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 چکیده
های دوستدار محيط زیست در سنتز نانوذرات بدون استفاده از موواد خررنواب بورای محويط زیسوت و سوالمت        از روشعالقه در استفاده  مقدمه:

ها در برابر دو  های آن انسان رو به رشد بوده است. هدف از این مرالعه بيوسنتز نانوذرات نقره از صمغ درختان مختلف و بررسی سميت نانوذرات و نمک
 اورئوس بود. استافيلوکوکوسکلی و شيایباکتری اشر

ها موورد   باکتریایی آن( از عصاره مان بلوط و صمغ گيالس و زرآلود سنتز شد و فعاليت ضدSNPs)این مرالعه نانوذرات نقرهدر  ها:مواد و روش

ردید. ووووو اسويد تشوکيگ گ   آسوکوربيک -Lموس بوا    نقره تهيه شد. نانوذرات مس توسوط احيواء کلریود    بررسی قرار گرفت. نانوذرات نقره از احياء نيترات
بواکتری نوانوذرات در   اسپکتروفتومتر و ميکروسکوپ الکترونی گذاره تعيين گردید. فعاليوت ضود  های نانوذرات تهيه شده با استفاده از روش اولترا مشخصه

 شياکلی مورد آزمایش قرار گرفت.یاورئوس و اشر برابر استافيلوکوکوس

با استفاده از صمغ گيالس و زردآلو برای اولين بوار گوزارش گردیود.     SNPs های نانو العه حاضر بيوسنتز و مشخصهدر مر های پژوهش: یافته

نانومتر بود. تصویر ميکروسکوپ الکترونی گوذاره نشوان داد کوه نوانوذرات تشوکيگ       024طيف مخلوط واکنش نشان داد که ماکزیمم جذبی در طول موج 
اورئوس حساسيت واضحی را نسبت به نانوذرات نقره و مس  کلی و استافيلوکوکوسشياریهای اش نانومتر بود. باکتری 04ا ت 04شده کروی شکگ با اندازه 

نقوره اثور بازدارنودگی کمتوری نسوبت بوه        مس و نيتورات  ها نشان داد که کلرید نشان دادند که اثر نانوذرات نقره نسبت به مس مشهودتر بود. آناليز داده
 داشتند.نانوذرات 

از  کلوی ها در برابر نانوذرات مورد آزمایش حساس بودند. به هر حال باکتری اشریشيا نتایج ما نشان داد که ميکروارگانيسم گیری: بحث و نتیجه 

 اورئوس به هر دو نانوذره نشان داد.حساسيت بيشتری نسبت به  استافيلوکوکوس
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 مقدمه
ذرات نقووره در صوونای  امووروزه اسووتفاده از نووانو

 مختلف گسترش پيدا کورده اسوت. نوانوذرات نقوره    
ایی و فيزیکوی توليود   يمووووو های شي قبالً به روش

امروزه  شد که خررناب و بسيار پر هزینه بودند. می
هووای  خروور محيرووی مصووگ عصوواره  مووواد بوویاز 

( 0ها) آنزیم ( و0)ها (، قارچ2ها) (، باکتری0گياهی)
شوود. ایون    ذرات نقره اسوتفاده موی  برای سنتز نانو

عت بووده و  ووو ر طبيدا ها کم هزینه و دوست روش
راحتی در مقياس وسي  توليد شوده و نيوازی بوه     به

. فشار باال، انرژی، دما و مواد شيميایی سمی نيسوت 
از طرف دیگر قابليوت اسوتفاده بورای داروسوازی و     

ذرات نقوره  (. نانو5)دیگر کاربردهای پزشکی را دارد
به طور عمده در محصوالتی مصوگ لبواس، وسوایگ    

هوای رژیوم اوذایی،     و افزودنوی  ها آرایشی، مکمگ
هوا، تهویووه هووا، اسوپری، فيلترهووای آب،     شووینده 
هوا و ايوره    و تلفن و اسباب بوازی  پتا پکيبورد ل

ذرات این استفاده گسترده از نانو( 6)شود استفاده می
ذرات بور  بواره اثور نوانو   هایی در نقره، باعث نگرانی

