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 چکيده
توجه قرار  مورد آسان و صرفه به مقرون زیست، محیط دار دوست یندآفر یكعنوان  به نانوذرات زیستی سنتز روش اخیر، های سال در :مقدمه

 بررسی و( L. Eriobutrya japonica)ژاپنی ازگیل هسته آبی عصارهکمك  به اکسیدروی نانوذرات سنتزالعه، ــــگرفته است. هدف از این مط
 . است ها آن باکتریایی ضد و اکسیدانی آنتیهای  فعالیت

 نانوذرات تهیه از بعد. گرفت رارق سنجش مورد آنکل  فالونوئید و فنول میزان سپس. شد تهیه ازگیل هسته آبی عصاره ابتدا در :ها روش و مواد       

-DPPH (2,2-diphenyl-1 آزاد الــــرادیکط روش ــــو عصاره توس نانوذرات یدانیــــاکس آنتی فعالیت میزان عصاره، توسط اکسیدروی

picrylhydrazyl )گرم مثبت  یباکتر علیه دیسك انتشار روش توسط نانوذرات و عصاره باکتریایی ضد فعالیت چنین، همشد.  سنجیده
Staphylococcus aureus یگرم منف یو باکتر Escherichia coli  .تعیین گردید 

 و mg/g  86/9 میزان هب ترتیب به فالونوئیدی و فنولی ترکیبات از مشخصی میزان دارای آبی عصاره که داد نشان نتایج :پژوهش هاي یافته

mg/g 27 بودند نانومتر 349 در یا برجسته جذب پیك و نانومتر 30 از کمتر قطر اندازه متوسط دارای شده سنتز نانوذرات. است عصاره خشك وزن .
 نشان باکتریایی ضد نتایج چنین، هم. بدیا می افزایش اکسیدانی آنتی فعالیت غلظت، افزایش با که داد نشان نانوذرات و عصاره اکسیدانی آنتی فعالیت نتایج

 .نداشت باکتریایی ضد فعالیت گونه هیچ عصارهبوده در حالی که  S.aureus یباکتر یهخوبی عل یاییضد باکتر یتفعال یدارا نانوذرات که داد

خوبی بوده و امکان کاربرد  باکتریایی ضد و اکسیدانی آنتی فعالیت دارای سنتزی اکسیدروی نانوذرات که داد نشان نتایج :گيري نتيجه و بحث 

ی بیوتیك های سنتزی پیشنهاد چنین به عنوان جایگزین آنت هم و بسته بندی مواد غذایی ،بهداشتی-آرایشیها در بخش های مختلف مانند محصوالت  آن
 . شود می
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 مقدمه 
 که بودهنانومتر  1-100ابعاد بین  با ذراتی ،نانوذرات

 یو سطح یمیاییش یاتاندازه، اشکال، خصوص دارای
ها با دارا بودن اندازه کوچك و نسبت  هستند. آن یمتفاوت

کاربردهای مختلف زیستی و  دارای ،باالسطح به حجم 
 از ای دستهنانوذرات فلزی . (1،2)صنعتی می باشند

 یتفعال ،کم یت هاـــر غلظد که بوده نانوذرات
در شرایط سخت  ینچن دارند. هم ییباال یاییضدباکتر

نانوذرات  ی،. در میان نانوذرات فلزهستند یدارترپا
 علوم در خصوص به ای گسترده طور بهاکسیدروی 

 .است گرفته قرار توجه مورد نانوفناوری و پزشکی
دارای خواص مهمی از جمله نسبت  یرو یدنانوذرات اکس

 یسازگار یرسمی،غ ی،نور یتسطح به حجم باال، شفاف
 یتفعال یمیایی،و ش یمیاییفتوش باالی یداریپا یستی،ز

 هم (.3)و انتقال الکترون باال می باشند یمیاییالکتروش
 یمختلف یولوژیکیخواص ب ینانوذرات دارا ینا ینچن

با  .باشند یم یو ضدسرطان باکتریاییمانند خواص ضد
در جلوگیری و  باکتریاییضد یباتتوجه به نقش ترک

ها و حیوانات و  عفونی در انسانهای  درمان بیماری
ها در اثر افزایش مصرف  یترـــمقاومت باک یشافزا

های  تریـــها، مسئله درمان چنین باک آنتی بیوتیك
اساس  (. بر4است) شده یلتبد یمقاومی به موضوع مهم

ها  یرــــبر باکت اکسیدروی نانوذرات یرتحقیقات، تاث
تواند به علت ایجاد برهم کنش های الکتروستاتیك  یم

زایش ــــبین نانوذرات و دیواره سلولی باکتری ها و اف
منجر به  سرانجامعبور پذیری غشای سلولی باشد که 

 . (4،5)شوند یم باکتریاییهای  و مرگ سلول یبتخر
و  یمیاییش یزیکی،سنتز نانوذرات سه روش ف یبرا

و  یمیاییسنتز ش یها وجود دارد. روش یولوژیکیب
 یمیاییاثر، مواد ش یاستفاده از اتمسفر ب یازمندن یزیکیف

که به  است یسم های یشرانو پ ها یدارکنندهپا ی،سم
 در. (5)کنند یوارد م یجد یها لطمه یستز یطمح

جهت  بیولوژیکیاز منابع  ،سنتز سبز یا یستیسنتز زروش 
استفاده فراوان  هایقابلیت و کاربردبا سنتز نانوساختارها 

طراحی محصوالت و  به روش این. (4،11)شود یم
که با محیط زیست سازگار می شود  منجریندهایی آفر

