
 بسمه تعالی

 :مشخصات .الف

 آنتی باکتریال اسپریعنوان طرح: 

 فاطمه رحیمی، پرنیان دانشیان، نیاز کرمی  :گروه پژوهشی

 استادان راهنما: خانم صداقت و خانم علی شیری

 99-98دبیرستان فرزانگان دو دوره اول تهران منطقه یک پایه هشتم سال 

عفونت است که برای از بین بردن این مشکل  ،درمانیکیده طرح: یکی از مشکالت رایج در مراکز چ

. در این طرح است ها باکتریال بودن سطوح مشکوک به رشد باکتری و میکروارگانیسم نیاز به آنتی

و برای  دارد کنیم که خواص آنتی باکتریال می، تولید آزمایشگاهی و تست را معرفی اسپرینوعی 

 بدن بدون ضرر است.

 تولید افشانه آنتی باکتریال ، بیمارستانی یهدف: کاهش عفونت ها

 :کلمات کلیدی

 مرزنجوش، نقره نیترات ، عفونت بیمارستانی،افشانه، آنتی باکتریال

 

 

 

  



 : )بیان مسأله( مقدمه .ب

 مهمترین از یکی. است جدی خطر یک درمانی مراکز در قارچی، و باکتریایی عفونت به ابتال خطر

 سطوح کردن باکتریال آنتی وسیله به ها قارچ و ها باکتری بردن بین از عفونت از جلوگیری های راه

 آنتی اساس بر روشی پژوهشی، پیشنهاد این در. است درمانی مراکز در عفونت دهنده انتقال

 .است معمولی های اسپری جای به آن از استفاده و سطوح کردن باکتریال

 نیازی و کند می حفظ ساعت چندین تا بلکه شدن اسپری هنگاه در تنها نه پژوهشی پیشنهاد این

 .است بیشتر ها اسپری دیگر به نسبت آن تداوم و. ندارد خاص شرایط به

 عصاره و نقره نیترات از معمولی ها اسپری ی کننده عفونی ضد مواد بر عالوه اسپری این

 اثر کردن طوالنی و عملکرد بهبود باعث که است شده استفاده آن تهیه در مرزنجوش

 .شود می کشی میکروب

 کردن کم برای حلی راه پژوهشی طرح این در شده، پیشنهاد باکتریال آنتی افشانه به توجه با

 ها، کودک مهد ها، بیمارستان در میتواند و دارد حدودی تا را افشانه خواص که داریم ها هزینه

 .شود استفاده...  و ها هتل ، ، مدارس

 که است رایجی اتفاق ها جراحی از بعد و ها بیمارستان در عفونت به ابتال دانید می که همانطور

 مواد از استفاده با کردیم سعی پژوهشی طرح این در ما. است موجود بسیاری های حل راه آن برای

 را افشانه مخصوص تولید شده باکتریایی آنتی خواص که بسازیم باکتریالی آنتی اسپری طبیعی

 باشد داشته مشابه های اسپری دیگر به نسبت بهتری عملکرد همچنین و داشته

 وجود طبیعی موادی آن تکثیر و رشد برای محیطی و عفونت آمدن وجود به از جلوگیری برای

 مرزنجوش گیاه و نقره نیترات مثل دارند

 را آنها رشد و برده بین از را باکتری نوع 650 میتواند و  دارد باکتریالی آنتی خواص نقره نیترات

 .کند متوقف

 

  



 ج. منشأ پیدایش اولیه طرح )طرح مشکل(:

 ها و بعد از عملل جراحلی و بسلتری در آنجلا دچلار عفونلت       نه بسیاری از مردم در بیمارستانساال

بیمار عفونی بعد از عمل در بخش ارتوپلدی وجلود داشلته     ۲۴0حدود  89و  88در سال  .شوند می

 سلایر  هلا و  ردن و متوقف کلردن رشلد بلاکتری   بهای بیمارستانی از بین  کم کردن عفونت است. راه

رعایلت   معموالً که)مورد احتیاج بیمار استریل باشد باید لوازم به عنوان مثال اوالً  .ها است میکروب

در ملورد دوم ملوارد قابلل تلوجهی صلورت       .بیمارستان اسلت  استریل بودن فضای ثانیاًو  شود( می

 اسللللللت. یعنللللللی محللللللیط مراکللللللز درمللللللانی آلللللللوده     .نگرفتلللللله اسللللللت 

