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مقاله پژوهشی

بررسي خواص آنتي اکسیداني و خاصیت ضدمیكروبي
فیلمهای نانوکامپوزیتي حاوی نانوذرات نقره سنتز
شده به روش سبز جهت بستهبندی مواد غذایي
علیرضا متوليزاده کاخكي* ،فاطمه امارلو و راحله ژیاني
گروه شیمی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران

تاریخ ثبت اولیه ،1398/09/21 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/10/22 :تاریخ پذیرش قطعي1398/12/20 :

چكیده
در این پژوهش ،نانوذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه مرزنجوش سنتز شد .فعالیت آنتی اکسیدانی ناانوذره نقاره وولیاد
شده با استفاده از قابلیت جذب رادیکالهاي  -1 ،1دیفنیل-2-پیکریل -هیدرازیل مورد بررسی قرار گرفت .نانوذرات نقره بیشترین جاذب را در
 43۰ nmنشان دادند و داراي شکل کروي و میانگین اندازه آنها بین  35وا  5۰ nmبودند .نانوذره نقره وولید شده به عناوان مهارکنناده رادیکاال
( DPPH(IC50 = 17۰ μMعمل کردند .حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشاندگی بار روي بااکتري اساتافیلوکوکور اور اور
 3/13و  ،6/25اشرشیا کلی  3/13و  6/25و لیستریا مونوسایتوژنز  3/13و  6/25اندازهگیري شد .بااکتري  Listeria monocytogenesبااتورین
میزان حداقل غلظت مهارکنندگی را نشان داد .نتایج حاصل نشانگر فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی مناسب نانوذرات بیوسنتز شده بودناد.
همچنین اثر ضدمیکروبی فیلمهاي نانوکامپوزیتی ساخته شده از نشاسته ،همراه با نانوذرات نقره بیوسنتز شده جهت استفاده در صنایع بساتهبنادي
مواد غذایی با اندازهگیري قطر ناحیه روشن بوسیله آزمون نفوذ دیسک مورد بررسی قرار گرفت .فیلمهاي زیستوخریابپاذیر بار پایاه نشاساته
همراه با نانوذرات نقره بیوسنتز شده اثر ضدمیکروبی علیه همه میکروبهاي وست شده نشان داد (.)p<۰/۰5
واژههای کلیدی :بستهبندی ،ضدمیكروبي ،گیاه مرزنجوش ،نانوذرات نقره.

 -1مقدمه

بستهبندي مواد غذایی راهای باراي افازایش کیفیات و ایمنای
غذایی همچنین به واخیر اناداختن فسااد ،حفاظ اثارات مثبات

امروزه مواد غذایی گاهی ممکن اسات باین وولیاد و مصار

فرآیند روي غذا و افزایش طول عمر انبارمانی است .یکای از

مدت ها فاصله بیفتد .به همین دلیل راه هاي موثري براي حفظ

نقشهااي مهام بساتهبنادي حفاظات از غاذا در برابار عوامال

کیفیت بهداشتی ماواد غاذایی بایاد در نظار گرفتاه شاود ].[1

فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک بیرونی را به عهده دارد ].[2

* عهدهدار مكاتبات :علیرضا متولیزاده کاخکی
نشاني :گروه شیمی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور
تلفن ،۰51-142615472 :دورنگار ،۰51-142615472 :پست الكترونیكيamotavalizadeh@yahoo.com :
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مجله علمي-پژوهشي نانومواد

بستهبندي ضدمیکروبی باه منظاور کنتارل رشاد میکروبای در

هستند ] .[11-13عالوه بر این گیاهان منبع فراهم کننده ماواد

محصوتت مواد غذایی مختلف مورد استفاده قرار مایگیارد.

فعال زیستی ارزشمند هستند که به عنوان آنتی اکسایدانهااي

ماواد ضادمیکروبی اساتفاده شاده در بساتهبنادي ،عاالوه بار

طبیعی براي حفظ و بهبود کیفیات بساتهبنادي ماورد ارزیاابی

افزایش فاز واخیر میکروارگانیسم باعث کاهش فاز رشد آنها

قرار میگیرند .آنتی اکسیدان هاي طبیعی از گیاهان باه شاکل

میشود و زمان نگهداري محصول را که ضمن حفظ کیفیات

عصاره بدست میآیناد .ایان عصااره هاا سرشاار از ورکیباات

و ایمنای غاذایی هسات را افازایش دهناد ] .[3اجازاي اصالی

فنااولی بااوده و جااایگزین خااوبی بااراي آنتاای اکساایدانهاااي

فیلمسازي شامل پلیمرها باا وزن مولکاولی باات ،حاالل و نار

مصنوعی میباشد ].[14

کننده هاا اسات .وولیاد فایلم مساتلز وجاود دسات کام یاک

در مطالعه اي که ووسا باانگز و همکااران در ساال  2۰12بار

ورکیب پلیمري است که قاادر باه ایجااد سااختار شابکهاي باا

روي نااانوذرات بیوساانتز شااده ووسا گیاهااان ساانبل شاارقی،

پیوستگی و استحکا کافی باشد ] .[4معموت نانوکامپوزیتها

میخک و قرنفلی انجا شد ،از روش کمای لومینساانب باراي

با استفاده از نانوذرات فلزي ،اکسید فلزها ،نیمه فلاز یاا خاا

بررسی خواص آنتی اکسایدانی ناانوذرات نقاره اساتفاده شاد.

