
   Original Article                                                                                   JQUMS, Vol.21, No.3, 2017, pp. 23-30 
 

Studies of antibacterial effects of synthesized silver nanoparticles using a novel 
thermotolerant Isoptericola variabilis sp. IRSH1 against Staphylococcus aureus and 

Pseudomonas aeruginosa 

 
F. Hajmohammadi1, Z. Soleimani1, J. Hemmat1, N. Kazemimejad1, AR. Sedrpoushan2, M. Ranjbar2, M. Heydari2, A. Parach2 

 
1 Department of Biotechnology, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran 
2 Department of Chemical Technologies, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran 
 
Corresponding Address: Jafar Hemmat, Department of Biotechnology, Iranian Research Organization for Science and 
Technology (IROST), Tehran, Iran   
Tel: +98-21-56276020, Email: j.hemmat@gmail.com 
Received: 5 Mar 2017; Accepted: 24 May 2017  
 
Abstract  
Background: Silver nanoparticles can consider as an alternative source for some antibiotic usages 
due to those effective antibacterial activity and eco-friendly characteristics. 
Objective: This in vitro study was done to evaluate the inhibitory effect of extracellular synthesized 
of silver nanoparticles using inexpensive cellulosic materials and supernatant culture of Isoptericola 
variabilis sp. IRSH1 against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. 
Methods: Silver nanoparticles were produced by extracellular biosynthesis using supernatant 
culture of a novel thermotolerant Isoptericola variabilis sp.IRSH1 and characterized. The 
antibacterial activities of the synthesized silver nanoparticles were examined by the standard Kirby-
Bauer disc diffusion method against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa on 
Muller-Hinton agar plates.  
Findings: The silver nanoparticles were produced with an average size of 77 nm and 0.29 
polydispersity index (PDI). The inhibition zones of AgNPs (1000 µg/ml) were 10 mm and 11 mm 
against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa respectively. 
Conclusion: The biosynthesized AgNPs has good antibacterial activity against Staphylococcus 
aureus and Pseudomonas aeruginosa. The results indicate Pseudomonas aeruginosa is more 
sensitive to silver nanoparticles. 
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 شده توسط سویه جدید مقاوم حرارت  باکتریایی نانوذرات نقره سنتزاثرات ضدبررسی 
ریکوال  پت زو ی را س وا ابلی س هايباکتري علیهIRSH1 ی فیلوکوکو ا ست س ا س و اورئو  سودومونا

وزا روژین ئ  آ
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چکیده 

 مناسب براي جایگزین منبع تواند یکمی زیست محیط با سازگاري کشندگی قوي و در عین حال و نندگیمهارک اثرات دلیلبه نقره نانوذرات :زمینه
 ها باشد. کبیوتیبرخی از مصارف آنتی

 ایزوپتریکوال سویه جدید مقاوم حرارت  توسط روش خارج سلولیه بشده  سنتز نقره نانوذرات ضدباکتریایی اثرات بررسی منظورمطالعه به این هدف:
 انجام شد. آئروژینوزا سودوموناس و اورئوس استافیلوکوکوس هايباکتري و مواد سلولزي ارزان قیمت بر علیه IRSH1 واریابلیس

 واریابلیس ایزوپتریکوال سلولی توسط محلول رویی کشت سویه سنتز زیستی خارج روش به نقره نانوذرات تنیدر این مطالعه برونها: مواد و روش
ـ  سـک یاز روش انتشـار د بـا اسـتفاده    ينانوذرات نقـره سـنتز   ییایضدباکتر تیفعال یابی شد.مشخصهید و تول ـ عل بـائر) بـر   -ی(کرب  يهـا بـاکتري  هی
  .شد یبررس بر روي محیط مولر هینتون آگار سودوموناس آئروژینوزاو  اورئوس لوکوکوسیتافاس