 

 د:کلی برای انتقال عفونت وجود دار راهچهار 

نتقال از طریق وسلیله مشلترک آللوده ماننلد     . ا۳ا، نتقال از طریق هو. ا۲، انتقال از طریق تماس. ۱

نتقلال از طریلق نلاقلین ماننلد     . ا۴و  گیآللود مشکوک به وسایل  سایر تجهیزات و ،داروها، آب، غذا

 .هللای بیمارسللتانی نللدارد   در انتقللال عفونللت اهمیللت چنللدانی   مگللو و مللوش کلله  ، پشلله

 

 نقره:

 گروه در و ۱07.868۲ اتمی وزن ،۴7 اتمی عدد دارای ،Ag نشانه با شیمیایی، عناصر از یکی ، نقره

 و است براق و خاکستری به مایل سفید فلزی نقره. است گرفته قرار تناوبی جدول( IB) فرعی یک

 گرانبهلا  عنصلری  تجلارتی  نظلر  از و نجیب فلزات جمله از و سنگین فلزات از یکی شیمیایی نظر از

 یلک  بعنلوان  باسلتان  دورانهای و دور های گذشته از که است عناصری از یکی نقره. گردد می تلقی

 ایلن  قلدمت  کله  ، مصری فراعنه کتابهای در آن از و میشده واقع استفاده مورد و شده شناخته فلز

 دارای ارزش نظلر  از که فلزی بعنوان گردد، می بالغ مسیح میالد از قبل سال ۳600 حدود به کتابها

 کله  انلد  شلده  شلناخته  رادیواکتیلو  ایزوتوپ ۲5 ، نقره از. است شده یاد است، طال ارزش دو پنجم

 ۱09 و ۱07 جرمهلای  بلا  ایزوتلوپ  دو از معملولی  نقره. باشند می ۱۱7 الی ۱0۲ اتمی اجرام دارای

  .است شده تشکیل



 فللز  ایلن  زمانیکله . طالسلت  از تلر  سلخت  ای اندازه تا که است نرم نسبتا و براق فلزی خالص نقره

 ایلن . نماید بازتاب را خود به تابیده نور از% 95 تواند می و شود می درخشندگی دارای شود، پرداخت

 زمینه در و است دارا را الکتریسیته و گرما زمینه در رسانا بهترین مقام ، فلزات کلیه میان در عنصر

 برابلر  ۱0.5 نقره چگالی. است طال از پو دوم مرتبه دارای شوندگی مفتول و خواری چکش قدرت

 96۱ در نقلره . باشلد  ملی  کیللوگرم  ۱0500 وزن دارای آن از مکعلب  متلر  یک بصورتیکه است، آب

 .جوشد می سانتیگراد درجه ۲۲00 حدود در و شده ذوب سانتیگراد درجه

 تشکیل آلیاژ و شده مخلوط یکدیگر با نسبتی هر در توانند می واقعی محلولهای مانند نقره و طال   

 قسلمت  ۱000 در خالص نقره قسمت تعداد حسب بر آن عیار بهتر بعبارت یا و نقره کیفیت. دهند

 .است 999 عیار دارای تجاری نقره معمول بطور و گردد می بیان فلزات مخلوط

 کله  ملاده  ایلن  بگیلریم  قلرار  برسلی  مورد را نقره نیترات باکتریالی انتی خاصیت علت بخواهیم اگر

 ان نیتلرات  یلون  و داشلته  را باکتریلالی  انتلی  و کشلی  میکروب خاصیت هست نیز نقره یون شامل

 داشت نخواهد نقشی

 

  



 د. راه حل:

 ه:های ممکن برای حل مسئل راه حل. ۱د.

 بیوتیک قبل از عمل جراحی در زمان مناسب الف. تجویز آنتی

 استریل مربوط به رعایت نکاتو  های ضدمیکروبی در اطراف برش جراحی استفاده از محلول ب.

ها( در اطراف  ها یا انگل ها، مثل ویروس باکتری یا سایر میکروارگانیسم )از بین بردن هر نوع بودن

 استفاده کارکنان اتاق عمل از لباس، کاله و ماسک تمیز و نیزجراحی محل جراحی و وسایل عمل 

 بیوتیک بعد از عمل انتخاب مناسب آنتیج. 

 .که بیمار در بهترین وضعیت ممکن قبل از جراحی انتخابی استمطمئن شدن از ایند. 