رر در فیلمهاي پلیماري باه عناوان بساتهبنادي ماواد غاذایی

نانوذرات نقره نسبت به عصاره گیاهان مورد مطالعه به ونهایی،

استفاده میشوند ].[5،6

درجات آنتی اکسیدانی باتوري را از خود نشاان داد .هار چاه

بیوپلیمرها ورکیبهاي زیستوخریب پذیر هستند کاه کیفیات

اندازه نانوذرات نقره کوچکتر باشاد فعالیات آنتای اکسایدانی

مواد غذایی را افزایش میدهناد و در نهایات در محای بااقی

بهتري دارد ].[15

نمی مانند .زیارا باه ساادگی ووسا موجاودات زناده باه ریاز

در مطالعه دیگري داتت و همکااران در ساال  2۰13خاواص

واحدهاي ساازنده خاود وجزیاه مایشاوند ] .[7از باین اناواع

آنتی اکسیدانی نانوذرات طال و نقره سنتز شده از عصاره میوه

مختلف پلیمرهاي زیستوخریبپذیر می ووان به نشاسته اشاره

زردآلو مورد بررسی قرار گرفت و فعالیت آنتی اکسیدانی باه

کرد که داراي بیشترین پتانسیل در صنایع بسته است ].[8

غلظاات نااانوذرات وابسااته بااود کااه طاای آزمایشااات حااذ

کامپوزیت یا مواد مرکب ورکیبی از مواد متفااوت و مختلاف

رادیکالهااي  DPPHمشااهده شاد .فعالیات آنتای اکسایدانی

در ساختار و شکل میباشد که اجازاي وشاکیل دهناده آنهاا

نانوذرات نقره نسبت به نانوذرات طال بیشتر باود و باا افازایش

هویت خودشاان را حفاظ مایکنناد .نانوکامپوزیاتهاا دساته

غلظت نانوذرات فعالیت آنتای اکسایدانی هار دو ناانوذره نیاز

خاصی از کامپوزیات هاا هساتند و حاداقل یاک جازد آن در

افزایش یافت ].[16

مقیاار نااانو باشااد ] .[9اساتفاده از نانوکامپوزیااتهاااي داراي

پانااادیت و همکااااران در ساااال  2۰17باااه بررسااای فعالیااات

نانوذرات نقره جایگزین بسیار مناسبی باراي پلیمرهااي ماورد

ضدمیکروبی ناسیین و نقره بر روي گوناههااي اساتافیلوکوکو

اسااتفاده در صاانعت غااذا اساات کااه ووانااایی افاازایش عماار

اور اااور ،لیساااتریا ،ساااودومونار فلورسااانب ،موفیلیفاااور

نگهداري محصوتت وازه غذایی مختلف و همچناین کااهش

فوزاریو و قارچ اساپرژیلور پرداختناد .نتاایج حااکی از آن

شدت فرآیند در محصوتت فرآیند شده است ].[1۰

بود که خاصیت آنتی باکتریالی ناسیین به همراه نانوذرات نقره

اخیرا نانوذرات نقاره باه روش سابز وولیاد مایشاوند .در ایان

بطور چشمگیري افزایش مییابد ].[17

روش از بسترهاي گیاهی باراي سانتز ایان ناانوذرات اساتفاده

یوکسان و همکاران در ساال  2۰1۰نانوکامپوزیات زیساتی از

ماایشااود کااه سااازگار بااا محاای زیساات ماایباشااند .معمااوت

کیتوزان و نشاسته و نانونقره مورد مطالعه قارا گرفات .در ایان

نانوذرات نقره که از روش سبز وولید میشاوند داراي فعالیات

مطالعه حداقل غلظت مهار کننده براي نانوذرات نقاره و نفاوذ

ضدمیکروبی و ضد قارچ بهتاري در برابار میکروارگانیسامهاا

دیسک براي ساه گوناه بااکتري اساتافیلوکوکور اور اور،

بررسي خواص آنتي اکسیداني ...
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باساایلور ساارنور و اشرشاایا کلاای بررساای شااد .بااا افاازودن

بر پایه نشاسته و نانوذرات نقره بیوسنتز شده هماراه باا عصااره

نانوذرات نقره به فیلم نشاسته و کیتوزان و با افزایش نانوذرات

گیاه مرزنجوش و مقایسه اثر آنتی اکسیدانی و ضاد میکروبای

نقره خصوصیات ضدمیکروبی آنها افزایش یافت ].[18

آن پرداخته شده است.