لیتر نانوذرات نقـره،  میکروگرم بر میلی 1000 در تراکم آمدند. دستبه 29/0ی و شاخص پراکندگ نانومتر 77متوسط اندازه  با نقره نانوذراتها: یافته
 متر بود.میلی 11و  10ترتیب هاله عدم رشد به آئروژینوزا سودوموناس و ئوساستافیلوکوکوس اورهاي ريفعالیت ضدباکتریایی نانوذرات علیه باکت

 سـودوموناس  و اورئـوس  اسـتافیلوکوکوس هـاي  آمد داراي فعالیت ضدباکتریایی علیه بـاکتري صورت کارذرات نقره ساخته شده بهنانوگیري: نتیجه
 .بود سودوموناس آئروژینوزا ترشیب تیگر حساسانیبدست آمده هاست که نتایج ب آئروژینوزا

 
 اآئروژینوز سودوموناس، اورئوس استافیلوکوکوسنانوفناوري، نانوذرات فلزي، عوامل ضدباکتریایی، ها: کلیدواژه

 
 
:مقدمه 

زا بیمـاري  باکتریایی هايگونه تعداد افزایش اکنون هم     
انداختــه  خطر هب را انسان سالمتی بزرگ چالشی عنوانبه

سودوموناس و  استافیلوکوکوس اورئوسهاي است. باکتري
هـاي  عفونـت  اي ازعامل بروز طیـف گسـترده   ،اآئروژینوز

یـک کوکسـی    اورئوس استافیلوکوکوس .بیمارستانی است
 به شکل خوشـه است که  اختیاري هوازيبی و مثبت گرم

رین تمهم از این باکتري .شود میکروسکوپ دیده می در زیر
ــاکتري ــان از ب ــت در انس ــده عفون ــاي ایجادکنن ــه    ه جمل

دسـتگاه تـنفس تحتـانی و     و ادراري گوارشی، هايعفونت

 سـندرم  زرد زخـم،  پوستی مانند؛ ساده هايعفونتفوقانی، 
       و انــدوکاردیت  اســتئومیلیت مننژیــت،ســمی،  شــوك

 گـرم  بـاکتري  یـک  اآئروژینـوز  دوموناسسو )1-3(.باشدمی
ــی، ــه منف ــوازي  شــکل، ايمیل ــاري،ه ــري اجب  غیرتخمی
زیسـتن در   کـه قـادر بـه    است تاژه قطبی تک با متحرك

مرطـوب اسـت.    هـاي محـیط در  ویـژه هـا بـه  محیط متما
 انسـانی  طلـب  فرصـت  زايبیماري اسودوموناس آئروژینوز

 هــايعفونــت ایجادکننــده عوامــل تــرینمهــم از و بــوده
و مرگ و میر در مبتالیان به لوسمی (لنفوم) و  بیمارستانی
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 هابیوتیکآنتی به ذاتی است. مقاومتهاي شدید سوختگی

 ایـن  کـه  اسـت  عـاملی  ترینمهم کنندهضدعفونی مواد و
 ایـن . کنـد مـی  معرفـی  زابیمـاري  یک عنوانرا به باکتري
از  وسـیعی  طیـف  بـه  نسبت باالیی مقاومت داراي باکتري

ــو ــدمیکروبی ادمـ ــی و ضـ ــکآنتـ ــابیوتیـ ــه از هـ                ؛جملـ
و  کلرامفنیکـل ها، تتراسـیکلین،  فلوروکینولون ،هابتاالکتام

 )4-6(.باشدمی اریترومایسین
ها به مرور زمان منجر بیوتیکآنتی استفاده گسترده از     

مقاومـت   افـزایش . وم شده استهاي مقابه پیدایش سویه
ـ   بیوتیک میآنتی در برابر ثیر و أتواند باعث از بـین رفـتن ت

رو از ایــن .هــاي مــدرن شــودکــارکرد بســیاري از درمــان
ش بسیاري از محققان براي مقابله با این مشـکل در تـال  

