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 چکیده 
. ستین ازین ادیز یو مضر و انرژ یسم ییایمیبه مواد ش نانوذرات یکروبیسنتز م ی، براها روش ریبر خالف سا

 را به نانومواد یفلز یها کاهنده دارند و نمک یها میرا با کمک آنز نیاز فلزات سنگ ییزدا سم ییها توانا کروبیم

 لیگوناگون کمتر تسه یو با پراکندگ کیاندازه بار عیتوزسنتز نانومواد را با  نیها همچن کروبیدهند. م یکاهش م

سنتز شد.  هالوموناس االنگاتا یباکتراین پژوهش نانوذرات نقره به روش میکروبی و با استفاده از  در کنند. یم

پراش اشعه ، (FTIRمادون قرمز ) هیفور لیتبد یجسن فیطهای  یابی نانوذرات تهیه شده توسط آزمون مشخصه

و طیف سنجی پراش انرژی اشعه ایکس  (FESEM) یدانینشر م یروبش یالکترون کروسکوپی(، مXRD) کسیا

(EDS)  .ص اوخ لیو تحل هیانجام شده شامل تجز یها آزمون لیو تحل هیبدست آمده از تجز جینتابررسی شد

سنتز نانوذرات  ،و شناسایی عناصر سازنده ذراتو اندازه نانو یشکل ظاهر ،یفاز ییو شناسا یساختار بلور ،ییایمیش

 یدانینشر م یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصوانـدازه نانوذرات سنتز شده با استفاده از  نیانگینمودند و م دییرا تا

فاده از شیمی سبز قابلیت نانوذرات زیست سازگار سنتز شده با است شد. نیینانومتر تع 50الی 40ی  در محدوده

 استفاده گسترده در زمینه های مختلف پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی را دارند.

 

 .هالوموناس االنگاتا ،یابی، نانوذرات مشخصه ،یکروبیسنتز م ،نقرههای کلیدی:  واژه
 

  مقدمه -1
 یها ونیگرفته شده است. " argentum" نیاز کلمه الت "Ag"و نماد  "siosulphur"از واژه آنگالساکسون  "نقره"کلمه 

 ینقره فلز انتقال .]1[اند  قرار گرفته یبردار مورد بهره یاهداف درمان یبرا ینقره از زمان ظهور تمدن بشر یها نقره و نمک

شود.  یته مدر نظر گرف یدرمان یکاربردها یبه عنوان فلز برتر برا نیاست و بنابرا یخوب یو حرارت یکیالکتر ییبراق با رسانا

نانوذرات نقره . ]2[ برخوردار است یشتریب تیگزارش شده است که نقره نسبت به عوامل خطرناک از مز نیهمچن

(AgNPsدسته ) نانوذرات . ]3[ دهند ینانومتر نشان م 100تا  1را با اندازه  یذات یهستند که مورفولوژ یاز مواد صفر بعد یا
                                                           

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یم پزشکدانشگاه علو ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ی حرفه ای دندانپزشکی،ادانشجوی دکتر -1

کرمانشاه، کرمانشاه،  یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یدندانپزشک نیعلوم نو قاتیمرکز تحق کارشناسی ارشد نانومواد،-2

 رانیا

 رانیانشاه، اکرمانشاه، کرم یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،فک و صورت ،گروه بیماریهای دهان استادیار -3

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یدندانپزشک نیعلوم نو قاتیرکز تحقاستادیار م -4
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 سنتز یها روش انیماین سنتز شده است. در  یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف یها از جمله روش یمختلف یها نقره با روش

 ییایمیمقرون به صرفه بودن و کاهش قرار گرفتن در معرض مواد ش لیبه دل ،یستیز مبتنی بر شیمی سبز مانند روش

ذرات نانو از مواد  یازدر هنگام جداس یکروبیواسطه م استفاده از وشحال، ر نیشود. با ا یداده م حیجتر شتریخطرناک، ب

 رونبه دو صورت د نانوذرات نقرهسنتز  یها برا فراوان، مخمرها و قارچ یها یباکتر .]4[ است یا اشکال بالقوه یدارا یکروبیم