 

 :ویژگی ها و مزایاد.  

 .این اسپری حاوی مواد طبیعی است و هیچ ضرری به دنبال ندارد. ۱

 .از این اسپری میتوان در هر شرایطی استفاده و بهره برد. ۲

 .این ماده تاریخ انقضای دوری دارد و نسبتا فاسد نمیشود. ۳

این ماده پو از اسپری شدن روی سطح مورد نظر که مشکوک به رشد و تکثیر قارچ و باکتری . ۴

 .گذارد و تا مدتی طوالنی روی سطح اثر میندارد  نیازی به تجدید. است

 

 

 

  



 :با این موضوع به شرح زیر استپیشینه طرح: پروژه های انجام شده در ارتباط ه. 

 عنوان مقاله تاریخ چکیده منبع

 پایگاه مرکز

اطالعات 

 علمی

جهاد 

 دانشگاهی

 نتایج نشان دهنده اثر ضد باکتریایی

نانو -کامپوزیت اکسید تیتانیوم   

 نقره اسپری شده در سطح شیشه

 قطره چکان و جلوگیری کننده از

 .رشد باکتریها در سطح میباشد

 سال
1388 

 بررسی اثر اسپری ضد

نانو -باکتری اکسید تیتانیوم  

 ذرات نقره بر روی پوکه های

 قطره چکان مورد استفاده در

 صنایع پزشکی

دانشگاه 

 علوم

پزشکی و 

 خدمات

درمانی 

 شهید

 بهشی

 هدف این مطالعه بررسی اثر ضد

 میکروبی اسپری دهانی حاوی

 پروپولیو تولید شده توسط شرکت

مختلف برپرمون در غلظت های   

 روی دو گونه مهم از میکرو

 ارگانیسم های حفره دهان یعنی

 استرپتوکوک موتانو و الکتوباسیل

 . بود

 سال
1396 

 بررسی اثر ضدمیکروبی اسپری

 حاوی پروپولیو بر

 استرپتوکوک موتانو و

 الکتوباسیل در شرایط

 آزمایشگاهی

سایت 

 دانشگاه

 علوم پزشکی

 مشهد

 در این مطالعه اثرات آنتی

 باکتریال ضدعفونیکننده

Disept باHelvemed 

forte وMicro10 

 enzymeروی وسایل 

 دندانپزشکی آلوده سازی شده

 با استافیلوکوک طالیی و

 کاندیداآلبیکانو مقایسه شد.

 سال

139۴ 

 مقایسه اثرات آنتی

 باکتریال ماده ضد عفونی

 کننده ایرانیDiseptبا 

 مواد ضد عفونی کننده

Micro10 enzyme 
 Helvemed forteو

 

 

 



 :مواد و وسایل استفاده شده. ۱

 ، پیپت مدرجای استوانه مدرج، همزن شیشه

 عصاره مرزنجوش اروپایی، پودر نیترات نقره ، الکل ایزوپروپیل ، هیپوکلریت

 

 :روش انجام طرح. ۲

 :نیترات نقره

اسلت. ایلن    AgNO3، یلک ترکیلب معلدنی بلا فرملول شلیمیایی       نقره نیتلرات یلا نیتلرات دارژان   

همه کلاره بلرای بسلیاری از ترکیبلات نقلره میباشلد، شلامل ملواد اولیله ملورد            ترکیب پیش ماده

یتلرات از دیگلر هالیلدهای آن نسلبت بله نلور، بله مراتلب         ن استفاده در عکاسلی. حساسلیت نقلره   

نقللره نیتللرات را سللن  جهللنم    کمتللر اسللت. در طللب سللنتی و کیمیللاگری ایللران باسللتان     

داده و ملاه   اسلت. در غلرب نیلز آن را بله ملاه نسلبت       موارد اسلتفاده زیلادی داشلته   نامیدند و  می

 .اند سوزان نامیده

. مسلطح اسلت  ( Trigonal)  در نقره نیترات جاملد، یلون نقلره بله صلورت چیلنش سله وجهلی        

هلا را   هلا نفلوذ کلرده و آن    هلا و میکروارگانیسلم   ابتلدا بله دیلواره بلاکتری     (AgNO3) نیترات نقره

العللاده  فللوقارای خللواص نیتللرات نقللره د کنللد. تولیللد متوقللف مللی عملکللرد رشللد و بللازاز لحللا  