ین حـال از  ثر و در عـ براي توسعه عوامل ضدمیکروبی مؤ
نانوفنـاوري   )8و7(.دصـرفه هسـتن  لحاظ اقتصادي مقرون به

ــترده  ــف گس ــهداراي طی ــاربردي در  اي از برنام ــاي ک     ه
یکـی از   .شناسی و علوم پزشـکی اسـت  هاي زیستزمینه
نانوذرات نقره اسـت. در   ،ترین محصوالت نانوفناوريمهم

ــون    ــی ی ــزات طبیع ــین فل ــرات   ب ــره داراي اث ــاي نق            ه
و مهارکننــدگی قــوي و همچنــین طیــف باکتریــایی ضــد

ــترد ــتهگس ــا  اي از فعالی ــت، ام ــدمیکروبی اس ــاي ض  ه
یافته  کاهش بیوتیکآنتی توسعه با آن پزشکی کاربردهاي

ـ   نانوذرات نقره  )10و9(.ستا  فـرد ه داراي خـواص منحصـر ب
اندازه ذرات تا  عالوه کاهشههستند، بفیزیکی و شیمیایی 

ش نسبت سطح به حجم نانوذرات و به افزایمنجر  نانو ابعاد
 )11-15(.شودها میافزایش خواص ضدمیکروبی آن نتیجهدر 

ها منجـر بـه گسـترش    بیوتیکآنتیرویه از بیاستفاده      
ها بیوتیکآنتی از بسیاري برابر در هاي مقاوممیکروارگانیسم

 و ننـدگی مهارک اثـرات  دلیـل بـه  نقره شده است، نانوذرات
 زیسـت  محـیط  با سازگاري کشندگی قوي و در عین حال

هـا  بیوتیـک نتیآراي بمناسب  جایگزین منبع یکتواند می
ــد.  ــزارشباش ــاي گ ــدديه ــی  متع ــه بررس ــر  در زمین اث
 هـاي گـرم  بـر علیـه بـاکتري    نقره نانوذرات ییایضدباکتر

سودوموناس  ،اورئوس استافیلوکوکوس مثبت و منفی مانند
  )16-18(.و اشرشیاکلی موجود است آئروژینوزا

 اییبررسـی اثـرات ضـدباکتری    مطالعـه،  ایـن  ازهدف      
 سـویه  بـه روش زیسـتی توسـط    شده نقره سنتز نانوذرات

هـاي  بـاکتري  علیـه  بـر  IRSH1 واریابلیس ایزوپتریکوال
      اورئــوس  اســتافیلوکوکوس وســودوموناس آئروژینــوزا  

 باشد.می
 
هامواد و روش: 

در سـازمان   1394تنـی در سـال   این پـژوهش بـرون       
نیترات نقره . هاي علمی و صنعتی ایران انجام شدپژوهش

جـز محـیط مـولر هینتـون     بـه هـاي کشـت   محیط مو تما
استفاده شده در ایـن پـژوهش از شـرکت     (شرکت دیفکو)

ب ـاز شرکت پادتن طهاي استاندارد دیسکو مرك آلمان 
 اکسـتریم  منـاطق  که از IRSH1  از سویه. ندشد يداریخر

ـ یـابلیس  وار ایزوپتریکـوال و به عنوان  جداسازي ایران د (کُ
ز ـسنت ورـمنظد بهـی شـشناسای) KR856182ک ژن ـنبا

 ايــهسویه .دــش ادهـاستف رهـنق وذراتـنان یـسلول خارج
 سـودوموناس و  (PTCC1431) اورئوس لوکوکوسیاستاف

از مرکــــز کلکســــیون   )PTCC1074( آئروژینــــوزا
 مدر تمـا تهیـه شـد.    هـاي صـنعتی ایـران   میکروارگانیسم

زیستی نانوذرات نقره از آب منظور سنتز مراحل آزمایش به
 بار تقطیر استفاده شد.  مقطر دو

