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 عنوان طرح: کاشی آنتی باکتریال

 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 نوعی کاشی را معرفی

 بدن بدون ضرر است.

 ها ح نو  لعا  به کار رفته در کاشی، اصالبیمارستانی هدف: کاهش عفونت های

 :کلمات کلیدی

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

 

 

 

  



 : )بیان مسأله( مقدمه .ب

 ها هستند که با توجه بهه اهمیهت نقهش پیشهگیری     نتی باکتریال دسته جدیدی از لعا های آ لعا 

 ههای عمهومی و خصوصها     هها در میهی    ها و با انگیزه کنترل رشد بهاکتری  بیمارینسبت به درمان 

بهه   نهانومتر   ۱۰۰تها   ۱) نهانو  در ابعهاد نیترات نقره  .ندا هی مورد توجه و بررسی قرار گرفتبیمارستان

 بهه کهار گرفتهه    لعها   نهو   خت ایهن به عنوان ماده آنتی باکتریال در سا دما باال،در دلیل پایداری 

ها را فهراهم مهی    ها موجبات نابودی آن ماهیت پروتئین باکتری امالح نقره با مکانیزم تغییر شود. می

طور مستقیم به ترکیب لعا  اضافه شهد و پها از آن لعها      نمایند. در این تیقیق نیترات نقره به

ههت بررسهی   ها به ج ت در درون کوره قرار گرفت. نمونهپخ اعمالی بر روی سطح نمونه ها به منظور

 .گرفتنهد مورد بررسی قهرار   ،روش استاندارد تست میکروبی وجود خاصیت آنتی باکتریال، مطابق با

ایج نته  .انجام پذیرفت XRDلعا  با آنالیز پراش اشعه ایکا  بررسی حضور ترکیبات نقره در سطح

موجهود بهر   لعها   نشان دهنده وجود خاصیت آنتی باکتریهال در   ها تست استاندارد میکروبی نمونه

الگوی پراش اشعه ایکا، وجهود ترکیبهات نقهره در سهطح لعها        همینطور در .سطح نمونه ها بود

ههای متعهدد، و   ههای میکروبهی مقهاوم بهه آنتهی بیوتیهک      ارگانیسم نشان داده شد. باظهوروافزایش

ی هها های بهداشتی، تولید مواد ضد میکروبی با هزینههای مراقبتهزینه همچنین ضرورت برکاهش

ناپذیر برای جوامع بشری امروزی تبدیل شده است. ما در ایهن مطالعهه سهنتز     کمتر به نیازی گریز

استفاده از آنزیم آلفها آمهیالز باکتریهایی انجهام داده و بهه بررسهی خهواص آنتهی          نانو ذره نقره را با

ثل ما و نقهره  سازگار با میی  زیست پرداختیم. از دوران باستان، فلزاتی م باکتریال این نانوذرات

 .انگههههههل شههههههناخته شههههههده بههههههود    بههههههه عنههههههوان یههههههک فلههههههز ضههههههد    

 

  



 ج. منشأ پیدایش اولیه طرح )طرح مشکل(:

 ها و بعد از عمهل جراحهی و بسهتری در آنجها دچهار عفونهت       نه بسیاری از مردم در بیمارستانساال

داشهته  بیمار عفونی بعد از عمل در بخش ارتوپهدی وجهود    ۲۴۰حدود  89و  88در سال  .شوند می

 سهایر  هها و  ردن و متوقف کهردن رشهد بهاکتری   های بیمارستانی از بین ب کم کردن عفونت است. راه

رعایهت   معموال  که)مورد احتیاج بیمار استریل باشد باید لوازم به عنوان مثال اوال   .ها است میکرو 

تهوجهی صهورت   در مهورد دوم مهوارد قابهل     .بیمارستان اسهت  استریل بودن فضای ثانیا و  شود  می

 یعنههههههی میههههههی  مراکههههههز درمههههههانی آلههههههوده اسههههههت.     .نگرفتههههههه اسههههههت 

 

