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Abstract
Background: The emergence of infectious diseases around the world is a threat, especially with the
emergence of bacteria that are resistant to antibiotics. The current advances in nanotechnology have led
to the development of new antimicrobial agents. In the current study, the antibacterial effects of zinc oxide
nanoparticles on Yersinia enterocolitica and Enterococcus faecalis were investigated.
Materials and Methods: In the present experimental study, two standard bacteria of Yersinia enterocolitica
and Enterococcus faecalis and two isolates from a previous study were assessed using x-ray fluorescence
(XRF). Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) were
assessed using disk diffusion method. Zinc acetate and distilled water were considered as positive and
negative controls, respectively. All experiments were repeated three times. GraphPad Prism Statistical
software was used for data analysis and ANOVA was used for analysis of variances with the significance
level set at P ≤ 0.05.
Results: MIC value of zinc oxide nanoparticles for all tested bacteria was 4 mg/ml and MBC values were
calculated to be 4 mg/ml for standard strain and Yersinia enterocolitica isolate and 64 mg/ml for standard
strain and Enterococcus faecalis isolate.
Conclusion: The gram-negative bacterium Yersinia enterocolitica had a more severe decrease compared
to the gram-positive bacterium Enterococcus faecalis. According to the results, it can be hoped that
these nanoparticles can be used in different parts of the food industry to inhibit or reduce the growth of
microorganisms present in food.
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ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانو ذره اکسید روی بر سویههای استاندارد و
جدایه یرسینیا انتروکلی تیکا و انتروکوک فکالیس از مواد غذایی
زهرا درگاهی ،1علیرضا پرتوآذر ،2شیما ندافی ،1محمد مهدی سلطان دالل
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چكيده:
سابقه و هدف:پیدایش بیماریهای عفونی در سرتاسر جهان یک تهدید به شمار میرود به خصوص با پیدایش باکتریهایی که در برابر آنتیبیوتیکها مقاوم هستند.
پیشرفتهای فعلی در زمینه نانو به رشد و توسعه عوامل جدید ضد میکروبی منجر شده است .در این تحقیق ،اثر ضد باکتریایی نانو ذره اکسید روی بر دو باکتری
یرسینیا انتروکلی تیکا و انتروکوک فکالیس بررسی شد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی روی دو سویه استاندارد باکتری یرسینیا انتروکلی تیکا و انتروکوک فکالیس و دو سویه دیگر از همین باکتریها که در کارهای
پیشین جدا شده بود ،مقدارنانو ذره اکسید روی تهیه شده با استفاده از ) X-Ray Fluorescence (XRFتعیین شد(MIC) Minimum inhibitory concentration .و
 (MBC) Minimum Bactericidal Concentrationبا استفاده از روش انتشار دیسک تعیین شد ،استات روی و آب مقطر به ترتیب به عنوان شاهد مثبت و منفی در نظر
گرفته شد؛ تمامی آزمایشها با سه بار تکرار انجام شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  GraphPad Prismاستفاده شد و با استفاده از تجزیه واریانس
یکطرفه  ANOVAتجزیه و تحلیل شد .مرز معناداری  0.05در نظر گرفته شد ).(P ≤ 0.05
یافتهها :مقدار  MICنانو ذره اکسید روی برای همه باکتریهای مورد آزمایش چهار میلیگرم بر میلیلیتر و مقادیر  MBCاین ماده برای سویه استاندارد و جدایه یرسینیا
انتروکلی تیکا چهار میلیگرم بر میلیلیتر ،برای سویه استاندارد و جدایه انتروکوک فکالیس  64میلیگرم بر میلیلیتر محاسبه شد.
نتیجهگیری :باکتری گرم منفی یرسینیا انتروکلی تیکا در مقایسه با باکتری گرم مثبت انتروکوک فکالیس کاهش شدیدتری داشت .با توجه به نتایج  ،میتوان به استفاده
از این نانو ذرات در بخشهای مختلف صنایع غذایی برای مهار یا کاهش رشد میکروارگانیسمهای موجود در غذا امیدوار بود.
واژگان كلیدی :نانو ذره اکسید روی ،یرسینیا انتروکلی تیکا ،انتروکوک فکالیس ،فعالیت ضد باکتریایی.

