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اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش های بذر علف هرز بر
آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس
مهرداد خاتمی* ،4شهرام پورسیدی ،2منوچهر خاتمی ،9کی قباد کیکاوسی
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 1کارشناس ارشد ،گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنرکرمان 2 ،استادیار ،گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر
کرمان 3 ،دانشجوی تخصص ،گروه رادیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان 4 ،استادیار  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زاهدان ،سیستان و
بلوچستان ،گروه فنی و مهندسی

چکیده
سابقه و هدف :با توجه به خاصیت ضد میکروبی نقره و افزایش این خاصیت در مقیاس نانو ،می توان از آن در مبارزه با عوامل
مختلف بیماری زا بهره برد .این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش های بذر
علف هرز بر روی سویه های استاندارد آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه مقطعی نانوذرات نقره با استفاده از تراوش های بذر علف هرز جغجغه سنتز شدند .نانوذرات سنتزی
با استفاده از طیف سنجی ماورابنفش -مرئی ،پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی گذاره مورد بررسی قرار گرفتند .به منظور
بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات سنتز شده ،از روش رقت سازی لوله ای استفاده شد.
یافته ها :سنتز نانوذرات نقره با آنالیز طیف سنجی ماورابنفش -مرئی و پراش اشعه ایکس تایید گردید .میکروسکوپ الکترونی سنتز
نانوذرات نقره با قطری در محدوده  5تا  35نانومتر را نشان داد .کمترین غلظت مهارکنندگی برای باکتری های آسینتوباکتر بامانی و
باسیلوس سرئوس به ترتیب  1551و  3512میکروگرم بر میلی لیتر و کمترین غلظت باکتری کشی  3512و  1525میکروگرم بر
میلی لیتر گزارش شد.
نتیجه گیری :سنتز زیستی با استفاده از تراواش های بذر علف هرز جغجغه روشی بسیار کم هزینه و بدون نیاز به مصرف انرژی
است .توانایی استفاده از علف هرز جغجغه در سنتز نانو ذرات نقره باعث می شود که بتوان از این گیاه که مصرف مفیدی ندارد ،به
عنوان یک منبع زیستی مفید برای سنتز نانو ذرات نقره در مقیاس صنعتی استفاده نمود.
واژگان کلیدی :نانوذرات نقره ،علف هرز ،کمترین غلظت باکتری کشی ،کمترین غلظت مهارکنندگی.
دریافت مقاله :مهر ماه 33

پذیرش برای چاپ :دی ماه 33

مقدمه

مقیاس نانو ،می توان از آن در مبارزه با عوامل بریرمراری زای

ذرات با اندازه ای در مقیاس  1تا  122نانومتر ،نرانروذرات

مختلف انسانی و حیوانی نیز بهره مند شد .نرانروذرات نرقرره

نامیده می شوند .عالوه بر ترکیب و ساختار ،ابعاد مواد نیز یکری

کاربرد های فراوانی در علوم مختلف مانند پزشکی ،داروسازی،

از عوامل موثر بر خوا

مواد است که می تروانرد مروادی برا

فیزیک و شیمی دارند .)1

وی گی های جدید تولید نماید .با هور نانوتکنرولروژی و برا

نانوذرات نقره به دلیل رسانایی مناسب ،پایداری شریرمریرایری،

توجه به خاصیت ضد میکروبی نقره و افزایش این خاصیت در

خوا

کاتالیتیک ،فتونیک و اپتوالکترونیک بسیار مورد تروجره

*) آدرس برای مکاتبه :کرمان ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر ،گرروه بریروترکرنرولروژی.

محققان هستند  2و  .)3در زمینه تحقیقات مرتب

تلفن23312112992 :

پست الکترونیکMehrdad7khatami@gmail.com :

برا عرلروم
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زیست شناسی ،نانوذرات نقره به عنوان عامل براکرترری کرش

مهمترین عامل مسمویت های غذایی و آسینتوباکرترر برامرانری

نیرز کراربررد پریردا

) به عنوان یکی از شایرع ترریرن

کرده اند  4و  .)5با توسعه علم نانوتکرنرولروژی و ترولریرد

عوامل عفونت زای زخم های سوختگی مطر

مری براشرنرد.