 زیست شده است.   محيط
واص وووووو از بوه داشوتن خ  از دیر بو مس نقره 

در  .نود ا ارگانيسومی قووی شوناخته شوده    ميکروضد
به طوور وسويعی بورای    نتيجه ترکيبات نقره و مس 

هوا   ها و طيف وسويعی از عفونوت   درمان سوختگی
داوم مقاوموت بوه   ووو . ظهور م(7)ندشد استفاده می

های بيموارگر و   ها در ميکروارگانيسم بيوتيک آنتی
م  علمی را مجبور ساخته است تا طلب، جوا فرصت

داروهوا و نقواط هودف جدیودتری      دائماً بوه دنبوال  
های جدید در دهوه گذشوته    بيوتيک . آنتی(8)باشند

اند که هيچ  به وسيله صنعت داروسازی معرفی شده
ها از نظر فعاليت عليه مقاومت چندگانوه   کدام از آن
 (Multidrug – Resistant Bacteria)ها باکتری

هوای   با توجه به این کوه فعاليوت   .اند الح نشدهاص
ذرات اثبوات شوده اسوت، توسوعه     ميکروبی نوانو ضد

ها را یوک جوایگزین    کاربردهای بدی  این مواد، آن
فعاليوت   سوازد.  هوا موی   بيوتيوک  جالب برای آنتوی 

 های گرم ذرات نقره عليه باکتریکشی نانو باکتری
کوه مقاوموت   هوایی   سوویه ویوهه  ه منفی)ب مصبت و

قارچی ایون  چنين خاصيت ضد چندگانه دارند( و هم
باکتری خاصيت ضد .(9)ذرات گزارش شده استنانو
 قوورار گرفتووهمرالعووه مووورد ذرات مووس هووم نووانو
نقووره طيووف وسوويعی از فرآینوودهای    .(04ت)اسوو

ها را تحت تاثير قورار   بيولوژیک در ميکروارگانيسم
و اشوای   دهد از جملوه موجوب تیييور سواختار     می

چنوين از بيوان    موووو نقوره ه  .(9)شوود  سلول موی 
 .(00)کوووند ممانعت می  ATP ها و توليد پروتئين
اصی ووو ميکروبوی اختص های ضود  مکانيسم اگر چه
بوا   .ذرات هنوز به طور کامگ شناخته نشده استنانو

این حال چند تئوری در این زمينوه پيشونهاد شوده    
و  ATPل در توليود  ( اخوتال 0 :است که عبارتنود از 

هوای آزاد   توسط جوذب یوون   DNAسازی همانند
ذرات بووا ووووووش نانووووو( واکن2ذرات شووده از نووانو

ها در دیواره سولولی   های اشا و تجم  آن پروتئين
کرد صحيح و تراوایی اشواء  که منجر به تیيير عمگ

( ROSهای فعال اکسويهن)  ه( توليد گون0شود.  می
( 0ده. ووووهووای آزاد ش یووون ذرات ودر حضووور نووانو

 (.02)ذرات به اشاءرسانی مستقيم نانو آسيب
تکنولوژی و بوا توجوه بوه خاصويت     با ظهور نانو

ميکروبی نقره و افزایش این خاصيت در مقياس ضد
هوای   نتووان از آن در مبوارزه بوا پواتوژ     نانو، موی 

ذرات مختلف گياهی و جانوری نيز بهوره بورد. نوانو   
گوذاری بواال و عموگ    دوست بوا تواثير  نقره ذراتی آب
ضورر بورای    آلرژیوک و بوی  سمی و ايور سری ، اير
باشند. این ذرات با از بوين بوردن کاموگ     انسان می

ایر وووو الف سوووها، بر خ تریوووها و باک ارچوووق
گونووه مقاومتووووی را در  هووا هوويچ بيوتيووک آنتووی

 ذراتنوانو  .(00)ندوووو کن ها ایجاد نمی ميکوووروب
ممکن اسوت بورای    های عمگ متعددی دارند، حوزه

زاهای مختلف گياهی و جانوری بوه   کنترل بيماری
قایسه بوا  ووووو ری در موووو ت نوووصورت نسبتاً ایم

