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تحديد الفعالية التثبيطيه لجزيئات الفضة النانوية ضد بعض األنواع البكتيرية المرضية المتعددة
المقاومة لممضادات الحيوية
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الممخص
اجريتت الر ارستة لتحريتر اللعاليتة التيبيليتة لج يلتات اللاتة النانويتة المصتنعة مت قبت الللتر الخيلت  Fusarium mangiferaeاتر بعتا انتوا
البكتريتتا المراتتية اات المةاومتتة المتعتتررة لمماتتارات الحيويتتة والت ت

ختتات م ت المختبتتر المرك ت

اللاتتة النانويتتة فعاليتتة تيبيليتتال تجتتال اتن توا البكتيريتتة المختملتتة ف ت

تتال الر ارستتة بلريةت ت اتنتشتتار بتتالحلر  Well diffusion methodوتيبتتيل

النم ت تتوassay

inhibition

لمستشتتل الستتميمانية التعميم ت إا اظهتترت ج يلتتات

 Growthحي ت تتث ظه ت تترت الج يل ت تتات النانوي ت تتة لملا ت تتة من ت تتالق تيبيلي ت تتال بلرية ت تتة الحل ت تتر تج ت تتال البكتري ت تتا المرا ت تتية

( )Proteus mirabilis،Pseudomonas aeruginosa،Staphylococcus epidermidis، Staphylococcus aureusوكانتتت نتيجتتة
اقلتتار التيبتتيل بلريةتتة اتنتشتتار بتتالحلر Well diffusion methodلمبكتريتتا المتتاكورة ع ت ل عم ت الت توال ( )16.17،75.2،،5.15،25ممتتم امتتا
لريةتتة تيبتتيل النمتتو فةتتر اظهتترت ج يلتتات اللاتتة النانويتتة فعاليتتة اتتر اتنتوا البكتيريتتة المتتاكورل عت ل بتراكيت ( %)1،، ،5، ،5، ،5،عمت التتوال
عتترم وجتتور نمتتو لممستتتعمرات عمت ستتلم البتتاق اتكتتار الم تتا الصتتم

مت خ ت

عنتتر تمتتت التراكيت لتتالت يمكت استتتخرام الج يلتتات النانويتتة لتتبعا

المعار نتيجة خواصها التيبيل اللعالة الت تممكها ال الج يلات ار البكتريا بشرل عرم وجور

المقدمة

يعتتر عمتتم الج يلتتات النانويتتة م ت العمتتوم الحرييتتة النشتتو تتاتتم تصتتني
وتلوير بعا الموار ال ج يلات نانوية كاللاتة والتا
اكتست ت

البكتريتتا الممراتتة المةاومتتة لمماتتارات الحيويتتة ،حيتتث اصتتبم التتبعا
مت تمتت الماتارات عتريم اللالتترة فت عت ج اتمتراا تستيما اتمتراا

والب تتي وقتر

تتاا العم تتم مي تتة كبيت ترة بش تتك ست تري فت ت ع تترة مج تتاتت ميت ت

الح ت تتارة والم من ت تتة ،إا

الصتتحة ،الت ايتتة ،الصتتناعة ،اتجه ت ة اتلكترونيتتة ،اترويتتة ،البص تريات،
المظه تتر والحج تتم والتركيت ت
بي ( )1،،-1نانوميتر

كيت ت ترة تع ت تتال الما ت تتارات الحيوي ت تتة و ي ت تتارة

الجرعت تتة ع ت ت الحت تتر المست تتموح بت تتال و قل ت ت الع ت ت ج رو إكمالت تتال يست تتمم

إا اظهتترت الج يلتتات النانويتتة خصتتالت ممي ت ة باتعتمتتار عم ت الشتتك
[]2 ،1

تأييرات جانبية سمبية.

لمبكتريت تتا

الكيمي تتال له تتا ،يتت تراوح مع تتر الحج تتم م تتا

تصت تتبم مةاومت تتة لتمت تتت المات تتارات باإلات تتافة ال ت ت ست تتهولة

الحصت تتو عم ت ت المات تتارات الحيويت تتة ر إل ت ت اتست تتا رقعت تتة المةاومت تتة
البكتيري تتة وتلور تتا إلت ت الح تتر ال تتا ن تتتم عن تتال ست ت تت مةاوم تتة لجميت ت

.

