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 ادللخص:
 ىدفت ىذه الدراسة إىل عزؿ األكتينوميسيتات من تربة ادلنطقة الصناعية قصر أمحد مبدينة مصراتة     

الختبار قدرهتا على إنتاج اجلزيئات النانوية الفضية وحتديد فعاليتها التثبيطية ضد أنواع من البكترياي ادلختربة 
 أظهرتعزالت نقية من األكتينوميسيتات من عينات الرتبة،  4ادلوجبة والسالبة لصبغة جراـ، مت عزؿ 

على إنتاج اجلزيئات قدرهتما  (Nocardia sp. Act4و Streptomyces sp. Act3)عزلتني
الشاحب  الفضية واليت مت الكشف عنها عن طريق تغري لوف راشح الكتلة احليوية من اللوف األصفر الثانوية

أيضا حدد طيف امتصاص األشعة  ( إىل الراشح،mM1إىل اللوف البين بعد إضافة نرتات الفضة )برتكيز 
فوؽ البنفسجية  وادلرئية حمللوؿ اجلزيئات النانوية الفضية كخطوة لتأكيد تكوين اجلزيئات النانوية الفضية 

اننومرت  436و  Streptomyces sp. Act3اننومرت للعزلة  439هنا تقع على طوؿ موجي أوتبني 
التثبيطية للجزيئات النانوية الفضية ابستخداـ ، بينت نتائج الفعالية Nocardia sp. Act4للعزلة 

  Streptomyces sp. Act3طريقة انتشار احلفر أف اجلزيئات النانوية الفضية ادلنتجة من جنس 
% بلغ قطػػر منطقة التثبيط  ضػد 111كانت ذات فعالية تثبيطية ضد كل من البكترياي ادلخػتربة فعند تػركيز 

Escherichia coli ،Klebsiella sp.  وStaphylococcus aureus  11 ،11 ،11 
فعند نفس الرتكيز بلغ قطر منطقة التثبيط  Nocardia sp. Act4ملم على التوايل، أما ابلنسبة جلنس 

فلم تعطي  .Klebsiella spملم على التوايل، أما ضد  Staph. aureus11 ،8و  E. coliضد 
 أي فعالية تثبيطية.

:ادلفتاحيةالكلمات   
       .األكتينوميسيتات، اجلزيئات النانوية الفضية، الفعالية التثبيطية  
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actinomycetes against certain types of pathogenic bacteria 
Hanna O. Safar, Suhila R. El-Said, Mohamed A. Almiqasbi, Marwa E. Elwash, 

Najat H. Alatresh 
Biology Department, Faculty of Sciences, Misurata University, Misurata, Libya 

Abstract: 

This study aimed to isolate actinomycetes from the soil of the industrial 

zone of Qasr Ahmed in the city of Misurata to test their ability to produce 

silver nanoparticles and determine their inhibitory efficacy against positive 

and negative tested bacteria of gram stain. 4 pure isolates of actinomycetes 

were isolated from soil samples. Two isolates showed (Streptomycessp. 

Act3 and Nocardia sp. Act4) their ability to produce silver nanoparticles 

that were detected by changing the color from pale yellow to brown after 

adding 1mM silver nitrate  to the biomass filtrate, also determined the UV 

and visible UV absorption spectrum of the silver nanoparticles solution as a 

step to confirm the formation of silver nanoparticles and they are found 

along a 439 nm wavelength of the Streptomyces sp. Act3 and 436 nm for 

Nocardia sp. Act4,results of the inhibitory efficacy of silver nanoparticles 

using the method of disk diffusion showed that silver nanoparticles 

produced from the genus Streptomyces sp. Act3 was inhibiting activity 

against the tested bacteriaat a concentration of 100%, the diameter of the 

inhibition region against Escherichiacoli, Klebsiella sp. and 

Staphylococcusaureus 12, 11, 11 mm respectively, as for the genus 

Nocardia sp. Act4 at the same concentration, the diameter of the inhibition 

zone was reached against E. coli and Staph. aureus 10, 8 mm straight, 

versus Klebsiella sp. It did not give any inhibiting activity. 
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Actinomycetes, Silver nanoparticles, Inhibitory efficacy. 
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 :ادلقدمة
-10تقنية النانو من العلـو احلديثة اليت تبحث يف تصنيع وتطوير جزيئات اننوية أبحجاـ ترتاوح بني      
ادلعادف كالذىب، الفضة، الزنك وغريىا، وتطبيقاهتا الواسعة يف سلتلف اننومرت، ألنواع سلتلفة من  111
اكتسبت ىذه التقنية أمهية كبرية يف عدة رلاالت   ،(Abd-Elnaby et al., 2016)اجملاالت