ارلن مایر با  در IRSH1 سیابلیوار کوالیزوپتریا هیسو     
مایع که پـیش از  محیط کشت  حاوي لیترمیلی 250حجم 

این نحوه تهیه آن در مقاله عزیزي و همکاران با اسـتفاده  
 )19(از مواد سلولزي ارزان قیمت کشـاورزي توصـیف شـد،   

عنوان منبع کربن محیط کشت شد؛ این مواد بهکشت داده 
اند تا فرایند تولیـد از نظـر اقتصـادي    باکتري استفاده شده

 صرفه باشد. مقرون به
  72دت ـمهبباکتـري ت ـط کشـمحی يحاوارلن مایر      

و دور در دقیقـه   150با سـرعت  انکوباتور  ساعت در شیکر
بـا  سـپس  . شـد داده ر اقـر گـراد  رجه سانتید 50ي در دما

مـدت  بـه دور در دقیقه   8000سرعت ا وژ بیانجام سانتریف
 .جـدا شـد   تـوده  ستیاز ز يباکتر ییمحلول رو قهیدق 15

زیستی براي سنتز عنوان کاتالیزور به يباکتر ییمحلول رو
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سـپس در ارلـن   سلولی نانوذرات نقره اسـتفاده شـد.   خارج 
ـ یم 250با حجم  ریما بـه   يبـاکتر  یـی محلـول رو  تـر لییل

ارلـن  و  اضـافه  مـوالر  1/0با غلظـت   محلول نیترات نقره
 110بـا سـرعت    ل واکنش در شـیکرانکوباتور محلو يحاو

ـ تا کلوئ ساعت گرماگذاري شد 48مدت بهدقیقه دور در   دی
ـ  )20(.نانوذرات نقره حاصل شود انـدازه و شـاخص    نیانگمی

 پراکنـدگی دسـتگاه  ز اسـتفاده ا با  نقره نانوذرات یپراکندگ
گیري در اندازه )21(تعیین شد. )لورنمامدل ( دینامیک نوري

درجـه   25و در دمـاي   نانومتر 104نانومتر تا  1/0محدوده 
ـ  انجامد گرایسانت شـکل ظـاهري    یبررسـ  منظـور هشد. ب

ـ  کروسکوپیشده از م هاي ساختهنمونه   یروبشـ  یالکترون
سـازي نمونـه   براي آماده شد. استفاده )تسکن .3مدل وگا(

لومینیـومی  آز کلوئید نـانوذارت نقـره روي پایـه    اي اقطره
ـ خشک شـدن در دمـاي محـیط     پس از و ریخته الیـه   اب

بـا   لوواتیک 20در ولتاژ  نهایت و درپوشانده  طال نازکی از
 )21(.دمطالعه ش یالکترون کروسکوپیم

با اسـتفاده   ينانوذرات نقره سنتز ییایضدباکتر تیفعال     
ـ علر بائر) ب -ی(کرب سکیاز روش انتشار د  يهـا سـویه  هی

سـودوموناس  و  )PTCC1431( اورئوس لوکوکوسیاستاف
ــوزا ــر روي پلیــت )PTCC1074( آئروژین هــاي حــاوي ب

رقـت  قـرار گرفـت.    یمورد بررس محیط مولر هینتون آگار
مک فارلند  5/0اسـتاندارد  اساسبربـاکتري هر از مناسب 

در هـر   یکلـون  دهنـده لیتشکواحد  106تا  105 معادل که
ـ ته با استفاده از محلول سرم فیزیولوژي است؛ تریلیلیم  هی

ـ دقت عمـل، م شیشـد. بـراي افزا جــذب نــوري    ـزانی
مـدل  ( مـک فارلنـد توسـط دسـتگاه اسـپکتروفتومتر   5/0

ـ  هر در نهایتشد.  نییتع 25 )المبدا  يهـا ياز بـاکتر  کی
هاي جداگانه با استفاده از روش تیپل يبر رومورد بررسی 