يتتتم تصتتني الج يلتتات النانويتتة بتتاللرق اللي ياليتتة والكيمياليتتة والبايولوجيتتة

الماتتارات الحيويتتة المت توافرة ف ت الع ت ج فأصتتبم م ت الاتترور ايجتتار

لك اللترق اللي ياليتة والكيمياليتة مكملتة واات يتار ستمبية بيليتة وصتحية

لتترق ع جيتتة بريمتتة إلنتتتاج م توار فعالتتة اات فالتترة ص تحية وبتترو يتتار

فا ت ا ع ت كونهتتا تحتتتاج ال ت تتتوفر ظتتروا خاصتتة م ت ا ت ل عتتال

جانبي تتة ومي تتر مكمل تتة اقتص تتاريا ،ومت ت تم تتت الحم تتو البريم تتة الج يل تتات

ولاقة ح اررية ومتوار كيمياليتة ،لتالت يتتم المجتو الت اللريةتة البايولوجيتة
الت ت تعتتر استته لكونهتتا ميتتر مكملتتة و منتتة ولتتي

بيل

[]5.4.3

النانوية ومنها ج يلات اللاة النانوية حيث ت يستلي الكتال المجهتر

ا يل تتور مةاومت تتال لمج يل تتات النانوي تتة بس تتهولة كم تتا يحصت ت لمما تتارات

لهتتا تتتأيير صتتح او

الحيويتتة

.

[]9.8

حيتتث يمكت

تعمت ج يلتتات اللاتتة النانويتتة عمت تيبتتيل

رار التوجتتال نحتتو استتتخرام مصتتارر حيويتتة كالنبتتات والكالنتتات المجهريتتة

تات تتاعا  DNAو احت تتراث ات تترر لم شت تتا الب م ت ت لمبكتريت تتا فتلةت تتر

إلنتاج الج يلات النانوية ومنها الللريتات التت تمتتا عت بةيتة الكالنتات

تيب ت تتيل اتن يم ت تتات

البكتري ت تتا المحتوي ت تتات الس ت تتايتوب مية او مت ت ت خت ت ت

المجهريتتة والنب تتات بكتتو المت توار اتياتتية اتولي تتة واليانويتتة عالي تتة ج تترا،
فا ت ا ع ت النشتتال اتن يم ت اللعتتا حيتتث
متعتتررة  ،لتتالت يمك ت

الحيوية لمبكتريا

.

الهدف من الدراسة

اإلن يمتتات ختتارج خموي تة

تستتتخرم لتصتتني الج يلتتات النانويتتة مت خ ت

تحريتتر اللعاليتتة التيبيليتتة لج يلتتات اللاتتة النانويتتة تجتتال بعتتا الع ت تت

اختت ت ا المت توار كالمع تتار مت ت قبت ت تم تتت اتن يم تتات الت ت ج يل تتات نانوي تتة
ويمكت ا يةتتاوم الللتتر الحت اررة العاليتتة وظتتروا ختتر

[]1،

البكتيرية المراية المتعررة المةاومة لمماارات الحيوية.

ميت  pHوفتترة

المواد وطرق العمل

التحاتتي والتهويتتة [ .]7.6وم ت تمتتت الج يلتتات ج يلتتات اللاتتة النانوي تتة

تصنيع وتحضير جزيئات الفضة النانوية

متعتررة وتكملتة اقت فات ا عت امت كهتتا فعاليتة ماتارة لمتر واست مت

الللر  Fusarium mangiferaeباستعما نتترات اللاتة ،إا تتم نةت

التت ت تع تتر مت ت اكي تتر نت توا الج يل تتات النانوي تتة المعروف تتة اات تلبية تتات

ت تتم الحص تتو عمت ت ج يل تتات اللا تتة النانوي تتة  AgNPsبتص تتنيعها مت ت
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Antibacterial activity of AgNPs
اختب ت تترت اللعالي ت تتة التيبيلي ت تتة لج يل ت تتات اللا ت تتة النانوي ت تتة ا ت تتر اتنت ت توا

ج ت م ت الم ت رو الللتتر  Fusarium mangiferaeالمنمتتاة عم ت
لبق) Potato dextrose agar (PDAبررجة 282م لمترة  6يتام بتأبرة
معةم تتة إلت ت رورق يحت تتو  25،مت ت مت ت وس تتل MYPG

Malt

البكتيريت تتة (aureus

وحات
ُ Extract Yeast Extract Peptone Glucose Broth

aeruginosa،epidermidis

التترورق بررجتتة 282م بالحااتتنة الهت ا ة  15،رورة بالرقيةتتة لمتترة  7يتتام،

ولريةتتة تيبتتيل النمتتو Growth inhibition assayبعتتر تيبيتت العتترر

ترشتتيم معةمتتة ) )Whatman filter paper NO1ومستتمت جيتترا

لألنوا البكتيرية قير الرراسة.

