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بررسی اثر نانوذرات نقره بر قدرت ضد میکروبی عصاره الکلی گیاه اسپند در برابر
باکتری اشریشیاکالی
کمازانی*

مهدی موسوی
پردیس علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
تاريخ دريافت97/04/09 :

تاريخ تصحيح97/06/21 :

تاريخ پذيرش97/06/25 :

چکيده
امروزه استفاده از گیاهان دارویی به دلیل کاهش اثرات و عوارض جانبی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .گیاه اسپند از دیرباز برای ضدعفونی
کردن رواج داشته است .این مطالعه به هدف بررسی اثر نانوذرات نقره بر قدرت ضد میکروبی گیاه اسپند روی باکتری اشریشیاکالی صورت گرفته است.
ابتدا نانوذرات نقره با روشی جدید و سبز تهیه و سپس برای تولید نانوکامپوزیت نقره/عصاره اسپند به کار گرفته شدند .فرایند آنتی باکتریال با استفاده از
روش دیسک گذاری دیفیوژن بر محیط کشت مولرهینتون صورت گرفت .با توجه به هالهی عدم رشد اطراف دیسکها که بیانگر اثرات آنتاگونیستی
نانوذرات نقره و عصاره الکی گیاه اسپند می باشد ،قدرت ضد میکروبی نانوکامپوزیت حاصل در مقایسه با هر کدام از نانوذرات نقره و گیاه اسپند به طور
جداگانه بیشتر است .با توجه به نتایج میتوان از این ترکیب در ساخت مواد ضدعفونی کننده بهره برد.
کلمات کلیدی  :نانوذرات نقره ،عصاره اسپند ،ضد میکروبی ،اشریشیاکالی.

 -1مقدمه
اثرات جانبی استفاده از آنتی بیوتیکهای شیمیایی باعث روی آوردن به استفاده از آنتی بیوتیکهای گیاهی شده است و اثر آنتی
باکتریال بسیاری از گیاهان نیز به اثبات رسیده است ] .[1-3گیاه اسپند به دلیل دارا بودن آلکانوئیدهای مختلف دارای اثرات
آنتی باکتریال میباشد ] .[4-6اسپند ،گیاهی چندساله یا پایا از تیره نیتراریاسه ( )Nitrariaceaeاست .نام انگلیسی اسپند
( )Syrian rueبه دلیل شباهت این گیاه به سِداب ( )Rueاتخاذ شده است .این گیاه از اوایل خرداد تا اوایل شهریور گل میدهد
و گلهای آن سفید رنگ هستند .کپسولهای حاوی دانه ،سه حفره ای بوده و حدود پنجاه دانه را در خود نگهداری میکنند
].[4

.نویسنده مسئوول :استادیار پردیس علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه سمنان ،سمنان
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گلها و مخصوص ًا دانههای اسپند سرشار از آلکالوئیدهای گروه بتا-کربولین است که همگی بازدارندههای مونوآمین اکسیداز
هستند؛ به همین دلیل خوردن جوشانده اسپند در اندازههای کم ( 1الی  3گرم) خواص ضد افسردگی و آرام بخش و در اندازههای
زیاد ( 3الی  1۵گرم) خواص روان گردان دارد .آنزیم مونوآمین اکسیداز در بدن وظیفه هضم و شکستن بسیاری از مولکولهای
طبیعی مصرفی انسان را دارد؛ یک دسته مهم از این مولکولهای طبیعی ،ایندول آلکالوئیدها هستند که اکثراً روان گردانهای
قوی محسوب میشوند ] .[۵در تحقیقات آزمایشگاهی ،عصاره اسفند خواص ضد میکروبی در برابر میکروبهایی نظیر
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیاکالی و کاندیداآلبیکانس را نشان داده است ] .[6-9به تازگی آلکالوییدهای بتاکاربولین موجود
در گیاه و دانههای اسپند به دلیل خاصیت ضد تومور (ضد سرطان) آن مورد توجه قرار گرفتهاند .ترکیبات شیمیایی گیاه اسپند
شامل مواد ضد میکروبی از نوع فالونوئیدها و آلکالوئیدها میباشد و در بخشهای مختلف آن (دانه ،کالوس و نهال) زیاد یافت
میشود .از جمله آلکالوئیدهای مهم آن میتوان به هارمین ،هارمالین ،هارمالول ،پگانین و آلکالوئیدهای کینازولین اشاره کرد
] .[10اشریشیاکالی اولین بار در سال  188۵توسط تئودور اشریش تعریف گردید .این ارگانیسم به عنوان قسمتی از فلور نرمال
روده چند ساعت بعد از تولد ،سیستم گوارش انسان و حیوانات پستاندار را کلونیزه نموده و با این عمل نقش مهمی در فیزیولوژی
سیستم گوارش ایفا مینماید .الزم به ذکر است که برخی از سویههای اشریشیاکالی با به دست آوردن عوامل ویروالنس از طریق
عوامل ژنتیکی قابل انتقال مانند پالسمیدها ،ترانسپوزنها ،باکتریوفاژها و لوکوسهای پاتوژنیسیتی به صورت سویههای بیماریزا
درمیآیند ].[11

