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 چکیده:

 عیکند. شایارتباط برقرار م یکروبیم یوتکنولوژینانو و ب یفناور نیکه ب باشدمی ستیز طیسازگار با مح ینانوذرات، روش یکروبیسنتز م

 ازیحال، ن نی. با او بازده باالیی دارند بودهاز نظر هزینه تولید ارزان هستند که  ییایمیش یهاراهکار ،پالتین نانوذرات سنتز یهاروش نیتر

 یبرا یسم ریغ و سبز وشر کی نی. بنابرادکنیمحدود مرا  یپزشک یهادر کاربرد اهآن ستفادهنانوذرات، ا دیدر تول یسم یهابه حالل

تواند با استفاده از یمهدف  نیمورد استفاده قرار داد. ا هازمینه از یعیوس ها را در گسترهاست تا بتوان آن ازیمورد ن ینانوذرات فلز دیتول

باشد می های اکتینومیستباکتری نانوذرات پالتین توسط هدف اصلی این پژوهش بررسی توان سنتزی .دیبه دست آ زیستی نوین یهاروش

در این  .انجام شد  (DLS)دینامیکی  نور پراکندگیو  UV-visهای طیف سنجی با روش تولید شده ذرات که در طی آن، مشخصه یابی

تائید  330در طول موج  جذب نوریمشاهده تشکیل رسوب و  .انجام گرفت باکتری شده با استفاده از روشناور لیز پژوهش سنتز ذرات

 . به طور کلی نتایجن شدیتعی نانومتر 36دینامیکی در حدود  نور پراکندگیبا استفاده از  هااندازه تقریبی آن و ندکننده تشکیل نانوذرات بود

سازگار با محیط  بی خطر توجه به روش کار و به کار بردن مواد . باتوان سنتز نانوذرات پالتین را دارند ی اکتینومیستهاباکتری که نشان داد

به در آینده کاربردهای ضد میکروبی و ضد سرطان  ،های پزشکیدر زمینهمناسب برای استفاده  را نامزدیاین نانوذرات توان می ،زیست

 شمار آورد.

 

 ، اکتینومیستکلمات کلیدی: سنتز زیستی، نانوذرات پالتین

 مقدمه:

ی نسبت به ذرات معمولی خود هستند نانو ذرات دارای خواص منحصر به فرد حرارتی، نوری، فیزیکی، شیمیایی، مغناطیسی و الکتریک

. دارندکاربرد مختلف  هایدر زمینهو  مطالعه هستند که تنوع زیادی داشتهترین مواد مورد نانوذرات فلزی یکی از مهمترین و گسترده .(11)

 .(8) داردای جایگاه ویژهو همچنین مقاومت بسیار باال نسبت به خوردگی  با توجه به خاصیت کاتالیزوری باالدر بین فلزات، پالتین 

 

 



 

 

 

یمیایی به خوبی برای د. روش های فیزیکی و شنگیرهای متعدد فیزیکی، شیمیایی و زیستی مورد استفاده قرار مینانوذرات روشبرای سنتز 

روی مین امر باعث ها گران بودن و استفاده از مواد شیمیایی سمی است که هاین روشاکثر شوند اما مشکل سنتز نانوذرات استفاده می

برای مطالعه در این  ها انتخاب خوبیباکتری ها،بین سازواره. (4) ار با محیط، یا سنتز سبز شده استی سازگهای روشتوسعه آوردن به

شوند و شرایط یمتنوع زیادی دارند، به راحتی دستکاری ژنتیکی  رشد سریع و ،شوندزمینه هستند زیرا به فراوانی در محیط یافت می

 .(11) دکنترل نموتوان به راحتی را می ند دما، اکسیژن و زمان گرمخانه گذاریرشدشان مان

نحوی که این تنوع ه ی و فیزیولوژی تنوع باالیی دارند، بای هستند که از لحاظ ریخت شناسیهای گرم مثبت رشتهها باکتریاکتینومیست

تواند ای متعدد میهوانایی تولید آنزیمشود. همین تهای متنوع دیده میهم در تولید هزاران ترکیب متابولیتی و هم در تولید آنزیم

 .(2) ها را گزینه مناسبی برای تولید زیستی نانوذرات کنداکتینومیست

 باشد.می نانوذرات پالتینسنتز های اکتینومیست جداسازی شده از خلیج فارس برای این پژوهش، بررسی توان باکتری هدف

 ها:مواد و روش

 مواد مورد استفاده: 

 ، آگار1TSB(، محیط کشت 6PtCl2Hپالتینیک اسید )نمک پالتین یا هگزا کلرو 

 روشناور لیز شده: استخراج  

ها رنگ اکتریبرای اطمینان از خلوص، ب ،آگار و گرفتن کلنی خالص TSB جامد بر روی پلیت با محیط باکتری سه جدایه پس از کشت

 200 راد وگسانتی درجه  30ساعت در دمای  72تلقیح و به مدت  TSB ها در محیطسپس یک کلنی از باکتری .آمیزی و شناسایی شدند

حله برای جدا کردن باکتری بعد از این مر .ها به تراکم مورد نظر برسنددر انکوباتور شیکر دار گرمخانه گذاری شد تا باکتریدور در دقیقه 

لیز  برایسپس  کشت، شستشو با آب انجام شد.انجام شده و جهت حذف کامل محیط  rpm 7500با دور  ، سانتریفیوژاز محیط کشت

ی از سلول، برای به دست آوردن عصاره عار نهایتساعت استفاده شد.  در  24ای به مدت ای شیشههگویها از آب و کردن باکتری

 .(7) دگردیو روشناور استخراج  هسانتریفیوژ شد rpm 5000 ورمورد نظر با د مخلوط

 پالتین: بیوسنتز نانوذره

ل رسوب نشانه اولیه به روشناور سلولی اضافه شد و تشکی 1:1به نسبت  (6PtCl2H) میلی موالر پالتین 10برای سنتز نانوذرات، نمک 

 2به مدت  سانتی گراد درجه 50و در آون خال با دمای  هسانتریفیوژ و جداسازی شدساعت  24بعد از سنتز نانوذرات بود. رسوب نهایی 

 ساعت خشک شد.