بالم تتا المةل تتر المعة تتم إل ال تتة بةاي تتا الوس تتل  3مت ترات ي تتم جلل تتت (الكتم تتة

تثبيت العدد البكتيري

الحيويتتة)  Biomassوو نتتت ل تترا استتتخرامها ف ت تصتتني الج يلتتات

نمي ت تتت العت ت ت تت البكتيري ت تتة قي ت تتر الر ارس ت تتة فت ت ت الوس ت تتل الم ت تتا الس ت تتال

النانويتتة  ،إا استتتعم لمتصتتني  3روارق التترورق اتو اُاتتيا 1،متتم

 Nutrient brothبررجتة حت اررة 372م لمترة( )24-18ستاعة يتم جريتت

م الكتمة الحيوية م  1،،م م الما المةلر المعةم (عينة ستيلرة)

عممي تتة تيبي تتت الع تترر لمبكتري تتا قي تتر الر ارس تتة إلت ت ( )1،8×1لكت ت مت ت إا

بينما الرورق اليان اُايا اليال 1،مم م الكتمتة الحيويتة مت  1،،مت

جريتتت سمستتمة تختتافيا لمبكتريتتا المنمتتاة ف ت وستتل Nutrient broth

م  1مم موتر م المعار المستتخرمة فت الر ارستة الحاليتة (المعةمتة

تراوحتت متتابي ( )10-13 -10-1بإستتتعما

بلرية تتة الترش تتيم بمرش تتحات اات حج تتم  )µm ،،22حي تتث ااا حصت ت

انابيت ت ت

عمت انتتتاج الج يلتتات النانويتتة ،امتتا التترورق اتخيتتر احتتتو عمت محمتتو

وقتات مختملتة واحتست

س تتاعة ي تتم تم تتت عممي تتة ع تتر المس تتتعمرات لتم تتت اتلب تتاق بلرية تتة الع تتر

المتوست ت تتل الحس ت ت تتاب  Meanواتنحت ت ت تراا المعيت ت تتار
)Deviation(STDE
وحا تترت تراكيت ت ( % )1،،07505،02501،مت ت الخت ت ي لمحم تتو تم تتت

لأللباق plate count

[]13

طريقة االنتشار Diffusion test method

الج يلات وقتر استتعم فت تحاتير التراكيت المتا المةلتر المعةتم والتت

تتم عمت اللريةتة بتأج ار حلتر عمت وستل Mueller Hinton Agar

بأخ تتا ( )7505،02501،مت ت مت ت الج يل تتات النانوي تتة لملا تتة المص تتنعة

وبأبعتتار متستتاوية بةلتتر  6ممتتم وبأستتتعما ياقت ت

وياتتاا لهتتا ( )2505،07509،م ت متتا مةلتتر معةتتم عم ت الت توال امتتا

فمين ت معةتتم

cork

 borerي تتم نش تتر  1،،م تتايكرولتر مت ت الع تتالق البكتيت تر الميب تتت ع تتررل

 1،،فهو التركي الا اخا م الخ ي رو تخليا[.]11

( ) 10×1عم سلم الوسل وم يم نة  1،،متايكرولتر مت التراكيت
8

جمع وتشخيص العزالت البكتيرية

المختمل ت ت تتة (% )1،،07505،02501،مت ت ت ت ج يل ت ت تتات اللا ت ت تتة النانوي ت ت تتة
تتال الر ارس تتة مت ت

 AgNPsالت ت ت تمت ت تتت الحل ت تتر فا ت ت ت عت ت ت نة ت ت ت  1،،م ت تتايكرولتر م ت ت ت