نویسنده مسئول :محمد مهدی سلطان دالل

پست الکترونیکmsoltandallal@gmail.com :

Research in Medicine 2021; Vol.44; No.4; 567-572

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-01-23

مقدمه:
ﺟﻨﺲ یرسیﻨیا سه ﮔونه از باکتریهای درون سلولی اﺧتیاری را در ﺧود ﺟای داده
است که برای انسان بیماریزا هستﻨد .ایﻦ باکتریها یرسیﻨیا پستیﺲ ،یرسیﻨیا
انتروکلی تیکا و یرسیﻨیا پسودوتوبرکلوزیﺲ هستﻨد.
ایﻦ ﮔونهها بیماریزای ﺣیوانی بوده و انسان میﺰبان تﺼادفی ﺁنهاست .یرسیﻨیا
انتروکلی تیکا یﻚ باکتری ﮔرﻡ مﻨﻔی و پاتوژن رودهای است که از ﻃریﻖ ﺁﺏ و مواد
ﻏذایی به انسان مﻨتقﻞ میﺷود) .(1میﺰان ﻋﻔونتهای ناﺷی از یرسیﻨیا در سالهای

اﺧیر رو به افﺰایﺶ است .ﮔرﭼه یرسیﻨیا انتروکولی تیکا بیﺶ از  60سال است ﺷﻨاﺧته
ﺷده ،ولی تﻨها در دو دهه اﺧیر به ﻋﻨوان ﻋامﻞ بیماری در انسان و سﭙﺲ داﻡ معرفی
ﺷده است .در اپیدمیولوژی ایﻦ باکتری همه راه های ممکﻦ از ﺁﺏ ﺷرﺏ ﮔرفته تا
انواﻉ فرﺁوردههای دامی اﻋﻢ از ﺷیر و سایر محﺼوالﺕ لﺒﻨی تا انواﻉ اﻏذیه با مﻨﺸﺄ
دامی و ﮔیاهی به ﻋﻨوان مﻨﺒﻊ ایﻦ باکتری بر ﺷمرده ﺷده است .به ﻋﺒارﺕ دیﮕر ،ایﻦ
میکروارﮔانیسﻢ ممکﻦ است در هر یﻚ از مواد یاد ﺷده موﺟود بوده و از ﺁن ﻃریﻖ به
انسان سرایت کﻨد) .(2انتروکوﻙها کوکسیهای ﮔرﻡ مﺜﺒت ،کاتاالز مﻨﻔی ،ﻏیر اسﭙور
دار ،هوازی تا بی هوازی اﺧتیاری هستﻨد که به ﺻورﺕ دیﭙلوکوﻙ دیده میﺷوند.
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ایﻦ باکتریها ﮔستره بﺰرﮔی از ﺷرایﻂ محیطی را تحمﻞ میکﻨﻨد و ﺣﻀور زیاد ﺁنها
در مواد ﻏذایی میتواند دلیلی بر ﺁلودﮔی مدفوﻋی باﺷد .ﺟﻨﺒه مﻔید ایﻦ باکتریها
نقﺶ پروبیوتیکی ﺁنهاست و ﺟﻨﺒه مﻀرﺷان نقﺶ ﺁنها در ﻋﻔونتهای ﻏذایی است.
تراکﻢ بیﺶ از ﺣد مﺠاز ﺁنها در مواد ﻏذایی بیانﮕر وضعیت نامطلوﺏ بهداﺷتی