سرکار و همکاران در سال  2۰16به بررسی ناانووکنولوژي در
فرآیندهاي غذایی و بسته بندي مواد غذایی پرداختند و اعاال
نمودند که نانوذرات بطور کلی میوواند بر روي عوامل مانناد
ویتامینهاي محلول در چربی ،طعم دهندهها ،آنتی اکسیدانها
واثیر گذاشته و آنها را کنترل نمایند ،همچنین در ایان بررسای
نشان داده شد نانوسنسورها مای ووانناد ماواد سامی را در غاذا
وشااخید داده و در بسااتهبناادي مااواد غااذایی ایاان نااانوذرات
ماایوواننااد مااواد وشااکیل دهنااده ماننااد ویتااامینهااا و مااواد
ضدمیکروبی را حفظ نمایند ] .[19کوزوموواا و همکااران در
سال  2۰15بستهبندي نانوکامپوزیات دي اکساید ویتاانیو /نقره
وهیه شده به روش محلولسازي را جهات افازایش مانادگاري
نان مورد مطالعه قرار دادند .در این مطالعه آزمایشات شیمیایی
و میکروبیولوژي بار روي ناان مانناد میازان چربای ،پاروو ین،
شکر و همچناین مهاار رشاد مخمرهاا ،کپاکهاا ،باسایلور،
سوویلیب ،باسیلور سر ور براي  6روز ماورد بررسای قارار
گرفااات .نتاااایج نشاااان داد کاااه نانوکامپوزیااات دي اکساااید
ویتانیو /نقره با بستر پلی اویلن به صاورت قابال واوجهی زماان
ماندگاري ناان را افازایش داده و میکروبیولاوژي ناان باا ایان
کامپوزیت بات رفته است ].[2۰،21
کادا و همکاران در سال  2۰19ناانوذرات نقاره ووسا گیااه
سیاه دانه سنتز کردناد .داراي فعالیات آنتای اکسایدانی بسایار
خوبی بود نانوذرات نقره ووس میکروسکوپ الکترونی مورد

 -2فعالیتهای تجربي
ومامی مواد شیمیایی مورد استفاده از شرکت مر

آلمان ،باا

خلااوص بااات خریااداري شاادند .میکروارگانیساامهاااي مااورد
اسااتفاده شااامل انااواع باااکتريهاااي ،)ATCC25923( E.coli
 )ATCC43895( S.aureusو )ATCC7644( L.monocytogenes
از از سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران وهیه شدند.
 -1-2آمادهسازی عصاره گیاه مرزنجوش
گیاه مرزنجوش از شهرستان کاشامر واقاع در اساتان خراساان
رضوي جمعآوري شد .همچنین گیاه مورد نظار در هربااریو
دانشگاه فردوسای مشاهد باا ناا

علمای Origanum vulgare

مورد وایید قرار گرفت .برگ گیاه مرزنجوش پب از شستشو،
به دور از نور خورشید در درجاه حارارت اوااش خشاک شاد.
جهت عصارهگیري بخشهاي خشک شده پودر گردیاد و از
روش سوکسااله اسااتفاده شااد .سااپب عصاااره باارگ گیاااه
مرزنجوش صا

شد و براي حذ

کامل ذرات معلق موجود

در عصاره ،گیاه مورد نظر به مادت ده دقیقاه ساانتریفیوژ شاد
].[23
 -2-2بیوسنتز نانوذرات نقره

بررسی قرار دادند اندازه نانوذرات  8نانومتر بود .عالوه بر این

براي بیوسنتز نانوذرات نقاره باه روش سابز 2 mL ،از عصااره

اثر ضدباکتریایی آن را بر روي فیلم کیتوزان بررسای کردناد

گیاه مورد نظر را به  4 mLاز محلول  1میلیموتر نیترات نقره

که با ووجه باه غلظات ناانوذرات نقاره فعالیات ضادباکتریایی

اضافه شد که شاهد وغییار رنام محلاول از زرد کمرنام باه

متغیر بود مشاهدات آنها نشان داد که نانوذرات نقره در بهبود

قهوهاي ویره بودیم که نشاندهنده وولید و نانوذرات نقره باود.

بستهبندي وجزیهپذیر بسیار کاربرد دارد ].[22

ایاان فرآینااد در دماااي  4۰ °Cو در  pH =7انجااا شااد ].[24

امروزه بستهبندي مواد غذایی که داراي خاصیت ضدمیکروبی

عالوه بر سنجش اثر آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوذرات

و آنتی اکسیدانی داشته باشد ضروري به نظر میرساد از ایان

نقره بیوسنتز شده ،اثر مقدار ناانوذرات نقاره بیوسانتز شاده در

رو در این وحقیق به بررسی ویژگی نانوکامپوزیت ساخته شده

فیلم هاا ماورد بررسای قارار گرفات و باه صاورت انتخاابی از
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مقادیر  25۰ ppmو  5۰۰نانوذرات نقره بیوسنتز شده در فیلمها

مااال

مورد استفاده قرار گرفت.