 Khandel and)كالطب، األدوية، البيئة، الصناعات الغذائية، األجهزة اإللكرتونية والبصرايت 
Shahi, 2018) زيئات النانوية خصائ  شليزة ابالعتماد على الشكل ادلههري، احلجم اجل أظهرت، إذ
. من بني ادلواد النانوية ادلعدنية حهيت اجلزيئات (Naveen et al., 2010)والرتكيب الكيميائي 
ابىتماـ كبري بسبب خصائصها الفيزايئية والكيميائية ادلعروفة بتأثريىا ادلثبط للميكروابت  النانوية الفضية

(Abdeen etal., 2014 شلا ،)دى إىل زايدة اىتماـ الباحثني هبذه اجلزيئات وخصوصا مع ازدايد أ
ديكن احلصوؿ  (Khandel and Shahi, 2018).ةمقاومة ادليكروابت للمضادات احليوية ادلتاح

ى البيئة على اجلزيئات النانوية ابلطرؽ الفيزايئية والكيميائية، لكنها تعترب طرؽ مكلفة وذات أاثر سامو عل
(Okafor et al., 2013) ذلذا فهناؾ حاجة متزايدة لتطوير طرؽ بديلة صديقة للبيئة ومنخفضة ،

التكلفة لتصنيع ىذه اجلزيئات بدوف استخداـ الكيماوايت السامة يف خطوات اإلنتاج واليت مت حتقيقها 
ة الدقيقة مثل ىناؾ العديد من الكائنات احلي(Kamel et al., 2016).ابللجوء لطرؽ احليوية

استخدامها   النباتية متإىل ادلستخلصات  والطحالب ابإلضافةالبكترياي، األكتينوميسيتات، الفطرايت 
 .(Okafor et al., 2013)كبدائل إلنتاج اجلزيئات النانوية 

ىي كائنات حية دقيقة تشرتؾ يف صفاهتا مع الفطرايت والبكترياي، تتواجد بكثرة يف  األكتينوميسيتات     
الرتبة، ومقارنة ابلكائنات احلية الدقيقة األخرى تتنوع األكتينوميسيتات من الناحية الفسيولوجية فهي 

 Lima and)نزديات والنواتج األيضية الثانوية كادلضادات احليوية مصدر مهم للعديد من اإل
Phadke, 2017) من ادلضادات احليوية ادلتاحة صناعيا ىي مضادات مصدرىا 81، فحوايل %

، يف Streptomyces(Silva-Vinhote et al., 2017)األكتينوميسيتات وحتديدا جنس  
اليت دتتلك  ،اآلونة األخرية مت اعتبارىا أيضا كمصدر مهم إلنتاج اجلزيئات النانوية ادلعدنية وحتديدا الفضية

، حيث (Lima and Phadke, 2017)شاط مبيد بيولوجي مهم ضد مسببات األمراض ادلختلفة ن
أشارت دراسات عديدة إيل أمهية استخداـ اجلزيئات النانونية الفضية ادلنتجة من جنس 

Streptomyces  يف تثبيط العديد من ادلمرضات البكتريية، كدراسة(Al-Dhabi et al., 
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-Streptomyces sp. Alات النانونية الفضية ادلنتجة من العزلة اليت بينت أف اجلزيئ(2018
Dhabi-87 كانت ذات فعالية تضادية ضد العديد من ادلمرضات البكتريية ادلوجبة لصبغة جراـ

(Enterococcus faecalis, (Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis  والسالبة لصبغة جراـKlebsiella pneumonia, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli) ،أف زللوؿ 1117(، أيضا اظهرت دراسة )عبود و آخروف )
كانت ذات أتثري تثبيطي واضح ضد    Streptomyces parvulusاجلزيئات النانونية الفضية لبكترياي 

ذات ادلقاومة ادلتعددة للمضادات احليوية،  شلا  Proteus mirabilisو  E.coliكل من البكترياي 
كتينوميسيتات  ألمهية األًا ونهر يوضح أمهية ىذه اجلزيئات كعالج فعاؿ ضد العديد من األمراض، عليو 