ای بللدن انسللان هللم ضللرری  و بللر آنتللی باکتریللالی اسللت و سللازگار بللا محللیط زیسللت بللوده   

سلتند بله هملین    ه هلای سلرامیکی دارای پایلداری شلیمیایی و یلاهری فلوق العلاده        ندارد.کاشی

 هللای بیمارسللتانی و خللانگی تلللف ماننللد محللیطهللای مخ ای در محللیط دلیللل بلله طللور گسللترده

هللای سللرامیکی بلله خللودی خللود دارای خاصللیت آنتللی    متاسللفانه کاشللی .شللوند سللتفاده مللیا

رای بلل شللوند هللا بلله راحتللی روی آن رشللد و تکثیللر مللی    یکروارگانیسللمم باکتریللالی نبللوده و 

مللوادی وجللود  هللا، جلللوگیری از بلله وجللود آمللدن عفونللت و محیطللی بللرای رشللد و تکثیللر آن  

مللا در ایللن طللرح از نیتللرات نقللره و گیللاه مرزنجللوش اسللتفاده  .ا دارنللدر دارنللد کلله ایللن خللواص



 :کهزیراکردیم 

نللوع بللاکتری را از بللین بللرده و  650 توانللد نیتللرات نقللره خللواص آنتللی باکتریللالی دارد و مللی. ۱

  .ها را متوقف کند رشد آن

ملی باشلد کله بله عنلوان یکلی از مهلم تلرین و         مرزنجوش یکی از گیاهلان خلانواده نعناییلان    . ۲

 .دویه ای و دارویی در جهان به شمار می رودا پر فروش ترین گیاهان

زنجللوش همللواره بلله عنللوان هللای مختلللف مر هللای گونلله بخللش هللای هللوایی و بخصللوص بللر 

و ایع غلذایی ، عطلر سلازی و آرایشلی     هلا در صلن   ا و طعلم دهنلده  هل  ترین ادویله طرفلدار یکی از پر

 . است بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته

رای خلواص ضلد باکتریلایی، ضلد     های اخیر نشان ملی دهلد کله ملواد ملوثره مرزنجلوش دا       یافته

 .  باشد ویروسی و ضد سرطانی می ضد ،قارچی

  :یافتن حالل مناسب برای ریکریستالیزه کردن

نقره در کدام حل می شود برای های مختلف را امتحان کرده تا ببینیم نیترات  رای این کار حاللب

 .ایم کردههگزان، اتانول، متانول، استون و آب مقطر استفاده  ناِ ،حالل هایی همچون نفت این کار از

هایی که نیترات نقره درآن  نتخاب حالل بهتر است یکی از حاللبرای ابه این نتیجه رسیدیم که 

نقره در آن حل نشد مانند ان هگزان را  یک حالل که نیترات حل شد مانند آب مقطر را انتخاب و

 .انتخاب کنیم

 : ریکریستالیزه کردن نیترات نقره

برای ریکریستالیزه کردن نیترات نقره ابتدا به نسبت های یک به نه آب مقطر و ان هگزان را داخل 

آن آزمایشگاهی ریخته و مقداری نیترات نقره داخل آن می ریزیم بعد آنرا هم می زنیم و به  لوله

را داخل یخچال گذاشته تا سرد شود بعد از خارج  هیم بالفاصله بعد از حرارت دادن آند حرارت می

روی کاغذ صافی که درون قیف گذاشته بودیم ریخته تا مایع آلودهی روی آن  کردن آن از یخچال

 .از نیترات نقره جدا میکنیم



 :سازیم سپو محلول را با این نسبت ها می

 

 

  



 (:نتایج حاصل شده از طرح) جمع بندی ز.

 این اسپری ساخته شده میتواند به خوبی هم خواص ضد قارچی گیاه مرزنجوش و هم خواص آنتی

ها، مراکز درمانی،  بیمارستان تواند در هر مکانی از جمله و می باکتریالی نیترات نقره را حفظ کند

 .باکتری باشد استفاده شودامکان رشد قارچ و  ها، مدارس و هرجایی که مهدکودک

 :منابعح. 

 بررسی میزان شیوع عفونت محل عمل در بیماران بستری شده در بخش ارتوپدی1-

 89-88بیمارستان مطهری جهرم در سال 

 .محسن حجت، مهدی کریم یار جهرمی، نرجو کشایی، ابوالقاسم صالحی
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