدگالیک( )GAEبر گرم وزن خشک بیان شد(.)8
تعیین محتوای فالونوئید تام :به منظور تعیین
محتوای فالونوئید تام 7/5 ،میلی لیتر عصاره با 7/5
میلی لیتر کلرید آلومینیوم  2درصد متانولی مخلوط
گردید و به مدت  17دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد.
سپس جذب نمونه ها در طول موج  578نانومتر توسط
دستــگاه اسپکـــتروفتــــومتر (Perkin Elmerمدل
 ،UV/Visible-Lambda 45آمریکا) قرائت شد.
محتوای فالونوئید تام نمونه ها در سه تکرار با استفاده
از منحنی استاندارد کوئرستین محاسبه و به صورت
معادل میلی گرم کوئرستین بر گرم وزن خشک بیان
شد(.)0
سنجش محتوای نشاسته :به منظور تعیین محتوای
نشاسته 5 ،گرم پودر بذر جهت خارج نمودن قندها با
اتانول  67درصد چندین بار شسته شد ،تا حدی که با
معرف آنترون تغییر رنگی مشاهده نگردید .نمونه پس از
شستشو با الکل خشک شده و در  177میلی لیتر آب
مقطر جوشانده شد ،تا عصاره بدون قند به دست آید.
سپس  1میلی لیتر از عصاره حاصل خشک شد و در
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اسید پرکلریک  77درصد حل شد .آن گاه به آن 5
میلی لیتر معرف آنترون اضافه شد و در حمام آب جوش
به مدت  8دقیقه نگهداری گردید .شدت رنگ سبز تیره
ایجاد شده در طول موج  757نانومتر توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر ( Perkin Elmerمدل UV/Visible-
 ،Lambda 45آمریکا) اندازه گیری شد و مقدار نشاسته
با استفاده از منحـــنی اســـتاندارد گلوکز محاسبه
گردید(.)17
تعیین محتوای قند احیاکننده کل :به منظور
سنجش محتوای قند احیاکننده کل ،به  177میلی لیتر
عصاره  1میلی لیتر آب مقطر و  1میلی لیتر معرف اسید
دی نیتروسالیسیلیک اضافه شد و سپس مخلوط حاصل
به مدت  5دقیقه در دمای  177درجه سانتی گراد
نگهداری گردید .در نهایت میزان جذب نمونه ها در
طول موج  557نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
(Perkin Elmerمدل ،UV/Visible-Lambda 45
آمریکا) قرائت شد .مقدار قند احیاکننده کل با استفاده از
منحنی استاندارد مالتوز محاسبه گردید(.)11
سنجش محتوای اسید آسکوربیک :به منظور
ارزیابی محتوای اسید آسکوربیک 2 ،میلی لیتر عصاره
بذر در روتاری تا حد خشک شدن تبخیر شد .سپس به
آن  2میلی لیتر اسید اگزالیک  5درصد اضافه و با برم
مخلوط گردید .به مخلوط واکنش  1میلی لیتر معرف
دی نیترو فنیل هیدرازین به همراه  2قطره تیواوره 17
درصد اضافه شد .مخلوط حاصل به مدت  5ساعت در
دمای  56درجه سانتی گراد نگـــهداری شـــد تا
کریستال های نارنجی-قرمز رنگ تشکیل گردند.
سپس کریستال های حاصل در  6میلی لیتر اسید
سولفوریک  87درصد حل شدند .آن گاه جذب محلول
در طول موج  557نانومتر توسط دستگاه
اســپکـــتروفتـــومــتر ( Perkin Elmerمــــدل
 ،UV/Visible-Lambda 45آمریکا) قرائت گردید.
مقدار اسید آسکوربیک با استفاده از منحنی استاندارد
اسید آسکوربیک محاسبه شد(.)12
بیوسنتز نانوذرات نقره :به منظور سنتز نانوذرات
نقره 25 ،میلی لیتر محلول نیترات نقره(مرک ،آلمان) به
 5میلی لیتر عصاره بذر اضافه شد و جهت انجام واکنش
به مدت  25ساعت در دمای  27درجه سانــتی گراد
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آنالیز طیف سنجی مرئی-فرابنفش(:(UV-Visible
جهت اثبات وجود نانوذرات نقره ،طیف جذبی نانوذرات
سنتز شده توسط دستگاه اسپــــکتروفــتومتر Perkin
(Elmerمدل  ،UV/Visible-Lambda 45آمریکا)
تهیه شد .بدین منظور از عصاره تیــمار شــــده در
زمان های مختلف نمونه گیری انجام شد و بالفاصله
قبل از خشک شدن نمونه ،میزان جذب در محدوده
طول موج  527تا 557نانومتر قرائت شد .این محدوده
طول موج مربوط به عنصر نقره است و بسته به اندازه و
شکل این ذرات در طیف جذبی نوســـان مشـــاهده
می شود.
آنالیز پراش پرتو ایکس( :)XRDاز آنالیز پراش پرتو
 Xبه منظور بررسی وجود نانوذرات سنتز شده توسط
عصاره بذر استفاده شد .در حقیقت این روش تشکیل
مرحله ای نانوذرات احیا شده زیستی را مورد بررسی
قرار می دهد .بررسی وجود ساختار کریستالی نانوذرات
سنتز شده با در نظر گرفتن منبع پرتوی  Kaالمپ
مسی با طول موج پرتو  Xدر  λ=1.54 A0و محدوده
زاویه براگ(˚ )30˚≤2θ≤80توسط دستگاه پراش پرتو
 Xمدل (APD 2000ایتالیا) انجام شد.
آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه فرو سرخ :جهت
آنالیز طیف سنجی مادون قرمز ،به  25میلی لیتر
محلول نیترات نقره  1میلی موالر(مرک ،آلمان)5 ،
میلی لیتر عصاره بذر اضافه شد و به مدت  25ساعت در
دمای  27درجه سانتی گراد نگهداری گردید .بعد از
اتمام واکنش ،نمونه به مدت  57دقیقه با سرعت 5777
دور در دقیقه سانتریفوژ و سپس محلول رویی جدا شد.
این عمل جهت اطمینان سه بار تکرار شد .پس از
سانتریفوژ ،نمونه خشک شد و پودر به دست آمده جهت
آنالیز با دستگاه (Perkin Elmer FT-IRمدل ،GX
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نگهداری گردید .به منظور دستیابی به شرایط بهینه
جهت سنتز نانوذرات نقره ،از غلظت های مختلف
نیترات نقره( 2 ،1/5 ،1 ،7/5و  5مـــیلی موالر)،
غلظت های مختلف عصاره( 7/8 ،7/7 ،7/5 ،7/2و 1
میلی گرم بر میلی لیتر) ،دماهای مختلف( 57،27 ،5و
 77درجه سانتی گراد) و زمان صفر تا  257دقیقه و پس
از  25ساعت استفاده شد.
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آمریکا) مورد استفاده قرار گرفت .فرآیندی مشابه برای
عصاره انجام شد.
آنالیز میکروسکپی الکترونی نگاره( :)SEMبه منظور
تعیـین انـدازه و مورفولـوژی نـانوذرات تولید شده با
استفاده از میکروسکوپی الکترونی ،مخلوط واکنش سه
بار به مدت  15دقیقه با سرعت  12777دور در دقیقه
سانتریفوژ شـد .سپس چند قطره از رسوب حاصل بر
روی یک قطعه فویل آلومینیومی در دمای اتاق خشک
گردید و پس از خشک شدن ،توسط میکروسکوپ
الکترونـــی نگــــاره Philips SEM machine
(مدل  ،-CMC-300 KVهلند) عکــس بــرداری
صورت گرفت.
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی :فعالیت مهارکنندگی
رادیکال آزاد  DPPHدر نمونه های مورد مطالعه شامل
عصاره( 5میلی لیتر پودر گیاه 57+میلی لیتر آب مقطر)،
عصاره+نانوذره( 5میلی لیتر عصاره 25+میلی لیتر
نیترات نقره پس از انجام واکنش در  27درجه سانتی-
گراد) و نانوذره با غلظت های مختلف ،7/7 ،7/5 ،7/2
 7/8و  1میلی گرم در میلی لیتر از عصاره تهیه شد.
 2/5میلی لیتر از این عصاره با  1میلی لیتر محلول
متانولی  DPPHبا غلظت  5×17-5موالر مخلوط شد و
پس از آن که به شدت به هم زده شد ،به مدت 57
دقیقه نگهداری گردید .جذب مخلوط واکنش در طول
موج  516نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر Perkin
(Elmerمدل ،UV/Visible-Lambda 45آمریکا)
اندازهگیری شد .از اسید آسکوربیک به عنوان کنترل
استفاده شد(.)15
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی :فعالیت ضدمیکروبی
نمونه ها(عصاره ،عصاره+نانوذره و نانوذرات) در برابر
چهار سویه باکتری گرم مثبت و منفی شامل Bacillus
)Staphylococcus aureus ،cereus (PTCC 1247
)Escherichia coli (ATCC ،(ATCC 25923
) 35218و Pseudomonas aeruginosa (ATCC
) 27853به روش انتشار دیسک ارزیابی شد .بدین
منظور ،ابتدا از همه سویه های باکتریایی ،سوسپانسیون
8
معادل نیم مک فارلند( )1/5×17 cfu/mlتهیه شد.
سپس با استفاده از  177میکرولیتر سوسپانسیون تهــیه
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احیاء زیستی یون  Agبه  Agتوسط عصاره بذر انجام
شد .در اثر احیاء یون های نقره و تولید نانوذرات ،رنگ
نمونه ها از زرد کم رنگ به قهوه ای تبدیل شد که
نشانه تولید سوسپانسیون کلوئیدی نانوذرات نقره
است(شکل شماره  .)A-1تجربیات جهت یافتن غلظت
بهینه از میان غلظت های مختلف عصاره( 7/2تا 1
میلی گرم بر میلی لیتر) جهت سنتز نانوذرات نشان داد
که افزایش غلـــظت عـــصاره ،موجب افزایش سنتز
نانوذرات می گردد .هم چنین افزایش غلظت نیترات
نقره نیز باعث افزایش تولید نانوذرات می شود .بررسی
اثر دماهای مختلف در بازه زمانی صفر تا  257دقیقه نیز
نشان داد که دمای  27درجه سانتی گراد ،دمای بهینه
جهت سنتز این نانوذرات است(شکل شماره .)2