نانوذرات نقره ،استفاده از نقره به عنوان ماده براکرترری کرش

با توجه به مقاوم شدن این سویه های بیماری زا نسبت به آنتری

قدرتمند رون یافته است  .)1به منظور سرنرترز نرانروذرات،

بیوتیک های رای و هم نین تولید بیوفریرلرم ،یرافرترن مرواد

روش های فیزیکی ،زیستی و شیمیایی مرترفراوتری عررضره

ضد میکروبی جدید ضروری است.

شده اند .از میان روش های فیزیکی و شیمیایی می تروان بره

هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی نانروذرات نرقرره

) ،اموا میکروویو  ،)9روش

سنتز شده با استفاده از تراوش های بذر علف هرز جرغرجرغره

احیای شیمیایی  ،)3احیای الکتروشیمیایی  )12و لیرتروگررافری

) بر روی سویه های استاندارد آسینتوباکتر بامانری و

استفاده شده اند .اخیرا در ردیابی

روش های فرسایش لیزری

 )11اشاره نمود .از معایب این روش ها ،استفاده از عروامرل

باسیلوس سرئوس بود.

احیا کننده و مصرف انرژی است که از یک سو مری تروانرنرد
برای سالمتی انسان و محی زیست خطرات بالرقروه داشرتره

مواد و روش ها

باشند و از سوی دیگر در تولید در مقیاس صنعتی هزیرنره برر

الف) تهیه تراوش بذر 12 :گرم بذر جغجغه از محوطه دانشگراه

بوده و توجیه اقتصادی ندارند .) -3

علوم پزشکی کرمان جمع آوری شد .نمونه ها به منظور حرذف

با توجه به هزینه های با ی سنتز شیمیایی و افزایش مقاومرت

گرد و خا

باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها ،بررسی تولریرد زیسرتری

داده شدند .در مرحله بعد بذرها به مدت چهار دقیقه با محلرول

نانوذرات نقره با صرف انرژی و هزینه بسیار کم نسربرت بره

هی وکلرید سدیم با غلظتی معادل  32درصد غلظت وایرترکرس

روش شیمیایی و بدون نیاز به حالل ها آلی و نیز تاثریرر ضرد

تجاری ضد عفونی شستشو داده شدند .س س سه بار و هر برار

میکروبی نانوذرات نقره حائز اهمیت می باشد .امرروزه روش

به مدت دو دقیقه با آب دوبار تقطیر استریل شستشو گردیدنرد.

های زیستی سنتز نانوذرات توسعه یافته انرد ترا نرانروذراتری

در نهایت بذرها به مدت دو دقیقه با الکل  2درصد ضدعفونی

سازگار با محی زیست و ارزان قیمت تولید نمایند .بیوسرنرترز

و س س سه بار و هر بار دو دقیقه با آب دیرونریرزه اسرترریرل

نانوذرات به وسیله میکروب ها به عنوان یک جایگزین مناسب

شستشو شدند .به منظور تهیه ترراوش هرای برذر ،برذرهرای

در تولید نانوذرات مورد توجه قرار گرفته است .)12

ضدعفونی شده به ارلن حاوی  122میلی لیترر آب دیرونریرزه

سنتز سبز نانوذرات نقره توس باکتری ها و قار های مختلف

استریل اضافه گردید و به مدت دو روز در دمرای  29درجره

قبال مورد مطالعه قرار گرفته است .از مایع روماند کشت قرار

سیلیسیوس و در تاریکی قرار داده شدند .س س بذرها بریررون

فوزاریوم مونیلیفورم

سطحی ،دو بار و هر بار یک دقیقه با آب شستشرو

) بره مرنرظرور

ریخته شدند و مایع باقی مانده برای جداسازی هر گونره ذرات

تولید نانوذرات نقره در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده است

درشت با استفاده از کاغذ واتمن شماره  42فیلتر گردیرد و در

 ) laو همکاران تولید نانوذرات نقره شرش

دمای  4درجه سیلیسیوس در تاریکی نگهداری شد  .)11س س

 .)13کالوس

ضلعی و نیز کروی را در باکتری سودومرونراس اسرتروترزری

از عصاره حاصل برای سنتز نانوذرات نقره استفاده گردید.