 (.00)هووای سونتتيک اسووتفاده شووند   کوش  قوارچ 

ذرات نقوره بور   تحقيقات متنوعی روی اثرگذاری نانو
هوا صوورت    ارگانيسمکنترل و مبارزه با انواع ميکرو

 گرفته است. 
خاب شوده از  وووو در این مرالعه اثور الظوت انت  

های تشوکيگ دهنوده    و نمک و مس ذرات نقرهنانو
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صبت و منفی موورد  ها بر روی دو باکتری گرم م آن
ایون کوار   اهوداف اصولی   لوذا  . بررسی قورار گرفوت  

ذرات نقره بوا اسوتفاده از   پهوهشی سنتز زیستی نانو
ه ووو قایسوووبررسوی و م گونه درختوی و   صمغ چند

هوای   و نموک  رهووونق، مسذرات ميکروبی نانوضد
 .بود ها آن

 مواد و روش ها
مس بسيار پایودار  ذرات نانو :ذرات مسسنتز نانو

موس در آب بوا   ی نمک کلریدیايميوسيله احيا شه ب
به عنوان عاموگ کاهنوده و پایودار     آسکوربيک اسيد

موس از روش   برای سنتز نانوذرات کننده آماده شد.
Jing (با اندکی تیيير اسوتفاده شود.  05و همکاران ) 
 0/4 همس بوه همورا  مول از نمک کلرید 2/4مقدار 

ليتر آب دیونيزه  ميلی 044در  آسکوربيک مول اسيد
اوی وووو به طور جداگانه حوگ شود. سوپس بشور ح    

درجوه   84مس دو آبه تا رسويدن بوه دموای     کلرید
وسيله افزوده شدن  هذرات مس بگرما داده شد. نانو
موس   آسکوربيک به محلول کلریدقرره قرره اسيد

کيگ محلوول  وووو آماده شد. این محلول تا زمان تش
 گوراد   سانتی هدرج 84ایی تيره رنگ در دمای  قهوه

ذرات حاصوگ  ساعت(. محلوول نوانو   02قرار گرفت)
 .سانتریفوژ شد 8444دقيقه در دور  05برای 

آبوی   هوت تهيوه عصواره   ج :ذرات نقرهسنتز نانو
کودام بوه     هرگرم از  5صمغ گياه گيالس و زرد آلو 

طور جداگانه با آب دیونيزه شسته شوده و بوه یوک    
و در نهایوت   شدليتری منتقگ   ميلی 544مایر  ارلن
ليتور آب دیوونيزه بوه آن افوزوده       ميلوی  044مقدار 
 20. سپس مخلوط به دست آموده بوه مودت    گردید

. مخلوط حاصوگ  گرفتقرار  ساعت در دمای محيط
سه بار با کااذ صافی فيلتر شده و توسط سانتریفوژ 

 24( بوه مودت   rpmدور در دقيقه) 8444با سرعت 
 0. ایون محلوول در دموای    شدسازی  دقيقه خالص

گراد نگهداری شده و بوه مودت یوک      سانتی درجه
ليتور    ميلوی  5باشود. سوپس     هفته قابگ استفاده می

ليتور از    ميلوی  044هيه شوده بوه   آبی تازه ت عصاره
نقره افزوده شوده بودین    موالر نيترات  ميلی 0نمک 
ای)بوه   تیيير رنوگ از زرد روشون بوه قهووه    ترتيب 

ذرات نقره( هم در عنوان اولين نشانه از تشکيگ نانو

دمای ذکر شده و هم دموای اتوار رد داد. کواهش    
وسويله  ه ذرات نقوره بو  های نقره و تشکيگ نانو یون
هووای  در طووول موووج UV-Visتومتری وفرسووپکتا

 TEMبررسوی شود. آنواليز    متور  نانو 744الی  044
ه( در آزمایشوگاه کفوا   ذارگو  )ميکروسکوپ الکترونی

 (.06)مجموعه دانشگاه تهران( انجام شد )زیر
 :ذراتارگانيسمی نوانو ميکرومرالعه خاصيت ضد