قطـر   .نـد یکنواخت گسـترش یافت  صورتهبـ یچمن کشت
 هـا بـا اسـتفاده از کـولیس ورنیـه     بـاکتري  هاله عدم رشد

   )22و11(.و ثبت شد ريیگاندازه
ـ مربوط بـه ته  هايشیتمام آزما      نقـره و  نـانوذرات   هی

 تمـامی  انجـام و  سه بار تکراربا  قطر هاله عدم رشد نییتع
. ندشد گزارش استاندارد خطاي ± نیانگیم به صورت جینتا

هـاي  آزمـون  و 17 مینی تب رافزانرماز استفـاده  با هاداده
 .دشدن لیتحل و توکی طرفهکی انسیآماري وار

 
هایافته: 

متوسـط انـدازه ذرات    آمـده ت دسـ  بـه براساس نتایج      
ــانومتر 30/77ســاخته شــده  ــانوذرات  و ن ــدازه ن ــع ان توزی

 بـود. همچنـین  نـانومتر   120تـا   43براساس تعـداد بـین   
ـ  کروسـکوپ یم دست آمده ازتصاویر به  ،یروبشـ  یالکترون

-بـه  نـانومتر و  100تـر از  سنتز نانوذرات نقره با ابعاد کـم 
 ).1 شمارهشکل ( شکل را نشان دادصورت کروي 

دهنده نشان ،نانوذرات نقرهباکتریایی بررسی اثرات ضد     
تري در مقایسه بـا محلـول نیتـرات    اثر ضدباکتریایی بیش

ســودوموناس  قطــر هالــه عــدم رشــد بــراينقــره اســت. 
در حضـور   اورئـوس  لوکوکوسیاسـتاف  به نسبت آئروژینوزا

ي تـر اندازه بزرگنقره داراي  نوذراتنا مختلف هايغلظت
 ترشیب تیگر حساسانیبدست آمده نتایج بههمچنین  .بود

ــوزا   ــودوموناس آئروژین ــهیدر مقاس ــا س ــراکم  ب  2000ت
امـا   .بـود نقـره  نـانوذرات   به نسبتلیتر میکروگرم بر میلی

لیتر  میکروگرم بر میلی 500نانوذرات ساخته شده تا تراکم 
در این تراکم تأثیري بر که در حالی ،بود نیز بر استاف مؤثر

 ).1 شمارهو شکل (جدول نداشت  ناسموسودو
 

  دمقایسه میانگین قطر هاله عدم رش -1 جدول
 هاي مختلف نانوذرات نقرهمتر) در غلظت(میلی

 
 هاباکتري

 هاغلظت
 لیتر)میلی میکروگرم/(

 لوکوکوسیاستاف
 اورئوس

سودوموناس 
 آئروژینوزا

 66/9±57/0 0 رهنیترات نق

100 0 0 

500 6/0±66/8 0 

1000 5/0±10 5/0±11 

2000 57/0±66/10 5/0±12 
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نانوذرات نقره  یروبش یالکترون کروسکوپیمتصویر  -1شکل 

ریکوال سنتز شده توسط سویه  پت زو ی را سوا ابلی  IRSH1 ی
 پراکندگیبراساس آنالیز  توزیع اندازه نانوذرات نمودار (الف)
نقره اولیه علیه  نانوذراتاثر ضدباکتریایی (ب)  ،دینامیک نوري

سباکتري  روژینوز سودومونا ئ  و 2000، 1000 هايدر غلظت اآ
 ن کنترل مثبت آزیترومایسی (ج) ،لیترمیکروگرم بر میلی 3000

 
گیريبحث و نتیجه: 

 ییایخـواص ضـدباکتر  اثبات شـد کـه    مطالعه نیادر      
ـ غلظـت ا  شیبـا افـزا  سنتز شـده   نانوذرات نقره ذرات  نی