 

 

                                                           
1 Tryptic Soy Broth 



 

 

 

 :شناسایی باکتری

مورد  16S ابی ژنی و با توالی هکار انتخاب شدادامه که برای داشت  یبازده تولید بیشتر سویهیک شده  از بین سه جدایه بررسی

 شناسایی شد. Streptomyces. جنس این باکتری شناسایی قرار گرفت

 پالتین: مشخصه یابی نانوذره

طیف سنجی اشعه ماوراء ید حضور نانوذره پالتین و تعیین اندازه ذرات به ترتیب توسط دستگاه حاصل از مرحله قبل جهت تایرسوب 

مورد بررسی قرار  )DLS( ), France3Vasco -Cordouan( 2دینامیکی نور پراکندگیو  ) Iran2015Photonix Ar ,(بنفش 

 گرفت.

 نتیجه گیری و بحث:

 ماوراء بنفشطیف سنجی اشعه 

نانومتر پیک جذبی  330و توسط دستگاه طیف سنج اشعه ماوراءبنفش در طیف  هپراکنده شد ودر نانوذره پالتین در آب یون زدایی شدهپ

 .(1)تصویر  را نشان داد

 (DLS)دینامیکی  نور پراکندگی

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
2 Dynamic Light Scattering 

 

 ینجس فیتوسط دستگاه ط استرپتومایسس سلول از یحاصل از عصاره عار پالتینجذب نانوذره  بررسی -1تصویر  

 ماوراءبنفش



 

 

 (2نانومتر نشان داد )تصویر  36، میانگین سایز نانوذرات پالتین سنتز شده را حدود DLSنتایج دستگاه 

با . انجام پذیرفت (PtNPخلیج فارس تولید نانوذرات پالتین ) سترپتومایسس جداسازی شده ازهش با استفاده از باکتری اودر این پژ

نشان داد نانوذرات  DLSنتایج  ذرات پالتین تایید شد.نانو سنتز  UV-vis طیف سنجینانومتر در نتایج  330مشاهده پیک در طول موج 

 30-36بین  ایاما بیشترین تعداد نانوذرات اندازه نانومتر بود 006تا  20نیستند و طیف اندازه این نانوذرات از  3تشکیل شده منودیسپرس

 نیغلبه بر ا یروش آهسته است. برا نینبوده و سرعت سنتز در ا سپرسیونودم زیستیباال، نانوذرات  یداریبا وجود پا د.شتننانومتر دا

  د.شون یساز نهیبه دیاستخراج با یهاکیو تکن یکروبیکشت م یهامانند روش یمشکالت، عوامل متعدد

 2010اند. به عنوان مثال، در سال ها برای سنتز زیستی نانوذرات پالتین مورد بررسی قرار گرفتههای متعددی از باکتریتاکنون گونه

Ridin نانومتر  50-300سولفات موفق به تولید نانوذره پالتین با اندازه های احیا کنند ای از باکتریبا استفاده از مجموعه و همکاران

-از گونه . برخی(10) برای این منظور استفاده کردند aeruginosa Pseudomonasای دیگر از باکتری . همچنین در مطالعه(9) شدند

 Plectonema boryanumاند از: اند عبارتیگر برای سنتز نانوذرات پالتین مورد استفاده قرار گرفتههای باکتری که در مطالعات د

(6) ،Shewanella algae (5) ،Escherichia coli (1)   ،Acinetobacter Calcoaceticus(3).  در این تحقیق

 برای بیوسنتز پالتین مورد استفاده قرار گرفت. برای اولین بار ها ایسس از گروه اکتینومیستباکتری جنس استرپتوم
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Abstract 

 

Microbial synthesis of nanoparticles is a green approach that interconnects nanotechnology and 

microbial biotechnology. The most common methods for synthesizing platinum nanoparticles are 

chemical techniques that are generally inexpensive and with a high volume of production. However, 

the need for toxic solvents in the production of nanoparticles limits their potential use in medical 

applications. Therefore, a green and non-toxic approach to produce metal nanoparticles is needed so 

that they can be used in a wide range of fields. This goal can be achieved using biological methods. 

The main objective of this study was to investigate the ability of actinomycetes to product PtNP for the 

first time. Characterization of particles was performed using UV-vis spectroscopy and dynamic light 

scattering (DLS). Synthesis was carried out using cell lysis supernatant. Sediment formation and 

obsorbance at 330nm as revealed by UV-vis confirmed the formation of platinum nanoparticles, 

moreover, the results of DLS analysis indicated that platinum nanoparticle had an average size of 36 

nm. In general, the results showed that actinomycetes can synthesize platinum nanoparticles. Due to 

the method used in this study and the use of environmentally friendly and safe materials, these 

nanoparticles can be considered a suitable candidate for use in medical, antimicrobial and anticancer 

applications in the  future. 

 

Keywords: biologycal synthesis, platinum nanoparticle, actinomycetes 

 
 