كمنتجات للجزيئات النانوية، أجريت ىذه الدراسة لعزؿ األكتينوميسيتات من تربة ادلنطقة الصناعية قصر 
بار قدرهتا على إنتاج اجلزيئات النانوية الفضية، ابإلضافة إىل دراسة الفعالية أمحد مبدينة مصراتة الخت

 ادلمرضة.ة نواع البكترييبعض األالتثبيطية ذلذه اجلزيئات النانوية ضد 

 ادلواد وطرق العمل:
 مجع عينات الرتبة وعزل األكتينوميسيتات

 15-11ة وأخذت بعمق تراوح ما بني د مبدينة مصراتأمحعينات من تربة ادلنطقة الصناعية قصر  تمجع
سم من سطح الرتبة، وضعت العينات يف أكياس من النايلوف النهيف مث نقلت إىل معمل األحياء الدقيقة 

تخل  من احلصى والشوائب العالقة هبا، مث جففت عند لجامعة مصراتة، دتت غربلتها ل-ابلكلية العلـو
جم من كل 1يلوف نهيفة جديدة حلني استعماذلا، مت وزف درجة حرارة الغرفة، بعدىا حفهت يف أكياس ان
مل ماء مقطر معقم، بعد ذلك حضرت سلسلة من  9عينة تربة، مث وضعت يف أانبيب حتتوي كل منها 

مل من كل ختفيف إىل سطح أطباؽ برتي  1لكل معلق تربة، مث مت نقل  4-10ىل إالتخفيفات العشرية 
مكررات لكل ختفيف( مت نشرىا أو توزيعها على سطح الوسط  3) حتتوي على وسط أجار النشأ والكازين

ـ ساؽ زجاجي معقم علي شكل حرؼ   7ـ دلدة 1 18، مث حضنت األطباؽ عند درجة حرارة Lابستخدا
. مت نقل كل مستعمرة من (Rai et al., 2018)أايـ إىل حني منو مستعمرات األكتينوميسيتات 

قيح ذات العقدة ادلعقمة إىل أطباؽ برتي حتتوي على نفس الوسط األكتينوميسيتات ابستخداـ إبرة التل
 .(Saadoun et al., 2017)الذي عزلت عليو لغرض تنقيتها ابستخداـ طريقة التخطيط 
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 تشخيص عزالت األكتينوميسيتات
 على الصفات ادلزرعية )لوف ادليسيليـو اذلوائي، لوف ادليسيليـو شخصت عزالت األكتينوميسيتات اعتمادً 

ساس شكلها ادلههري أاخلضري وإنتاج األصباغ الذائبة( على وسط أجار النشأ والكازين وكذلك على 
 (.Holt etal., 1994ابستخداـ تقنية مزرعة غطاء الشرحية ادلائلة )

 حتضري الكتلة احليوية لعزالت األكتينوميسيتات وتكوين اجلزيئات النانوية الفضية
خذ قرص من ادلستعمرات النقية لألكتينوميسيتات النامية على أريق الكتلة احليوية عن ط حضرت     

مل  111ملم ووضعها يف دورؽ حيتوي على  7وسط أجار النشأ والكازين ابستخداـ اثقب فليين حبجم 
أايـ، بعد تكوف الكتلة احليوية  7ـ دلدة 1 18من وسط النشأ والكازين السائل وحضنت عند درجة حرارة 

ـ  جم  11ورقة ترشيح معقمة وغسلت ابدلاء ادلقطر ادلعقم إلزالة بقااي الوسط، مث مت وزف رشحت ابستخدا
 71مل ماء مقطر معقم وحضنت دلدة  111من الكتلة احليوية ووضعها يف دورؽ سلروطي حيتوي على 

مل من  51خرى ابستخداـ ورقة الرتشيح ادلعقم ومت خلط أبعد ذلك رشحت الكتلة احليوية مرة  ،ساعة
مل من الراشح يف دورؽ زجاجي  51مع  1mMاحملضر برتكيز AgNO3)لوؿ نرتات الفضة )زل

حدامها رقاف إساعة مع الشاىد والذي كاف عبارة عن دو  71ووضعت يف احلاضنة يف ظروؼ مهلمة دلدة 
تغري لوين يف الراشح  احليوية حدوثتوي على راشح الكتلة حيخر توي على نرتات الفضة فقط واآلحي