لمستشتل الستتميمانية التعميمت فت محافظتة الستتميمانية

 Supernatantال ارشتتم الللتتر ف ت احتتر الحلتتر يتتم حاتتنت بعتتر التتت

وحتترر التشتتخيت لمبكتريتتا والمةاومتتة لمماتتارات الحيويتتة بوستتالة جهتتا

اتلباق عم ررجة ح اررة 372م لمرة 18ساعة بعتر ا تتم تةيتيم اللعاليتة

) (Vitek 2 compact systemوقر تتم تأكيتر التشتخيت فت المختبتر

التيبيلي تتة عمت ت البكتري تتا مت ت خت ت

ونةاوة الع تت البكتيرية المشخصة بتنميتها عمت اتوستال ال رعيتة مت

التجرب تتة  3مت ترات وت تتم احتس تتا

اكتار الترم Blood Agarو اتكتار الم تا  Nutrient Agarو كتتار

قي تتا

قل تتر رالت ترة التيب تتيل ،ك تتررت

المتوس تتل الحس تتاب  Meanواتنحت تراا

المعيار )Standard Deviations (STDEV

 MacConkey Agarووس تتل ك تتار الم تتانتو الممحت ت

[]15،14

طريقة تثبيط النموGrowth Inhibition Assay

 Mannitol Salt Agarووستل اكتار الستتراماير Cetrimide agar

جريت ال التجربة بنة  12،مايكرولتر م البكتريتا الممراتة الميبتت
8

يتم حاتنت اتلبتاق عنتر ررجتة حت اررة 372م لمترة  24ستاعة وباإلعتمتار

عرر ا ( ) 10×1ال حلر اللبق المتعترر الحلتر Microtiter Plate

عم ت الصتتلات الشتتكمية وال رعيتتة المتاتتمنة حجتتم المستتتعمرات ولونهتتا

( Wellsالت تتا يحت تتو  96حل ت ترة) واات تتيا لهت تتا  8،مت تتايكرولتر مت ت ت

وحافاتها وارتلاعها يم رراسة صلاتها تحتت المجهتر بعتر صتب ها بصتب ة

تراكي ت ت ت ت ت ج يلت ت ت ت تتات اللات ت ت ت تتة النانويت ت ت ت تتة  AgNPsف ت ت ت ت ت تمت ت ت ت تتت الحلت ت ت ت تتر

َكت ترام لم حظ تتة اس تتتجابتها لمص تتب ة وش تتك الخ ي تتا البكتيري تتة وحجمه تتا
وترتيبها فا ع بعا اتختبتارات البايوكيمياليتة تتم تأكيتر التشتخيت
لمع تت وبحس

ونش تترت بوس تتالة اس تتتعما L-

 shaped glass rodوحاتنت اتلبتاق بررجتة حت اررة 372م لمترة 24

.Standard

الم تتاكونك

مت

حاوي ت تتة عمت ت ت محمت ت تتو ماكلرتن ت تتر وال ت تتا يست ت تتاو ()81،×1،5

لب تتاق اتك تتار الم تتا المعة تتم الص تتم

مستتتمر 15،رورة بالرقيةتتة لمتترة  19،ستتاعة تحتتت ظتتروا مظممتتة ف ت

المختبتر المركت

نابيت

خميتتة/م ت  ،يتتم نة ت  1،،متتايكرولتر م ت التخليتتا الملمتتو إل ت ستتلم

المعر فةل (عينة سيلرة) حانت الروارق بررجة حت اررة 282م مت رج

تتتم الحص تتو عمت ت الع ت تت البكتيري تتة المس تتتعممة ف ت

احتتتوت عمت الوستتل

الم تتا الستتال المعةتتم وم ت يتتم قورنتتت عكتتورة النمتتو ف ت اتنابي ت

ت يتتر فت المتتو بعتتر فتترة التحاتتي مت اتصتتلر الت البنت التتراك يتتر

حاانة

،Pseudomonas

Proteus

 )mirabilisبلريةتت اتنتشتار بتالحلر Well diffusion method

بعتتر التتت تتتم فص ت المايستتيموم (الكتمتتة الحيويتتة لمللتتر) بأستتتعما اوراق

ا ةُ ،جريتت التجربتة يت ث مترات فت

،Staphylococcus

Staphylococcus

( %)1،،.75.5،.25واستتتبعر تركي ت  %1،لكونتتال لتتم يظهتتر تتتأيير ف ت
تجربت تتة تيبت تتيل اتنتشت تتار بت تتالحلر بينمت تتا نة ت ت ال ت ت الحل ت ترة اتخت تتر 12،

ما اكرل [.]12

م ت ت تتايكرولتر مت ت ت ت البكتري ت ت تتا مت ت ت ت  8،م ت ت تتايكرولتر مت ت ت ت ارش ت ت تتم اللل ت ت تتر
( supernatantعين تتة س تتيلرة لم حظ تتة ااا ك تتا ل ارش تتم اللل تتر ت تتأيير
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النتائج والمناقشة