رادیکالزدایی از طریق معادله  1محاسبه شد:

 -3-2ساخت فیلم نشاسته

محاساابات قرارگرفاات .همچنااین درصااد فعالیاات

-

()1

× =1۰۰درصد جذب رادیکال

براي ساخت این نوع فیلم  4گر نشاساته را در  1۰۰ mLآب
دوبار وقطیر حل و دما آن را وا  9۰ °Cافزایش و باه مادت ده

()1

محلول  %4نشاسته ساخته شود .سپب  3۰ mLاز عصااره گیااه

در این رابطه ،جذب بالنک ،نشاندهنده جذب محلول شااهد

مرزنجوش  25 mLاز محلولهاي ساخته شده در پلیت ریخته

است کاه حااوي  ۰/5 mLمحلاول  ۰/1 DPPHمیلایماوتر و

شد و پلیت را در دماي  5۰ °Cبه مدت یاک روز واا خشاک

 1۰۰ μLمیکرولیتر اوانول  %95به جاي محلول نانوذرات نقاره

شدن کامل در آون قرار گرفت .ساپب فایلمهاا باه آساانی از

است و جذب واکنش ،نشااندهناده جاذب محلاول محتاواي

پلیت جدا شد و براي انجا آزمون ضاد میکروبای نگهاداري

نمونه نانوذرات نقره است.

دقیقه در دما  9۰°Cبوسیله همازن مغناطیسای همازده شاد واا

شدند .مقدار نانوذرات نقره بیوسنتز شده در فیلم ها به صورت
انتخابی از مقادیر  25۰ ppmو  5۰۰در فایلمهاا ماورد اساتفاده

 -5-2روش سنجش خاصیت آنتي باکتریال

قرار گرفت ].[25

جهاات بررساای فعالیاات ضاادمیکروبی عصاااره آباای گیاااه
مرزنجوش پب از وخلید و حاللزدایی محلول عصاره مورد

 -4-2بررسي قابلیت حذف رادیكال DPPH

نظر ،از آن غلظت هااي مختلاف ،12/5 ،5۰ ،25 ،1۰۰ μg/ml

آزمااایش مااورد نظاار بااا کماای وغییاارات در روش جانسااونا و

 3/13 ،6/25و  1/56با حالل  5درصاد Dimethyl sulfoxide

همکاااران انجااا شااد ] ۰/5 mL .[26محلااول ۰/1 ) DPPH

( )DMSOوهیه گردید و محلولهااي حاصال در دمااي 4 °C

میلیموتر) را دراوانول  %95و  1۰۰ μLمحلول نانوذرات نقره

نگهداري شد.

سنتز شده از عصاره آبی مرزنجوش مخلوط و محلول حاصاله

وعیین حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICدر پلیات  96خاناه

را در دمااااي  38 °Cو باااه مااادت  32دقیقاااه در وااااریکی

استریل و باا روش میکارو باراا دایلوشان انجاا شاد .بطاور

قرارگرفت .جاذب نموناههاا درطاول ماو  518 nmباود .باه

خالصااه ابتاادا از محاای کشاات مااولر هینتااون بااراا1۰۰ ،

منظور مقایسه فعالیات ناانوذرات نقاره وولیاد شاده از عصااره

میکرولیتر داخل  96چاهک میکروپلیت ریخته شد؛ ساپب باه

باااارگ گیاااااه مرزنجااااوش از ورکیااااب اسااااتاندارد فاااار

اولین چاهک هر ردیاف  1۰۰ μLمیکرولیتار محلاول عصااره

احیادگلوواااویون ) (GSHبااه عنااوان یااک آنتاای اکساایدان

حاوي نانوذرات نقره اضافه گردید و از خانه دو باه ساو باه

استاندارد استفاده شد .براي وعیین مقادار ( IC50غلظات ماورد

همااین ورویااب وااا خانااه نهاام رقیااق شاادند .در آخاار بااه همااه

نیاز براي مهار  5۰درصد فعالیت آنتایاکسایدانی) ،ناانوذرات

چاهک هاا  1۰۰ μLمیکرولیتار سوسپانسایون میکروبای رقیاق

نقااره وولیااد شااده از عصاااره باارگ مرزنجااوش و ورکیااب

شده معادل لو لاه نایم ماک فارلناد اضاافه گردیاد .بعاد از 24

اسااتاندارد ،آزمااایش در پاانج غلظاات مختلااف از محلااول

ساعت انکوباسیون در دماي  ،37 °Cمیزان کدورت که نشاان

نانوذرات مورد نظر و استاندارد فر احیادگلووااویون صاورت

دهنده رشد باکتري است ،بوسیله دستگاه اتیزاریدر وعیین شد

گرفت .هر آزمایش در سه نوبت انجا شد و مقاادیر میاانگین

و مطابق وعریف ،غلظت آخرین (رقیقورین) چاهکی که هیچ
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کااادوروی در آن مشا ااهده نشاااد ،معاااادل حاااداقل غلظااات

ضدمیکروبی وجود نداشت .براي اطمینان از رشد یکنواخت

مهارکنندگی در نظر گرفته شد .از محلول عصاره ونها نیاز باه

باکتري ها بر روي سط پلیت ،یک پلیت کشات داده شاده

عنوان شااهد اساتفاده شاد .باه منظاور وعیاین حاداقل غلظات

فاقد فیلم در نظر گرفته شد .همچنین یک پلیت فاقد بااکتري

کشندگی ( ،)MBCهمه چاهکهاي فاقد کادورت جداگاناه

براي اطمینان از عد آلودگی محی هاي کشت استفاده شاد

باار محاای مااولر هینتااون آگااار کشاات داده شاادند .پااب از 2

].[25

ساعت ،کمترین غلظتی از عصاره حااوي ناانوذرات نقاره کاه
باااکتري در آن رشااد نکاارده بااود بااه عنااوان حااداقل غلظاات

 -7-2روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها
افازار SOSS

کشندگی گزارش شد .آزمایشات  3بار وکرار شده و نتایج به

براي بررسی فعالیت ضدمیکروبی نمونهها ،از نر

صورت میانگین این سه بار وکرار ارا ه گردیده است ].[27

و همچنااین آزمااون آنااالیز آماااري واریااانب یااک طرفااه
 one way ANOVAاسااتفاده شااده اساات .سااپب مقایسااه

 -6-2آزمون نفوذ دیسک

میانگین ها با روش حداقل وفاوت معنیدار صاورت پاذیرفت.