است) .(3زﺋولیتها ﺟامداتی کریستالی ،متﺨلﺨﻞ و دارای ساﺧتار و ﭼارﭼوبی مﻨﻈﻢ
و مﺸﺨﺺ هستﻨد .ساﺧتارﺷان از ﺷﺒکههای متﺼﻞ به هﻢ ﺣاﺻﻞ ﺷده به ﻃوری
که در ﺷﺒکه ﭼهاروﺟهی ،اتﻢ سیلیسیوﻡ یا ﺁلومیﻨیوﻡ در مرکﺰ و اتﻢهای اکسیﮋن در
ﮔوﺷهها ﻗرار ﮔرفتهاند .در واﻗﻊ ایﻦ ﭼهار وﺟهیها به ﮔونهای در کﻨار یکدیﮕر ﻗرار
دارند که اتﻢ اکسیﮋن موﺟود در هر ﮔوﺷه ﭼهار وﺟهی با اتﻢ سیلیسیوﻡ یا ﺁلومیﻨیوﻡ
ﭼهار وﺟهی دیﮕر کﻨاری نیﺰ ﺷریﻚ هستﻨد) .(4زﺋولیتها به دو دسته زﺋولیتهای
سﻨتﺰی و زﺋولیتهای ﻃﺒیعی دستهبﻨدی میﺷوند .در سالهای اﺧیر ،به اکسیدهای
فلﺰی ،مانﻨد اکسید روی به ﻋﻨوان ترکیﺒی ضد میکروبی توﺟه ﺷده است .نانو ذراﺕ
اکسید روی با تولید پراکسید هیدروژن و نﻔوذ در دیواره سلولی و تﺨریﺐ ﻏﺸا ،مانﻊ
از رﺷد باکتریها میﺷوند اما مکانیسﻢ فعالیت نانو ذراﺕ اکسید روی به ﻃور دﻗیﻖ
مﺸﺨﺺ نﺸده است) .(5-8اکسید روی با ﺧواﺹ فیﺰیکی و ﺷیمیایی ﺧاﺹ ﺧودش
یﻚ ماده ﭼﻨد ﻋملکردی است که در ﺻﻨایﻊ مﺨتلﻔی مﺜﻞ الکترونیﻚ ،اپتوالکترونیﻚ،
لیﺰر و همیﻦ ﻃور ﺻﻨایﻊ سرامیﻚ ،نساﺟی ،کﺸاورزی ،ﺁرایﺸی و داروسازی کاربرد
دارد و به دلیﻞ سمیت پاییﻦ ﺁن و ﻗابلیت تﺠﺰیه زیستی یﻚ ماده مﻨاسﺐ برای
تحقیقاﺕ زیست پﺰﺷکی و سیستﻢهای ﻃرفدار محیﻂ زیست است) .(9در مطالعه
 Khaniو همکاران در سال  2011نﺸان داده ﺷد با استﻔاده از نانو ذراﺕ میتوان رﺷد
باکتریهای بیماریزایی ﭼون ﺷیﮕﻼ دیسﻨتری را مهار کرد) .(10در مطالعه  Liuو
همکاران در سال  2009نانو ذراﺕ اکسید روی به ﻋﻨوان یﻚ ﻋامﻞ ضد باکتری موﺛر
برای ﺣﻔاﻇت از امﻨیت ﻏذایی کﺸاورزی و مواد ﻏذایی میتواند به ﻃور بالقوه استﻔاده
ﺷود) .(11هدﻑ از اﺟرای ایﻦ ﻃرﺡ ،تعییﻦ تاﺛیر ضد باکتریایی نانو ذره اکسید روی
بر سویههای استاندارد و ﺟدایه یرسیﻨیا انتروکلی تیکا و انتروکوﻙ فکالیﺲ از مواد
ﻏذایی در دانﺸکده بهداﺷت دانﺸﮕاه ﻋلوﻡ پﺰﺷکی تهران در سال  97-98است.