تيبيل ت ) فات ت ا عت ت نة ت  2،،م تتايكرولتر مت ت العتتالق البكتي تتر ب تترو

معاممتتة (عينتتة ستتيلرة) يتتم حا ت اللبتتق بررجتتة 372م لمتترة  24ستتاعة

بعتتر ا جريتتت عمميتتة قيتتا

الكيافتتة الاتتولية ) (ODبأستتتعما

الفعاليةةة التثبيطيةةة لجزيئةةات الفضةةة النانويةةة تجةةا األن ةواع البكتيريةةة

جهتتا

المرضية قيد الدراسة

Biotech μQuant™ ( Microplate Spectrophotometer

ح تتررت اللعالي تتة التيبيلي تتة بلريةتت ت اتنتش تتار

 )USAوبعتتر تحريتتر قتتيم الةيتتا  ،نةت  5متتايكرولتر مت كت حلترة عمت

لريةة اتنتشار بالحلر رراسة اللعالية التيبيلية لج يلات اللاتة النانويتة

372م لم تترة  24س تتاعة ولوحظ تتت نت تتالم النم تتو لمعت ت تت قي تتر الر ارس تتة ،ت تتم
 Meanواتنحتراا المعيتار

test

 methodو تيبتيل النمتو growth inhibition assayإا جريتت فت

ستتلم لبتتق اتكتتار الم تتا بلريةتتة التنةتتيل وحاتتنت اتلبتتاق بررجتتة
تكرار التجربة ي ية مرات وبأوقات مختملتة واحتستا

Diffusion

تجتتال ربعتتة نتوا مت البكتريتتا المتعتتررة المةاومتتة لمماتتارات إا لوحظتتت

المتوستل الحستاب

من تتالق التيب تتيل التت ت

اللعالي تتة التيبيلي تتة لمج يل تتات النانوي تتة مت ت خت ت

حتتررت حتو الحلتتر فت الوستتل المنمتتاة عميتتال تمتتت اتنتوا وكمتتا مواتتم

(STDEV) Standard Deviations

[.]16

ف الجرو رقم ( )1حيث سجمت البكتريا الموجبة لصتب ة كترام المتميمتة
بت تتالنوعي aureus

 Staphylococcusو

Staphylococcus

 epidermidisاقلار تيبيليال ( (20.5،15،25ممتم عمت التتوال وكمتا
واحال الشك رقم (.)1

B

A

الشكل :1المناطق التثبيطية لتراكيز جزيئات الفضة النانوية ( )1( ،%)011075051025001الراشح الفطري  Fusariumضد بكتريا ()A
Staphylococcus epidermidis)B( Staphylococcus aureus

و ت نتيجتة مةاربتة لنتتالم

[]17

 Karthickraja and Avimanyuعتام

بينمتتا  13،5 Staphylococcus aureusممتتم كتتالت [Hussain ]23

Staphylococcus

ج يلت تتات اللات تتة النانويت تتة حت تتريت قلت تتر

 2،11الم تتاا س تتج الةل تتر التيبيلت ت لبكتري تتا

وجماعتت تتال  2،14تحظ ت توا

 aureusبحت ت تترور 14ممت ت تتم باست ت تتتعما تركي ت ت ت  6،مايكرومرام/م ت ت ت م ت ت ت
ج يلت تتات اللات تتة النانويت تتة وكت تتالت وجت تتر

[]18

تيبيلت  26ممتم اتر بكتريتا  Staphylococcus epidermidisو ت
نتالم مةاربة لرراستنا.

Thangapandiyanعت تتام

 2،16ا الةلتتر التيبيل ت التتا احريتتتال ج يلتتات اللاتتة النانويتتة اتتر
بكتريتتا

ام ت ت ت تتا بالنس ت ت ت تتبة لمبكتري ت ت ت تتا الس ت ت ت تتالبة لص ت ت ت تتب ة كت ت ت ت ترام المتميم ت ت ت تتة ببكتري ت ت ت تتا

14 Staphylococcus aureusممتتم بينمتتا [ Patil]19عتتام

 2،14تحت تتظ بت تتأ الةلت تتر التيبيل ت ت

aeruginosa

الت تتا احريتت تتال ج يلت تتات اللات تتة

ح تتررت اتقل تتار التيبيلي تتة له تتا بحت توال  16 ،17،75مم تتم عمت ت التت توال

النانوية ار بكتريا  Staphylococcus aureusحرر بحتوال 11ممتم
وتح ت ت ت تتظ

[]2،

Chandrakanth

وكمتا مواتم فت الشتك ( )2و ت نتيجتة اتلةتت مت

وجماعتت ت ت ت تتال  2،14ا تركي ت ت ت ت ت

 Chavanعام  2،14الماا وجرا

25مايكرومرام/م ت م ت اللاتتة النانويتتة ظهتترت منلةتتة تيبتتيل حتتررت
بحتوال  19ممتتم اتتر بكتريتا  Staphylococcus aureusامتتا
 Zaki and Husainعام  2،16بينا