 .بوده و خطرات ناشی از مواد شیمیایی را به حداقل برساند
 کاره ببز نانوذرات ــبیولوژیکی که جهت سنتز س منابع

و  یاهانها، گ یمها، آنز یکروارگانیسمممی روند شامل 
استفاده از عصاره های  (.5)می باشد یاهیگ یعصاره ها

برای تولید نانوذرات به شمار  مناسب گزینهیك گیاهی 
توانند اندازه و شکل نانوذرات را کنترل  یم چونرود  یم

 دیگر طرفی از وهستند  یستز یطکنند و دوست دار مح
. نیست نیازیی به استفاده از حالل های سمی و شیمیای

برگ،  یشه،مختلف گیاهان مانند ر یعصاره بخش ها
کار می روند ه ساقه، هسته و میوه برای سنتز نانوذرات ب

ها سرشار از مواد فیتوشیمیایی بوده که  زیرا عصاره آن
ننده عمل ـــــده و پایدارکــــکننیاواد احــبه عنوان م
از  یبه عنوان خزانه ا یستز یطمح(. 4،11)می نمایند

 ییمواد غذا یعاتبه خصوص ضا یزو مواد دورر یباتترک
تواند به نانوذرات  یم یباشد که به راحت یم یو کشاورز
 یمختلف یآل یباتدارای ترک یعاتشود. ضا یلتبد با ارزش
و  یدهاکاروتنوئ یدها،الونوئـــول ها، فــفن یمانند پل

در سنتز نانوذرات نقش توانند  میکه  هستند ها یتامینو
 ینمتنوع که در ا یعملکرد ی. گروه هاکنند ایفا موثری

 یسازها یشپ یستیز یایحضور دارند باعث اح یباتترک
 یستیکارخانه ز یكشوند و در واقع به عنوان  یم یفلز

در سنتز  یعاتاستفاده از ضا ینچن کنند. هم یعمل م
 یونگو چگ یعتدر طب یعاتحضور ضا ینانوذرات، نگران

اهش ـــرا ک عتــــیحذف آن ها از طب یبرا یریتمد
  (.12)دهد یم

 Eriobotrya یـــبا نام علم ینــژاپ یلدرخت ازگ

japonica ینو نام الت Loquat سبز و  یشههم یدرخت
و  Rosaceaeاست و متعلق به خانواده  گرمسیری یمهن
سته ازگیل ـــ(. ه6)باشد یم Pomoideae یرخانوادهز

 ترکیبات یبه عنوان بخش دورریز میوه حاو یژاپن
( 7) یگدالینت، آمیدراکربوه یپید،ل ین،مختلفی مانند پروتئ

 یم،کلس یزیم،من یم،پتاس یم،مانند سد یو امالح معدن
 هم یباتی(. حضور ترک6)استمنگنز و مس  ی،آهن، رو
 ینامیكس یدروکسیه ید،اس یكبنزوئ یدروکسیچون ه

در  ،و کامپفرول ینمانند نارنج ییهایدو فالونوئ یداس
هسته  یدانیاکس یآنت یتآزاد و خاص یها یکالحذف راد

 یفنول یباتترک دارای ازگیل(. هسته 8)هستندموثر  ازگیل
(، 9)یدکافئیكاس یدکلروژنیك،اس یك،بنزوئ یدمانند اس
و  یانــــد سرطـــض یتخاصضدباکتریایی،  خاصیت

 یسرطان یلول هاـــس یردر مهار تکث یكمتاستات یآنت
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 زیست ترکیبات بودن دارا با ازگیل هسته(. 10)می باشد
 و کاهنده واملـــع عنوان به تواند می مختلف فعال

. رود کار به فلزی نانوذرات زیستی تولید در پایدارکننده
 یرو که تاکنون مطالعه ای بر  توجه به این با این، بر بنا

 یبآّ عصاره توسط اکسیدروی نانوذرات زیستی سنتز
 مطالعه ینا از هدفهسته ازگیل ژاپنی انجام نشده است، 

 یعصاره آب یدیو فالونوئ یفنول یباتترک یزانم یینتع
بیوسنتز نانوذرات اکسیدروی به  و یژاپن یلهسته ازگ

 از استفاده با شده تولید نانوذرات. باشد میکمك آن 
 و یابی مشخصه UV-Vis و FESEM  های تکنیك

 نانوذرات بیولوژیکی های فعالیت چنین هم. شدند ییدات
 و اکسیدانی یـــآنت عالیتــــف ملهــج از اکسیدروی

 .گرفت قرار بررسی مورد آن ضدباکتریایی

 مواد و روش ها
 میوه یهسته ها :یژاپن یلهسته ازگ آبیعصاره  یهته

بار با آب شستشو  ینچند یوهبعد از جدا شدن از م ،یلازگ
ه ب بعد از آن. گردیددر آون خشك  سپس و داده شد

 عصاره یهجهت ته و شد یلبه پودر تبد یابآس یلهوس
آب  یترل یلیم 100را به  گرم پودر هسته 25 میزان، آبی

 40 یساعت در دما 1و به مدت  کردیممقطر اضافه 
. دادیمقرار  یسیهمزن مغناط یگراد رو یدرجه سانت

درجه  4 یاـــدر دم آنراو  نموده یلترسپس عصاره را ف
 .دادیم قرار بعدی آنالیزهای انجام جهتگراد  یسانت

کل  یفنول یباتترک یزانم :عصاره کل لوفن یینتع
 یفبه روش ط یوکالتوس-یناساس روش فول عصاره بر

 یترل یلیم 3/0منظور،  ینا ی. برا(13)شد یینتع یسنج
نرمال  2/0 ینشناساگر فول یترل یلیم 5/1 واز عصاره 