و  ییایباکتر عیشا یها یماریتوسط ب ریمرگ و م زانیم شیافزا لیبه دل. ]5[ رندیگ یقرار م یمورد بهره بردار یو خارج سلول

کشنده و  یها مبارزه با پاتوژن جهت، رو نیشده است. از ا لیبزرگ تبد دیتهد کیبه  یکروبی، مقاومت ضد میروسیو

مرسوم مانند نقره  ریغ یوجود دارد. عوامل ضد باکتر نیگزیجا یها درمان های کنونی نیاز بهقاوم در برابر داروم گررانیو

نقره و  ییایاز خواص ضد باکتر .]7،6[ مورد توجه هستند اریدارو بس در برابر چندپاتوژنهای مقاوم غلبه بر مقاومت  یبرا

، پانسمان زخم ]9،8[آب  هیتصف ینقره برا ی، مواد حاواستفاده شده است. پس از آن ینانوذرات نقره پس از کشف باکتر

 یها عفونت یبرا ، از نقرهکمیو  ستیدر قرن ب .]12[شود  یدندان استفاده م ت، درمان عفونت چشم و بهداش]11،10[

 یقلب یها مپلنتیا ی، نقره و نانوذرات نقره برانیهمچن .]13[ شد یخون مربوط به کاتتر استفاده م انیو جر یادرار یمجار

 ،]18[ روسیو ضدعامل ، ]17[ ابتید ضدعامل ، ]16[ یدندان یها یدگیپوسرفع ، ]15[ یاستخوان یها مانی، س]14[ یعروق

 .]19[ دندار نیز یسرطان ضد لیو پتانساند  هاستفاده شد

در . ]20[ اند مورد استفاده قرار گرفته ینانوذرات معدن ریو سا یسنتز نانوذرات فلز یبرا یا به طور گسترده ها یباکتر

 نیدر ا. ]21[ دارد تیتریبه ن تراتین لیدر تبد یاساس یکاهنده نقش تراتین مینقره، آنز ییایباکتر یستیکاهش ز ندیفرآ

سنتز  جهیشود و در نت یم یبازساز یا به صورت خوشه تراتین رایشود، ز ینقره منتقل م ونیلپتون به  ،یتسیکاهش ز

نانوذرات نقره  یداریدر مورد خواص و پا ها یباکتر یها و گونه pHمانند دما،  یعوامل. ]22[ افتد ینانوذرات نقره اتفاق م

 Phaeocystis antarcticaو  Arthrobacter kerguelensisمانند  ییها یباکتربه عنوان نمونه، گذارند.  ریسنتز شده تاث

 لهیبوسبرای نخستین بار  نقرهنانوذرات  یستیزسنتز مطالعه  نیدر ا. ]23[ دهند یم حیرا ترج ییمختلف دما یپارامترها

 .قرار گرفت یبحث و بررسسنتز شده، مورد  ییذرات نهانانو یابی مشخصه یت،و در نهاانجام شد  هالوموناس االنگاتا یباکتر

 

 ها مواد و روش -2

 سنتز میکروبی نانوذرات نقره -1-2
به کار  هالوموناس االنگاتابرای سنتز باکتریایی نانوذرات مس با استفاده از باکتری  و همکاران تاران که طبق روشی

گرم از گلوکز،  2/0تری انجام شد. ی بعد کشت باک در مرحله ، واین باکتری تهیه شد مناسب ، در ابتدا محیط کشتندگرفت

میلی  100به  FeSO4گرم  0001/0و  K2HPO4گرم   MgSO4 ،011/0گرم  NH4Cl ،028/0گرم  NaCl ،046/0گرم  3

لیتر آب مقطر که درون ارلن قرار داشت، اضافه شد و بر روی همزن مجهز به هیتر قرار گرفت تا رنگ محلول نهایی شفاف 

الزم به ذکر است تمامی مواد اولیه محصول شرکت مرک  ی استریل شدن عمل اتوکالو انجام شد.شود و در مرحله بعد برا

ساعت تحت  48ها  های حاوی محیط کشت تلقیح شد. ارلن به ارلن هالوموناس االنگاتاپس از این مراحل، باکتری  بودند.