11ممتتم اتتر بكتريتتا  Staphylococcus aureusامتتا

Shelar and

الةلتر التيبيلت لج يلتات اللاتة

[]21

بينمتا وجتر

[]19

 Patilعتام 2،14

الةلتر التيبيلت لج يلتات اللاتة

النانويت تتة ي ت ت رار ب يت تتارة التركي ت ت المست تتتخرمة ف ت ت ر ارست تتتال وحت تترر الةلت تتر
التيبيلت اتر بكتريتا  14 Pseudomonas aeruginosaممتم و ت

Abdel

 Hafezوجماعتتتال  2،15وجتتروا بتتأ الةلتتر التيبيل ت لج يلتتات اللاتتة

نتالم مةاربة لمنتيجة الحالية.

النانوي ت ت ت ت ت تتة المص ت ت ت ت ت تتنعة مت ت ت ت ت ت ت اللل ت ت ت ت ت تتر  Fusariumا ت ت ت ت ت تتر بكتري ت ت ت ت ت تتا

امت تتا بالنست تتبة لنتيجت تتة بكتريت تتا mirabilis

epidermidis

[]24

النانويتة اتتر بكتريتتا  Pseudomonas aeruginosaستتج  15ممتتم

الةلتر التيبيلت حترر بحتوال
[]22

 Pseudomonasوبكتري تتا mirabilis

Proteus

 Staphylococcusحت ت ت تترر بح ت ت ت توال 15،5ممت ت ت تتم

 Proteusاتلةت تتت مت ت ت

 PackiaLekshmiوجماعتت ت ت ت تتال  2،13الت ت ت ت تتاي تحظ ت ت ت ت توا
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التيبيلت التا احريتتال ج يلتات اللاتة النانويتة تجتال بكتريتا Proteus
 mirabilisكان تتت 14،5مم تتم ك تتالت ج تتا ت مةارب تتة لنت تتالم

[]26

ال تا احريتتتال ج يلتتات اللاتتة النانويتتة بتركي ت  25مايكرومرام/م ت تجتتال
بكتريا  25 Proteus mirabilisممم .

Al-

 Bahrani and Ghafilعتتام  2،16المتتاا وجتترا الةلتتر التيبيل ت

B

A

الشكل  :2المناطق التثبيطية لتراكيز جزيئات الفضة النانوية ( )1( ،%)011075051025001الراشح الفطري  Fusariumضد بكتريا ()A
Proteus mirabilis )B( Pseudomonas aeruginosa

جدول رقم ( )0يوضح األقطار التثبيطية لتراكيز جزيئات الفضة النانوية
النو البكتير

الراشم الللر

%01
6.75
10
10
0

0
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Pseudomonas aeruginosa
Proteus mirabilis

تراكي ج يلات اللاة النانوية

0
0
0
0

%25
11.5
13.5
13.5
12.5

%51
12.75
16.5
15.25
14

%75
13.25
18.5
16.25
14.5

%011
15.25
20.5
17.75
16

اما ف اللريةة اليانية لتحرير اللعالية التيبيلية لج يلتات اللاتة النانويتة

و ت ت ت نتيجت ت تتة اتلةت ت تتت م ت ت ت [ Humberto ]27وجماعتت ت تتال  2،1،الت ت تتاي

اتجتال البكتريتا المراتية بلريةتة تيبتيل النمتو Growth Inhibition

تحظ توا تيبتتيل ج يلتتات اللاتتة النانويتتة لبكتريتتا

 assayفةت ت ت ت تتر حت ت ت ت تتررت فعاليت ت ت ت تتة تراكي ت ت ت ت ت ج يلت ت ت ت تتات اللات ت ت ت تتة النانويت ت ت ت تتة

 aureusباست تتتخرام لريةت تتة  MICم ت ت خ ت ت

( %)1،،.75.5،.25فت تيبتتيل اتن توا البكتيريتتة اتربعتتة قيتتر الر ارستتة

اتلبتتاق بعتتر معاممتتة البكتريتتا بج يلتتات اللاتتة النانويتتة وكمتتا اتلةتتت م ت