تـا   1000 هـاي غلظـت  حضـور  عالوه دربه .افتی شیافزا
قطـر هالـه عـدم رشـد     نقـره،  نـانوذرات   میکروگرم 2000
  بـا  سـه یمقا درسـودوموناس آئروژینـوزا    بـراي  تـري بزرگ
اما آسـتانه فعالیـت    ،دست آمدبه اورئوس لوکوکوسیاستاف

 اورئـوس  لوکوکوسیاسـتاف  نانوذرات مؤثر بر حداقل تراکم
میکروگـرم   500عـادل  و مآئروژینوزا سودوموناس تر از کم
 لیتر بود.میلیبر 

در این پژوهش سنتز زیستی خـارج سـلولی نـانوذرات         
ـ وار کـوال یزوپتریا نقره با اسـتفاده از سـویه بـومی     سیابلی

IRSH1 عنوان روشی ساده، سـریع، سـازگار بـا محـیط     به
صـرفه انجـام شـد.    زیست و از لحاظ اقتصادي مقرون بـه 

هاي هاي نقره توسط مولکولیون ياساس این روش احیا
 )13(ي است.باکتر ییرو محلولزیستی موجود در 

ــال      ــر  در س ــاتی اث ــروه تحقیق ــدین گ ــر چن ــاي اخی  ه
ــدباکتریایی ــانوذرات ض ــره ن ــرار    نق ــی ق ــورد بررس را م

راج و همکاران نانوذرات نقره به ادر مطالعه جی )24و23(دادند.
روش سنتز زیستی خارج سلولی از محلول رویـی بـاکتري   

نانومتر تولیـد   80نگین اندازه با میا سودوموناس آئروژینوزا
روي رشـد   بـر در ایـن مطالعـه   تولیـد شـده    نانوذرات شد.

اثـر   اورئـوس  لوکوکوسیاسـتاف و  یاکلیشاشرهاي باکتري
به  هاباکتري، قطر هاله عدم رشد براي این مهاري داشتند

در مطالعـه مشـابه توسـط     )10(متر بود.میلی 8و  10ترتیب 
نوروسـپورا  کشـت قـارچ    حامدي و همکاران با اسـتفاده از 

نـانومتر و   55با ابعاد متوسط  نانوذرات سنتز شده اینترمدیا
 )21(.شد گزارش 20/0ها آن یشاخص پراکندگ

و همکاران نانوذرات نقـره بـه    پریادارشینیدر مطالعه      
یـی بـاکتري   روش سنتز زیستی خارج سلولی از محلول رو

نانومتر تولیـد   65تا  12با میانگین اندازه  باسیلوس فلکس
روي رشـد   بـر تولیـد شـده در ایـن مطالعـه      نانوذرات .شد
 و باسیلــوس سوبتیلیــسی، اشرشیـاکلــاي ــهريـباکت

 عـدم ، قطر هالهاثر مهاري داشتند سودوموناس آئروژینوزا
   05/11، 55/11، 15/12ترتیب به هااین باکتري رشد براي

حداکثر هاله عـدم رشـد   در مطالعه حاضر  )22(متر بود.میلی
سودوموناس  و اورئوس استافیلوکوکوسهاي براي باکتري

 نتایجتعیین شد. متر میلی 12و  66/10ترتیب بهآئروژینوزا 
ــژوهش ــایج گــزارش ایــن پ ــد نت هــاي ذکــر شــده        همانن

نقره  نانوذرات ضدباکتریایی خاصیت وابستگی دهندهنشان
 در نقـره  نانوذرات ترتأثیر قويبود، همچنین  آن غلظت به
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 در سـودوموناس آئروژینـوزا   منفـی  گرم رشد باکتريمهار 
تـا   اورئوس استافیلوکوکوس  مثبت گرم باکتري با مقایسه
 .لیتر بودمیلیمیکروگرم بر  1000تراکم 