محلول  از یترل یلیم 2/1دقیقه،  5و بعد از گذشت  لوطخم
. نمودیمها اضافه  به آن (یترگرم بر ل 75)یمکربنات سد
 یبرا یکیتار یطاتاق و در شرا یدر دما ییمخلوط نها

 جذب مخلوط سپس. کردیم یگرمخانه گذار یقهدق 90
نانومتر  765حاصله توسط اسپکتروفتومتر در طول موج 

رسم  یبه عنوان استاندارد برا یداس یك. گالشدخوانش 
فنول کل معادل  یزانبه کار رفت و م یبراسیونکال یمنحن

 . یددر گرم عصاره گزارش گرد یكگال اسیدگرم  یلیم
 یزانم یینجهت تع :عصاره کل فالنوئید عیینت

 یدکلر یکل عصاره از روش رنگ سنج یدفالونوئ
از  یترل یلیم 5/0روش،  ین. در ا(13)شداستفاده  ینیمآلوم

 یدکلر یترل یلیم 1/0متانول،  یترل یلیم 5/1عصاره با 
 یك)یماستات پتاس یترل یلیم 1/0، درصد 10 ینیمآلوم

. کردیممخلوط  یونیزهآب د یترل یلیم 8/2و سپس  (موالر
 ،یگرمخانه گذار یقهدق 30جذب محلول حاصله بعد از 

سنج فرابنفش  یفنانومتر توسط ط 415در طول موج 
استاندارد از  یرسم منحن ی. براشدخوانده  یمرئ

 استفاده شد. ینکوئرست
جهت سنتز نانوذرات،  :یرویدسنتز سبز نانوذرات اکس

 zinc acetate dehydrate)استات روی دو آبه محلول
غلظت  با (O2H2·2)2CO3Zn(CH)با فرمول شیمیایی 

با نسبت  و شدتهیه  59/11 با برابر pHموالر و  05/0
 افزوده هسته آبی عصاره به ،عصاره برابر 5/5 حجمی

درجه  60 یساعت در دما 2 مدت به ســــسپ .شد
. بعد از اتمام گرفت انجام همزنی عملگراد  یسانت

رسوب تا  یمساعت به نمونه فرصت داد 24واکنش، برای 
 رسوباتگاه  در ته ظرف جمع آوری شود. آنسفید رنگی 

 20برای  rpm  6000به کمك سانتریفیوژ در دوررا 
 محلول از جداسازیو بعد از  کردیمدقیقه جمع آوری 

تا  یمشستشو داد و اتانول دوبار با آب دیونیزه رویی
 آوری جمع نشست ته سپس. دنناخالصی ها حذف گرد

درجه سانتی گراد  50در دمای در دستگاه آون  را شده
. برای ایجاد فرم پودری از نمونه حاصله، نمودیمخشك 

 2درجه سانتی گراد برای  400را در کوره در دمای  آن
 . دادیمساعت قرار 

-UV) حاصله نانوذرات مرئی-فرابنفش سنجی طیف

Vis): حاوی محلول لیتر میلی یك منظور، این برای 
 توسط ها آن مرئی-فرابنفش طیف و شد تهیه نانوذرات

 ,Thermo Biomate)مرئی-فرابنفش نجـــــس طیف

USA  )طول محدوده در متری میلی یك عبور مسیر با 
 .آمد دسته ب نانومتر 200-800 موج

 یدانینشر م یروبش یکترونـــال کوپـــیکروسم
(FESEM): شکل، اندازه و توزیع اندازه  یجهت بررس

 یدانینانوذرات از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر م
(MIRA 3, TESCAN.استفاده شد ) 

 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی
عصاره و  DPPHآزاد  یکالراد یمهارکنندگ یتفعال 

جهت سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی  نانوذرات حاصله:
عصاره هسته ازگیل و نانوذرات اکسیدروی حاصله، ابتدا 
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ته و نانوذرات ــــاز عصاره هس یترل یلیم 5/0مقدار 
، 200، 100اکسیدروی سنتزی با غلظت های مختلف)

 5/0 و( یکرولیتررم بر مــــمیکروگ 500، 400، 300
 یكو با  یممخلوط کرد DPPH لولـــمح یترل یلیم
 ،رساندیم یکرولیترم 2000متانول به حجم  یترل یلیم

در  یقهدق 30سپس فالکون ها را ورتکس و به مدت 
نانومتر  517. جذب در طول موج دادیم قرار یکیتار

 .گردیدقرائت 

𝐼𝐷𝑃𝑃𝐻 (%) = (
𝐴𝑐−𝐴𝑠

𝐴𝑐
) × 100   

 نمونه جذب 𝐴𝑠 و  کنترل نمونه جذب𝐴𝑐   آن در که
 .(14)است

توسط  (FRAP)اکنندگی آهنــــدرت احیـتعیین ق
عصاره هسته  یترل یلیم یك :یژاپن عصاره هسته ازگیل

 500، 400، 300، 200، 100با غلظت های مختلف)
 2/0بافر فسفات   یترل یلیم یك(، یکرولیترمیکروگرم بر م

درصد(  یكپتاسیم فری سیانات) یترل یلیم یكموالر  و 
دقیقه دردمای  20، سپس به مدت یمکردرا با هم ترکیب 

. در دادیمگراد درون حمام آب گرم قرار  یدرجه سانت 50
تری کلرو  یترل یلیم 5/0ادامه پس از سرد شدن محلول، 

. نمودیمباال اضافه  یب( به ترکدرصد 10استیك اسید)
 یترل یلیم 5/1را با  ییاز مایع رو یترل یلیم 5/1سپس 