 ذرات،باکتریووایی نووانوعووه خاصوويت ضوودبوورای مرال
 و (ATCC 25922)کلوی يایشو راش  هوای  یبواکتر 

از مرکز  (ATCC 12228)اورئوس استافيلوکوکوس
هووای  هووا و بوواکتری ای کلکسوويون قووارچ منرقووه

 .صنعتی ایران به صورت ليوفيليزه خریوداری شودند  
باکتریوایی بعود از کشوت    برای مرالعه خاصيت ضد

اوليووه بوواکتری در محوويط کشووت مووولر هينتووون   
تهيوه   5/0×048اکتری در الظت سوسپانسيونی از ب
های بالنک  ها ریخته شد. دیسک و در پتری دیش

 تنيتورا  و هوای گيواهی   نقره و عصارهات ذرنانوبه 
. نددوووو ليتور آاشوته ش  ميکورو  54نقره بوه مقودار   

هوای   بيوتيوک  یووووو اده آنتوووای آموووه دیسک
(، µg 04(، جنتامایسوووين)µg 04)سووويلين پنوووی

( هم در µg 04( و سفاالکسين)µg 04تتراسایکلين)
محيط کشت قرار گرفتند. بعد از رشود بواکتری اثور    
بازدارندگی با منرقه بازدارندگی که به صورت هالوه  

گيوری   آیود، انودازه   ها به وجود می در دور دیسک
 (.07)شد

برای آناليز داده ها و رسم  :یآناليز آمار
 Excelو  SPSS نمودارها از برنامه های رایانه ای

صورت مقادیر ميانگين سه ه نتایح باستفاده گردید. 
بيان يانگين ووووم (SE±)تکرار و خرای استاندارد

تفاده از وووومقایسه ميانگين ها با اسشده است. 
درصد، در  5در سرح  دانکنو  ANOVA آزمون

صورت معنی دار بودن اثر عوامگ آزمایشی انجام 
  .شد

 ی پژوهشها یافته

های نقوره بوه    کاهش یون :ذرات نقرهسنتز نانو
بوا   رختید های صمغذرات نقره در کنار عصاره نانو

(. 0 شوماره  )شوکگ بودمراه وووو گ هووووتیييرات رن
تومتر فروکتوووو يله اسپووووو وسه ذرات بتشکيگ نانو
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UV-Vis (. آنوواليز 2 شووماره د)شکگوووووتعيووين ش
 (TEM)هراذگو  ترونیووووو عکس ميکروسکوپ الک

  nmذرات شوکگ کوروی و انودازه   که نانو تائيد کرد
 (.0 شماره داشتند)شکگ 04-04

 

 
 پ    ب          آ              

 نقره، نانوذرات نقره سنتز شده از رنگ نیترات تغییرات رنگ در تشکیل نانوذرات نقره. مایع بی .1شماره  شکل

 .لوآصمغ زرد، پ( گیالسصمغ ، ب( بلوطمان آ(  

 

 

 آ

 

 ب

 
 درخت گیالس )آ( و زردآلو )ب(میزان جذب نانوذرات نقره. نانوذرات نقره سنتز شده از صمغ . 2شماره ل شک

 نانومتر. 033تا  033از طول موج  UV-Visوتومتر توفربا استفاده از دستگاه اسپکت 

 

 

 

 آ

 

 ب

 
 )آ( و زردآلو )ب(. الساز صمغ گیه نانوذرات نقره سنتز شده راذسکوپ الکترونی گعکس میکرو .0شماره  شکل

 
 :ذرات نقوره باکتریوایی نوانو  تایج خاصويت ضود  ن

ذرات نقوره بور   بررسی نتوایج اثور بازدارنودگی نوانو    
نشووان داد کووه منرقووه    کلوویياشریشووابوواکتری 

از صومغ گويالس و    ات تهيه شدهذرنانو دارندگیباز
داری  تقریبواً یکسوان بووده و تفواوت معنوی     زردآلو 

تهيه شده از مان بلووط نسوبت    ولی نانوذره نداشتند
اثور کمتوری    کلوی ياشریشانانوذرات ذکر شده بر به 