)(Model: PW 2404, Company: Philips, Country: Holland

از هر ﭼهار نمونه ،نانو ذره اکسید روی و سوسﭙانسیون ﻏیر نانو اکسید روی و زﺋولیت
و استاﺕ روی ﻏلﻈتهای  64،32،16،8،4،2،1،0,5میلیﮔرﻡ بر میلیلیتر در محیﻂ
تریﭙتیﻚ سوی براﺙ  ،TSB)) (Merckﺁلمان( تهیه و برای ﺣﻞ ﺷدن ورتکﺲ
ﺷد و به مدﺕ  24ساﻋت در دمای محیﻂ نﮕهداری و بعد از ﺁن مایﻊ رویی ﺟدا
ﺷده و اتوکﻼو ﺷد .برای هر ﭼهار باکتری به ﻃور ﺟداﮔانه از هﺸت لوله استریﻞ
که هر کداﻡ ﺣاوی  100میکرولیتر محیﻂ تریﭙتیﻚ سوی براﺙ ) (TSBاستریﻞ
و سوسﭙانسیون نانو ذره اکسید روی ،سوسﭙانسیون ﻏیر نانو اکسید روی ،زﺋولیت و
استاﺕ روی بود ،استﻔاده ﺷد .سﭙﺲ به همه لولهها از سوسﭙانسیون میکروبی مورد
نﻈر با کدورﺕ معادل نیﻢ مﻚ فارلﻨد ) ،Merckﺁلمان( به میﺰان  50میکرولیتر )یﻚ
لوله به ﻋﻨوان ﺷاهد مﻨﻔی بود و سوسﭙانسیونی در ﺁن ریﺨته نﺸد( اضافه ﺷد .یﻚ
لوله ﺣاوی سوسﭙانسیون میکروبی فاﻗد نانو ذره به ﻋﻨوان ﺷاهد مﺜﺒت استﻔاده ﺷد.
لولهها به مدﺕ  24ساﻋت در انکوباتور  37درﺟه سانتیﮔراد ﻗرار ﮔرفته و ﺟواﺏ با
مﺸاهده کدورﺕ و ﺷﻔافیت به ﺻورﺕ رﺷد ،یا ﻋدﻡ رﺷد در نﻈر ﮔرفته ﺷد و به ایﻦ
ترتیﺐ میﺰان  MICنانو ذره اکسید روی برای هریﻚ از میکروارﮔانیسﻢها تعییﻦ
ﺷد .کمتریﻦ ﻏلﻈت از سوسﭙانسیون نانو ذره که کدورﺕ در لوله نﺸان نداد به ﻋﻨوان
ﺣداﻗﻞ ﻏلﻈت ممانعت کﻨﻨده رﺷد نانو ذره تعییﻦ ﺷد .در لولههایی که ﻋدﻡ رﺷد
داﺷتﻨد با انﺠاﻡ یﻚ کﺸت دوباره روی محیﻂ کﺸت مولر هیﻨتون ﺁﮔار )،Merck
ﺁلمان(  MBCتعییﻦ ﺷد ،ایﻦ بررسیها سه بار تکرار ﺷد).(14
دیسﻚهای بﻼنﻚ استریﻞ ) ،Mastانﮕلستان( در ﻏلﻈتهای مﺨتلﻒ تهیه ﺷده ،به
مدﺕ  24ساﻋت ﻗرار داده ﺷد .تعدادی دیسﻚ در استاﺕ روی و ﺁﺏ مقطر به ﻋﻨوان
ﺷاهد مﺜﺒت و مﻨﻔی ﻗرار داده ﺷد ،بعد از دیسﻚﮔذاری توسﻂ پﻨﺲ استریﻞ ،پلیتها
را به مدﺕ  24ساﻋت در انکوباتور  37درﺟه سانتیﮔراد ﻗرار داده و هالههای ﻋدﻡ رﺷد
)در ﺻورﺕ ایﺠاد( با ﺧﻂ کﺶ ،همانﻨد روش اندازهﮔیری دیسﻚهای ﺁنتی بیوﮔراﻡ
اندازهﮔیری و یادداﺷت ﺷد .ایﻦ بررسیها سه بار تکرار ﺷد).(12
برای تﺠﺰیه و تحلیﻞ دادهها از نرﻡافﺰار ﺁماری  GraphPad Prismاستﻔاده ﺷد.
دادههای ﺣاﺻﻞ از تﺄﺛیر استاﺕ روی ،ﺁﺏ مقطر و ﻏلﻈتهای مﺨتلﻒ سوسﭙانسیون
نانوذراﺕ اکسید روی بر روی باکتری های مورد بررسی با سه تکرار ،با استﻔاده از
تﺠﺰیه واریانﺲ یکطرفه  one-way ANOVAتﺠﺰیه و تحلیﻞ ﺷد .مرز معﻨاداری
 0,05در نﻈر ﮔرفته ﺷد ).(P-Value ≤ 0.05
یافتهها:

با استﻔاده از دستﮕاه  XRFدرﺻدهای مﺨتلﻒ ﻋﻨاﺻر موﺟود در سوسﭙانسیون ﻏیر
نانو اکسید روی و سوسﭙانسیون نانو ذره اکسید روی ﻃﺒﻖ ﺟدول ﺷماره  1تعییﻦ ﺷد.
مقادیر ﺣداﻗﻞ ﻏلﻈت بازدارنده رﺷد ) (MICسوسﭙانسیون نانو ذره اکسید روی ﻋلیه
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مواد و روشها:
ایﻦ مطالعه از نوﻉ تﺠربی بوده که در ﺷﺶ ماه در بیﻦ سالهای  1397-1398و روی
دو باکتری ﻋامﻞ بیماریزایی که در کارهای پیﺸیﻦ ﺟدا ﺷده بود ،در کﻨار دو سویه
استاندارد از همان باکتری انﺠاﻡ ﺷد.
برای استﻔاده از ﺟدایههای ﺟمﻊﺁوری ﺷده در مراﺣﻞ بعدی ،ﺟدایهها در محیﻂ
تریﭙتیﻚ سوی براﺙ ) (TSBﺣاوی  15درﺻد ﮔلیسرول کﺸت ذﺧیره داده ﺷده و در
دمای  -70درﺟه سانتیﮔراد نﮕهداری ﺷدند.
سویههای استاندارد یرسیﻨیا انتروکلی تیکا  ATCC 23715و انتروکوﻙ فکالیﺲ
 ATCC 29212استﻔاده ﺷده در ایﻦ پﮋوهﺶ از ﺷرکت تعاونی دانﺶ بﻨیان زیست
رویﺶ که به ﺻورﺕ فریﺰ ﺧﺸﻚ نﮕهداری ﺷده بودند ،تهیه ﺷد .ابتدا در محیﻂ
کﺸت تریﭙتیﻚ سوی براﺙ ﮔذاﺷته ﺷد و بعد از ﺁن روی محیﻂ کﺸت تریﭙتیﻚ
سوی ﺁﮔار کﺸت داده ﺷد و به مدﺕ  24ساﻋت در ﮔرمﺨانه با دمای  37درﺟه
سانتیﮔراد نﮕهداری ﺷد .برای تهیه سوسﭙانسیون باکتریایی برای انﺠاﻡ ﺁزمایﺶها
در هر روز ،ابتدا نیﻢ مﻚ فارلﻨد  1-1.5×108ﻋدد باکتری در هر  mlتهیه ﺷد .برای
اﻃمیﻨان از ایﺠاد کدورﺕ ﺻحیﺢ سوسﭙانسیون نیﻢ مﻚ فارلﻨد ،ﺟذﺏ ﺁن به وسیله
اسﭙکتروفتومتر در محدوده ﻃول موﺝ  nm620اندازهﮔیری ﺷد).(12
ابتدا زﺋولیت از نوﻉ کلیﻨوپتیلولیت  clinoptiloliteسدیﻢ -پتاسیمی با ﺧلوﺹ متوسﻂ
 80درﺻد از ﺷرکت افرازند واﻗﻊ در سمﻨان تهیه ﺷد 600 .ﮔرﻡ از ﺁن را وزن کرده و
سﭙﺲ سه بار با  500میلیلیتر ﺁﺏ دیونیﺰه ﺷستوﺷو داده ﺷد .به مدﺕ یﻚ ﺷﺒانهروز
در دمای محیﻂ ﺧﺸﻚ ﺷد و روز بعد با استﻔاده از انکوباتور  80درﺟه سانتیﮔراد به
مدﺕ دو ساﻋت ﮔرما داده ﺷد تا ﺧﺸﻚ ﺷود.
برای تهیه نانو ذره اکسید روی مقدار  100ﮔرﻡ زﺋولیت با  70ﮔرﻡ استاﺕ روی
) ،Merckﺁلمان( در داﺧﻞ بﺸر  500میلیلیتری ریﺨته ﺷد و  400میلیلیتر ﺁﺏ
دیونیﺰه به ﺁن اضافه ﺷد و  pHﺁن اندازه ﮔرفته ﺷد که  pH=6بود ،سﭙﺲ ایﻦ ساﺧتار
درون بﺸر روی دستﮕاه همﺰن مﻐﻨاﻃیسی stirrer) (Magnetدر دمای  60درﺟه