مت خت

[]28

تحريتتر نمتتو تمتتت الع ت تت (عينتتات الستتيلرة) لك ت نتتو مةارنتتة

Staphylococcus
عت تترم وجت تتور نمت تتو عم ت ت

 Wadyوجماعتت ت تتال  2،14الت ت تتاي تحظ ت ت توا عنت ت تتر معاممت ت تتة بكتريت ت تتا
 Staphylococcusبسمست تتمة تراكيت ت م ت ت اللات تتة النانويت تتة

بع تتر معاممته تتا مت ت تم تتت التراكيت ت إا ظه تترت نت تتالم الر ارس تتة الحالي تتة

aureus

بكتريتا الموجبتة لصتب ة كترام  Staphylococcus aureusقتر يبلتت

تراوحت تتت مت تتابي  1ال ت ت  3،91مت تتايكرومرام /م ت ت ونة ت ت ج ت ت م ت ت تمت تتت

عنتر التركيت  %5،حيتث لتم يظهتر نمتو يتاكر وكمتا مواتم فت الشتتك

المعام ت عم الباق اتكار الم تا الصتم

رقم (.)3

يتتاكر بينم تتا ل تتوحظ وج تتور النم تتو عنتتر التركيت ت اترنت ت ك تتالت اتلة تتت مت ت
نتالم

تحظتوا عترم وجتور نمتو

[.]3،.29

ام ت ت تتا بالنس ت ت تتبة لمن ت ت تتو اتخ ت ت تتر مت ت ت ت البكتري ت ت تتا الموجب ت ت تتة لص ت ت تتب ة كت ت ت ترام
 Staphylococcus epidermidisقتتر يتتبل عنتتر التركي ت  %5،فمتتم
يظهر نمو لها وكما موام ف الشك رقم (.)4

الشكل  :3تثبيط النمو لبكتريا  Staphylococcus aureusبأستعمال
تراكيز من جزيئات الفضه النانوية
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متتوتر كتتالت اتلةتتت مت [ ]33امتتا بالنستتبة لبكتريتتا Proteus mirabilis
فةتتر ظهتترت نتيجتتة التيبتتيل بلع ت ج يلتتات اللاتتة النانويتتة عنتتر التركي ت
 %75نمو اعيا بشك مستعمرات قميمتة بينمتا لتم يظهتر

نمتو عنتر

تركي  %1،،وكما يواحة الشك رقم (.)6

الشكل  :4تثبيط النمو لبكتريا Staphylococcus epidermidis
بأستعمال تراكيز من جزيئات الفضه النانوية

و

نتيجة اتلةت م

نتالم

[]31

 Ansariوجماعتال  2،15التاي قتاموا

باست تتتعما تراكي ت ت تراوحت تتت مت تتابي ) (45-11.25مايكرومرام/م ت ت م ت ت
اللا تتة النانوي تتة ا تتر كت ت مت ت بكتري تتا Staphylococcus aureus
وepidermidis

الشكل  :6تثبيط النمو لبكتريا  Proteus mirabilisبتراكيز من جزيئات

 Staphylococcusوتحظت ت توا ع ت تترم وج ت تتور نم ت تتو

لممستتتعمرات عمت ت اتلب تتاق كتتالت اتلة تتت مت ت

[]32

الفضه النانوية

 Thomasوجماعت تتال

و ت ت نتيجت تتة اتلةت تتت م ت ت

عتام  2،15إا تحظتوا تيبتتيل ج يلتات اللاتة النانويتتة لنمتو مستتتعمرات
بكتريتا  Staphylococcus epidermidisمت خت

 Methodوعرم وجور نمو لممستعمرات بعر رعها عم اتلباق.

[]22

ب تالرمم م ت تعتترر لتترق ايبتتات تيبتتيل النمتتو البكتيتتر م ت قب ت الج يلتتات

 AbdelHafezوجماعتت ت تتال  2،15الت ت تتاي تحظ ت ت توا عت ت تترم وجت ت تتور نمت ت تتو

النانويتة ات

لمستتتعمرات بكتريتتا  Staphylococcus epidermidisعم ت البتتاق
اتكتتار الم تتا الصتتم

بالشتتحنة الستتالبة لستتلم الخميتتة البكتيريتتة في ت ر تجم ت الج يلتتات عم ت

مت البكتريتتا باستتتعما اللبتتق المتعتترر الحلتتر  MTPامتتا بالنستتبة لنتتتالم
 aeruginosaول تتم يظه تتر