 ضدمیکروبـی تـخاصی بر مبنی متعددي هايگزارش     
 درمنفـی   گـرم  هايباکتري علیه بر نقره نانوذرات تريقو

 علت )25و11،20(.دارد وجود مثبت گرم هايباکتري با مقایسه
دیـواره سـلولی    کرد، تفسیر گونه ینا توان یم را پدیده این

ــاکتري ــت ازب ــرم مثب ــک هــاي گ ــه ی ــک الی  ضــخیم ت
کـه  خطی ساکاریدپلی ازهایی زنجیره ازکه  پپتیدوگلیکان

 به یکدیگر کوتاه ي تقاطعی) پپتیديها پل( توسط اتصاالت
بنـابراین در مقایسـه بـا     تشکیل شده است؛ متصل هستند

 ها متشـکل از که دیواره سلولی آنهاي گرم منفی باکتري
مسـتحکم و   سـاختار  ي از پپتیدوگلیکان استتر نازك الیه

کند کـه منجـر بـه نفـوذ دشـوارتر      تري را ایجاد میسخت
دقیق اثر ضدباکتریایی  کار و ساز )25(.شودنانوذرات نقره می
مکانیسـم   نشـده اسـت.   مشـخص  وضوحنانوذرات نقره به
ام شـده توسـط محققـان    انج هايهمطالعپیشنهاد شده در 
ها با دهد که پس از تیمار میکروارگانیسممختلف نشان می

صورت یـونی و  نانوذرات نقره، از طریق آزاد کردن نقره به
ها توانـایی  هاي تیول موجود در آنزیمغیرفعال کردن گروه
هـاي  هاي باکتریـایی را دارنـد. یـون   غیرفعال کردن آنزیم

ــده  ــره آزاد ش ــازي  نق ــار   DNAهمانندس ــاکتري را مه      ب
عالوه بیان زیر واحد پروتئینی ریبوزوم و برخـی  کند؛ بهمی

نهایـت منجـر بـه     و در هاي سلولی را غیرفعالاز پروتئین
    اسـاس نتـایج   بر )22(.شـود سیتوپالسـم سـلولی مـی   آسیب 

  هـاي نقـره در درجـه اول عملکـرد     دسـت آمـده، یـون   هب
خیل هاي دهاي متصل به غشاء سلولی همانند آنزیمآنزیم

دهنـد کـه   ثیر قـرار مـی  در چرخه تنفس سلولی را تحت تأ
نهایـت   و در آدنـوزین تـري فسـفات    باعث کاهش سطح

 )26و22(.شودمرگ سلول باکتري می

به واسـطه ماهیـت عملکـردي نـانوذرات از جملـه نقـره،       
الش جهــت توســعه اثــرات مثبــت خوشــبختانه ضــمن تــ

سـالمت   هـا بـر  آن ثیرات احتمـالی ناخواسـته  تأ، نانوذرات
بـر محـیط   همچنـین  و ها کنندگان محصوالت آنصرفم

صـورت  وجه قرار گرفته است که امـروزه بـه  ت دزیست مور
 یقات پیرامون نانوزیست فناوري درآمده اسـت موضوع تحق

 )27-30(.که موضوع این تحقیق نیست
داراي این مطالعه نشان داد نانوذرات نقره سنتز شـده       

 اسـتافیلوکوکوس هـاي  سویه علیه میکروبی برفعالیت ضد
ــوس ــوزا  و اورئ ــودوموناس آئروژین ــوي  ،اســتس ــا الگ ام

 نیازمنـد زا حساسیت متفاوت این دو باکتري مهم بیمـاري 
ربرد عملی ایـن نـانوذرات   تر در حوزه کاعمیق هايهمطالع

 هاي مختلف است. عفونت در
 
گزاريسپاس: 
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وسیله از سـازمان مـذکور جهـت فـراهم     ایران است. بدین
 شود.آوردن امکانات این پژوهش تشکر و قدردانی می
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