النانوية الفضية)عبود وّاخروف،  دليل على تكوف اجلزيئات يعتربإليو نرتات الفضة إىل اللوف البين  ادلضاؼ
بعد ذلك مت فح  تكوف اجلزيئااتلنانوية الفضية  .(Selvakumar et al., 2012؛1117

 V-530 UV/VIS)ادلرئية -شعة فوؽ البنفسجةابستخداـ جهاز قياس طيف األ
spectrophotometer – Jusco) ة.جامعة مصرات-يف كلية الصيدلة 

 حتضري ختفيفات من اجلزيئااتلنانوية الفضية 
 1.1بعد تعقيم زللوؿ اجلزيئات النانوية الفضية وذلك عن طريق ترشيحو ابستخداـ وحدة الرتشيح الدقيق 

لغرض استخدامها لتحديد أتثريىا على  % 15، 35، 51، 111ملم، حضرت منو الرتكيزات التالية: 
 . (1117ادلمرضة )عبود وّاخروف،  ةنواع البكترييبعض األ
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 الفعالية التثبيطية للجزيئات النانوية الفضية
مت تقييم النشاط التثبيطي للجزيئات النانوية الفضية ضد أنواع من البكترياي ادلوجبة والسالبة لصبغة جراـ 

(Staph.aureus،E. coli،Klebsiella sp.  واليت مت جتميعها من) سلترب مصراتة ادلركزي وسلترب
مكفرالند  0.5إىلاستخدمت طريقة انتشار احلفر حيث مت تعديل تركيزات ادلعلقات البكتريية ، احملجوب

دقائق مث عملت  11أجار بواسطة ماسحة قطنية وتركت دلدة  القياسي ومت نشرىا على وسط مولر ىنتوف
 الرتاكيزحفر وضعت فيها  5ملم على سطح الوسط ابستخداـ الثاقب الفليين ادلعقم بواقع  6حفر بقطر 

ىل الشاىد )ماء مقطر معقم(، إضافة إميكروليرت  51ادلختلفة حمللوؿ اجلزيئااتلنانوية الفضية احملضرة بواقع 
 مت قياس منطقة التثبيط حوؿ  بعد ذلكـ، 1 37ساعة عند درجة  14ؽ مجيعها دلدة طباحضنت األ

 .(Prakashan et al,. 2014)احلفر ابللملليمرت ابستخداـ ادلسطرة 
 نتائج وادلناقشة: ال
محد مبدينة أعزالت نقية من األكتينوميسيتات من عينات تربة ادلنطقة الصناعية قصر  4 تعزل     
، اختريت ىذه العزالت على Act1 ،Act2 ،Act3 ،Act4، اعطيت ذلا الرموز التالية: مصراتة

( واليت دتيزت ببطء منوىا ومههرىا اجللدي أو الطباشريي 1أساس الصفات ادلههرية دلستعمراهتا )شكل 
الرمادي  ادلتماسك، التصاقها على سطح الوسط الغذائي وألواهنا ادلميزة اليت تنوعت ما بني اللوف األبيض،

 (.1والوردي )جدوؿ 
 
 
 

 

 

 
 مستعمرات عزلة نقية من األكتينوميسيتات على وسط أجار النشأ والكازين.(:1شكل )
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 (: الصفات ادلزرعية لعزالت األكتينوميسيتات على وسط أجار النشأ والكازين.1جدول)
رمز 

 العزالت
 الصفات ادلزرعية

 إنتاج األصباغ الذائبة اخلضري لون ادليسيليوم لون ادليسيليوم اذلوائي
Act1 غري منتجة أبيض مصفر أبيض رمادي 
Act2 غري منتجة أمحر وردي 
Act3 غري منتجة رمادي مصفر رمادي غامق 
Act4 غري منتجة بين زلمر أبيض 

، Act1 ،Act2عزالت من األكتينوميسيتات رمز ذلا بػ  3( أف 1بينت نتائج الفح  اجملهري )جدوؿ 
Act3  توافقت من الناحية ادلههرية مع جنسStreptomyces ( ادلوصوؼ يف مرجعHolt et al., 
(، حيث دتيز بتكوينو دليسيليـو خضري متفرع غري قابل لتجزئ وميسيليـو ىوائي حيمل سالسل من 1994

ع جنس توافقت من الناحية ادلههرية م Act4(، أما العزلة أ-1اجلراثيم الكونيدية حلزونية الشكل )شكل 
Nocardia ( ادلوصوؼ أيضا يف مرجعHolt etal., 1994وال )دتيز بوجود ميسيليـو ىوائي  ذي