تخاب شوده  وووو يک انووووبيوت آنتی 0. از نشان داد
سيلين و سفالکسوين هويچ اثوری بور بواکتری       پنی
نوانوذره   . (0 شماره )جدولنشان ندادند کلیياشریشا
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بوور سوونتز شووده از صوومغ گوويالس و زردآلووو نقووره 
اثور بازدارنودگی    نقره نيترات، نسبت به یکلياشریشا

داری داشتند. اثر بازدارندگی از  بيشتر و تفاوت معنی
رشوود جنتامایسووين و تتراسووایکلين در مقایسووه بووا  

ود. ووو دار ب عنیووووو نقره بيشتر و تفواوت م  نيترات
فاوت وووو ده تووووو های موثر واقو  ش  بيوتيک آنتی
 شوماره  اشتند)شوکگ ذرات نقره ندداری با نانو معنی
 صمغ درختان مذکورذرات نقره سنتز شده با (. نانو0

ذرات نسبت بوه جنتامایسوين و سفاالکسوين و نوانو    

دار در  مس نسبت به سفاالکسوين افوزایش معنوی   
. اثور  (5 شماره بازدارندگی از رشد نشان دادند)شکگ

ذرات مس و هر سه نانوذرات نقوره بور بواکتری    نانو
 اسوتافيلوکوکوس بوه بواکتری    نسوبت  کلیياشریشا

 5هوا در سورح    مووثرتر بود)هموه تفواوت   اورئوس 
دگی ووووودار بووود(. اثوور بازدارن  یوووووودرصوود معن

ها بر اسواس هالوه    ریوووتيمارهای مختلف بر باکت
آورده شوده   0 شماره ها در جدول راف کلنیوووواط

 است.
 
 

 
 ت  پ   ب       آ                             

. آ( نیترات نقره، ب( کلرید مس، پ( آنتی بیوتیک ها، شماره روی پتری دیش ها کلییاشریشا تاثیر تیمارهای مختلف بر باکتری .4شماره  لشک

 سفاالکسین، ت( نانوذرات، به ترتیب شماره روی پتری دیش (4تتراسایکلین،  (0( پنی سیلین، 2( جنتامایسین، 1

 ( نانوذرات مس.4ده از مان بلوط، صمغ زردآلو و صمغ گیالس ت نقره سنتز ش( نانوذرا0و  2، 1 

 

 

 

 
 ت  پ  ب   آ   

. آ( نیترات نقره، ب( کلرید مس، پ( آنتی بیوتیک ها، شماره روی اورئوساستافیلوکوکوس تاثیر تیمارهای مختلف بر باکتری .5شماره  شکل

 سفاالکسین، ت( نانوذرات، به ترتیب شماره روی پتری دیش (4تتراسایکلین،  (0( پنی سیلین، 2( جنتامایسین، 1پتری دیش ها 

 ( نانوذرات مس.4و مان بلوط، صمغ زردآلو و صمغ گیالس ( نانوذرات نقره سنتز شده از 0و  2، 1 

 

( صمغ 1ز شده از نانوذرات نقره سنت اورئوس. و استافیلوکوکوس کلیاشریشیا هایاثر بازدارندگی تیمارهای مختلف بر باکتری .1شماره جدول 

( 13مس، ( کلرید9( سفاالکسین، 0( تتراسایکلین، 7( پنی سیلین، 6( جنتامایسین، 5( نانوذرات مس، 4( مان بلوط، 0( صمغ گیالس، 2زردآلو، 

 ن درانحراف معیار بوده و حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار بر اساس آزمون دانک ±اعداد میانگین سه تکرارنقره. نیترات

 است. >P 35/3سطح   

 

 منرقه بازدارندگی )ميلی متر(

 باکتری 0 2 0 0 5 6 7 8 9 04

c 20/4±05 d 08/4±00 e 4 a 20/4±08 e 4 a 02/4±08 b 09/4±06 b 49/4±06 a 00/4±08 a 20/4±08 E.coli 

c 05/4±05 d 07/4±00 e 05/4±02 a 00/4±09 b 29/4±07 d 22/4±00 c 00/4±05 d 28/4±00 b 06/4±07 b 06/4±06 S.areus 
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 و نتیجه گیری بحث
ت وووووذرات بووه علووووووامووروزه اسووتفاده از نان