درصد( در  1/0میکرولیتر کلرید آهن) 600آب مقطر و 
  700طول موج  فالکون جدید مخلوط و جذب در یك

نانومتر قرائت شد. جذب باالتر نشان دهنده افزایش 
 .(15)قدرت احیاکنندگی است

و  یلعصاره هسته ازگ یاییخواص ضد باکتر یبررس
 یاییضد باکتر یتهت مطالعه فعالج نانوذرات حاصله:

از  یرویدو نانوذرات اکس یژاپن یلعصاره هسته ازگ
 اوم به متی سیلینـــمق پاتوژن گرم مثبت یباکتر

Staphylococcus aureus (PTCC 1764 )یو باکتر 
 تهیهEscherichia coli (PTCC 1399 ) یگرم منف

 صنعتی های میکروارگانیسم کلکسیون مرکز از شده
انسیون های ــــوسپـــ. سشداستفاده ( IROST)ایران

محیط کشت نوترینت براث،  درونمیکروبی رشد یافته 
را روی سطح محیط کشت مولر هینتون آگار پخش 

گاه دیسك های استریل روی سطح قرار  . آنکردیم
 با مقادیر یرویدمشخصی از نانوذرات اکس میزانو  یمداد

 به ،دیسك بر یکروگرمم 200و  150، 100مختلف 
، 100مقادیر  ازعصاره،  برای. کردیم اضافهدیسك ها 

سپس میکروگرم بر دیسك استفاده شد.  1000و  500
درجه سانتی گراد  37پلیت ها را در انکوباتور در دمای 

 یوتیكب یدر این پژوهش، آنت .دادیمساعت قرار  24برای 
به عنوان نمونه کنترل مثبت استفاده  یپروفلوکساسینس

اساس قطر  قدرت ضد میکروبی نانوذرات و عصاره برشد. 
ناحیه بازداری توسعه یافته اطراف دیسك ها محاسبه 

 .گردید
 بار سهصورت ه بآزمایش ها  تمامی :یآمار یزآنال 

خام به  یداده ها یلتحل یو برا شد گرفتهانجام تکرار 
از  یازبنا به ن یشیمختلف آزما یدست آمده در بخش ها

   Origin Pro2018و SPSS vol.16 ینرم افزارها
 آزمون از تیمارها های میانگین مقایسه برای. شداستفاده 

 استفاده درصد پنج احتمال سطح در دانکن ای دامنه چند

 راف استانداردـــانح±انگینـــیبه شکل م یج. نتاشد
(Mean±SD)  شدگزارش. 

 پژوهش يها یافته
عصاره  یدیو فالونوئ یفنول یباتترک یزانم یینتع
 یندر ا حاصله یجنتا اساس بر :یژاپن یلازگ هسته

 یلهسته ازگ آبیعصاره  یفنول یباتترک یزانم ،پژوهش
گرم بر گرم وزن خشك عصاره  یلیم 86/9 یژاپن

گرم بر  یلیم 27 یدفالونوئ یزانو م یكگال اسیدبرحسب 
ه ب ینکوئرست استاندارد معادلگرم وزن خشك عصاره 

 .آمد دست
 یلعصاره هسته ازگ یدانیاکس یآنت یتفعال یبررس

 داد نشان نتایج: FRAPو  DPPHبه دو روش  یژاپن
دو روش  درآبی هسته  عصاره یدانیاکس یآنت یتکه خاص

وابسته به غلظت است.  FRAPو  DPPHسنجش 
عصاره  بینید، می( الف) 1شماره  شکلدر  که طور همان

نشان  از خود را یخوب اکسیدانی آنتی یتهسته فعال آبی
رادیکال آزاد  مهار یشترینب که یبه طور است هداد

DPPH بر  یکروگرمم 500غلظت در  درصد 80میزان با
 عصاره یاکنندگیقدرت اح. آمددست ه ب عصاره یترل یلیم

 یتیبه آهن دو ظرف یتیآهن سه ظرف یلدر تبد هسته
 یاکنندگیقدرت اح که داد نشان ((ب) 1شماره  شکل)

 چه،  یابد. چنان می یشافزا آنغلظت  یشبا افزا عصاره
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 سبـــح بر 6/0توان احیاکنندگی در حدود  االترینب
در غلظت عصاره بر گرم عصاره خشك  2Fe+میلی مول 

 . آمددست ه ب یترل یلیبر م یکروگرمم 500
 ذبیــــج فـــطی :مرئی-فرابنفش سنجی طیف
 بجذ شده، سنتز مواد تایید بررسی جهت مرئی-فرابنفش

 نانومتر 200-800 محدوده در گپ باند نوری انرژی و
 جذبی پیك ،2 شماره شکل طبق. شد گیری اندازه

 یژاپن ازگیل عصاره از شده سنتز اکسیدروی نانوذرات
 نانوذرات تشکیل نمایانگر که داد نشان را 349 عدد

 .است اکسیدروی
 ارزیابی منظوربه  :نانوذرات شناسی ریخت بررسی

 کوپمیکروس از اکسیدروی نانوذرات مورفولوژی و اندازه
 تصاویر. دش استفاده میدانی گسیل روبشی الکترونی

 ربیشت که داد نشان( 3 شماره شکل)حاصله میکروسکوپی
 نچنی هم. هستند کروی شکل دارای شده سنتز نانوذرات

 واندت می که است نانوذرات تجمع بیانگر ،آنالیز نتایج
 توجه با. باشد آون در کردن خشك فرآیند کاربرد از ناشی