تا به حال مطالعات زیادی در مورد اثرات ضد میکروبی عصارههای گیاهی صورت گرفته است .در مطالعهای صفاهانی و همکارانش
اثرات ضد میکروبی  23گونه مختلف گیاهی از جمله اسپند را روی استافیلوکوکوس مقاوم و حساس به متیسیلین انجام دادند
و قدرت آنتی باکتریال گیاه اسپند را مشخص کردند .در مطالعه ی دیگری اثر ضد میکروبی عصاره اسپند روی چندین باکتری
مقاوم به آنتی بیوتیک از جمله سالمونالتیفی بررسی شد و عصارهی اسپند اثرات آنتی بیوتیکی خوبی علیه میکرو ارگانیسمهای
مقاوم به چندین آنتی بیوتیک نشان داد ] .[12در آزمایش دیگری اثر عصارهی الکلی اسپند روی مخمر در شرایط آزمایشگاهی
انجام شد .بر اساس نتایج حاصل عصاره الکلی دانههای اسپند فعالیت مهارکننده و کشندهی قابل توجهی روی مخمرها دارند .در
مطالعهای که توسط فضلی بزاز و همکارانش صورت گرفت اثرات ضدمیکربی دود و آلکالوئیدهای گیاه اسپند با استفاده از روش
رقت در آگار و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد میکروارگانیسم ( )MICبررسی شد .همچنین ،اثر ضدمیکروبی دود حاصل
از سوزاندن وزن مشخصی از دانههای اسپند با وارد کردن دود به محیط کشت حاوی میکروب مطالعه شد و حداقل وزن اسپند
سوزانده شده برای مهار رشد میکروب محاسبه گردید ] .[13با وجود مطالعات گسترده که چند مورد هم در باال ذکر شد اما باز
هم چالش هایی برای ضرورت تحقیقات در این زمینه وجود دارد از جمله :در مطالعههای فوق بررسی اثر آنتی بیوتیکی عصاره
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گیاه اسپند با روش دیسک گذاری دیفیوژن انجام نگرفته است .عالوه بر این ،اثر افزایشی نانوذرات نقره بر قدرت آنتی باکتریال
عصاره اسپند نیز بررسی نشده است .این مطالعه با هدف رفع چالشهای مذکور و نیز افزایش قدرت آنتیباکتریال عصاره گیاه
اسپند توسط نانوذرات نقره علیه باکتری اشریشیاکالی انجام شد .برای این منظور ،ابتدا نانوذرات نقره را با استفاده از عصارهی
گیاه نارنگی به عنوان عامل کاهنده و نیز پوشاننده تولید کردیم .عصارهی بعضی گیاهان حاوی مولکولهای زیادی میباشند که
میتوانند به عنوان کاهنده ،پوشاننده و رنگین ه مورد استفاده قرار گیرند .ما در کارهای قبلی خود بعضی از آنها را معرفی کرده
و برای تولید نانوساختارها و نیز سلولهای خورشیدی به کار بردیم ].[1۵ ,14
-2بخش تجربی
 -2-1مواد
تمامی مواد از شرکت مرک خریداری شدند و هیچگونه خالصسازی مجددی انجام نشد .پلیت باکتری اشریشیا کالی با سویهی
دی اچ  ۵آلفا و شمارهی  ATCC 2790از دانشگاه علوم پزشکی سنندج تهیه شد .برای تهیهی پودر گیاه ،برگهای درخت
نارنگی جمع آوری و پس از شستن به مدت چهار روز در سایه خشک و آسیاب شدند.
 -2-2روش هاي آزمايشگاهي
 -2-2-1عصارهگيري با روش ماسراسيون