آنالیز طیف سنجی مرئی-فرابنفش(:)UV/Visible
طیف مرئی-فرابنفش مخلوط واکنش(شامل نیترات
نقره  1میلی موالر+عصاره در دمــای  27درجـــه
سانتی گراد) در  557نانومتر در شکل شماره  A-1ارائه
شده است .نتایج حاصل نشان داد که افزایش غلظت
عصاره ،باعث افزایش جذب در طول موج  557نانومتر
شده و در نهایت موجب افزایــش سنـــتز نانوذرات
می گردد(شکل شماره  .)A-2هم چنین با افزایش
غلظت نیترات نقره( 7/5تا  5میلی موالر) در زمان های
مختلــف(صفر تا  257دقیقه) ،تولید نانوذرات افزایش
می یابد(شکل شماره  .)B-2به عالوه نتایج حاکی از
آن بود که دمای  27درجه سانتی گراد ،دمای بهینه
جهت سنتز این نانوذرات بوده و افزایش دما راندمان
سنتز را کاهش داد .در دمای  5درجه سانتی گراد نیز
میزان واکنش پائین بود(شکل شماره .)B-2
آنالیز پراش پرتو ایکس( :)XRDطیف XRD
مربوط به نمونه ها نشان دهنده حضور کریستال های
نانوذرات نقره سنتز شده به کمک عصاره بذر است .بر
اساس نمودار شماره الگو  XRDو اندیس میلر در
سطوح  227 ،277 ،111و  511که به ترتیب مربوط به
زوایای  77/521° ،55/211° ،58/125°و 60/712°
می باشند ،وجود نانوکریستال های نقره اثبات گردید که
در میان آن ها قله مربوط به زاویه  58/12°از اهمیت
بیشتری برخوردارست(شکل شماره  .)B-1بر اساس
832
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شده ،بر روی سطح محیط مولر هینتون آگار کشت
یکنواخت انجام شد( .)15پس از آن ،دیسک های
بالنک استریل(پادتن طب ،ایران) در غلظت های
مختلف  7/1 ،1و  7/71میلی گرم در میلی لیـــتر
نمونه ها غوطه ور شدند .در نهایت ،دیسک های تهیه
شده با فاصله معین از یکدیگر و از لبه درون پلیت ها
قرار داده شدند .پلیت ها به مدت 22ساعت در  56درجه
سانتی گراد نگهداری و سپس قطر هاله عدم رشد در
اطراف دیسک های حاوی عصاره اندازه گیری شد .قطر
هاله  7میلی متری به عنوان مقاوم در نظر گرفته شد.
هم چنین ،از دیسک حاوی آب مقطر به عنوان شاهد
منفی و از آنتی بیوتیک های جنتامایسین ،پنی سیلین و
استرپتومایسین به عنوان شاهد مثبت استفادهشد.
ارزیابی فعالیت ضدقارچی :فعالیت ضدقارچی عصاره
و نانـــوذرات سنـــتز شــــده در برابر Fusarium
 oxysporumدر محیط Potatoes Dextrose (PDA
 )Agarمطالعه شد .نمونه ها در دو غلظت  577و
 1777پی پی ام تهیه و به محیط کشت اضافه شدند.
پس از  6روز رشد میسلیوم قارچ در پلیت کنترل( )rو
حاوی نمونه ها( )Rاندازه گیری شد .از فرمول زیر
جهت محاسبه فعالیت ضدقارچی استفاده شد:
 = R-r/R×100درصد فعالیت ضدقارچی
تحلیل آماری داده ها :داده های حاصل از هر
آزمایش با استفاده از نرم افزارهای  Excelو SAS
تجزیه و تحلیل شد و مقایسه میانگین ها به روش
دانکن در سطح  P<0.05انجام شد .نتایج حاصل از این
بــــررســـی به صـــورت میانــــگین±انحـــراف
معیار( )Mean±SDبیان گردید .نمونه ها در سه تکرار
بررسی شدند.
یافته های پژوهش
نتایج حاصل از آنالیز فیتوشیمیایی نشان داد که
عصاره آبی بذر زیره سبز( 5گرم در  57میلی لیتر آب
مقطر) دارای محتوای باالی فنل( 055±1/7میلی گرم
بر گرم وزن خشک) ،فالونوئید( 215±2/5میلی گرم بر
گرم وزن خشک) و نیز واجد مقادیر  7/725میلی گرم
بر گرم وزن خشک نشاسته 7/775 ،میلی گرم بر گرم
وزن خشک قند احیاکننده و  7/705میلی گرم بر گرم
وزن خشک اسید آسکوربیک می باشد(جدول شماره .)1