های باکتری توسط عملیات سانتریفیوژ  سلول ی بعدی قرار گرفتند تا عمل انکوبه شدن انجام شود. در مرحله C 37˚ دمای

دقیقه انجام شد. در نهایت رسوب و مایع رویی از هم جدا شد و  15دور بر دقیقه به مدت  5000جدا شدند. این فرآیند در 

ها پتانسیل قابل توجهی در  مایع رویی بدست آمده برای سنتز نانوذرات استفاده شد. فرایندهای سوخت و ساز باکتری

شوند. در این آزمایش  ی نانوذرات محسوب می ها برای تهیه های فلزات سنگین دارند و یکی از بهترین انتخاب ش یونکاه

نیترات نقره اضافه شد و برای سنتز در شیکر با لیتر  گرم بر میلی میلی 6/0لیتر از محلول رویی کشت باکتری به  میلی 5/0

 یحاو یینها هایسپس محلول، قرار داده شد. ساعت برای انکوباسیون 96  مدت زمان طی C 32˚ی دماتحت و  120دور 
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 لیاستر الیکروبیم لتریواتمن عبور داده و سپس با استفاده از ف یابتدا از کاغذ صاف هاینانوذرات جهت حذف ناخالص

  .]24[ دندیگرد

 

 یابی نانوذرات نقره مشخصه -2-2
مادون  هیفور لیتبد ینجس فیتوسط ط ییایمیص شاوخ و یساختار لیو تحل هیتجزبرای نانوذرات نقره سنتز شده، 

توسط آزمون پراش  یفاز ییو شناسا یساختار بلور، AVATARمدل  Thermo( با دستگاه ساخت شرکت FTIRقرمز )

و اندازه نانوذرات توسط  ی، شکل ظاهرPHILIPSساخت شرکت  PW1730دستگاه مدل  با( XRD) کسیاشعه ا

و در نهایت شناسایی و آنالیز  TESCAN( با دستگاه ساخت شرکت FESEM) یدانینشر م یروبش ینالکترو کروسکوپیم

 انجام شد. ،Broker( با دستگاه ساخت شرکت EDS) یکسپرتو ا یپراش انرژ یسنج یفطعنصری توسط آشکارساز 

 

 نتایج و بحث -3
ره به روش سنتز زیستی است که در مربوط به سنتز نانوذرات نق FTIR( از طیف سنجی 1طیف بدست آمده )شکل

cmی محدوده
-1

cmر های مشاهده شده د قرار دارد. پیک 4000تا  400  
–پیک کششی پیوند مشخصه  1591و  3413  1-

OH  و–C = O  همراه با–CONH–  احتماال مربوط به پروتئین است. پیک مشاهده شده درcm
مربوط به خمش   624 1-

شواهدی از پوشش پروتئینی در نانوذرات  FTIRدهد. تجزیه و تحلیل  پروتئین را نشان میاسیدهای آمینه در  CH-پیوند 

 Ag +های  ها، تمایل بیشتری برای اتصال با یون های عصاره باکتری دهد. این بدان معناست که پروتئین نقره پایدار را ارائه می

کننده عمل کنند و در نتیجه تجمع نانوذرات را کاهش توانند به عنوان عوامل پوشش دهنده و تثبیت  دارند و احتماال می

cmشدید در   پیک .]25[ دهند می
cmهای موجود در  است. پیک C-Nمربوط به ارتعاشات کششی پیوند  1391 1-

-1 1117 

ه پیک مربوط ب .]26[ دهد به دلیل اتصاالت اتر هستند و وجود ترکیبات جذب شده در سطح نانوذرات فلز نقره را نشان می

cm
 .]27[ یا نانوذرات نقره خالص باشد Ag-Oممکن است به دلیل وجود  523 1-

 

 
 

 .نانوذرات نقره سنتز شده FTIR  طیف  - 1شکل
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ذرات به عنوان پودر  دییتأ یبرا 2 در شکلالگوی پراش اشعه ایکس روش با استفاده از  نینانوذرات سنتز شده در ا

مشخصه نقره ظاهر شدند.  یها کیعالوه بر پ یادیمشخصه ز ریغ یها کیپ ند.دش بررسی  ینقره و دانستن اطالعات ساختار

وجود در سطح نانوذرات م یآل باتیترک لیموضوع ممکن است به دل نیبودند. ا تر فینقره ضع یها کینسبت به پ ها کیپ نیا

(، 111مربوط به صفحه ) θ 2، 21/39از زوایای اند عبارت ی نقرهها های بدست آمده برای مقادیر پیک داده نقره باشد.