 که ادد نشان اندازه توزیع الگوی ،میکروسکوپی نتایج به
 ومترنان 30 زیر محدوده در سنتزی روی نانوذرات اندازه
 .دارند قرار

 اکسیدروی نانوذرات اکسیدانی آنتی فعالیت بررسی
 یتفعال باالترین آمده، دسته ب نتایج طبق :شده سنتز
 ایه رادیکال علیه اکسیدروی نانوذرات اکسیدانی آنتی
  500 تـــــغلظ در دــدرص 75 میزان به DPPH آزاد

 شکل)شد حاصل نانوذرات از لیتر میلی بر میکروگرم
 نشان اکسیدانی آنتی فعالیت نمودار چنین هم(. 4 شماره

 میزاننانوذرات اکسیدروی،  غلظت افزایش با که داد
 .یابد می افزایش ها آن اکسیدانی آنتی فعالیت
عصاره هسته ازگیل و  باکتریاییضد یتفعال ارزیابی 

عصاره  باکتریاییضد یتفعال :حاصله اکسیدروی نانوذرات
سنتز شده به  یرویدو نانوذرات اکس یژاپن یلهسته ازگ

 یلوکوکوسگرم مثبت استاف یباکتر یکمك آن، بر رو
 یگرم منف یو باکتر سیلین متی به مقاوماورئوس 

 آبیعصاره  که داد نشان نتایجشد.  یبررس یاکالیاشرش
کدام از دوزهای کاربردی  هیچ در یژاپن یلهسته ازگ

)داده ها نشان داده نداشته است باکتریاییضد یتفعال
سه دوزهای مختلف نانوذرات ـــ. مقایت(ـــنشده اس

 نشانمنفی  گرمگرم مثبت و  های بر باکتری یرویداکس
قطر هاله عدم رشد  ،غلظت نانوذرات یشبا افزا که داد
 یافتهها کاهش  یرشد باکتر یجهو در نت یافته یشافزا

 یرویدچنین نانوذرات اکس (. هم5 شماره )شکلاست
گرم  یباکتر یهعل یشتریب باکتریاییضد  یتسنتزی فعال

 جدول)دادند نشان یگرم منف یمثبت نسبت به باکتر
اورئوس  یلوکوکوسباکتری استاف. در این میان، (1 شماره

نانوذرات اکسیدروی  مختلفبت به دوزهای ـــنس
میکروگرم بر  200و  100حساس تر بوده و در دوزهای 

و  14±0/0قطر  باهاله عدم رشد  به ترتیب ،دیسك

 .شد ایجادمیلی متر 7/0±5/17
 
 

 

 قطر هاله عدم رشد)ميلي متر( باکتري هاي مختلف در مقابل غلظت هاي  .1 شماره جدول

 مختلف نانوذرات اکسيدروي سنتز شده به کمک عصاره هسته ازگيل ژاپني
 

 آنتی بیوتیك
میکرو گرم/دیسك 5   

 باکتری غلظت  نانوذرات اکسیدروی)میکروگرم بر دیسك(

200 150 100 

--- c 4/1  ±  15  b 7/0  ±  5/13  a 4/1  ±  11  Ecoli 

PTCC 1399 

35 c 7/0  ±  5/17  b 2/0  ±  5/15  a 0/0  ±  14  S. aureus 

PTCC1764 
 است. یاربردکسه غلظت  ینب (P<0.05)یدار یتفاوت معن یانگرب یفاعداد در هر رد یحروف کوچك باال

 
 
 
 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

28
.5

.2
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jim

u.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 12

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.28.5.21
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-6342-en.html


 سمیه رهایی و همکاران -...شده بیوسنتزنانوذرات اکسیدروی  اکسیدانی آنتی و باکتریایی ضد خواص بررسی

26 
 

 
 نمودار تعيين فعاليت آنتي اکسيداني عصاره هسته ازگيل ژاپني)الف( فعاليت آنتي اکسيداني به روش .  1شکل شماره 

 (  FRAPو )ب( فعاليت آنتي اکسيداني به روش توان کاهندگي آهن) DPPHمهار رادیکال آزاد 

 
 

 

 
 نانوذرات اکسيدروي سنتز شده به کمک عصاره هسته ازگيل ژاپني  Uv-visنمودار طيف  .2شکل شماره 

 
 
 
 

 
 نانوذرات اکسيدروي سنتز شده به کمک عصاره هسته ازگيل ژاپني FE-SEMتصاویر ميکروسکوپي . ۳ شکل شماره
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 توسط نانوذرات اکسيدروي  DPPHنمودار فعاليت آنتي اکسيداني مهار رادیکال آزاد  .۴ شکل شماره

 شده به کمک عصاره هسته ازگيل ژاپني سنتز

 
 
 

             
لظت هاي به ترتيب غ ۳-2-1تاثير نانوذرات اکسيدروي و عصاره هسته ازگيل ژاپني بر باکتري گرم مثبت و گرم منفي)اعداد  .۵ شکل شماره

نتي بيوتيک آزگيل ژاپني، نمونه کنترل ميکروگرم بر دیسک نانوذرات اکسيدروي سنتز شده با استفاده از عصاره هسته ا 100-1۵0-200

 عصاره هسته ازگيل ژاپني مي باشد(  .exسيپروفلوکساسين در وسط و 

 
 

  يريگ يجهبحث و نت
 ترکیبات دارای ها آن های قسمت سایر و گیاهان

 متفاوت اختاریــس دارای کدام هر که هستند متعددی
 از بزرگی گروه فالونوئیدی و لیوفن ترکیبات. باشند می

 در توانند می که ستندــه فعال تــــزیس ترکیبات
 یافت ها آن هسته جمله از گیاهان مختلف های قسمت