) ثابت کرده اند .)14

ب) سنتز نانوذرات نقره :ابتدا یک محلول ذخریرره اسرترو )

سنتز سبز با استفاده از گیاهان نیز انجام شده اسرت .در سرال

نیترات نقره با غلظت  251مو ر از طری حل نرمرودن 25945

 2212سنتز نانوذرات نقره با استفاده از پوست مروز گرزارش

گرم نیترات نقره مر  ،آلمان) در  52میلی لیتر آب دیرونریرزه

)

تهیه شد 5 .میلی لیتر از تراوش های بذر علف هرز جغجغه در

گردید  .)15باکتری باسیلوس سررئروس
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دمای  25درجه سیلیسیوس دمای اتا ) به  12میرلری لریرترر

مک فارلند تهیه و به تمامی رقت ها در لوله هرا مرعرادل یرک

 .)1حرجرم

میلی لیتر اضافه شد .این امر باعث کاهش غلرظرت نرانروذرات

نهایی مخلو واکنش تراوش ها نیترات نقره)  15میلی لیتر

درون لوله ها به نصف گردید .به طوری که غلظت ها به ،422

و غلظت نهایی نیترات نقره  4میلی مو ر بود .به این تررتریرب

 3512 ،1525 ،1255 ،25 ،52 ،122 ،222و  1551و 25 9

که  122میکرولیتر محلول نیترات نقره در  354میلی لیرترر آب

میکروگرم بر میلی لیتر تغییر یافتند .س س نمونه هرا در دمرای

محلول نیترات نقره بدون همزنی اضافه گردید

 3درجه سیلیسیوس به مدت  24ساعت قرار گرفتند.

دیونیزه برای رسیدن به حجم نهایی  12میلی لیتر حل شردنرد.

به عنوان کنترل م بت درون یک لوله تنها محی کشرت مرولرر

س س  5میلی لیتر از تراوش های بذر به این  12میلری لریرترر

هینتون برا

اضافه گردید.

همراه باکتری تلقی و گرماگذاری گردید.

) تعیین وی گی فیزیکو شیمیایی نانروذرات نرقرره :سرنرترز

برای کنترل منفی و به منظور اطمینان از استریل بودن مرراحرل

نانوذرات نقره با استفاده از دستگاه طیف سنجی ماورابنرفرش-

انجام کار و سوس انسیون نانوذرات نقره سنتز شده ،درون یرک

مرحرصرول شررکرت

و در

مرئی جرذبری از نرو
al ticge a

ca  ro

لوله تنها یک میلی لیتر محی کشت مولر هینتون بررا

لوله دیگری یک میلی لیتر محی کشت مولر هریرنرترون بررا

ساخت آلمان در محدوده  322تا 22نانومرترر

بررسی شد .پراش اشعه ایکس برا اسرترفراده از دسرترگراه

حاوی محلول های نانو ذرات نقره با غلظت نیم میکروگرم برر

ساخت هرلرنرد و برا ترابرش

میلی لیتر اضافه شد .در نهایت برای بررسی اثر ضد میرکرروبری

در زاویه  2تتا در محدوده  92-22انجام پذیررفرت.

کشرت حراوی

 alitical

 ro

تراوش های بذر گیاه جغجغه یک لوله محیر

به منظور تعیین اندازه ،شکل و نحوه توزیع نرانروذرات نرقرره

غلظتی برابر غلظت تراوش های به کار رفته در سنتز نانروذرات

عکس برداری الکترونی عبوری برا اسرترفراده از دسرترگراه

نقره تهیه گردید .س س همراه با نمونه هرای مرورد برررسری

 )92انجرام

گرماگذاری گردید .در ادامه لوله های حاوی کشت باکتری هرا،

میکروسکوپ الکترونی

ساخت آلمان

گرفت .)15

به صورت چشمی در مقابل نور مستقیم از نظر کدورت ناشی از

د) سویه های میکروبی و روش بررسی اثرات ضد باکتریرایری

رشد باکتری بررسی شدند .کمترین غلظت مهار کنرنرده رشرد

نانوذرات نقره :سویه میکروبی استاندارد باسیلروس سررئروس

 )Mتعیین گردید .به منظور اطمینان از مر

سرلرول

های باکتریایی و تعیین کمترین غلظت باکتری کشی

 )Mاز

7



) و آسینتوباکترر برامرانری

13121

باکتری

) از

بخش میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کررمران

لوله هایی که فاقد کدورت بودند  122میکرولیتر برداشته شد و

تهیه گردید.