المبتر واحتتر إا توجتر فراتيات تواتتم تيبتيل البكتريتا مت

قبت ت الج يل تتات النانوي تتة اا تمتم تتت تتال الج يل تتات ش تتحنة موجب تتة فتت ترتبل

بعتتر سمستتمة معتتام ت لج يلتتات اللاتتة النانويتتة

البكتريتتا الستتالبة لصتتب ة كترام فةتتر يتتبل نمتتو بكتريتتا

 Chudasamaوجماعتت تتال  2،1،الت تتاي

وجتروا تيبتيل لبكتريتا  Proteus mirabilisبلريةتة Microdilution

عترم وجتور نمتو

لممست ت تتتعمرات عم ت ت ت اتلبت ت تتاق بعت ت تتر المعاممت ت تتة كت ت تتالت اتلةت ت تتت م ت ت ت

[]34

ستتلم ال شتتا الخمتتو

Pseudomonas

ال ت تحتتوير ف ت الصتتلات اللي ياليتتة والكيمياليتتة

لم شتتا يحصت ت ل تتال ا تترر يت ت ر الت ت فة تترا وظالل تتال كالنلااي تتة وتنظ تتيم

نم تتو عن تتر تركيت ت  %5،وكم تتا يوا تتحال

ات مو ية ونة اتلكترونات والتنل

الشك رقم (.)5

[]38.37.36.35

كما ا تجم ج يلتات

اللاتتة النانويتتة ف ت ال شتتا الب م ت و انتتتاج متتا يستتم الجتتاور الح ترة
تعل ت وظيلتتة ال شتتا بلع ت تمتتت الج يلتتات النانويتتة وتتترخ ال ت راخ ت
الخميتتة

[]4،،39

باإلاتتافة ال ت

قتتر ار معينتتا م ت ايونتتات اللاتتة الموجبتتة

الش تتحنة ي تتتم تحرير تتا مت ت قبت ت الج يل تتات النانوي تتة راخت ت الخمي تتة عن تتر ا
يمكت ا تترتبل بالرايبوستتوم البكتيتتر ويوقتا تصتتني البتتروتي او يوقتتا
عممية تاتاعا المتارة الوراييتة لمبكتريتا مت خت

ارتبتال تمتت الج يلتات

النانوي تتة بالم تتارة الورايي تتة وت تترمير الح تتاما الن تتوو ال تتا مت ت ش تتأنال
ي ت ت ر حتمت تتا إل ت ت مت تتوت الخميت تتة البكتيري ت تة فا ت ت ا ع ت ت تيبت تتيل ان يمت تتات

السمست تتمة التنلس ت تتية وبروتينت تتات الخمي ت تتة م ت ت خت ت ت

الشكل  :5تثبيط النمو لبكتريا  Pseudomonas aeruginosaبتراكيز من

اليايو

جزيئات الفضه النانوية

و ت نتيجتة اتلةتت مت ماتوصت اليتال

[]27

 (SH) Thiol groupلمبروتينات وانتتاج الجتاور الحترة فيت ر

ال فةرا الخمية لمكوناتها الخموية وموت الخمية [.]41،42،30

Humbertoوجماعتتال 2،1،

الت تتاي تحظ ت توا عت تترم وجت تتور نمت تتو يت تتاكر لبكتريت تتا

اترتبت تتال بمجموع ت تتة

Pseudomonas

 aeruginosaبعر معاممتها بج يلات اللاة النانوية بتركي  1،،ممت
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Abstract
The study was done to determine the inhibitory effect of silver nanoparticles synthesed by the filamentous
fungus Fusarium mangiferae against some multidrugs resistant pathogenic bacteria which were taken from the
Central Laboratory of Sulaymaniyah Teaching Hospital.Silver nanoparticles showed their inhibitory effect on the
various bacterial species in this study by two methods Wich are the well diffusion method and inhibition growth.
Nanoparticles of silver showed inhibitory areas by Well diffusion method against Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, and Proteus mirabilis.
The Diameter of inhibition zones of the above mentioned bacteria were (15.25, 20.5, 17.75.16) mm while The
method of inhibition of growth had shown that nanoparticles effective against the above bacterial species at
concentrations (50, 50, 50, 100)% respectively through the lack of growth of the colonies on the surface of the
nutrient agar. Therefore, the use of nanoparticles from some metals is the best solution for the treatment of
infectious diseases due to the effective inhibiting properties of these nanoparticles against bacteria without
negative side effects.
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