 ترکیبات تهــدس این های مشخصه ترین مهم از. شود
 که کرد اشاره ها آن اکسیدانی آنتی خاصیت به توان می
 انداختن بدام و هیدروژن دادن دست از امکان ها آن به

 ها آزمایش پژوهش، این در. دهد می را آزاد رادیکال
هسته  یآب عصاره در فالونوئیدی و لیوفن ترکیبات وجود

انجام شده توسط  یقاتتایید می کند. طبق تحق را ازگیل
عصاره هسته  یفنول یبات(، ترک9جئونگ و همکاران)

 یكفنول یهایدتواند به علت حضور اس یم یژاپن یلازگ
 یك،کافئ یداس یدکلروژنیك،اس ییك،بنزو یدچون اس هم
 یدو اس یدکوماریكــاس دگالیك،ـــیاس یك،االج یداس

 یكکلروژندـــاسی ان،ــــمی این درباشد که  یكفرول
 ینچن زارش شده است. همگ یفنول یداس ینفراوان تر

تواند  یم یژاپن یلعصاره هسته ازگ یدیفالونوئ یباتترک
و  ینکاتچ یاپ ین،مانند کاتچ ییهایدبه علت فالونوئ

بات ــــاین ترکی (.16در هسته باشد) موجود ینکوئرست
یبات کاهنده و پایدارکننده ـــمی توانند به عنوان ترک
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 های یكـــکنـــتاز  نانوذرات اکسیدروی عمل کنند.
 نانوذرات گیری شکل بر شاهدی که نوری یابی مشخصه

 نانوذرات وریـــــن انرژی و جذب سنجش شده، سنتز
 حضور پیك. است فرابنفش-مرئی سنجی طیف باشد می

 نانومتر 320-450 محدوده در اغلب اکسیدروی نانوذرات
 نانوذرات مرئی-فرابنفش جیــــسن طیف نتایج. است

 برگ عصاره از ادهــــاستف با شده سنتز اکسیدروی
Azadirachta indica وذراتــــنان که داد شانـــن 

 موج طول در جذبی پیك دارای شده سنتز اکسیدروی
 جذب پیك حداکثر با که( 17)باشد می نانومتر 377

 اندازه. شتدا مطابقت پژوهش این در شده مشاهده
ها و عملکرد  یژگیدر و یمهم یارنقش بس ینانوذرات فلز

با اندازه  یرویدـــکند. نانوذرات اکس یم یفانانوذرات ا
در  یکوچك و نسبت سطح به حجم باال عملکرد بهتر

 یبترک یكبه عنوان  یژهمختلف به و یبخش ها
سنتز  یکه بر رو هایی پژوهش دردارد.  ضدباکتریایی

ط عصاره هسته  ـــتوس یرویدــــوذرات اکســـــنان
Trachyspermum ammi ت ــــصاره پوســــع و
Nephelium lappaceum  اندازه نانوذرات  ،شدانجام

تر گزارش ــــنانوم 25-40و  41ب ــــبه ترتی یسنتز
ت آمده از پژوهش ما ــدسه ب جــــیبا نتا و( 18،19)شد
  .داشت یخوان هم

 DPPHآزاد  یها یکالمهار راد یزانم یریاندازه گ
 یتآسان و مقرون به صرفه با قابل یق،معتبر، دق یروش

با  DPPHرادیکال آزاد  کهباشد  یباال م یریتکرارپذ
 یباتترک یلــــدروکســـیه یاز گروه ها Hگرفتن 

 DPPH-Hبه  یلموجود در عصاره و تبد یدانیاکس یآنت
که با  شود یم DPPH یمنجر به کاهش مولکول ها

به زرد  یرهرنگ محلول واکنش از رنگ بنفش ت ییرتغ
 یباتترک یدانیاکس یآنت یت. فعال(14)روشن همراه است

 ینبه نوع و غلظت ا یاهیموجود در عصاره های گ یفنول
های  گروه یتتعداد و موقع ینچن هم و یباتترک

 یباتترک ینا یكموجود در حلقه آرومات یدروکسیله
با افزایش غلظت عصاره  که یدارد. به طور یبستگ

در  یراشود ز یم ترـــیشفعالیت ضدرادیکالى آن ها ب
غلظت هاى باالتر، تعداد گروه هاى هیدروکسیل موجود 

 یافته، یشموجود در محیط واکنش افزا یفنول یباتدر ترک
احتمال انتقال هیدروژن به رادیکال هاى آزاد، و به دنبال 

در (. 20)یابد یآن قدرت مهارکنندگى عصاره افزایش م
به  یرویدسنتز سبز نانوذرات اکس یبر رو هک یپژوهش
انجام  Andrographis paniculataعصاره برگ کمك 

 یشترینب یترل یلیبر م یکروگرمم 500شد در غلظت 
نانوذرات و  یبرا DPPH یها یکالدرصد مهار راد

درصد گزارش  71/57و  32/63 یبعصاره برگ به ترت
 نانوذرات یدانیاکس یتست آنت یجنتا چنین هم (.21)شد

 Scutellaria یشهاکسیدروی سنتزی توسط عصاره ر

baicalensis  49-57میزان  بهنشان داد که نانوذرات 
 (.22)را داشتند DPPH یها یکالمهار راد ییتوانا درصد

 یدهایدارا بودن اس یلبه دل یژاپن یلعصاره هسته ازگ
 یشترینکه ب ینچون کاتچ هم یدهاییو فالونوئ یكفنول

 ،موجود در هسته دارد یهایدفالونوئ ینرا در ب یزانم
( از خود درصد 80)حدود ییباال یدانیاکس یآنت یتخاص