بر روی محی مولر هینتون آگار به صورت چمنی کشرت داده

به منظور بررسی اثرات ضد باکتریایی نانوذرات سنتز شرده از

شد .برای اطمینان از نتیجه آزمایش ها ،تمامی آزمون ها سه برار

روش ماکرودیلوشن استفاده شد .برای هر باکتری یرک سرری

تکرار و نتای با یکدیگر مقایسه گردیدند .)19

 12لوله ای از رقت های مختلف نانوذرات نقره تهیه گرردیرد.
لوله ها حاوی یک میلی لیتر محی کشت مولر هینترون بررا

ا ته ها

مر  ،آلمان) حاوی غلظت های ،52 ،122 ،222 ، 422 ، 922

الف) سنتزنانوذرات نقره :نانوذرات نقره به وسیله تراوش هرای

 3512 ،1525 ،1255 ،25و  1551میکروگرم بر مریرلری لریرترر

بذر علف هرز جغجغه از محلول نیترات نقره سنرترز گرردیرد.

نانوذرات نقره بودند .از کشت یک روزه باکتری هرای مرورد

شکل  1تغییر رن

عصاره از زرد روشن به خرمایی شفاف کره

بررسی بر روی محی کشت مولر هینتون آگار مر  ،آلمران)،

بیان گر تشکیل نانوذرات نقره می باشد را نشان می دهد.

با استفاده از سدیم کلرید  253درصد) ،کدورت معرادل نریرم

ب) طیف سنجی ماورابنفش -مرئی :نتایر
20

طریرف سرنرجری

دنیای میکروبها ،سال هشتم ،شماره اول بهار  .1334اثر ضد یکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش های بذر علف هرز بر آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس .مهرداد خاتمی و همکاران

شکل  :1تغییر رن

شکل  :2گراف اس کتروفتومتری جذبی قربرل و برعرد از سرنرترز نرانرو

تراوش های بذر جغجغه الرف) برعرد از تشرکریرل

ذرات نقره.

نانوذرات نقره ب).

ماورابنفش -مرئی حاصل از تراوش های برذر عرلرف هررز

د) عکس برداری الکترونی گرذاره

جغجه تیمار شده قبل تراوش ها به تنهایی) و بعد از سرنرترز

میکروسکوپ الکترونی گذاره تشکیل نانوذرات نرقرره کرروی

نانوذرات نقره در شکل  2آورده شده اسرت .پریرک جرذبری

شکل اثبات گردید شکل .)4

حداک ر در منحنی به دست آمده از تراوش ها پس از سرنرترز

نمودار توضیع اندازه نانوذرات مشاهده شده در مریرکرروگرراف

نانوذرات نقره ،در محدوده  422تا 452نانومتر بیانگر سرنرترز

الکترونی که با استفاده نرم افزار اکسل رسم شده در نمرودار 1

نانوذرات نقره

می باشد.

) پراش اشعه ایکس

) :برا اسرترفراده از

نشان داده شده است .نانوذرات نقره سنترز شرده قرطرری در

 :) -الرگروی پرراش

محدوده  35-5نانومتر با بیشترین فراوانی در مرحردوده انردازه

اشعه ایکس تراوش های بذر علف هرز جغجعه تیمار شده برا

 25-22نانومتر را نشان دادند.

نیترات نقره ،چهار پیک مجرزا در زوایرای ،44539 ،39511

ه) اثرات ضد باکتریایی :کمترین غلظت مهارکنندگی و کمتریرن

که به ترتیب مرتب با سطو 222 ،222 ،111

غلظت باکتری کشی نانوذرات نقره بر روی سویه های استاندارد

و  311است را نشان داد .این یافته نشان دهنده تشکیل ساختار

آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس تعیین گردیرد .در ایرن

کریستالی نانوذرات نقره می باشد شکل .)3

مطالعه کمترین غلظت مهارکنندگی برای باکتری آسینتروبراکرترر

شکل  :3الگوی پراش اشعه ایکرس نرانروذرات نرقرره سرنرترز شرده برا

شکل  :4عکس تهیه شده از نانوذرات نقرره سرنرترز شرده بره وسریرلره

تراوش های بذر علف هرز جغجغه.