 ب(.-1قطع أو خالاي صغرية عصوية الشكل )شكل  إىلوخضري متفرع متجزئ 
اظهرت نتائج تكوين اجلزيئات النانوية الفضية لعزالت األكتينوميسيتات اليت لوحهت من خالؿ تغري       

( أف عزلتني من األكتينوميسيتات 3ح من اللوف األصفر الشاحب إىل اللوف البين )شكل لوف الراش
(Streptomyces sp. Act3  وNocardia sp. Act4 دتيزت بتكوينها للجزيئات النانوية )

 الفضية أما ابقي العزالت فلم يالحظ فيها حدوث ىذا التغري اللوين.
 نوميسيتات ابستخدام تقنيةمزرعة غطاء الشرحية ادلائلة.(:الصفات ادلظهرية لعزالت األكتي2جدول )

 اجلنس الصفات ادلظهرية رمز العزلة
Act1  ميسيليـو خضري متفرع، ميسلسيـو ىوائي حيمل سالسل من اجلراثيم الكونيدية

 حلزونية الشكل.
Streptomyces sp. 

Act2 ىوائي حيمل سالسل من اجلراثيم الكونيدية  ميسيليـو خضري متفرع، ميسلسيـو
 حلزونية الشكل.

Streptomyces sp. 

Act3  ميسيليـو خضري متفرع، ميسلسيـو ىوائي حيمل سالسل من اجلراثيم الكونيدية
 حلزونية خطافيو الشكل.

Streptomyces sp. 

Act4 .ادليسليـو قابل لتجزئ إىل خالاي عصوية الشكل Nocardia sp. 
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جلنس :الشكل ادلظهري (ب-2)شكل ،Streptomycessp. Act3(:الشكل ادلظهري جلنس أ-2شكل)

Nocardia sp. Act4 111اجملهر الضوئي حتت قوة تكبري  ابستخدام.X 

 
 

 
 

 

 

ادلضاف إليها حملول نرتات الفضة )أ(، راشح الكتلة  (: التغري اللوين لراشح الكتلة احليوية لألكتينوميسيتات3شكل)
 ضافة نرتات الفضة )ب(، نرتات الفضة )ج(.إاحليوية لألكتينومسيتات بدون 

تغري لوف الراشح من اللوف األصفر الشاحب إىل اللوف البين بعد إضافة نرتات الفضة يعترب دليل على      
إنتاج اجلزيئات النانوية الفضية، حيث أف إفراز ادلواد األيضية إىل الوسط الزراعي واحملتوي على الفضة تعمل 

وميسيتات إنزمي من ضمن ىذه ادلواد على اختزاؿ أيوانت الفضة وحتدث ىذه العملية نتيجة إلفراز األكتين
الذي يعمل على اختزاؿ أيوانت الفضة إىل جزيئات اننوية  Nitrate reductaseاأليضية يعرؼ بػػػػػػ 

فضية، ىذه اجلزيئات تكتسب اللوف البين نتيجة إلاثرة سطح البالزموف الناجتة أساسا من اىتزاز رلاميع 
 (.Saminathan, 2015؛  1117الفضية )عبود وّاخروف، توصيل اإللكرتوف يف اجلزيئات النانوية 

شعة فوؽ البنفسجية وادلرئية ابستخداـ لوحظ تكوين اجلزيئات النانوية الفضية من خالؿ طيف امتصاص األ
، حيث اظهرت نتائج ىذه الدراسة قدرة V-530 UV/VIS spectrophotometerجهاز 

 أ ب

 ب أ
 ج
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حدى التقنيات إاننومرت واليت تعد من  711-111دى نتاج ىذه اجلزيئات ضمن معلى إكتينوميسيتات األ
 Streptomycesادلهمة للكشف عن ىذه اجلزيئات، لوحظ أف قمة االمتصاص عند استخداـ راشح 

sp. Act3   اننومرت أما راشح  439ظهرت عند طوؿ موجيNocardia sp. Act4  فقد ظهرت
االمتصاص إىل زايدة عدد اجلزيئات  (، ترجع الزايدة يف شدة4اننومرت )شكل  436عند طوؿ موجي 

يوانت الفضة ادلوجودة يف احمللوؿ ادلائي واليت اختزلت بواسطة نواتج أالنانوية اليت تكونت نتيجة خلفض 
نتاج اجلزيئات النانوية الفضية كما ىو موضح إكتينوميسيتات، وتعد ىذه القيم دليل على يض اخلارجية لألاأل