سنتزی توسط عصاره هسته ازگیل  نانوذراتنشان داد. 
 75بر میلی لیتر دارای  یکروگرمم 500غلظت  در نیز

 که بودند DPPH یها یکالمهار راد ییدرصد توانا
 یلتواند به دل یم و بود باالتر مذکور پژوهش دو به نسبت

موجود در  یدیو فالونوئ یفنول یباتو میزان ترک نوع
و  یاکنندهاح یباتباشد که به عنوان ترک یلهسته ازگ

 .دارندنقش  یرویدپایدارکننده در سنتز نانوذرات اکس
و  ینولــــف باتـــینده ها و ترکـــکنیاور احــحض

لکس ـــکمپ یایموجود در عصاره در اح یدانیاکس یآنت
آن ها به فرم فروس نقش دارند که  یلو تبد یانیدس یفر
 ییرعصاره با تغ یاکنندگیاح یتبا توجه به ظرف ییتوانا ینا

 یشاست. افزا یرمتغ یرنگ محلول از زرد تا سبز و آب
و  یفنول یباتترون از ترکـــعدد جذب در اثر جذب الک

 (.15)باشد یم یتیسه ظرف یون یایها و اح یداناکس یآنت
ه ب یجبا نتا حاضردر پژوهش  یاکنندگیقدرت اح یجنتا

 (2018)کارانـــومار و همـــدست آمده توسط راجاک
در هر دو پژوهش  یاکنندگیقدرت اح .داشت یخوان هم

 یشبا افزا یراز یافت یشغلظت عصاره افزا یشبا افزا
 یدانیاکس یو آنت یفنول یباتحضور ترک ،غلظت عصاره

به عنوان دهنده  یباتترک ینجا که ا و از آن هشد یشترب
 یونبه  یتیآهن سه ظرف یون لذاد نکن یالکترون عمل م

، حاضر. در پژوهش (21)شود یم یااح یتیآهن دو ظرف
 قدرت ،از عصاره یترل یلیبر م یکروگرمم 500غلظت 

 یلتواند به دل یکه ماز خود نشان داد  یخوب یاکنندگیاح
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 یانگرب ینچن و هم باشددر عصاره  موجود یفنول یباتترک
اتصال  یتموجود در عصاره قابل یباتاست که ترک ینا

با توجه به نتایج  داشته اند. یتیبا اتم آهن سه ظرف باالیی
حاصل از سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی نانوذرات 

 درها را  اکسیدروی سنتزی، می توان استفاده از آن
 ها آن چونهاد داد ـــآرایشی و دارویی پیشن محصوالت

 اکسیداتیو های تنش از جلوگیری یا کاهش در دنمی توان
 .باشند داشته موثری نقش

سنتز شده  یرودینانوذرات اکس یاییضدباکتر یتفعال
به علت  یادبه احتمال ز ،یاهیگ یعصاره ها یقاز طر

 یهناح یقاز طر و (23)است یمیاییشیتوحضور مواد ف
 هــــیناح ینچقدر ا شود. هر یم یینرشد تع یمهار

 یرویدنانوذرات اکس یاییضدباکتر یتتر باشد خاص بزرگ
 یرویدبا اندازه نانوذرات اکس یمهار یهاست. ناح یشترب

تر،  هرچقدر نانوذرات کوچك یعنیرابطه عکس دارد 
 یادتر خواهد بود. غلظت ز عدم رشد بزرگ یهاندازه ناح

به  یاییضدباکتر یتفعال یشآن بر افزا یرنانوذرات و تاث
در مواجه با  یباکتر یغشا یرینفوذپذ یشافزا یلدل

 یغشا که ی. زمان(24)وذرات استــــنان یادغلظت ز
مواجه  یرودــــیبا نانوذرات اکس ها باکتری ییپالسما

سلول  یریشده و نفوذپذ یبشود ساختارش تخر یم
به سمت  یرویدکند. سپس نانوذرات اکس یم ییرتغ
سلول را  یعاد یتکنند و فعال یحرکت م یتوپالسمس

مانند  آزاد ایکنند و گونه ه یم یراتـــیدستخوش تغ
( و یدروکسیده یها یکال)رادیژنفعال اکس یگونه ها

 یمرگ سلول سبب د کهنکن یم یدتول یدپراکس یدروژنه
 یاییضدباکتر یج، نتاحاضردر پژوهش  .(25)شود یم

 یلعصاره هسته ازگ توسط یسنتز یرویدنانوذرات اکس
گرم مثبت در  یباکتر یهنشان داد که نانوذرات عل

 ی( نسبت به باکتریکروگرمم 200)خودسطح  ینباالتر
 این. شتنددا باالتری یاییضدباکتر یتخاص یگرم منف

 در سلولی دیواره تفاوت علت به است ممکن نتایج
نفوذ  چه چنان باشد منفی گرم و مثبت گرم های باکتری

گرم  یها یباکتر یسلول یبه غشا یرویدنانوذرات اکس
این  ارتیـــعب به یا یردگ یمثبت راحت تر صورت م

امر موجب مرگ  ینو هم هستند یرترنفوذپذ باکتری ها
 شود. یتر م هاله عدم رشد بزرگ یجادو ا یشترب یسلول
علت  به یرویدنانوذرات اکس یاییاثر ضدباکتر ینچن هم

نشان داده  یاهیگ یدر عصاره ها یفنول یباتوجود ترک
مطالعات پیشین نشان داد که  نتایج. (9،26،27)شده است

 یاهسنتز شده توسط عصاره برگ گ یرویدنانوذرات اکس
Atalantia monophylla سبز  یو عصاره برگ چا