+

0
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بیوسنتز نانوذرات نقره و بهینه سازی شرایط سنتز:

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی بذر-...رویا کرمیان و همکاران

آنالیز طیف سنجی فرو سرخ تبدیل فوریه(:)FTIR
طیف فوریه فرو سرخ عصاره بذر قبل و پس از واکنش
در شکل شماره  B-1ارائه شدهاست .آنالیز FTIR
عصاره قبل از واکنش یک قله تقریباً بزرگ را در
نزدیکی  )5587 CM-1(5577 CM-1نشان داد .این قله
به شکل ضعیف تر در عصاره پس از واکنش احیاء
زیستی نیز مشاهده شد .هم چنین در آنالیز  FTIRیک
قله بزرگ نیز بین نقاط  1777 CM-1تا 2777 CM-1
( 1785/5 CM-1 ،1556CM-1و )1625/78 CM-1
مشاهده شد.
آنالیز میکروسکوپ الکترونی نگاره( :)SEMتصویر
میکروسکوپ الکترونی نگاره مربوط به نـانوذرات نقـره
سنتز شده نشان داد که این ذرات واجد اشکال کروی
هستند و اندازه ای در حدود  5تا  0نـانومتر دارند(شکل
شماره .)5
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی :نتایج حاصل از
بررسی میزان فعـــالیت آنتـــی اکسیدانی عــــصاره،

