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ABSTRACT: Recent advances in nanoscience and nanotechnology radically changed 

the way we diagnose, treat, and prevent various diseases in all aspects of human life. 

Silver nanoparticles (AgNPs) are one of the most vital and fascinating nanomaterials 

among several metallic nanoparticles that are involved in biomedical applications.             

our study aims to introduce a simple, rapid and economical route to synthesize silver 

nanoparticles (AgNPs) using aqueous and methanolic extracts from two medicinal 

plants; ginger and lemon grass as reducing and stabilizing agent, AgNPs synthesis was 

inferred by the change of color from yellow to brown. The size, morphology and stability 

of AgNPs depend on the active ingredients in the extracts. AgNPs size and morphology 

were characterized using Ultraviolet-visible (UV-Vis) spectrum of synthesized AgNPs 

shows a peak from 410-425 nm approximately. and transmission electron microscopy 

(TEM) analysis indicated spherical shape of nanoparticles with average size of 13.0 - 35 

nm. We investigate the antioxidant effect of (AgNPs) synthesized from aqueous and 

methanolic extracts in both in vitro and in vivo, and we can conclude that, silver 

nanoparticles recorded the most potent in vitro  and in vivo antioxidant effect and can   

protect liver, kidney and heart of rats against oxidative stress caused by H2O2 (0.5 % in 

drinking water), also have antibacterial effect against some human pathogenic bacteria.  

Key words: Silver nanoparticles (AgNPs), green synthesis, Ginger, lemon grass, 

antioxidant activity.  
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 نولوجى ض تطبيقات النانوتكدراسات كيميائية حيوية عمى بع وان الرسالة:عن
 إبراىيم أحمد أحمد محمد عمى  اسم الباحـث :

 فى العموم الزراعية )كيمياء حيوية زراعية( دكتوراةال الدرجة العممية:

 الزراعيةالكيمياء الحيوية  القسم العممى :

 11/11/1211: تاريخ موافقة مجمس الكمية 

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الكيمياء الحيوية متفرغ أستاذ ام ــــــــــــــمصطفى عبد اهلل ىم /ا.د :لجنة اإلشراف
 المنوفية جامعة ، الزراعة كمية ، الكيمياء الحيويةمتفرغ   أستاذ  ل ــــــــــــد/ جابر عبد الوىاب خمي    

 المنوفية ةجامع ، الزراعة كمية ، الكيمياء الحيوية أستاذ د واــــــد/ صالح منصور عبد الجأ. 
  نولوجيا النسيج المركز القومى لمبحوث أستاذ باحث فى كيمياء وتك  اعيل البيسىكمال اسم أ.د/ منال 

 

 الممخص العربى
إلى  صورة العاديةالفضة من ال نترات سيمة واقتصادية لتحويل جزيئات ،طريقة سريعةتقديم تيدف ىذه الدراسة إلى  

الزنجبيل ) ىما العطرية -باتات الطبيةثانولية لنباتين من النمستخمصات المائية والميالصورة النانو وذلك باستخدام ال
عد تحولو إلى تزلة قوية وكذلك ليا القدرة عمى المحافظة عمى ثبات جزئ الفضة بل مخعوامنيا ل  الميمون(  وحشيشة

ى يائى لممستخمص المائدراسة التركيب الكيممنا بفى البداية ق ،من المواد الفعالة يا عمى العديدوذلك الحتوائ الحجم النانو
تخميق عمى بصورة مبدئية  ستدلمنا اين النباتين وقد ركيب الكيميائى لمزيت الطيار الخاص بيذوالمثانولى وكذلك دراسة الت

م جياز باستخدا حجم وشكل جزئ الفضة النانوتعرف عمى لاثم   ،الصفر إلى  البنى لون المستخمص منبتحول النانو  
د عّرضناىا إلجياعمى فئران التجارب حيث  ثم عمل دراسة حيوية .كروسكوب اإللكترونىيلماز اوجي ،سبكتروفوتوميتر

عمى  الميثانولية والزيوت الطيارةو  نوفضةاثم قياس مدى قدرة المستخمصات النباستخدام فوق أكسيد الييدروجين  تأكسدي
 تأثير ىذه المستخمصات عمى بعض البكتريا بدراسة . وفى النياية قمنالتأكسدىقمب ضد اإلجياد احماية الكبد والكمى وال

  ..الممرضة لإلنسان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