هر کدا از میکاروبهااي یااد شاده را روي محای کشات

سط اطمینان  %5براي محاسبات بکار رفته است.

 Nutrient Agarکشت خطی داده شدند .پلیاتهاا در دمااي
 37 °Cبه مدت  24ساعت ،کشت داده شد .سه وا پنج کلونی
که شکل یکسانی داشتند و به خوبی ایزوله شده بودناد را باا
استفاده از ساواب اساتریل ،باه لولاههااي حااوي  5 mlسار
فیزیولوژي انتقال داده شد .به کمک اسپکتروفتومتر در طاول
مو  625 nmکدورت سوسپانسیون هاا ماورد بررسای قارار
گرفت در صوروی که شفافیت سوسپانسایونهاا در حاد نایم
مک فارلند باشد ،جمعیتی در حدود  1۰8×5/1 cfu/mlاز هر

 -3نتایج و بحث
در بیوسنتز نانوذرات نقره گیاه مرزنجوش نقش احیاا و پایادار
کننده را ایفا میکند .شکل  1وغییار رنام محلاول ناانوذرات
نقره را نشان میدهد .یکی از شاخدهااي واضا از وشاکیل
نانوذرات نقره در محی این است که پب از واکنش باا یاون
نقره رنم قهوهاي ویرهاي ظاهر میشود.

میکاروب درون محلاولهااي سوسپانسایون وجاود دارد ،باا
استفاده از سواب اساتریل ،از هار کادا از لولاههااي حااوي
سوسپانسیون بات ،روي محی کشت مولر هینتون آگار کشت
ساطحی داده شاد ،باه طاوري کاه وماا ساط پلیات باه
سوسپانسیون آغشته شاد .فایلمهااي وولیاد شاده باه صاورت
دیسکهایی با قطر 1/5 cmبرش داده شدند و در اووکالو باه

شكل  :1تغییر رنگ محلول نیترات نقره در

مدت  15دقیقه در دماي  121 °Cاستریل شد .دیساکهاا در

حضور عصاره آبي برگ مرزنجوش.

شرای استریل روي مرکز محی کشت مولر هینتون  3آگاار
قرار داده شدند .سپب پلیتها در دماي  37 °Cباه مادت 24

آنالیز طیف سنجی مادون قرمز به منظور شناساایی گاروههااي

ساعت در انکوبه شدند .قطر هالههاي وشکیل شده باه عناوان

عملکردي که مس ول محدود کردن و وثبیات ناانوذرات نقاره

شاخد میزان فعالیت ضدمیکروبی فیلمها در نظر گرفته شاد

هستند استفاده شد و این آناالیز باین  5۰۰و  4۰۰۰ cm-1انجاا

و در مواردي که هالهاي وشکیل نشده بود یعنی فعالیت

شد.
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بیوسنتزشده با استفاده
نانوذرات
قرمز الف)
طیف مادون
شكل :2
مرزنجوش ،ب) عصاره برگ
نقرهاز عصاره برگ
استفاده
بیوسنتزشده با
نانوذرات نقره
قرمز الف)
شکل  -2طیف مادون
از عصاره برگ مرزنجوش و ب) عصاره برگ مرزنجوش.
مرزنجوش

نتیجه طیفی نشان داده شده در شکل  ،2قسمت الف مربوط به

شده است که مربوط به رزونانب پالسمون سطحی ناانوذرات

نانوذرات نقره بیوسانتز شاده باا عصااره مایباشاد در حالیکاه

نقره بیوسنتز شده میباشد.

شااکل  2قساامت ب عصاااره مرزنجااوش معمااولی را نشااان
میدهد.
پیک گساترده در  34۰5 cm-1مای وواناد باه علات پیوناد OH

باشد (شکل  ،2ب) .وجود پیک در  16۰6 cm-1به علت پیوند
 C=Oدر گاروه کربونیال باشااد .همچناین ایاان مولکاولهاااي
زیستی به عنوان گروههاي وثبیت کننده احتمالی که به وشکیل
نانوساختارهاي یون نقره کمک میکردند ،شناساایی شادند و
در طیفسنجی مادون قرمز نشان داده شاده اسات (شاکل .)2
مقایسه دو طیف نشان از کااهش شادت پیاک  COدر طیاف

شكل  :3طیف  UV-Visنانوذرات نقره بیوسنتز
شده با عصاره آبي برگ مرزنجوش.