833
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طیف  XRDحاصل و فرمول زیر(دبای-شرر) ،اندازه
نانوذرات تشکیل شده معادل  15تا  55نانومتر تعیین
شد.
D = 0.9 λ /β Cos Ɵ
λ = 0.154 nm
که در آن  = βپهنای قله ها در نــصف ارتفاع
ماکزیمم = λ ،طول موج اشعه  Xبرابر با  1/55نانومتر،
 = θزاویه بین پرتو تابش و بازتابش و  = Dاندازه ذرات
بلوری می باشد.
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عصاره+نانوذره و نانوذره مورد مطالعه به روش مهار
رادیکال آزاد  DPPHدر جدول شماره  1ارائه شده
است .هر سه نمونه مورد مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی
قابل توجهی نشان دادند .هر چند تفاوت میان مقادیر
 IC50آن ها معنی دار نبود .در این مطالعه اسید
آسکوربیک فعالیت آنتی اکسیدانی باالتری نسبت به
سایر نمونه ها نشان داد .به عالوه نتایج نشان داد که
پتانسیل آنتی اکسیدانی نمونه ها با افزایش غلظت
افزایش می یابد.
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی و ضدقارچی :نتایج
حاصل از بررسی فعالیت ضدمیکروبی نمونه ها در
جدول شماره  2ارائه شده است .نتایج نشان داد که
نمونه ها در برابر اکثر باکتری های مورد مطالعه در این
پژوهش دارای فعالیت مهارکنندگی رشـــد بــــوده و
این فعالیت با افزایش غلظت مــــاده مـــوثره در
نمونه ها ،افزایش یافته است .نانوذرات نقره دارای
فعـــالیت ضدمیــــکروبی بیـــشتری در برابر
باکتــری های گرم منفی می باشند ،حـــال آن که
باکتــــری های گرم مثبت نسبت به نانوذرات نقــره
مقاومت نشان داده و  S.aureusمقاوم تر بود(جدول
شماره  .)2به عالوه نتایج حاصل نـــشان داد که
نــــمونه های مـــورد مطالعه دارای فعالـــیت ضد-
قارچی خوبی بـــوده و نانوذرات نقره به همـــراه
عصـــاره بذر ،اثر هـــم افــــزایی در فعالـــیت
ضدقـــارچی نشــــان دادند(جدول شماره  .)5هر چند
این تفاوت معنی دار نبود.
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در دمای  02درجه سانتی گراد :B .تصویر پراش  X-rayمربوط به نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره بذر و طیف مادون قرمز()FTIR
عصاره الف :قبل از واکنش ،ب :پس از واکنش

شکل شماره -0الف :تغییرات طیف  UV/Visibleمخلوط واکنش شامل غلظت های مختلف عصاره و نیترات نقره  1میلی موالر در دمای 02
درجه سانتی گراد ،ب :تغییرات طیف  UV/Visibleمخلوط واکنش شامل نیترات نقره  1میلی موالر و عصاره در غلظت  1میلی گرم
بر میلی لیتر در دماهای مختلف.

831
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شکل شماره  :A-1طیف  UV/Visibleمخلوط واکنش(نیترات نقره  1میلی موالر و عصاره در غلظت  1میلی گرم بر میلی لیتر) از زرد به قهوه ای

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی بذر-...رویا کرمیان و همکاران
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جدول شماره  .1محتوای فیتوشیمیایی عصاره آبی بذر زیره و فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد  DPPHتوسط نمونه های مورد مطالعه
نمونه
عصاره بذر
فنل تام
7/717 ± 7/055
عصاره  +نانوذره
نانوذره
اسید آسکوربیک
مقادیر ،میانگین  5تکرار  ±SDاست.

محتوای فیتوشیمیایی(میلی گرم بر گرم وزن خشک)
قند احیاکننده کل
نشاسته
فالونوئید تام
7/77 ± 7/775
7/775 ± 7/725
7/725 ± 7/215
-