( از نانوذرات سنتز شده 311مربوط به صفحه ) 41/77( و 220مربوط به صفحه ) 51/64(، 200مربوط به صفحه ) 46/44

 .]26[ تعیین شد 1با وجوه مرکز پر یساختار مکعب، همچنین ساختار بلوی نانوذرات سنتز شده .است

 

 
 شده.نانوذرات نقره سنتز  XRD  طیف - 2شکل

 

( چگالی زیادی از نانوذرات نقره که a) 3تصویر گرفته شده توسط میکروسکپ الکترونی روبشی ارائه شده در شکل 

توسط باکتری سنتز شده بود را نشان داد. شکل این نانوذرات نسبتا کروی بود و همچنین نانوذرات تکی که به هم چسبیده 

بودند، نانوذرات بزرگتری را نشان دادند. دلیل این تجمع این است که سطح نانوذرات توسط مقادیر کمی از عوامل زیستی 

سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز را تایید کرد. همانطور که تصویر میکروسکپ اند که نتایج آزمون طیف اده شدهپوشش د

ی این نانوذرات  ( نشان داد، محدوده قطر اندازهb) 3-3الکترونی روبشی و نمودار هیستوگرام توزیع اندازه این نانوذرات شکل 

  .نانومتر بود 45راوانی مربوط به ذرات با اندازه نانومتر متغیر است و بیشترین ف 80تا  10بین 
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 Face Centered Cubic 
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ع اندازه نانوذرات ( نمودار هیستوگرام توزیb) تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (a)  - 3شکل

 .نقره سنتز شده

 

نانوذرات سنتز شده را نشان داد. این  ( وجود عناصر تشکیل دهنده4( )شکلEDSتجزیه و تحلیل آنالیز اشعه ایکس )

عناصر شامل مقادیر نقره با شدت پیک باال، نیتروژن و کربن با شدت پیک پایین بود که شدت پیک باالی مربوط به عنصر 

 .نقره، سنتز این نانوذرات را نشان داد

(a) 
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 .( نانوذرات نقره سنتز شدهEDSالگوی طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس ) - 4شکل

 

 گیرینتیجه -4
 است، و مبتنب یر شیمی سبز سنتز میکروبی که روشی دوستار محیط زیستپژوهش، روش  نیدر ا     

ی باکتریایی  گونه و نقره تراتینمحلول از بدین منظور به کار گرفته شد.  نقرهسنتز نانوذرات  یبرا

 باکتری برای نخستین بار در این مطالعه نیاانتخاب استفاده شد که سنتز نانوذرات  یبرا هالوموناس االنگاتا

مادون قرمز  یهفور یلتبد یف سنجیط یهانانوذرات سنتز شده با استفاده از آزمون ی. بررسصورت گرفت

(FTIR،) یکسپراش اشعه ا (XRDم ،)یدانینشر م یروبش یالکترون یکروسکوپ (FESEMط ،)یسنج یف 

انجام شده، سنتز  یها و آزمون یزهابدست آمده از آنال جی(، انجام شد. نتاEDS) یکسپرتو ا یپراش انرژ

انـدازه نانوذرات  یمحدوده نیهمچن نمودند. ییدرا تا مناسب ساختاری و خواص با مشخصات نقره تنانوذرا

نانوذرات زیست سازگار سنتز شده با توجه به خصوصیات مطلوب  .شد نیینانومتر تع 80تا  10 نیسنتز شده ب

 شیمی سبز میتوان از آنها در زمینه های مختلف پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی بهره جست.با استفاده از 

 

 

 تشکر و قدردانی
 باشد.یم 990309کرمانشاه به شماره  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش مصوب در معاونت طرح تحقیقاتیپژوهش حاصل  نای

 .ندینما تشکر و ریکرمانشاه تقد یدانشگاه علوم پزشک یشپژوه معاونت دانند که ازیم ماالز مقاله برخود سندگانیون
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