نانوذرات (شکل ،2الف) نسبت باه  16۰6 cm-1در قسامت ب
دارد که نشان می دهاد وثبیات سیساتم ممکان اسات ناشای از

ووزیااع شااکل و اناادازه نااانوذرات نقااره ساانتز شااده ووساا

اوصال گروه کربونیل قندها احیا کننده به نقره باشد.

میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شاد .شاکل  4وصاویر

هماااانطور کاااه در شاااکل  3مشااااهده مااایکنیاااد ،طیاااف

میکروسااکوپ الکتروناای روبشاای ) (SEMو میکروسااکوپ

اسپکتروفتومتري فرابنفش -مر ی در طول مو  43۰ nmظاهر

الکترونی عبوري ) (TEMنانوذرات نقره سنتز شده را نشان
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می دهد .وصویر نشاان مایدهاد کاه ناانوذرات بدسات آماده

غشاي خارجی در دیواره سلولی خود هستند و از این جهت با

همگی وقریبا کروي بوده و اندازه متوس آن هاا باین 35 nm

باکتريهاي گر منفی وفاوت دارند.

وا  5۰بوده است.
جدول  :1مقادیر  MICو  MBCنانوذرات بیوسنتز شده با عصاره
گیاه مرزنجوش در برابر سه نوع پاتوژن مواد غذایي.

الف
باکتری
Escherichia coil
Listeria
monocytogenes
Staphylococcus
aureus

MIC

MBC

(میليگرم بر

(میليگرم بر

میليلیتر)

میليلیتر)

3/۰±13/۰7

6/۰±25/۰1

6/۰±25/۰1

6/۰±25/۰1

3/۰±13/۰7

6/۰±25/۰1

ب

روش سبز داراي وواناایی آماادهساازي ناانوذرات نقاره آنتای
اکسیدان جدید می باشند (دادهها بر اسار میانگین ±انحارا
معیار گازارش شاده و گلووااوبون باه عناوان اساتاندارد ماورد
استفاده قرار گرفته است).
در مرحله آخر خاواص ضادمیکروبی سااخته شاده هماراه باا
نانوذرات نقره بیوسنتز شاده را بوسایله آزماون نفاوذ دیساک
بررسی کردیم.
شكل  :4الف) تصویر  SEMنانوذرات نقره بیوسنتز شده با
عصاره آبي برگ مرزنجوش و ب) تصویر  TEMنانوذرات
نقره بیوسنتز شده با عصاره آبي برگ مرزنجوش.

آزمون انجا شده نشان داد که فیلمهاي ساخته شده از نشاسته
خالد خاصیت ضدمیکروبی نداشتند .ولای باا اضاافه کاردن
نانوذرات نقره بیوسنتز شده باا عصااره مرزنجاوش باه فایلمهاا

در ایان پاژوهش ،پاب از بیوسانتز ناانوذرات نقاره ،فعالیات

عالوه بر محدوده شفا

زیار فایلم ناحیاه مهااري شافافی در

فیلم مشاهده شد .با افزودن مقادار ناانوذرات بیوسانتز

ضدمیکروبی نانوذرات وولیدي در برابر پاووژنهاي مورد نظر

اطرا

بررسای گردیاد .هماانطور کاه در جادول  1نشاان داده شاده

شده قطر هاله افازایش یافات .ایان نتاایج نشاان مایدهاد کاه

است .حداقل غلظت مهارکنندگی نانوذرات نقره بیوسنتز شده

نانوذرات بیوسنتز شده نقره باا عصااره آبای گیااه مرزنجاوش

و بعد از آن آزمون وعیین حداقل غلظت کشندگی باراي هار

داراي فعالیت آنتی میکروبی علیه سه پاووژن وست شده است.

یک از نمونهها بررسی گردید.

قطار هالاههااي بدسات آماده از وسات نفاوذ دیساک باراي

بنابراین نانوذرات نقره بیوسنتز شده اثر ضدمیکروبی خاوبی را

فیلمهاي مورد نظر حااوي صافر 25۰ ،و  5۰۰ ppmناانوذرات

در مقابل پاووژنهاي گر منفی و گر مثبت مورد بررسای در

نقره بیوسنتز شده ،در جدول  2آمده است.

این مطالعه نشان دادند .بعد از اینکاه خاصایت ضاد میکروبای

وا به حال هیچ مطالعه اي در خصوص خاصایت ضادمیکروبی

نانوذرات بیوسنتز شده با عصاره گیاه مرزنجوش مورد بررسی

فیلمهاي نانوکامپوزیتی حاوي نانوذرات نقره بیوسانتز شاده از

قااارار دادیااام .معماااوت باااکتريهااااي گااار منفااای دیاااواره

عصاره گیاه مرزنجوش صورت نگرفته اسات ولای کاوسای و

نفوذناپذیري دارند ،ولی باکتريهاي گر مثبت معماوت فاقاد

یعقوبی در سال  ،1396به بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات
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شكل  :5فعالیت آنتي اکسیداني  DPPHنانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبي برگ گیاه مرزنجوش.
جدول  :2قطر هاله عدم رشد ) (cmبرای فیلمهای نانوذرات بیوسنتز شده با عصاره مرزنجوش بر حسب ).(ppm