اسید آسکوربیک
7/775 ± 7/705
-

DPPH
IC50
20/65
55/77
55/57
87/55

جدول شماره  .0فعالیت ضدمیکروبی نمونه های مورد مطالعه به روش انتشار دیسک
هاله ممانعت(میلی متر)
نمونه
)P. aeruginosa (-) E. coli (-
)B. cereus (+
)S. aureus (+
(میلیگرم بر میلیلیتر)
a
a
1
7/17 ± 8
7/55 ± 0
7/15 ± 8
7/52 ± 0
a
ab
عصاره
Na
Na
7
/1
7/22 ± 6
7/25 ± 6
b
Na
Na
Na
7/71
7/77 ± 6
a
a
Na
1
7/57 ± 15
7/11 ± 12
7/55 ± 6
b
b
عصاره  +نانوذره
Na
Na
7/1
7/71 ± 15
7/77 ± 8
c
Na
Na
Na
7/71
7/55 ± 17
a
a
Na
Na
1
نانوذره
7/22 ± 15
7/51 ± 15
b
b
Na
Na
7/1
7/18 ± 15
7/11 ± 0
c
b
Na
Na
7/71
7/55 ± 17
7/27 ± 8
جنتامایسین
آنتیبیوتیک
7/55 ± 15
7/27 ± 12
7/55 ± 28
7/57 ± 25
Na
Na
Na
Na
پنیسیلین
استرپتومایسین
7/57 ± 11
7/17 ± 15
7/16 ± 52
7/12 ± 16
مقادیر ،میانگین  3تکرار  ± SDاست .حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح  P<0.05است :Na .غیرفعال در برابر باکتری مورد مطالعه.
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شکل شماره  .3تصویر میکروسکوپ الکترونی نﮕاره نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره بذر
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احیاء زیستی یون های نقره با تغییر رنگ محلول
واکنشی از زرد به قهوه ای مشخص شد و تشدید این
رنگ نیز بیوسنتز بیشتر نانوذرات را نشان داد ،زیرا
خواص نوری نانوذرات بسته به شکل و اندازه آن ها
متغیر است .با افزایش غلظت یون نقره ،جذب مشاهده
شده نیز افزایش یافت .زیرا با افزایش مقدار یون فلزی،
یون های بیشتری احیاء شده و در نتیجه نانوذرات
بیشتری تولید خواهد شد .هم چنین مطالعات حاکی از
آن است که دما تاثیر به سزایی در میزان جذب و اندازه
نانوذرات سنتز شده دارد .با افزایش دمای محیط
واکنش ،مقدار جذب افزایش یافته ،اما اندازه نانوذرات
کاهش خواهد یافت( .)15افزایش دما ،احتمال و سرعت
برخورد مولکول های احیا کنـــنده و تثبیـــت کننده
یون های فلزی را افزایش می دهد ،به نحوی که پس
از احیاء و تثبیت ،مجالی برای اتصال نانوذرات سنتز شده
به یکدیگر و تولید نانوذرات با اندازه بزرگ تر وجود
نخواهد داشت( .)17اما کاهش در میزان جذب به دلیل

مرئی-فرابنفش(:)UV/Visible

بیوسنتز نانوذرات نقره و بهینه سازی شرایط سنتز:

آنالیز طیف سنجی

در اثر احیاء یون هــای نقره و تولید نانوذرات ،رنگ
نمونه ها از زرد کم رنگ به قهوه ای تغییر نمود که با
منابع موجود هم خوانی داشت .این تغــییر رنـــگ
نشان دهنده تولید سوسپانسیون کلوئیدی(هیدروسل)
نانوذرات نقره بود .خواص نوری نانوذرات فلزی یکی از
ویژگی هایی است که با شکل و اندازه آن ها تــغییر
می کند .تشدید رزونانس سطحی پالسمون مسئول
خواص نوری منحصر به فرد نانوذرات فلزی است که
تحت تاثیر عواملی چون اندازه ،شکل ،فاصله آن ها از
یکدیگر و نیز ضریب شــکست محیط پیرامونی تغییر
می کند( .)10با توجه به این که نانوذرات نقره در
محدوده  577تا  577نانومتر جذب دارند ،شکل شماره
 1نشان می دهد که باند جذب تشدید پالسمون
سطحی در  557نانومتر برای نانوذرات نقره سنتز شده
در این پژوهش نیز رخ داده است.
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بحث و نتیجه گیری
گیاه دارویی زیره سبز محتوی مقادیر فراوانی از
متابولیت ثانویه ماننـــد فـــنل ها ،فالونــوئیدها و
ترپنوئیدها است که می توانند به عنوان عوامل
احیاکننده زیستی در کنار متابولیت های اولیه نظیر
قندها و اسید آسکوربیک جهت تولید نانوذرات عمل
کنند .هم چنین حضور مقادیر قابل توجه نشاسته با
زمان تخریب نسبتًا طوالنی در محلول واکنش به
پایداری نانوذرات سنتز شده کمک نمودهاست.

افزایش بیش از حد دما می تواند به دلیل تجزیه و
تخریب ترکیبات احیاء کننده و پایدارکننده موجود در
عصاره گیاه باشد( .)16زمان نیز در سنتز و پایدار بودن
نانوذرات موثر است ،زیرا اگر فرآیند سنتز کامل نشده
باشد ،با گذشت زمان تولید نانوذرات بیشتر خواهد شد.
به عالوه زمان ،مهم ترین عامل در اثبات پایداری
نانوذرات سنتز شده است ،زیرا اگر با گذشت زمان در
میزان جذب نانوذرات نقره افزایشی مشاهده نشود،
حاکی از آن است که نانوذرات حاصل با گذشت زمان
کامالً پایدار هستند(.)18

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.5.128

جدول شماره  .3فعالیت ضدقارچی نمونه های مورد مطالعه در برابر F. oxysporum
نمونه
)(%فعالیت ضدقارچی
F. oxysporum
غلظت))ppm
a
577
عصاره
1/15 ± 57
b
1777
2/27 ± 72
a
577
عصاره  +نانوذره
1/70 ± 68
a
1777
5/55 ± 85
a
577
نانوذره
1/70 ± 62
a
1777
5/55 ± 85
a
577
نیترات نقره
7/01 ± 55
b
1777
2/55 ± 51
Na
آب مقطر
مقادیر ،میانگین  3تکرار  ± SDاست .حروف یکسان بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح  P<0.05است :Na .غیرفعال در برابر قارچ مورد مطالعه.