 (. Kamel etal., 2016؛ Abdeen etal., 2014 ) من قبل
 
 
 
 
 
 

 

ظهرت   Streptomyces sp. Act3(: طيف امتصاص االشعة فوق البنفسجية وادلرئية: راشح  4شكل)
 .اننومرت )ب(  436ظهرت عند طول موجي  Nocardia sp. Act4اننومرت)أ(، راشح   439عند طول موجي

للجزيئات النانوية الفضية أف اجلزيئات النانوية الفضية ادلنتجة  ةالتثبيطيبينت نتائج الفعالية 
،  .E. coli،Klebsiella spكانت فعالة ضد كل من بكترياي  Streptomyces sp. Act3من

Staph. aureusملم على التوايل عند تركيز  11، 11، 11(، حيث بلغ قطر منطقة التثبيط 3)جدوؿ
% بلغ 35ما عند تركيز أملم على التوايل،  11، 9، 11% بلغ قطر التثبيط 51%، وعند الرتكيز 111

 .Staphملم ضد  11% بلغ قطر التثبيط 15عند الرتكيز و ملم على التوايل  11، 8، 9قطر التثبيط 
aureus أما ضد ،Klebsiella sp.  وE. coli  ما ابلنسبة للجزيئات أ، تثبيطيةفلم تعطي أي فعالية

فقد اظهرت أتثري ضد كل من  ،(4)جدوؿ  Nocardia sp. Act4النانوية الفضية ادلنتجة من جنس

436 nm 

439 nm 

 ب أ
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ملم على التوايل عند  11، 8حيث بلغ قطر منطقة التثبيط E. coliو  Staph. aureusبكترياي 
%  بلغ 35ملم على التوايل، أما عند الرتكيز  11، 7% بلغ قطر التثبيط 51تركيز  %، وعند111تركيز 

فلم تعطي أي فعالية تثبيطية،  Staph. aureusأما ضد  E. coliملم ضد  9قطر منطقة التثبيط 
 مل تعطي اجلزيئات النانوية ى%، من انحية أخر 15مل تههر أي فعالية تثبيطية ضد البكترياي عند تركيز أيضا

 .(5)شكل .Klebsiella spأي أتثري فعاؿ ضد بكترياي  Nocardia sp. Act4الفضية جلنس 

برتاكيز  sp. Act3Streptomyces(: الفعالية التثبيطية جلزيئات الفضة النانوية ادلنتجة بواسطة 3جدول)
 خمتلفة على البكترياي ادلختربة.

تركيز اجلزيئات النانوية ادلنتج 
 Streptomycesمن 

sp. Act3  % 

قطر منطقة التثبيط ضد 
Klebsiella sp. 

قطر منطقة التثبيط 
 Staph. aureusضد

قطر منطقة التثبيط 
 E. coliضد 

 ملم11 ملم 11 ملم 11 111
 ملم11 ملم 11 ملم 9 51
 ملم 9 ملم 11 ملم 8 35
 - ملم 11 - 25

 

 

 

برتاكيز خمتلفة على  Nocardia sp. Act4جلزيئات الفضة النانوية ادلنتجة بواسطة  (: الفعالية التثبيطية4جدول)
 البكترياي ادلختربة.

تركيز اجلزيئات النانوية 
 Nocardiaادلنتج من 

sp. Act4  % 

قطر منطقة التثبيط ضد 
Klebsiella sp. 

قطر منطقة التثبيط 
 Staph. aureusضد

قطر منطقة التثبيط ضد 
E. col 
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 ملم 10 ملم 8 - 111
 ملم 10 ملم 7 - 51
 ملم 9 - - 35
25 - - - 

 

 
 
 
 
 

ضد  Streptomyces sp. Act3(: الفعالية التثبيطية للجزيئات النانوية الفضية ادلنتجة ابستخدام 5شكل)
 )ب(. .Klebsiella sp)أ(، ضد بكترياي E. coliبكترياي 

اعطت  Streptomyces sp. Act3من النتائج تبني أف اجلزيئات النانوية الفضية ادلنتجة من جنس 
فعالية تثبيطية ضد كل من البكترياي ادلختربة ادلوجبة والسالبة لصبغة جراـ، اتفقت ىذه النتائج مع دراسة 