میکروسکوپ الکترونی گذاره.

 14544و542
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آنتی بیوتیک ها انجام گردید .در سال 1312از نیرتررات نرقرره
25

علم نانوتکنولوژی در سال  2224با بررسی اثرات نانوذرات نقره

20

بر روی باکتری اشریشیا کلی آن ها را به عنروان عروامرل ضرد

15
10

راوانی (درصد)

30

 5درصد برای درمان سوختگی ها استفاده شد  .)13با پیشرفرت

میکروبی جدید معرفی نمودند  .)22با توجه بره روش هرای
متفاوتی که برای سنتز نانوذرات نقره وجود دارد ،روش بیوسنترز

5

مقرون به صرفه تر می

0
30-35

25-30

15-20

20-25

باشد.

در مطالعه حاضر اثر نانوذرات نقره بر روی سویه های استاندارد

5-10 10-15

اندازه ذرات (نانومتر)

آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئروس برررسری گرردیرد .در

نمودار :1توضیع اندازه نانوذرات نقره سرنرترز شرده ،مشراهرده شرده در

گزارش های ارائه شده ،نتای متفاوتی حاصل شده است .کریشنا

میکروسکوپ الکترونی گذاره.

را

 ) ri h araو همکاران کمترین غلظت مرهرارکرنرنردگری

بامانی معادل  1551میکروگرم بر میلی لیتر و کمترین غرلرظرت

نانوذرات نقره را بر روی هر دو سویه استاندارد اشریشیا کلی و

باکتری کشی  3512میکروگرم بر میلی لیتر بود .در حالری کره

ویبریو کلرا

کمترین غلظت مهارکنندگی برای باکتری باسیلوس سررئروس

گزارش نمودند  .)21این میزان تقریبا  12برابر بیشتر از غلظرت

کمترین غلظت مهارکنندگی  3512میکروگرم بر میلی لریرترر و

تعیین شده در مطالعه حاضر است.

کمترین غلظت باکتری کشی  1525میکروگرم بر میلری لریرترر

در سال  2223تاثیر نانوذرات نقره با میانگین اندازه و 2

تعیین شد جدول .)1

روی اشریشیا کلی و سودومونراس ائروروس و براسریرلروس

نانوذرات سنتز شده اثر باکتری کشی معرنری داری برر روی

سوبتیلیس مورد بررسی قرار گرفت .کمترین غرلرظرت مرهرار

نمونه های مورد آزمایش داشتند .به طوری که در غلظت بسیار

کنندگی نانوذرات نقره بر روی هر سه سویه برای نانوذرات نقره

پایین از رشد باکتری ها جلوگیری نمودنرد .در حرالری کره

با میانگین قطر نانومتری به ترتیب برابرر برا  2 ، 3و 13

تراوش های بذر جغجغه در غلظت مورد استفاده برای سرنرترز

میکروگرم بر میلی لیتر بود .کمترین غلظت مهار کنندگری بررای

فاقد هر گونه اثر ضد میکروبی بود.

نانوذرات نقره با میانگین قطر  2نانومتر ،برای اشریشیا کلری و

) معادل  12میکروگرم بر میلی لیتر

برر

سودوموناس ائوروس به ترتیب  34و  25میکروگرم بر میلی لیتر
بح

گزارش شد  .)22که به مراتب تاثیر بسیار کمتری نسربرت بره

پس از هور و افزایش مقاومت براکرترری هرا نسربرت بره

نانوذرات نقره سنتز شده در پ وهش حاضر دارد .دلیل ترفراوت

آنتی بیوتیک ها ،تحقیقات بسیاری برای کشف مواد جایگزیرن

در نتای ارائه شده را می توان به تفاوت ساختاری و ژنرتریرکری

جدول  :1نتای اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره در غلظت های مختلف.
سو ه باکتری

غلظت های نانوذرات نقره میکروگرم بر میلی لیتر)
144
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4222

5222

9242

4225
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گونه و کارایی ضد میکروبی نانوذرات سنتز شده برا ترراوش

تراوش های بذر علف هرز جغجغره  3512مریرکرروگررم برر

های بذر گیاه جغجغه نسبت داد.