غلظت نانوذرات بیوسنتز

Staphylococcus aureus

Listeria
monocytogenes

Escherichia coil

0

۰

۰

۰

250

2/۰3±۰/14

1/88±۰/۰5

1/86±۰/1۰

500

2/33±۰/1۰

2/14±۰/۰7

2/21±۰/14

شده ()ppm

نقره سنتز شده با استفاده از عصاره گیااه مرزنجاوش اروپاایی

میکاروبهااا 27 ،باااکتري و  12قاارچ بااه اسااانب مرزنجااوش

پرداختند در ایان مطالعاه نانوذرات نقره زیستی داراي فعالیت

حسار بودند و رشد آنها ووس اسانب مهار شد ].[29

ضد میکروبی بر علیه باکتريهاي گر مثبت و منفی بودند .به

نتایج بدست آمده در این وحقیق با مطالعات صورت گرفته در

نظر میرسدکه سنتز سبز نانوذرات با استفاده از عصاره گیاهان

مورد عصاره گیاه مرزنجوش و نانوذرات سنتز شاده همخوانی

میوواند به افزایش ضد باکتریایی آنها کمک کند .خااااواص

دارد .نانوذرات نقره حاصله با استفاده از عصاره این گیاه

ضدباکتریایی عصاره هاي حاوي نانوذرات به شکل محسوسی

داراي اثرات مهاري بهتري نسبت به عصاره گیاه مرزنجوش بر

افزایش یافته بود ].[28

روي باکترهاي گر منفی و مثبت بود .لاااذا ناااانوذرات نقاااره

سوکمن و همکاران در سال  ،2۰11اثر ضد میکروبی اساانب

پتانسیل غشایی پالسما را ناپایدار میکناد کاه باعاث کااهش

گوناههااي مرزنجااوش را ماورد بررسای قاارار دادناد .در ایاان

سط آدنوزین وري فسفات درون سلول میباشد ،این عمل با

مطالعاااه  35بااااکتري و  18قاااارچ بررسااای شااادند .از ایااان

هد

قرار دادن غشاد سلول باکتري انجا می شود .عالوه بر

بررسي خواص آنتي اکسیداني ...

سال دوازدهم ،شماره  ،42وابستان 1399

91

این نانوذرات به گروه هاي عاملی پروو ین ها و ایجاد پیوناد باا

بررسی نقاط ضعف و قوت آنهاا ماا را باه انتخااب بیاوپلیمر

آنهااا ،باعااث از بااین رفااتن خااواص اصاالی (دناوراساایون)

مناسب براي بستهبندي مواد غذایی مختلف و رفع عیابهااي

پروو ینها مای شاود .ناانوذرات فقا باه ساط غشااد سالولی

آن با ووجه به خصوصیات آن ماده غذایی رهنمون میکند.

نمیچسبد بلکه به درون سلول هام نفاوذ مایکناد .ناانوذرات
پب از نفوذ به داخل سلول باکتري آنزیم هاي آن را غیرفعاال
کرده و با وولیاد هیادروژن پار اکساید باعاث مارگ بااکتري
میشود ].[3۰
لااااذا مجموعهاي از عوامل ذکر شده باعث شده که نانوذرات

مراجع
][1

F. Licciardello, Trends in food Science & Technology, 65,
2017, 32.
[2] K. Marsh, B. Bugusu, Journal of Food Science, 72, 2007,
39.
[ ]3محمد گنجه ،سید مهادي جعفاري ،مراداماان جاانی" ،اساتفاده از پوشاشهااي باا

نقره حاصله با استفاده از عصاره این گیاه داراي اثرات مهاري
خاااااوبی بر روي باکتريهاي گر منفی و مثبت از خود نشان

خاصیت ضدمیکروبی در بستهبندي مواد غذایی" ،فصلنامه علمی-ورویجی علو و
فنون بستهبندي ،شماره .16-23 ،1392 ،16
[]4

سید امیر محمد مروضویان ،محمد حسین عزیزي ،سارا ساهراب ونادي" ،فایلمهااي

مااایدهد .با ووجه به مطالعات فوش میووان نتیجه گرفت گیاه

خوراکی :شاخدهاي کیفی و روشهاي وولید" ،فصلنامه علو و صانایع غاذایی،

مرزنجوش به علت خواص باتي دارویی میوواند به عنوان

شماره .1۰7-117 ،1389 ،4

گزینهاي مناسب در وولید نانوذرات به روش سبز مطرح باشد
و به علت عد به کارگیري مواد شیمیایی خطرنا

پتانسیل

این را دارند وا در بسته بندي مورد استفاده قرار گیرند.