(Al-Hulu, 2017اليت بينت أف اجلزيئات النانوية الفضية ادلنتجة من العزلة )  Streptomyces 
spp.4    كانت ذات فعالية تثبيطيو ضد العديد من األنواع البكتريية ادلختربة مثلE. coli  وStaph. 

aureus ملم على التوايل و اليت تقاربت مع نتائج ىذه الدراسة،  11، 14حيث بلغ قطر منطقة التثبيط
زلتني من جنس أف ع  (Kamel et  al., 2016)من انحية أخري أظهرت نتائج دراسة

Streptomyces  spp.  و ادلعزولتني من تربة ريزوسفري نبااتت مبناطق سلتلفة من مصر، كانتا ذات
عطت العزلة  احيث  ،قدرة على إنتاج اجلزيئات النانونية الفضية

Streptomycesgraminofaciens-13  فعالية تضادية ضدE. coli ،Klebsiella sp.  و
Staph. aureus  ملم على التوايل، يف حني بلغ قطر منطقة  17، 18، 19وبلغ قطر منطقة التثبيط

ملم Streptomyces catenulae-24  ،19 ،18 ،18التثبيط للجزيئات  النانوية الفضية  للعزلة 
  نتائج ىذه الدراسة.مقارنة بواليت كانت ذات فعالية تضادية أعلى  ،على التوايل

 ب أ
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التثبيطية للجزيئات النانوية الفضية قد ترجع المتالكها لعدة آليات منها صغر حجم إف الفعالية      
اجلزيئات النانوية الفضية ومساحتها السطحية الكبرية فكلما صغر حجم اجلزيئات النانوية الفضية جتمعت 

لى نفاذية الغشاء أبعداد أكرب على سطح اخلالاي مؤدية إىل زايدة مسيتها للكائنات احلية الدقيقة شلا يؤثر ع
، حيث أف اآللية اليت يتم فيها تفاعل اجلزيئات النانوية (Lin et al.,2014)البالزمي وابلتايل موهتا 

الفضية مع اخلالاي الكائنات الدقيقة ىي أف الكائنات الدقيقة حتمل شحنة سالبة بينما األكاسيد ادلعدنية 
ناطيسي بني الكائن الدقيق وسطح اجلزيئات وأف النانوية حتمل شحنة موجبة شلا خيلق جتاذب كهرومغ

( للربوتينات الناقلة للمواد الغذائية SH-اجلزيئات النانوية تطلق األيوانت اليت تتفاعل مع رلموعة الثايوؿ )
 .,Prakashan et al)اليت تربز من غشاء اخللية ادليكروبية شلا خيفض نفاذية الغشاء وابلتايل موت اخللية

واع من أنليات األخرى لتأثري التثبيطي للجزيئات النانوية الفضية ىي توليد ن اآل، أيضا م(2014
األكسجني التفاعلية اليت تعمل مباشرة على احلمض النووي للكائنات احلية الدقيقة ودتنع منوىا 

(Evelyne and Subbiayh, 2014 أيضا هتاجم اجلزيئات النانوية الفضية سطح غشاء اخللية ،)
 Percival etلكرتوين للبكترياي )إلو تتداخل مع مكوانت نهاـ النقل اأف التنفس يف اخللية وتعطل وظائ

al., 2005.) 
 : االستنتاج
األكتنوميسيتات مصدر مهم إلنتاج اجلزيئات النانوية الفضية، وأف اجلزيئات النانوية الفضية  تعترب     

دتتلك أتثري تثبيطي ضد األنواع  .Streptomyces spادلنتجة من األكتينوميسيتات وحتديدا جنس 
البكتريية ادلمرضة ادلختربة واليت ديكن استخدامها من الناحية الطبية لعالج العديد من األمراض وخصوصا 

 مع ازدايد مقاومة البكترياي للعديد من ادلضادات احليوية ادلستخدمة.
 : ادلراجع

دقائق الفضة  أتثري(. 1117) سليماف. العابدين، صالح زين. و مخليل إبراىي.، بندر، عبد الرزاؽ عبود، حسني -
نواع من السرتبتومايسس على بعض البكترياي ادلمرضة، رللة تكريت للعلـو الصرفة. أالنانونية احملضرة ابستخدـا 

11(3 :)17-16. 
- Abdeen, S., Geo, S., Praseetha, P. & Dhanya, R. (2014). Biosynthesis of 

silver nanoparticles from actinomycetes for therapeutic applications, 
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