سانتیﮔراد ﮔذاﺷته ﺷد و به ﺁرامی برای باال بردن اندازه  pHبه تدریﺞ به ساﺧتار
مورد نﻈر سود  2موالر ) ،Merckﺁلمان( اضافه ﺷد که  pHبه  12رسید ،بعد از ﺛابت
ماندن  pHیﻚ ساﻋت روی دستﮕاه همﺰن مﻐﻨاﻃیسی باﻗی ماند ،سﭙﺲ با استﻔاده از
کاﻏذ ﺻافی سلولﺰی واتمﻦ  40و باند سﻔید ) s&S589/2:12-25 umساﺧت ﺁلمان(
محتوای بﺸر فیلتر ﺷد.
برای تهیه سوسﭙانسیون ﻏیر نانو اکسید روی ابتدا مقدار  100ﮔرﻡ زﺋولیت با  70ﮔرﻡ
استاﺕ روی در داﺧﻞ بﺸر ریﺨته ﺷد و  400میلیلیتر ﺁﺏ دیونیﺰه به ﺁن اضافه ﺷد،
ایﻦ ساﺧتار درون بﺸر روی دستﮕاه همﺰن مﻐﻨاﻃیسی ﻗرار داده ﺷد ،بعد از ﮔذﺷت
 30دﻗیقه با استﻔاده از کاﻏذ ﺻافی سلولﺰی محتوای بﺸر فیلتر ﺷد و بعد محتویاﺕ
روی فیلتر با  500میلیلیتر ﺁﺏ دیونیﺰه ﺷستوﺷو داده ﺷد؛ سﭙﺲ هر دو محتوای
فیلتر ﺷده به پلیت ﺷیﺸهای انتقال داده ﺷد و به مدﺕ یﻚ ﺷﺒانهروز در دمای محیﻂ
ﺧﺸﻚ ﺷد .در روز دوﻡ ،پلیت به مدﺕ دو ساﻋت در انکوباتور  80درﺟه سانتیﮔراد
و سﭙﺲ در فور  120درﺟه سانتیﮔراد به مدﺕ دو ساﻋت ﻗرار داده ﺷد ،سﭙﺲ برای
کلسیﻨه کردن ماده ﺣاﺻله از کوره  400درﺟه سانتیﮔراد به مدﺕ دو ساﻋت استﻔاده
ﺷد) (13و در ﺁﺧر برای سﻨﺠﺶ مقدار اکسید روی ،در ﺁزمایﺸﮕاه دانﺸﮕاه تربیت
مدرﺱ ) X-Ray Fluorescence (XRFدستﮕاه فلورسانﺲ اﺷعه ایکﺲ انﺠاﻡ ﺷد.
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مقادیر ﺣداﻗﻞ ﻏلﻈت بازدارنده رﺷد استاﺕ روی ﻋلیه همه باکتریهای مورد ﺁزمایﺶ
در ایﻦ مطالعه هﺸت میلیﮔرﻡ بر میلیلیتر و سوسﭙانسیون ﻏیر نانو اکسید روی و
زﺋولیت فاﻗد ﺣداﻗﻞ ﻏلﻈت بازدارنده رﺷد ﻋلیه تمامی باکتریهای مورد ﺁزمایﺶ در
ایﻦ مطالعه بوده است .مقادیر ﺣداﻗﻞ ﻏلﻈت کﺸﻨدﮔی ) (MBCسوسﭙانسیون نانو
ذره اکسید روی ﻋلیه سویه استاندارد و ﺟدایه یرسیﻨیا انتروکلی تیکا ﭼهار میلیﮔرﻡ
بر میلیلیتر و برای سویه استاندارد و ﺟدایه انتروکوﻙ فکالیﺲ  64میلیﮔرﻡ بر میلی
لیترمحاسﺒه ﺷد و سوسﭙانسیون ﻏیر نانو اکسید روی و زﺋولیت فاﻗد ﺣداﻗﻞ ﻏلﻈت
کﺸﻨدﮔی ﻋلیه باکتریهای استﻔاده ﺷده در ایﻦ مطالعه بوده است.
نتایﺞ بررسی ضد میکروبی سوسﭙانسیون نانو ذره اکسید روی با روش دیسﻚ ﮔذاری
نﺸان داد که با کاهﺶ ﻏلﻈت نانو ذره از اﺛر مهاری ﺁن کاسته ﺷده است)ﺟدول
ﺷماره .(2
نمودارهای تاﺛیر استاﺕ روی ) ،(Zn acﺁﺏ مقطر ) (DWو ﻏلﻈتهای مﺨتلﻒ
سوسﭙانسیون نانوذراﺕ اکسید روی ) ،(ZnO Nanoروی ﻗطر هاله ﻋدﻡ رﺷد
باکتریهای مﺨتلﻒ در نمودارهای ﺷماره  3 ، 2 ، 1و  4نﺸان داده ﺷده است.
ﺟدول - 1مقایسه درﺻد ﻋﻨاﺻر موﺟود در سوسﭙانسیون ﻏیر نانو اکسید روی و
سوسﭙانسیون نانو ذره اکسید روی

نمودار  – 1ﻗطر هاله ﻋدﻡ رﺷد باکتری یرسیﻨیا انتروکلی تیکا بر ﺣسﺐ ﮔروهها

ﻋﻨاﺻر

L.O.I.