Camellia sinensis خوبی یاییضدباکتر فعالیت دارای 
 و بودندوس ــاورئ یلوکوکوســــاستاف باکتری علیه

 نشان خود از کمتری حساسیت منفی رمگ های باکتری
 یاورئوس طالئ یلوکوکوساستاف یباکتر. (28،29)دادند

از  ی( عامل انواع مختلفMRSA)یلینس یمقاوم به مت
 یناست. ا یوتیكب یمقاوم به آنت باکتریایی یها عفونت

گروه بتاالکتام  های بیوتیك یبه آنت ها باکتری دسته
( و یلیناُگزاس-سیلین یناف-سیلین ی)متسیلین یمثل پن

 ینا که یورـــــط به هستندمقاوم  ها ینسفالوسپور
 هاحاصل از آن  یها در درمان عفونت ها یوتیكب یآنت
قاومت ـــکه م ییاــــج آن از (.30)ندارند تاثیری یچه

اورئوس در اثر  یلوکوکوسها از جمله استاف یباکتر
 یافتن است لذا یافته یشها افزا یوتیكب یآنت یادمصرف ز

در  باال یاییضدباکتر یتخاص با ایمن و یعیطب یباتترک
 نانوذرات. است یتاهم حائزمقاوم  یها یدرمان باکتر
 به (FDA)آمریکا داروی و غذا موسسه توسطاکسیدروی 

 حاضر، پژوهش در. است شده شناخته ایمن مواد عنوان
 ك ماده طبیعیــــیدروی به کمـــــنانوذرات اکس

یل در یك روش ایمن و ـــسته ازگــــعصاره ه
رون به صرفه و بدون کمك حالل های ـــــمق

یایی سمی سنتز شده است که با دارا بودن ــــشیم
در  کاربرد یلپتانس تواند می ریاییــــباکتخواص ضد 

 ماده یك عنوان به یا و داشته یکــــپزش علم
ه ــــبستش ـــــمن در پوشـــای باکتریاییدــــض

 . کار روده بندی مواد غذایی ب
توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه اخیر،  با

مشخص شد که عصاره آبی هسته ازگیل ژاپنی با دارا 
ولی و فالونوئیدی می تواند ــــات فنـــــبودن ترکیب

دروی موثر واقع ـــــدر احیا و پایداری نانوذرات اکسی
د در خواص ـــــمی تواننچنین این ترکیبات  شود. هم

ته ـــــارزی داشـــــش بـــآنتی اکسیدانی عصاره نق
 روش یك در تز شدهــسن یرویدنانوذرات اکسباشند. 

 بودن دارا او ب بوده منــای ارزان و زیست سازگار
 یاییدباکترــــضو  یدانیـــــاکس یآنت یتالــعف
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 یمختلف یش هاـــــد در بخنتوان یم سته خودــــبرج
و  ییغذا مواد بندی بسته ی،کـــپزش علم مانند

 بهد. ــــنکار روه ب یداشتـــو به یـــیشآرا محصوالت
 تریـــبیش طالعاتــــم ینهـــزم این در حال، رــــه
 وردــــم دهـــآین تحقیقات در که است ازـــنی وردــــم

 .گیرد می رارــــــق توجه
 

 سپاسگزاري
 ازو  بوده دانشجو نامه پایاناز  مستخرج مقاله این

به دلیل تخصصی فناوری های نوین آمل  شگاهدان
همکاری در اجرای این تحقیق تشکر و قدردانی به عمل 

 می آید.
 Ir.ausmt.rec.1398.11.33 اخالق: کد
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Abstract 
Introduction: Recently, much attention has 

been paid to the biosynthesis of 

nanoparticles (NPs) due to their eco-

friendly, cost-effective, and easily applied 

nature. This study aimed to synthesize zinc 

oxide (ZnO) NPs using Eriobotrya Japonica 

seed aqueous extract. Moreover, it was 

attempted to evaluate their antioxidant and 

antibacterial activities.  

 

Materials & Methods: Initially, the 

Eriobotrya Japonica seed aqueous extract 

was prepared, and the total phenolic and 

flavonoid contents were measured in this 

study. After the preparation of ZnO NPs by 

the extract, the antioxidant activity of ZnO 

NPs was evaluated using DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radical 

scavenging method. In addition, the 

antibacterial activities of the extract and NPs 

were determined using a disc diffusion 

method against Staphylococcus aureus 

gram-positive bacteria and Escherichia coli 

gram-negative bacteria. Ethics code:  

Ir.ausmt.rec.1398.11.33 
 

 

Findings: The results showed that aqueous 

extract had a specific amount of phenolic 

and flavonoids (9.86 mg/g and 27 mg/g dry 

weight of extract, respectively). Moreover, 

the synthesized ZnO NPs were <30 nm in 

diameter with a good absorption rate at 349 

nm. In addition, the antioxidant activity of 

the extract and NPs indicated an increase in 

the antioxidant activity following an 

increase in the concentration. Furthermore, 

the anti-bactericidal activity results 

demonstrated an appropriate antibacterial 

activity against S. aureus, whereas the 

aqueous extract had no antibacterial 

activities.  

 

Discussions & Conclusions: The findings 

revealed that the biosynthesized ZnO NPs 

had appropriate antioxidant and bactericidal 

activities. This suggests that the NPs can be 

used in various sectors, such as cosmetic 

products and food packaging, as a potential 

alternative to synthetic antibiotics. 

 

Keywords: Antibacterial, Antioxidant, 

Aqueous extract, Eriobotrya Japonica seed, 

Green synthesis, Zinc oxide nanoparticles 
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