 -4نتیجهگیری
افزودن نانوذرات بیوسنتز شده در فیلم سابب ایجااد خاصایت
ضدمیکروبی در برابر اناواع بااکتريهااي گار مثبات ()SA
 Listeria monocytogenes ،Staphylococcus aureusو
گر منفی  Escherichia coilشد و با افزایش میازان ناانوذره
نقره بیوسنتز شده خاصیت ضدمیکروبی افزایش یافات .بطاور
کلی ،خصوصیات فیلمهاي وولیدي با نانوذرات بیوسنتز شاده
باا عصااره گیااه مرزنجاوش کاامال متااثر از میازان ناانوذرات
بیوسنتز شده مورد استفاده باوده و در مجماوع موجاب بهباود
خواص ضدمیکروبی فیلمها گردید از فیلمهاي حاصل بادلیل
خاصیت ضادمیکروبی خاوبی کاه دارد در بساتهبنادي اناواع
مختلف مواد غذایی استفاده نمود .همچناین هار مااده غاذایی
خصوصایات منحصاربفردي را از لحاا ناوع میکاروبهااي
عاماال فساااد ،رطوباات pH ،و  ...را دارا ماایباشااد .بنااابراین
شناخت درست و کامل خصوصیات فیلمهاي مورد نظر و

F. Benhacine, A. Ouargli, A.S. Hadj-Hamou, PolymerPlastics Technology and Materials, 58, 2019, 328.
X.T. Deng, S.F. Yin, X.B. Wu, M. Sun, Z.Q. Li,
International Journal of Hydrogen Energy, 44, 2019, 2752.
B. Chatterjee, N. Kulshrestha, P.N. Gupta, Measurement,
82, 2016, 490.
N. Frone, C.A. Nicolae, R.A. Gabor, D.M. Panaitescu,
Polymer Degradation and Stability, 121, 2015, 385.
S.A. Dadfar, I. Alemzadeh, S.R. Dadfar, M. Vosoughi,
Materials & Design, 32, 2011, 1806.
M. De Azeredo, Food Research International, 42, 2009,
1240.
& P. Sanguansri, M.A. Augustin, Trends in Food Science
Technology, 17, 2006, 547.
S.D.F. Mihindukulasuriya, L.T. Lim, Trends in Food
Science & Technology, 40, 2014, 149.
K. Bharathi,
V. Thirumurugan,
M.
Kavitha,
G.
Muruganadam, K. Ravichandran, M. Seturaman, World J.
Pharm. Sci., 3, 2014, 1415.
M.S. Alsaggaf, S.H. Moussa, A.A. Tayel, International
Journal of Biological Macromolecules, 99, 2017, 499.
I. Bunghez, A. Barbinta, M. Patrascu, N. Badea, S. Doncea,
A. Popescu, J Optoelec. Adv. M., 14, 2012, 1016.
P. Dauthal, M. Mukhopadhyay, J nanopart. Res., 15, 2013,
1.
R. Pandit, M. Rai, C.A. Santos, Environmental Chemistry
Letters, 25, 2017, 1.
R. Yoksan, S. Chirachanchai, Materials Science and
Engineering: C, 30, 2010, 891.
P. Sarkar, S. Irshaan, S. Sivapratha, R. Choudhary, Springer
International Publishing, 1, 2016, 185.
A.M. Cozmuta, A. Peter, L.M. Cozmuta, N. Camelia, L.
Crisan, L. Baia, A. Turila. Packaging Technology and
Science, 1, 2015, 271.
H. Collins. Publishers-Self-Help, 1, 2016, 168.
D. Kadam, M. Bilal, S. Palamthodi, S.S. Lele, International
Journal of Molecular Sciences, 20, 2019, 3620.
K. Mallikarjuna, G. Narasimha, G.R. Dillip, B. Praveen, B.
Shreedhar, C.S. Lakshmi, B.D.P. Raju, Digest Journal of
Nanomaterials and Biostructures, 6, 2011, 181.
P. Jegadeeswaran, R. Shivaraj, R. Venckatesh, Digest
Journal of Nanomaterials and Biostructures, 7, 2012, 991.

][5
][6
][7
][8
][9
][10
][11
][12
][13

][14
][15
][16
][17
][18
][19
][20

][21
][22
][23

][24

92

سال دوازدهم ،شماره  ،42وابستان 1399

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

[ ]25زهرا بدیعی ،سید علی یاسینی اردکانی ،محمد میرجلیلی"،مطالعه ویژگی فایلمهااي

[ ]28سمیه کاووسی ،هاشم یعقوبی" ،سنتز نانوذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره

نانوکامپوزیتی ساخته شده از نشاسته و کیتوزان ،همراه با نانوذرات نقره و مقایساه

گیاه مرزنجوش اروپایی ( )Origanum majoranaو بررسی اثرات ضدمیکروبی

اثر ضدمیکروبی آنها" ،علو غذایی و وغذیه ،شماره .5-12 ،1397 ،3
[26] A. Johnsona, I. Obota, U. Ukponga, J Mater. Environ. Sci.,
5, 2014, 899.
[27] R. Veerasamy, T.Z. Xin, S. Gunasagaran, T.F.W. Xiang,
E.F.C. Yang, N. Jeyakumar, J. Saudi. Chem. Soc., 15, 2011,
113.

آن" ،مجله پژوهشهاي سلولی و مولکولی (مجله زیساتشناسای ایاران) ،شاماره ،2
.161-173 ،1396
[29] T.F. Speth, R.S. Varma, Accounts. Chem. Res., 44, 2011,
469.
[30] E.T. Hwang, J.H. Lee, Y.J. Chae, Y.S. Kim, B.C. Kim, B.I.
Sang, M.B. Gu, Small, 4, 2008, 746.