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی بذر-...رویا کرمیان و همکاران

جهت شناسایی گروه های فعال و گروه های عاملی
احیاکننده یون های نقره از تکنیک طیف سنجی تبدیل
فوریه فروسرخ استفاده شد .نتایج حاصل این آنالیز بر
روی عصاره بذر قبل و پس از واکنش با نیترات نقره
نشان داده شده است .مقایسه این دو طیف پتانسیل
زیستی عصاره بذر زیره سبز را در احیاء یون های نقره
نشان می دهد .طیف عصاره قبل از واکنش یک قله
تقریباً بزرگ را در نزدیکی )5587 CM-1(5577 CM-1
نشان داد که تائیدکننده حضور گروه هیدروکسیل به
عنوان یکی از عوامل فعال پایدارکننده نانوذرات نقره
است که در ترکیبات الکلی و فنلی عصاره حضور دارد.
هرچند این قله به شکلی ضعیف تر در عصاره پس از
واکنش احیاء زیستی نیز مشاهده شد که نشان می دهد
پلی اول ها احتماالً تنها ترکیبات مسئول احیاء زیستی
یون های نقره به نانوذرات آن نمی باشند .پس از
واکنش با نیترات نقره ،مقداری جا به جایی در محل و
ارتفاع قله ها در طیف فوریه عصاره بـذر ایــــجاد شده
است .این جا به جایی در محل قله های 5506 CM-1
و  2050 CM-1مربوط به شکسته شدن پیوندهای
هیدروژنی و ایفای نقش مستقیم هیدروژن در کاهش
بار و احیاء یون های نقره می باشد .جا به جایی در
محل قله ها از  1775 CM-1به  1778 CM-1بیانگر
قوی تر شدن گروه های مربوطه و جـــا به جـــایی از
 1515 CM-1به  1580 CM-1نشان دهنده شکسته
شدن پیوندهای مربوطه و آزاد شدن کربن و ازت و
831
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آنالیز طیف سنجی فرو سرخ تبدیل فوریه(:)FTIR
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آنالیز پراش پرتو ایکس( :)XRDدر طیف پراش
پرتو ایکس حضور قله های تیز در نواحی ،58/125°
 77/521° ،55/211°و  60/712°حاکی از موفقیت در
سنتز نانوذرات نقره است .آنالیز ساختاری نشان می دهد
که نانوذرات نقره دارای ساختار بلوری با شاخص های
میلر  227 ،277 ،111و  511می باشند .وجود قله های
تیز در الگوها نشان دهنده درجه باالیی از بلورینگی
نانوذرات است .قله  111از سایر قله ها شدیدتر است و
در نتیجه صفحات بلوری نانوذرات نقره بیشتر در این
جهت تشکیل شده اند .میانگین اندازه ذرات بلوری سنتز
شده با محاسبه فرمول دبای-شرر  15تا  55نانومتر
برآورد شد.