 200گرم گیاه خرد شده در ظرفی مناسب ( شیشه ،استیل ،چینی و غیره) ریخته شد و مقدار  1لیتر متانول  70درصد به آن
اضافه گردید .برای جلوگیری از اثرات تابش نور روی مواد گیاهی ،عمل عصارهگیری در مکانی محفوظ از تابش مستقیم نور انجام
گرفت .همچنین ،با محکم کردن درب ظرف از تبخیر حالل جلوگیری شد .عصارهگیری ضمن هم زدن مکرر طی  ۵روز انجام
شد .سپس ،عصاره حاصل را صاف و باقیمانده گیاهی با دستگاه پرس تحت فشار قرار گرفت .در نهایت عصارهها با هم مخلوط و
در دمای کمتر از  1۵درجه سانتی گراد برای مدت  ۵روز نگهداری شدند ].[16
 -2-2-2توليد نانوذرات نقره

مخلوطی از  1۵میلیلیتر عصارهی گیاه و  7۵میلیلیتر محلول نقره نیترات  6میلی موالر تهیه شد و به مدت یک ساعت در
حمام آب گرم دردمای  ۵۵درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از کدر شدن رنگ محلول ،رسوب حاصل با دستگاه سانتریفیوژ جدا
شد.
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 -2-2-3روش ديسک گذاري
 -2-2-3-1تهيهي محيط کشت مولرهينتون آگار

مقدار الزم از محیط کشت در آب مقطر ریخته و حرارت داده شد تا به جوش آمد و شفاف گردید .سپس ،محلول حاصل جهت
استریل شدن به اتوکالو (با فشار  1اتمسفر و دمای 121درجه به مدت 1۵دقیقه) منتقل شد .در ادامه ،چند پلیت استریل شده
با الکل در زیر هود دور یک چراغ الکلی روشن قرار گرفتند .به اندازه  1۵میلیلیتر از محیط استریل شده درون هر پلیت ریخته
شد و زمان داده شد تا محیط جامد گردید .فیلد دسته بلند با شعله استریل گشت و کشت خطی شروع شد .نمونههای تهیه شده
در انکوباتور در دمای  37درجه سانتیگراد قرار گرفتند .پس ازگذشت  24ساعت نمونهها از انکوباتور خارج شدند .به تعداد الزم
پلیت شیشهای و لوله آزمایش استریل شدند .در زیر هود با شرایط استریل و چراغ روشن ،در هر پلیت یک یا دو عدد دیسک
شاهد با پنس استریل شده قرار داده شد .دیسکها از عصارهی تغلیظ شده ( %۵وزنی-وزنی در حالل اتانول) پر شدند و زمان
داده شد تا دیسکها خشک شدند .سپس ،با پنس استریل در هر پلیت حاوی ای کالی ( )E. coliمثبت ،تعداد  ۵عدد دیسک
حاوی عصاره گذاشته شد .پس از 24ساعت انکوبه کردن برخی از دیسکها هاله عدم رشد را ایجاد کرده بودند .دو بار دیگر
آزمایش تکرار شد و همان نتایج به دست آمد ].[18 ,17
 -2-2-3-2روش چاهکگذاري

روش کار همانند روش دیسک گذاری بود اما به جای قرار دادن دیسک ،با استفاده از قسمت انتهایی پیپت پاستور در محیط
کشت چاهکی ایجاد و محیط کشت آن قسمت خارج گردید .سپس ،داخل چاهک ها  10میکرولیتر از عصاره ریخته شد و بقیه
مراحل کار مانند روش دیسک گذاری ادامه یافت .هدف از انجام این مرحله مقایسه روش دیسک گذاری و چاهک بود ].[19

 -3نتایج و بحث
 3-1شناسايي نانوذرات و نانوکامپوزيت توليدي
شکل  1الگوی پراش پرتو ایکس ( )XRDنانوذرات نقره تولید شده را نشان میدهد .تمامی پیکها در شکل  1با فاز مکعبی Ag