 د:کلی برای انتقال عفونت وجود دار راهچهار 

نتقال از طریق وسهیله مشهترک آلهوده ماننهد     . ا۳ا، نتقال از طریق هو. ا۲، انتقال از طریق تماس. ۱

از طریهق نهاقلین ماننهد    نتقهال  . ا۴و  گیآلهود مشکوک به وسایل  سایر تجهیزات و ،داروها، آ ، غذا

 .هههای بیمارسههتانی نههدارد   اهمیههت چنههدانی در انتقههال عفونههت    مگهها و مههوش کههه  ، پشههه

 

 نقره:

 در و ۱۰7.868۲ اتمهی  وزن ،۴7 اتمهی  عهدد  دارای ، Ag نشهانه  با شیمیایی، عناصر از یکی ، نقره

 بهرا   و خاکسهتری  به مایل سفید فلزی نقره. است گرفته قرار تناوبی جدول  IB) فرعی یک گروه

 عنصهری  تجهارتی  نظهر  از و نجیهب  فلزات جمله از و سنگین فلزات از یکی شیمیایی نظر از و است

 بعنوان باستان دورانهای و دور های گذشته از که است عناصری از یکی نقره. گردد می تلقی گرانبها

 قهدمت  کهه  ، مصهری  فراعنه کتابهای در آن از و میشده واقع استفاده مورد و شده شناخته فلز یک

 ارزش نظهر  از کهه  فلهزی  بعنوان گردد، می بالغ مسیح میالد از قبل سال ۳6۰۰ حدود به کتابها این

 انهد  شهده  شهناخته  رادیواکتیو ایزوتوپ ۲5 نقره، از. است شده یاد است، طال ارزش دو پنجم دارای

 ۱۰9 و ۱۰7 های جرم با ایزوتوپ دو از معمولی نقره. باشند می ۱۱7 الی ۱۰۲ اتمی اجرام دارای که

  .است شده تشکیل



 فلهز  ایهن  زمانیکهه . طالسهت  از تهر  سهخت  ای اندازه تا که است نرم نسبتا و برا  فلزی خالص نقره

 ایهن . نماید بازتا  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

 برابهر  ۱۰.5 نقره چگالی. است طال از پا دوم مرتبه دارای شوندگی مفتول و خواری چکش قدرت

 96۱ در نقهره . باشهد  مهی  کیلهوگرم  ۱۰5۰۰ وزن دارای آن از مکعهب  متهر  یک بصورتیکه است، آ 

 .جوشد می سانتیگراد درجه ۲۲۰۰ حدود در و شده ذو  سانتیگراد درجه

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

 قسهمت  ۱۰۰۰ 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

 کهه  مهاده  ایهن  بگیهریم  قهرار  برسهی  مورد را نقره نیترات باکتریالی انتی خاصیت علت بخواهیم اگر

 ان نیتهرات  یهون  و داشهته  را باکتریهالی  انتهی  و کشهی  میکرو  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 میلول  .

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

 استفاده کارکنان اتا  عمل از لباس، کاله و ماسک تمیز و نیزجراحی میل جراحی و وسایل عمل 

 بیوتیک بعد از عمل انتخا  مناسب آنتیج. 

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

 

 :ویژگی ها و مزایاد.  

 .ضرری به دنبال نداردوجود آمده و هیچ ه بخشی از لعا  این کاشی از مواد طبیعی ب. ۱

 .و بهره برد استفادهتوان  می کند، نور و دما که انسان تیمل می از این کاشی در هر شرای . ۲

 د.باکتریالی خود را از دست نمی ده این کاشی خاصیت آنتی. ۳

 .است دائمیاین کاشی یک آنتی باکتریال . ۴

 

 

 

  



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

 عنوان مقاله تاریخ چکیده منبع

نشریه 

 جراحی

 ایران

 این پژوهش از نو  توصیفی تیلیلی

 می باشد. نمونه گیری به روش

 بیمار که در۴۲۰سرشماری در 

 تیت عمل 89و  88سال های 

 جراحی ارتوپدی قرار گرفتند، انجام

 .شد

 سال

۱۳88 

 بررسی میزان شیو  عفونت

 میل عمل در بیماران بستری

 شده در بخش ارتوپدی

 بیمارستان مطهری جهرم در

 سال 88-89

اولین 

 کنفرانا

ملی نانو از 

 سنتز

 تا صنعت

 ه دلیل مقاوم شدن باکتری ها به

 آنتی بیوتیک های معمولی، مطالعه

 و بررسی خواص ضد باکتری

 نانوذرات نقره بسیار مورد توجه

 نتایجمیققان قرار گرفته است . 