MgO

Al2O3

SiO2

P2O5

SO3

Cl

K2O

CaO

TiO2

سوسﭙانسیون ﻏیر نانو
اکسید روی

)(%

9.12

0.568

8.905

65.819

0.031

0.153

0.04

1.324

3.661

0.144

سوسﭙانسیون نانو ذره
اکسید روی

)(%

9.06

0.478

7.643

50.232

0.03

0.102

0.039

1.029

4.333

0.117

ﻋﻨاﺻر

MnO

Fe2O3

Co

Ni

Cu

ZnO

Rb

Sr

Zr

Ba

Pb

سوسﭙانسیون ﻏیر نانو
اکسید روی

)(%

0.053

1.291

0.03

0.072

0.005

8.358

0.004

0.133

0.036

0.233

0.02

سوسﭙانسیون نانو ذره
اکسید روی

)(%

0.039

1.154

25.149

0.004

0.135

0.034

0.382

0.032

0.009
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انتروکوﻙ فکالیﺲ
ATCC 29212

ﺟدایه انتروکوﻙ فکالیﺲ

ﺷاهد مﺜﺒت :دیسﻚ ﺁﻏﺸته به استاﺕ روی با ﻏلﻈت هﺸت میلیﮔرﻡ بر میلیلیتر
ﺷاهد مﻨﻔی :دیسﻚ ﺁﻏﺸته به ﺁﺏ مقطر
دور  ،44شماره  ،1399 ،4صفحات  567ات 572
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نمودار ﺷماره  - 2ﻗطر هاله ﻋدﻡ رﺷد باکتری ﺟدایه .انتروکوﻙ فکالیسﺒر ﺣسﺐ
ﮔروه

نمودار ﺷماره  - 3ﻗطر هاله ﻋدﻡ رﺷد باکتری Enterococcus faecalisبر ﺣسﺐ
ﮔروهها

نتیجهگیری:
به نﻈر میرسد باکتری ﮔرﻡ مﻨﻔی یرسیﻨیا انتروکلی تیکا کاهﺶ ﺷدیدتری در
مقایسه با باکتری ﮔرﻡ مﺜﺒت انتروکوﻙ فکالیﺲ مﺸاهده ﺷد که ایﻦ امر میتواند
به وﺟود دیواره سلولی ضﺨیﻢ در باکتریهای ﮔرﻡ مﺜﺒت نسﺒت داده ﺷود .مطالعه
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نمودار ﺷماره  - 4ﻗطر هاله ﻋدﻡ رﺷد باکتری
برﺣسﺐ ﮔروهها