میلی لیتر است که اثر ضد میکروبی بسیار قوی تری نسبرت بره

از طرف دیگر در سال  2212غلظت مهار کنندگی رشد چرهرار

نانوذرات سنتز شده با روش شیمیایی دارد.

آنتی بیوتیک بر روی سویه استاندارد آسینتوباکتر بامانی



نتیجه یری

منتشر شد  .)23نتای نشان داد که غلطت مهار کنندگی رشرد
 ،سرفر رمریرن،

نتای به دست آمده در مطالعه حاضر نشان داد که سنتز نقره برا

آنتی بیوتیک های کلیستین ،پلی میکرسریرن

تیکوپالنین و آزیترومایسن به ترتیب  129 ،11 ،255 ،1و 14

استفاده از تراوش بذر علف هرز جغخغه بدون نیاز بره صررف

میکروگرم بر میلی لیتر می باشد .با مقایسه غلظت مهار کنندگی

انرژی و مواد اولیه گران قیمت ،قابلیت تولید در مقیاس صنعتری

برر روی سرویره

را دارا می باشد .با توجه به این که نانوذرات نقره تولید شده اثرر

استاندارد آسینتوباکتر بامانی مشخص می شود کره نرانروذرات

ضد میکروبی معنی داری بر روی سویه های مرورد آزمرایرش

و تراثریرر

داشتند ،این نانوذرات می توانند به عنوان ماده ضد عفونی کننرده

بسیار بهتری نسبت به سایر آنتی بیوتیک های مورد آزمرایرش

موثر برای گندزدایی پسماند های بیمارستانی و استریل نرمرودن

دارند.

محی اتا عمل مورد استفاده قرار گیرند.

رشد نانوذرات استفاده شده در این تحقی

نقره تقریبا اثری مشابه با کلیستین ،پلی میکسین



اسدیان  ) adiaو همکاران در سال  2214با اسرترفراده از
نانوذرات نقره سنتز شده بره روش شریرمریرایری ،غرلرظرت

تشکر و قدردانی

مهار کنندگی رشد باکتری باسیلوس سرئوس را  22میکروگررم

نویسندگان این مقاله از بخش بیوتکنولوژی دانشگاه شهید باهنرر

بر میلی لیتر اعالم نمودند  .)24در حالی که نتای ما نشان داد

کرمان ،به خصو

جناب آقای دکتر جعفر ذوالعلی بره دلریرل

که غلطت مهار کنندگی نانوذرات نقره زیستی سنترز شرده برا

همکاری صمیمانه در اجرای این پ وهش کمال امتنان را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: Due to the antimicrobial ability of silver and increases in these ability
at nano-levels, it is possible to use silver nanoparticles for treatment of infections. This study was
aimed to evaluate antimicrobial effect of silver nanoparticles synthesized using weed seed
exudates against of Bacillus cereus and Acinetobacter baumannii.
Materials & Methods: In this sectional study, silver nanoparticles were synthesized using
Prosopis farcta seed exudates and analyzed with UV-vis spectrophotometer, X-ray diffraction and
transmission electron microscopy. The broth macro dilution method was used to investigate the
antibacterial effects of silver nanoparticles.
Results: Synthesis of silver nanoparticles was confirmed using UV-vis spectroscopy and X-ray
diffraction analysis. Transmission electron microscopy showed the production of nanoparticles
with 5-35 nm diameters. The minimum inhibitory concentrations against A. baumannii and
B. cereus were 1.56 and 3.12 µg/mL and minimum bactericidal concentrations of 3.12 and 6.25
µg/mL, respectively.
Conclusion: Biological synthesis of nanoparticles using P. farcta seed exudates is a very cost
effective method and there is no need to energy sources. The ability to synthesize silver
nanoparticles using P. farcta can make this agricultural-useless plant as a biological source for the
synthesis of nanoparticles using.
Keywords: Silver nanoparticles, Weed, Minimum bactericidal concentration, Minimum inhibition
concentration.
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