 پژوهش های انجام شده نشان می

 دهد که نانوذرات نقره می توانند

 مانع رشد باکتری های مختلف شوند

 سال

۱۳96 

 مقایسه دو روش همرسوبی

 مستقیم و همرسوبی معکوس

 در سنتز نانو ذرات اکسید

(Ag2O  

فصلنامه 

 -علمی

 پژوهشی

 بیولوژی

 کاربردی

 بررسی خواص آنتی باکتریالی

 نقره در زمینه هاینانوذرات 

 مختلف دارویی و پزشکی ،

 صنایع نساجی، سرامیک های

 بهداشتی، تصفیه آ ، رنگ،

 ... کشاورزی، دامپروری و.

 نانوذرات نقره و کاربردهای آن -

 

  



 :مواد و وسایل استفاده شده. ۱

 ، پیپت مدرجای استوانه مدرج، همزن شیشه

 ، الکل ایزوپروپیل ، هیپوکلریتعصاره مرزنجوش اروپایی، پودر نیترات نقره 

 

 :روش انجام طرح. ۲

 :نیترات نقره

اسهت. ایهن    AgNO3، یهک ترکیهب معهدنی بها فرمهول شهیمیایی       نقره نیتهرات یها نیتهرات دارژان   

همه کهاره بهرای بسهیاری از ترکیبهات نقهره میباشهد، شهامل مهواد اولیهه مهورد            ترکیب پیش ماده

از دیگهر هالیهدهای آن نسهبت بهه نهور، بهه مراتهب         یتهرات ن استفاده در عکاسهی. حساسهیت نقهره   

نقههره نیتههرات را سههنگ جهههنم    کمتههر اسههت. در طههب سههنتی و کیمیههاگری ایههران باسههتان     

داده و مهاه   اسهت. در غهر  نیهز آن را بهه مهاه نسهبت       نامیدند و موارد اسهتفاده زیهادی داشهته    می

 .اند سوزان نامیده

. مسهطح اسهت    Trigonal)  سهه وجههی   در نقره نیترات جامهد، یهون نقهره بهه صهورت چیهنش      

هها را   هها نفهوذ کهرده و آن    هها و میکروارگانیسهم   ابتهدا بهه دیهواره بهاکتری      AgNO3) نیترات نقره

العههاده  فههو ارای خههواص نیتههرات نقههره د کنههد. تولیههد متوقههف مههی از لیههاع عملکههرد رشههد و بههاز

انسههان هههم ضههرری  ای بههدن و بههر آنتههی باکتریههالی اسههت و سههازگار بهها میههی  زیسههت بههوده   

سهتند بهه همهین    ه ههای سهرامیکی دارای پایهداری شهیمیایی و ظهاهری فهو  العهاده        ندارد.کاشی

 هههای بیمارسههتانی و خههانگی هههای مختلههف ماننههد میههی  ای در میههی  دلیههل بههه طههور گسههترده

هههای سههرامیکی بههه خههودی خههود دارای خاصههیت آنتههی    متاسههفانه کاشههی .شههوند سههتفاده مههیا

رای بهه شههوند ههها بههه راحتههی روی آن رشههد و تکثیههر مههی    یکروارگانیسههمم باکتریههالی نبههوده و 

مههوادی وجههود  ههها، جلههوگیری از بههه وجههود آمههدن عفونههت و مییطههی بههرای رشههد و تکثیههر آن  

مهها در ایههن طههرح از نیتههرات نقههره و گیههاه مرزنجههوش اسههتفاده  .ا دارنههدر دارنههد کههه ایههن خههواص