ﺟدایهEnterococcus faecalis

بحث:
تحقیﻖ نﺸان داد که سوسﭙانسیون نانو ذره اکسید روی بر همه باکتریها اﺛر
ضد میکروبی بهتری نسﺒت به سوسﭙانسیون ﻏیر نانو اکسید روی ،زﺋولیت دارد.
در ایﻦ بررسی ،با افﺰایﺶ ﻏلﻈت محلول نانو ذره ،فعالیت ضدباکتریایی افﺰایﺶ
یافت Sawai .و همکاران در سال  2004با بررسی اﺛر ضد میکروبی پودرهای
اکسید روی ،اکسید مﺲ و اکسید مﻨیﺰیﻢ ﮔﺰارش کردهاند که ایﻦ سه اکسید فلﺰی
ﻗدرﺕ ضد میکروبی ﺧوبی در برابر ﻃیﻒ وسیعی از میکروارﮔانیسﻢها دارند).(15
 Parishو همکاران در سال  1998نیﺰ استﻔاده ایمﻦ از نانو ذره اکسید روی
در مﺼرﻑ ﻏذایی را با اﺛر دادن ﺁن بر ﺁﺏ پرتقال نﺸان دادند) Adams .(16و
همکاران در سال  2006تولید ﮔونههای ﺣاوی اکسیﮋن فعال را یکی از مهﻢتریﻦ
دالیﻞ فعالیت ضد میکروبی نانو ذراﺕ اکسید روی ذکر کردهاند)Hosseini .(17
و همکاران در سال  2013اﺛر ضد ﻗارﭼی نانو ذره اکسید روی را بر مهار رﺷد
سویه استاندارد کاندیدا ﺁلﺒیکﻨﺲ با روش میکرو براﺙ دایلوﺷﻦ در مقایسه با داروی
فلوکونازول بررسی کردند و از نانو ذره اکسید روی به ﻋﻨوان ﮔﺰیﻨه مﻨاسﺐ برای
ﺣذﻑ کاندیدا ﺁلﺒیکﻨﺲ در ﺣیطه پﺰﺷکی ،به ویﮋه در ارتﺒاﻁ با وسایﻞ پﺰﺷکی
استﻔاده ﺷد) Zhang .(18و  Chenدر سال  2009بیان داﺷتﻨد که ﺷرایﻂ محیﻂ
و نور مرﺋی برای فعالیت ضد میکروبی اکسید روی کافی است ،در ﺣالی که ایﻦ
فعالیت در ﺷرایﻂ تاریﻚ با ﻗدرﺕ کمتری انﺠاﻡ میﺷود) Sinha .(19و همکاران
در سال  2011در بررسی اﺛر ضد میکروبی نانو ذراﺕ اکسید روی نﺸان دادند که
ﮔونههای ﮔرﻡ مﻨﻔی انتروباکتر و ماریﻨوباکتر ﺣساسیت بیﺸتری به ایﻦ نانو ذراﺕ
در مقایسه با باکتریهای ﮔرﻡ مﺜﺒت باسیلوﺱ سوبتلیﺲ دارند .دلیﻞ مقاوﻡ بودن
باکتریهای ﮔرﻡ مﺜﺒت به وﺟود الیههای پﭙتید و ﮔلیکانی ضﺨیﻢ در ایﻦ باکتریها
نسﺒت داده میﺷود) (20که با مطالعه ﺣاضر همﺨوانی دارد Reddy .و همکاران
در سال  2007اﺛر ضد میکروبی نانو ذراﺕ اکسید روی را روی استافیلوکوکوﺱ
اورﺋوﺱ و اﺷریﺸیاکلی بررسی کردند و مﺸاهده کردند که باکتری ﮔرﻡ مﺜﺒت
استافیلوکوکوﺱ اورﺋوﺱ در مقایسه با باکتری ﮔرﻡ مﻨﻔی اﺷریﺸیاکلی ﺣساسیت
بیﺸتری نسﺒت به نانو ذراﺕ اکسید روی دارد) (21که با نتایﺞ ایﻦ تحقیﻖ مطابقت
ندارد Gunalan .و همکاران در سال  2012نانو ذراﺕ اکسید روی را سﻨتﺰ کردند
و ﺧواﺹ ضد باکتریایی و ضد ﻗارﭼی ﺁن را روی ﭼهار سویه باکتری و ﭼهار
سویه ﻗارچ بررسی کردند و نﺸان دادند که فعالیت ضد میکروبی نانو ذراﺕ به دوز
نانو ذراﺕ ،زمان تماﺱ ،اندازه ذراﺕ و روش سﻨتﺰ بستﮕی دارد)Ramani .(22
و همکاران در سال  2012نانو ذراﺕ اکسید روی را با ساﺧتارهای متﻔاوﺕ سﻨتﺰ
کردند و ﺧواﺹ ضد باکتریایی ﺁن را روی ﭼهار سویه باکتری ﮔرﻡ مﺜﺒت و ﭼهار
سویه باکتری ﮔرﻡ مﻨﻔی بررسی و مﺸاهده کردند که نانو ذراﺕ اکسید روی کروی
ﺷکﻞ ﺧواﺹ ضد باکتریایی بهتری را از ﺧود نﺸان میدهﻨد) .(23ﺟاستیﻦ و
همکاران در سال  2012کامﭙوزیتی از پلی ویﻨیﻞ کلراید و نانو ذراﺕ اکسید روی
سﻨتﺰ کردند و ﺧواﺹ ضد باکتریایی ﺁن را روی استافیلوکوکوﺱ اورﺋوﺱ بررسی
کردند و نﺸان دادند که اکسید روی سﺒﺐ بهﺒود ﻋملکرد ﺧاﺻیت ضد باکتریایی
کامﭙوزیت میﺷود) Jiang .(24و همکاران در سال  2013نانو ذراﺕ اکسید روی
را به کمﻚ امواﺝ مایکرویو سﻨتﺰ کردند و ﺧواﺹ ضد باکتریایی ﺁن را روی کاندیدا
ﺁلﺒیکﻨﺲ بررسی کردند و نﺸان دادند که ﺧواﺹ ضد باکتریایی نانو ذراﺕ به ﺷکﻞ
و اندازه ﺁنها بستﮕی دارد) .(25با توﺟه به نتایﺞ به دست ﺁمده میتوان دریافت
که باکتری یرسیﻨیا انتروکلی تیکا ﺣساسیت بیﺸتری نسﺒت به انتروکوﻙ فکالیﺲ
در برابر نانو ذراﺕ اکسید روی دارد .الزﻡ به ذکر است که تاکﻨون مطالعهای روی
فعالیت ضد باکتریایی نانو ذره اکسید روی بر روی باکتریهای یرسیﻨیا انتروکلی
تیکا و انتروکوﻙ فکالیﺲ ﺟدا ﺷده از مواد ﻏذایی انﺠاﻡ نﮕرفته است.
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:تشکر و قدردانی
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