ای بسيار جذاب و کاربردهای مختلوف  وووه ویهگی
گسوترش  هوای فلوزی    نموک ها در مقایسه بوا   آن

هوای   بسياری پيدا کرده است. از طرف دیگر روش
وجه قرار رات هم بسيار مورد تذجدید برای سنتز نانو

سنتز نانوذره نقره از مان بلوط قوبالً  . (08)اند گرفته
ذرات سنتز نوانو  که در صورتی (06گزارش شده بود)

نقره از صمغ درختان گيالس و زردآلو بورای اولوين   
ذرات نقوره بوا   در این پهوهش نوانو  بار گزارش شد.

روش زیستی دوستدار محيط زیست و بدون استفاده 
این،  بر يميایی مضر توليد شد. بنااز هر گونه مواد ش

تواند در توليد  استفاده از پتانسيگ بزرگ طبيعت می
کننده  ذرات بدون آسيب به محيط زیست کمکنانو
توان بيان نمود که ارجحيت توليد  در کگ می باشد.

تی، وووو ای زیسوووه ذرات بر سایر روشگياهی نانو
 گياهوان  چنين قابليت بواالی  مخرر بودن، و ه بی

تور از بواکتری،    است که بسيار قابگ اعتماد و سوالم 
در  باشود.  رات موی ذقارچ و مخمر برای توليود نوانو  

د شده بوه ایون روش   ووذرات توليکه نانو ضمن این
هووای شوويميایی دارای پایووداری  نسووبت بووه روش
  بيشتری است.
اثور مضور یوا     بارت اسوت از هور  ووووسميت ع

کوه در معور    ه زموانی رسان بر موجود زنود  آسيب
گيورد. اگور    ها قرار موی  های آن ذرات یا نمکنانو
عفونی کردن یک ارگانيسم خاص باشود   ضد هدف

سميت ممکن است به عنووان یوک نتيجوه مصبوت     
باکتری یا ویروس( تفسير گردد. با این حال اگر )ضد

ریوزی   طور ناخواسته و بدون برناموه ه مواد مشابه ب
ر مصگ جانوران و گياهان نيوز  به موجودات زنده دیگ

اثر گذارد به عنوان سميت و خرر بوالقوه محسووب   
نتایج این کار تحقيقی نشان داد کوه  (. 09)گردد می
 داشتند.باکتری ذرات سنتز شده اثر ضدنانو

قوارچی و باکتریوایی   تحقيقات زیادی اثور ضود  
را  هوای گيواهی   عصارهذرات نقره سنتز شده از نانو

خووانی   ت که با نتایج این مرالعه همنشان داده اس
ارچی ووووو قتوان به اثور ضود   دارد. در این راستا می

گيوواهی  عصووارهذرات نقووره سوونتز شووده از  نووانو

Euphorbia hirta L.(24)  اثور ضود  چنوين   همو 
ده از وووو ذرات نقوره سونتز ش  استافيلوکوکوس نوانو 

گ وووووووگان ووووواهوووگي ایووووووه صارهووووووووع
(، بووورگ .Althaea officinalis L)تمیووووو خ

و بووورگ  (.Thymus vulgaris L)آویشووون
 .(20)اشواره نموود   (.Mentha pulegium L)پونه

مرالعات نشان داده است کوه انودازه نوانوذرات بور     
 ذرات تواثير دارد. باکتری یوا قوارچی نوانو   ميزان ضد

Agnihotri (تاثير انودازه نوانو  22و همکاران ) ذرات
با که  اند رسی کرده و نشان دادهبررا  ها بر باکتری

متور خاصويت   نانو 04ذرات به زیر کاهش اندازه نانو
 (.20)یابد باکتریایی نيز افزایش میضد

 تحقيقات نشان داده است که ترکيبات تجاری
گرم بر ميکرو 044در الظت  نيز ذرات نقرهپودر نانو
هوای   ليتور قوادر بوه کواهش تشوکيگ کلنوی       ميلی
 ازاورئووووس  اسوووتافيلوکوکوسو  کلووویياشریشوووا