 :کهزیراکردیم 

نههو  بههاکتری را از بههین بههرده و  65۰ توانههد الی دارد و مههینیتههرات نقههره خههواص آنتههی باکتریهه. ۱

  .ها را متوقف کند رشد آن

مرزنجوش یکی از گیاههان خهانواده نعناییهان مهی باشهد کهه بهه عنهوان یکهی از مههم تهرین و            . ۲

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

زنجههوش همههواره بههه عنههوان هههای مختلههف مر هههای گونههه بخههش هههای هههوایی و بخصههوص بههر 

و ایع غهذایی ، عطهر سهازی و آرایشهی     هها در صهن   ا و طعهم دهنهده  هه  ترین ادویهه طرفهدار یکی از پر

 . است بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته

رای خهواص ضهد باکتریهایی، ضهد     یافته های اخیر نشان مهی دههد کهه مهواد مهوثره مرزنجهوش دا      

 . نی می باشدویروسی و ضد سرطا ضد ،قارچی

 

 :کاشی

 و از الیه زیرین که کاشی خام یا کاشی  ای روی کاشی پوشش شیشه)از دوبخش دوغا   کاشی

 .بیسکوییت بوده است تشکیل شده است

 : کاشی خام

، خاک چینی یا ی رسی مورد استفاده در این صنعت ها ترین کانی های رسی )عمده ها یا کانی رس

 . پا از ساخت در کوره می پزیملی هستند که کِ و بال کائولن

 د:پخت کاشی به دو روش صورت می گیر

شود سپا بعد از اضافه کردن لعا  به کاشی  : در این روش یکبار بدنه پخته میروش دو پخت. ۱

دما برای پخت لعا  و  تر از لعا  باشد چون اگرشود زیرا دمای پخت بدنه باید بیش پخته می دوباره

 .خالی باشد لعا  ذو  می شود از بدنهتر بدنه بیش

در این روش بدنه و لعا   .تری است روش جدیدتر و مشکل ،ش تک پخت: سیستم تک پخت. رو۲



شوند و طراحی فرمول بدنه کاشی و لعا  به صورتی  دوره و به صورت همزمان پخته می در یک

 . یکسانی داشته باشند شرای  تیمل حرارتی نسبتا  خواهد بود که

  :حالل مناسب برای ریکریستالیزه کردنیافتن 

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

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

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

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

 .انتخا  کنیم

 : ریکریستالیزه کردن نیترات نقره

زان را داخل گه ن  مقطر و اِآ 9به  ۱رات نقره ابتدا به نسبت های ی برای ریکریستالیزه کردن نیت

زنیم و به آن  را هم می آزمایشگاهی ریخته و مقداری نیترات نقره داخل آن می ریزیم بعد آنلوله 

را داخل یخچال گذاشته تا سرد شود بعد از  بالفاصله بعد از حرارت دادن آن. حرارت می دهیم

 ا مایع آلودهاشته بودیم ریخته تاغذ صافی که درون قیف گذآن ک خارج کردن آن از یخچال روی

 . روی آن از نیترات نقره جدا شود

را در لعا  کاشی   نقره خالص شده با عصاره مرزنجوشنیترات )حال اگر ما ماده آنتی باکتریال 

کاشی آنتی باکتریال می شود. برای میکرو  کشی این نو  کاشی  ،با توجه به شرای ، هیمد قرار

 .گیرد جلوی رشد میکرو  ها را میشرایطی نیست و در هر  یاصخ نیاز به شرای 

 

  



 (:نتایج حاصل شده از طرح) جمع بندی ز.

 تواند به خوبی هم خواص ضد قارچی گیاه مرزنجوش و هم خواص آنتی این کاشی ساخته شده می

 .باکتریالی نیترات نقره را حفظ کند

ها، مدارس و  بیمارستان ها، مراکز درمانی، مهدکودک تواند در هر مکانی از جمله کاشی می

 .که امکان رشد قارچ و باکتری باشد استفاده شود هرجایی

 :منابعح. 
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