( JCPDS = 87-0597و پارامتر شبکه  )a = 4.0862مطابق هستند .با استفاده از رابطهی شرر میانگین اندازه دانهی بلوری
نقره حدود  23نانومتر به دست آمد.
شکل  2به تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMنانوذرات نقره ساخته شده مربوط میشود .با توجه به این تصویر
نانوذرات حاصل تقریباً کروی شکل هستند و اندازهای حدود  20نانومتر دارند .با توجه به این نتایج ،عصارهی گیاه نارنگی کاهندهی
مناسبی برای کاهش  Ag+به  Agمیباشد .عالوه براین ،میتواند نقش عامل پوشاننده هم ایفا کند و در نتیجه برای تولید
نانوذرات با استفاده ازآن نیازی به سورفکتانت نیست.
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شکل  -1الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات نقره

شکل  -2تصویر  TEMنانوذرات نقره تهیه شده

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMنانوکامپوزیت نقره/اسپند در شکل  3نشان داده شده است .باتوجه به تصاویر
نانوذرات نقره روی اسپند پخش شدهاند.
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شکل  -3تصاویر  SEMکامپوزیت نانو ذرات نقره/عصاره اسپند

شکل  4طیف جذبی  UV-Visکامپوزیت نانوذرات نقره/عصاره اسپند را نشان میدهد .با توجه به اینکه نانوذرات نقره با اندازه
حدود  20نانومتر بیشترین جذب را در طول موج  420نانومتر دارند این طیف حضور نانوذرات نقره در کامپوزیت را نشان میدهد.
همچنین ،وجود عصاره اسپند باعث جذب در ناحیه مرئی و درنتیجه پهن شدن پیک شده است.

شکل  -4طیف  UV-Visکامپوزیت نانوذرات نقره/عصاره اسپند

طبق نتایج حاصل از شکل  ۵که به مشاهدهی تشکیل هاله در دیسک ها مربوط میشود عصاره اسپند و نانوذرات نقره تولید
شده ،هر کدام به تنهایی ،دارای اثر آنتی باکتریال میباشند؛ اما نکته جالب توجه در این تحقیق اثر آنتاگونیستی عصاره اسپند و
نانوذرات نقره میباشد که باعث تاثیر چند برابری اثر آنتی باکتریالی شده است .همانطور که در پلیتها مشاهده میشود قطر
هاله ی تشکیل شده برای کامپوزیت نانوذرات نقره/عصاره بیشتر از هرکدام از این مواد به صورت جداگانه میباشد .نتایج در جدول
 1ارائه شدهاند.

282

سال چهاردهم ،شماره  51تابستان 1398

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

شکل  -5تست خاصیت آنتی باکتریال نمونههای ساخته شده
جدول  .1مقایسهی قدرت آنتیباکتریال نمونههای ساخته شده

روش دیسک گذاری
روش چاهک

نانو ذرات نقره

عصاره اسپند

کامپوزیت نانوذرات نقره/عصاره
اسپند
با غلظت  ۵درصد نانوذرات نقره

کامپوزیت نانوذرات نقره/عصاره
اسپند با غلظت  2/۵درصد نانو
ذرات نقره

0±13/1
میلیمتر
0±11/1
میلیمتر

0±11/2
میلیمتر

 0±18/1میلیمتر

 0±22/1میلیمتر

0±13/2میلیمتر

 0±2۵/1میلیمتر

 0±29/1میلیمتر

 -4نتیجه گیری
در این مقاله ،افزایش خا صیت آنتی باکتریال گیاه ا سپند به کمک نانوذرات نقره دنبال شد .برای این هدف ،ابتدا نانوذرات نقره
با یک روش سبز و جدید با ا ستفاده از ع صاره پو ست نارنگی به عنوان عامل کاهنده و پو شاننده تولید شد .سپس ،نانوذرات
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... بررسي اثر نانوذرات نقره بر قدرت ضد ميکروبي عصاره الکلي گياه اسپند

 خاصیت آنتی باکتریال کامپوزیت حاصل، در پایان.نانوذرات نقره به کار برده شدند/تولیدی برای تولید کامپوزیت عصاره اسپند
 افزایش خاصیت ضدعفونی کننده گیاه اسپند را با اضافه شدن نانوذرات، نتایج حاصل. علیه باکتری اشریشیاکالی بررسی شد
.نقره نشان دادند
 تقدیر و تشکر-5
.نویسنده از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان صمیمانه تشکر مینماید
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