ایفای نقش آن ها در سنتز نانوذرات نقره است .اگر چه
مکانیسم قطعی تشکیل نانوذرات طی سنتز سبز ،هنوز
مشخص نیست ،اما به نظر می رسد ترپنوئیدها ،قندها،
فنل ها و ترکیبات دیگر موجود در عصاره های گیاهی
می توانند در سنتز نانوذرات فلزی مورد استفاده قرار
گیرند( .)27جـــذب در نـــــقاط CM-،1556 CM-1
 1785/51و  1625/78 CM-1در آنالیز  FTIRبا کشش
گروه های  C-O-Hو  C=Oترکیبات موجود در
عصاره ،ارتعاشات کششی گروه الکیل و اتصال  C-Cبه
یک حلقه بنزنی مطابقت دارد .این تطابق حاکی از
حضور عامل  CHOاست که میتواند عامل اصلی
احیاکننده  Ag+به  Ag0باشد که پس از واکنش به
عامل  COتبدیل شده است.
آنالیز میکروسکوپ الکترونی نگاره( :)SEMشکل
نـانوذرات نقـره سنتز شده در این پژوهش کروی بوده
و اندازه آن ها حدود  5تا  0نـانومتر بود .در غلظت های
کم نیترات نقره به دلیل هسته زایی کندتر ذرات،
نانوذرات بزرگ تری به وجود می آیند .در غلظت های
باال به دلیل هسته زایی سریع تر و در نتیجه افزایش
تعداد هسته ها در محلول واکنش ،نانوذرات نهایی ریزتر
می شوند .اندازه و شکل نانوذرات نقش مهمی در
بسیاری از کاربردهای دارویی آن ها دارند( .)21در این
پژوهش اندازه نانوذرات سنتز شده بین  5تا  55نانومتر
و شکل آن ها کروی بود .اگر چه شکل آن ها بسیار
شبیه به نانوذرات نقره سنتز شده توسط گیاهان دیگر
است ،اما اندازه آن ها در این پژوهش کوچک تر از
اندازه  61تا  117نانومـــتری اشاره شده در برخی
گزارش ها است(.)22
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی :استرس اکسیداتیو
ناشی از عدم تعادل در تولید رادیکال های آزاد در
واکنش های متابولیسمی است که منجر به آسیب به
لیپیدها ،پروتئین ها و اسیدهای نوکلئـــیک ســلول
می گردد .این آسیب ها ممکن است به دلیل پایین
بودن سطح آنتی اکسیدان ها و یا افزایش بیش از حد
تولید رادیکال هـــای آزاد در بدن باشــــد که با بروز
بیماری های مزمنی چون دیابت و سرطان در ارتباط
است( .)25از این رو تولید آنتی اکسیدان های سنتزی و
طبیعی جهت جلوگیری از استرس اکسیداتیو و اثرات
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مخرب آن ضروری است و در این راستا تولید نانوذرات
با توان آنتی اکسیدانی مناسب به روش سبز حائز
اهمیت خواهد بود .در روش های مختلف ارزیابی
فعالیت آنتی اکسیدانی ،فعالیت بیشتر ،با مقادیر IC50
کمتر گزارش می شود .هر سه نمونه مورد مطالعه در
این پژوهش فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی در
حذف رادیکال های آزاد  DPPHنشان دادند ،اما
فعالیت آن ها از اسید آسکوربیک کمتر بود .به عالوه
این فعالیت با افزایش غلظت افزایش یافت که با نتایج
مطالعات دیگر توافق داشت DPPH .یک رادیکال آزاد
است و با دریافت یک الکترون یا رادیکال هیدروژن به
یک مولکول پایدار تبدیل می شود .کاهش جذب در
 516نانومتر و تغییر رنگ محلول از بنفش به زرد حاکی
از آن است که نانوذرات نقره تولید شده دارای توانایی
انتقال هیدروژن به اکسیدان ها را داشته و واجد
خاصیت آنتی اکسیدانی هستند .هم چنین نتایج برخی
مطالعات نشان داده است که نانوذرات ترکیب شده با
عصاره های مختلف گیاهی دارای اثرات آنتیا کسیدانی
مشابه و یا نزدیک به آنتی اکسیدان های استاندارد
هستند( .)25نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نانوذرات
نقره سنتز شده توسط عصاره بذر زیره سبز دارای اثرات
آنتی اکسیدانی مناسبی بوده و از آن می توان در درمان
بسیاری از بیماری های ناشی از استرس اکسیداتیو
استفاده نمود.
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی و ضدقارچی :از دیرباز
تاکنون نقره به علت خواص ضدباکتریایی خود شهرت
یافته است .در واقع نانوذرات نقره به علت رهایش یون
نقره چنین خاصیتی را علیه باکتری های هـــوازی و
بی هوازی از خود نشان می دهند .اتصال این ذرات به
پروتئین های حاوی گوگرد در سطح غشاء باکتری ها،
امکان ورود و تغییر در مورفولوژی و نیز زنجیره تنفسی
باکتری را فراهم نموده و در نهایت با تاثیر بر روی
فرآیند مرگ سلولی منجر به مرگ عامــل بیـــگانه
می شود( .)25اصلی ترین ویژگـی نانوذرات نقـره
خاصیـت ضدباکتریایـی ایـن ذرات است و از این
ویژگی در پانسمان زخم ،پماد زخم های پوستی،
ضدعفونی کننده ها و پوشش های ابزار پزشکی استفاده
می شود .این ذرات طول مدت فرآیند ترمیم زخم را به
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علت کاهش فعالیت متالوپروتئازها و افزایش آپوپتوز
نوتروفیل ها کوتاه نموده و سبب طبیعی تر شدن ظاهر
اسکار می شوند .به عالوه در جهت گیری بهتر کالژن
و افزایش استحکام مکانیکی بافت موثر خواهند بود.
بررسی پانسمان های زخمی نشان داده اســت که به
کار گیری نقره جهت کاربردهای مشابه سمیت ایجاد
نمی کند و بر سلول های انسانی اثرات سوء ندارد .هم
چنین بررسی های اخیر نشان داده است که استفاده از
نانوذرات نقره در پمادهای پوستی سبب نفوذ نقره به
بستر زخم ،جذب توسط سلول های اپیدرمی حاشیه
زخم ،تجمع در بقایای زخم و در نهایت انتقال به
سیستم گردش خون محیطی می شود که به فرآیند
ترمیم زخم و جلوگیری از عفونت کمک می نماید(.)27
در این پژوهش فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی بذر
زیره سبز و نیز نانوذرات نقره تهیه شده از آن ،بر روی
چهار سویه باکتری و یک سویه قارچ ارزیابی شد .نتایج
نشان داد که نانوذرات در غلظت های به کار رفته،
اثرات ضدمیکروبی قوی تری نسبت به خود عصاره
داشتند و این فعالیت هم در عصاره و هم در محلول
نانوذرات ،وابسته به غلظت بود .نانوذرات نقره دارای
فعالیت ضدمیکروبی بیشتری در برابر باکتری های گرم
منفی می باشند ،حال آن که باکتری های گرم مثبت
نسبت به نانوذرات نقــره مـــقاومت نــــشان داده و
 ،S. aureusمقاوم تر بود .باکتری های S. ،B. cereus
 aureusو  E. coliبه عنوان عوامل آلوده کننده مواد
غذایی شناخته شده اند( .)26در پژوهش هایی دیگر در
زمینه فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره در برابر
باکتری های مختـــلف مانند S. aureus ،B. cereus
 P. aeruginosaو  E. coliمشخص گردیده است که
فعالیت نانوذرات وابسته به غلظت بوده و اثر آن ها بر
روی باکتری های گرم منفی نسبت به باکتری های
گرم مثبت چشمگیرتر اســــت( .)28تفاوت پاسخ
باکتری های گرم مثبت و گرم منفی به نانوذرات نقره،
به تفاوت موجود در ساختار دیواره سلولی آن ها مربوط
می شود .باکتری های گرم منفی دیواره سلـــولی
نازک تری داشته و وجود الیه لیپوپلی ساکاریدی منفی
بار در سطح بیرونی آن ها برهمکنش میان سلول
باکتری و نانوذرات نقره را که واجد بار مثبت ضعیفی
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 هر چند تفاوت معنی داری میان فعــالیت.)5 شماره
عصاره+ضدقارچی نانوذرات نقره و نانوذرات نقره
.مشاهده نشد
در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره
بذر زیره سبز دارای توانایی مناسبی جهت تولید
 عصاره و نانوذرات تولید شده دارای.نانوذرات نقره است
پتانسیل زیستی درخور توجهی هستند و در صورت
انجام مطالعات تکمیلی و بررسی اثرات جانبی و نیز
،بهینه سازی شرایط می توان از آن ها در صنایع غذایی
داروسازی و کشاورزی و در آینده نزدیک به عنوان
مکمل های آنتیاکسیدانی طبیعی با اثربخشی بیشتر
.استفاده نمود
سپاسﮕزاری
نتایج این پژوهش بخشی از رساله دکتری آقای
جمال الدین کمال نژاد است که با حمایت مالی دانشگاه
.بوعلی سینا انجام شده است