CFU/ml 040×2  24و کمتور از   صفربه ترتيب به 
و  Papeمشوابه بوا نتوایج موا     (. 20)شوود  میکلنی 

رده انود کوه خوواص    ووو زارش کووو( گ25همکاران)
ذرات نقره ذرات مس نسبت به نانوباکتریایی نانوضد

واص ووو ( خ04و همکواران)  Cubillo کمتر اسوت. 
کلووزان   ذرات موس را بوا توری   نوباکتریوایی نوا  ضد

باکتریایی برای هر دو گوزارش  بررسی و خواص ضد
باکتریوایی از  اند. نانوذرات دیگر هم اثرات ضد کرده

نشان داده شده است کوه   دهند مصالً خود نشان می
های کربن بور فراوانوی گوروه باکتریوایی      نانوتيوب

  (.26)گذارد خاب در کشت گوجه فرنگی اثر می
مرالعات زیادی جهوت تعيوين اثور    ر حال ه به
 و نووع  دازهوووو موثر و ان های الظت، ميکروبیضد
 ها آن ترکيبات تجاری و زیستی و مقایسه ذراتنانو

 باشد. می مورد نياز
ذرات برای کنترل سنتز و تعيين مشخصات نانو

در این مرالعه تشکيگ ها ضروری است.  کاربرد آن
ه از صمغ درختوان بوه روش   نانوذرات نقره با استفاد
طبو    تایيد گردیود.  TEMاسپکتوفتومتری و تهيه 

هوا بوه    سموووو ارگانيحساسيت ميکورو نتایج حاصله 
ذرات ذرات نقره سنتز شده به روش زیستی و نانونانو

مس به روش شويمی در ایون مرالعوه بوه وضووح      
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ساسيت بواکتری  وووو مشاهده گردید. در این بوين ح 
اورئووس   وکوسووواستافيلوک نسبت به کلیياشریشا

شتر بود و وووتز شده بيوووذرات سنووووونسبت به نان

س اثور  ووووو قره و موووذره نانووووون دو نوووواز بي
ره مشوهودتر  وووذرات نقوووووریایی نانوووووباکتضد
 بود. 
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Abstract 
Introduction: There has been growing 

interest in using environmentally 

friendly methods of synthesizing 

nanoparticles without using substances 

risky to the environment and human 

health. The aims of this study were 

biosynthesis of silver nanoparticles 

using different tree gum extracts and 

evaluation of the toxicity of 

nanoparticles and their salts against two 

bacteria: Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus.  

 

Materials & Methods: In this study, 

silver nanoparticles (SNPs) synthesized 

from manna of Quercus, Cerasus avium, 

and Prunus armeniaca gum extracts 

were investigated for their antibacterial 

activity. Silver nanoparticles were 

prepared from the reduction of silver 

nitrate. Copper nanoparticles (CuNPs) 

were formed by reduction of CuCl2 with 

L-ascorbic acid. Prepared nanoparticles 

were characterized by ultraviolet-visible 

spectroscopy and TEM techniques. 

Antibacterial activities of the 

nanoparticles were tested against 

Staphylococcus aureus and Escherichia 

coli. 

Findings: In the present study, 

biosynthesis and characterization of 

SNPs using Cerasus avium and Prunus 

armeniaca gum extracts is reported for 

the first time. The spectrum of the 

reaction mixture showed a strong 

absorption peak at 420 nm. TEM image 

showed that Ag-NPs (SNPs) formed 

were well dispersed with a spherical 

structure and 10 to 30 nm particle size 

range. Bacteria (E. coli and S. aureus) 

showed clear hypersensitivity to silver 

and copper nanoparticles, and the effects 

of SNPs were more notable than those 

of CuNPs. Data analysis showed that 

CuCl2 and AgNO3 nanoparticles had a 

lower inhibitory effect.  

 

Discussion & Conclusions: Our results 

showed these microorganisms had 

sensitivity against the tested 

nanoparticles; however, E. coli showed 

higher sensitivity than S. aureus to both 

nanoparticles. 

 
Keywords: Silver and copper 

nanoparticles, Antibacterial activity, 

Tree gum 
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