 به طور کلی مکانیسم.)20( تسهیل می نماید،هستند
 به،فعالیت ضدمیکروبی نقره در شکل یون و نانوذره
توانایی عبور آن ها از غشاء سلول و چگونگی اثر بر
 پروتئین ها و اجزاء،DNA روی اجزاء سلولی مانند
دیگر سلول مربوط می شود که در نهایت منجر به
اختالل در مکانیسم همانندسازی و فعالیت پروتئین ها
 قارچ.)57(و آنزیــــم هــای باکـــتری می گـــردد
 قارچی خاکزی است و از طریقF. Oxysporum
 این قارچ پس از ورود به.ریشه وارد گیاه می شود
 باعث مسدود کردن آوندها و،آوندهای آبکش گیاه
ممانعــت از نقل و انتقال مواد و در نهایت مرگ گیاه
 این قارچ مشکلی جدی برای بسیاری از.می شود
.)57(محصوالت کشاورزی با ارزش اقتصادی است
نتایج حاصل نشان داد که نمونه های مورد مطالعه
دارای فعالیت ضدقارچی خوبی بوده و نانوذرات نقره به
 اثر هم افزایی نشان دادند(جــــدول،همراه عصاره بذر
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Abstract
Introduction: There are many reports on the
application of medicinal plants in
traditional medicine, as well as numerous
applications of metallic nanoparticles in
different biomedical fields. Plant extract
mediated green synthesis of nanoparticles
and investigations on their therapeutic
effects are new concepts. The medicinal
plant of Cuminum cyminum L. includes a
wide range of secondary metabolites with a
high reducing power, which can be used for
green biosynthesis of silver nanoparticles.
The main aims of this study were
phytochemical analysis of seed aqueous
extract of Cuminum cyminum, biosynthesis
of silver nanoparticles using this extract, the
achievement of optimization condition for
the synthesis of silver nanoparticles, and
assessment of biological activaties of both
the
extract
and
the
synthesized
nanoparticles.

Staphylococcus aureus (ATCC 25923),
Escherichia coli (ATCC 35218), and
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) by
disc diffusion method. In addition,
antifungal activity was assessed against
Fusarium oxysporum.
Findings: The indings indicated that the
seed extract contained the high amounts of
total
phenolic
and
flavonoidic
compositions, as well as sugar, starch, and
ascorbic acid. Different analyses showed
that the mean size of the synthesized
nanoparticles was 5-45 nm in the optimal
condition. The samples had proper
antioxidant
potential
(IC50=1.35-1.67
mg/ml) and the extract in combination with
silver nanoparticles represented synergistic
effect in DPPH free radical scavenging
(IC50=1.35 mg/ml). In addition, the
investiogated samples had a good
antibacterial activity against some of tested
bacteria and also antifungal activity against
Fusarium oxysporum.

Materials & Methods: Total phenol and
flavonoid, reducing sugar, starch, and
ascorbic acid contents were measured by
Folin-Ciocalteo,
aluminum
chloride,
dinitrosalicylic
acid,
anthrone,
and
dinitrophenyl
hydrazine
reagents,
respectively. The Ag+ ions reduction and
characterization of silver nanoparticles were
assessed by UV-Visible spectrophotometry,
X-ray diffraction, Fourier transform
infrared spectroscopy, and scanning
electron microscopy. Antioxidant activity
of the samples was screened by DPPH free
radical scavenging. Antibacterial activity of
the samples was also evaluated against four
gram-positive and -negative bacteria
namely, Bacillus cereus (PTCC 1247),

Discussion & Conclusions: It seems that
the secondary metabolites of Cuminum
cyminum have good potential for the
reduction and stabilization of the
synthesized Ag nanoparticles. Both the seed
extract and synthesized nanoparticles using
this extract have considerable biological
activities and may be used in antioxidant
nutrient
production
or
medicinal
supplements in future.
Keywords:
Antibacterial
activity,
Antifungal activity, Antioxidant activity,
Cuminum cyminum L., Silver nanoparticles
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