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بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باكتریال نانو پارتيكل های نقره و روی بر
باكتری های پاتوژن سودوموناس آئروژینوزا و استافيلوكوكوس اورئوس


یاسمن السادات نبي پور ،1آرمان رستم زاد  ،1سلمان احمدی اسب چین

2

 )2گروه زیست شناسی سلولی و ملوکولی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران
تاریخ پذیرش33/88/4 :

تاریخ دریافت33/3/81 :

چكيده
مقدمه :در این تحقیق کارایی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره و روی بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی پاتوژن مقاوم
و شایع عفونت های بیمارستانی بررسی گردید .در این مطالعه غلظت اولیه باکتری ها ثابت بود و فقط سویه های باکتری های مورد
بررسی و نانوذرات متغیر بودند.
مواد و روش ها :ابتدا در این تحقیق ،با اسـتفاده از واکنش گرهای شیمیایی ﻗابل دسترسـی و فقـط بـا کنترل شرایط و
اعمال شرایط بﻬینـه ،نــانوذرات بــا انــدازه ﺣــدود  20-35نــانومتر ،بــه روش رسوب گیری شیمیایی سنتز شد .جﻬت بررسی
تاثیر غلظت های مختلف نانوذرات بر باکتری ها به روش ماکرودایلوشن غلظت های  0/01درصد 0/1 ،درصد 0/5 ،درصد 1 ،درصد
و  1/5درصد از نانو پارتیکل های نقره و روی(محیط کشت +نانوذرات) تﻬیه گردید .سپس غلظت  105 cell/mlاز هر یک از
باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا تﻬیه گردید .ظروف ﺣاوی محیط کشت های تیمار(باکتری+نانوذرات)
و محیط های کشت کنترل در انکوباتور شیکر با  250دور در دﻗیقه در دمای  37درجه سانتی گراد به مدت  24ساعت ﻗرار داده
شدند .پس از طی شدن مدت مذکور ،از چگالی نوری در طول موج  600 nmبرای اندازه گیری غلظت باکتری ها استفاده شد و
 ODمحیط های تیمار و کنترل +و کنترل  -تعیین شد .از رﻗت های نانوذرات در محیط کشت باکتری جﻬت کالیبر نمودن دستگاه
اسپکتروفتومتر به عنوان محلول بالنک استفاده شد .این آزمایش سه مرتبه تکرار شد و میانگین نتایج گزارش گردید این نتایج از
لحاظ آماری معنی دار می باشد()P<0.01
یافته های پژوهش :در نتایج آنالیز آماری مشخﺺ شــد در مورد نانو پارتیکل ها  Zn; Agغلظت  0/5درصد نانوذرات
باکتریساید و ﻗادر به ﺣذف تقریباً  100درصد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا بوده و غلظت 0/01
درصد در مورد هر دو باکتری باکتریواستاتیک می باشد.
بحث و نتيجه گيری :در تست های آزمایشگاهی این تحقیق ،باکتری ها بعد از تماس با نانوذرات از بین رفتند .بنا بر این
استفاده از نانوذرات فلزی جﻬت مقابله با عفونت های باکتریایی به عنوان روش جایگزین آنتی بیوتیک ها می تواند موثر باشد.
نتایج به دست آمده از تعیین ﺧاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نشان داد که بین غلظت نانو ذره و درصد ﺣذف باکتری ارتباط
مستقیﻢ وجود دارد.

واژه های كليدی :نانوپارتیکل ،ماکرودایلوشن ،انکوباتور شیکردار ،باکتریواستاتیک ،باکتریساید

* نویسنده مسئول :گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
Email: y.nabipour1@gmail.com
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مقدمه
این باور که نانو تکنولوژی عصر دیگری از علوم
است و تلفیقی از مﻬندسی و زیست شناسی ،شیمی،
پزشکی و فیزیک می باشد را عموم دانشمندان پذیرفته
اند .بررسی ها نشان داده است که هر چه اندازه
نانوذرات کوچک تر باشد ،ﺧصوصیات و فعالیت های
جدید و متفاوت تری از ﺧود نشان می دهند .این
ویژگی ها باعث شده است که امروزه سرعت استفاده از

نانو مواد بسیار سریع گسترش پیدا کند به طوری که در
تمام ابعاد زندگی هﻢ چون سیستﻢ های الکتریکی،
مبارزه با میکروب ها ،تشخیﺺ و درمان بیماری ها
کاربرد آن شناﺧته شود( .)1از گذشته نانوذرات در دو
بخش فلزی و غیرفلزی مورد بحث ﻗرار میگرفتهاند.
نانوذرات فلزی در ﺣشره کش ها و باکتری کش ها
سال ها است مورد استفاده ﻗرار می گیرند .برﺧی از

نانوذرات به عنوان یک روش نوظﻬور در پیشرفت علﻢ
داروسازی مدرن به ﺣساب میآیند که به علت داشتن
پتانسیل باال جﻬت انجام فرآیندهای درمانی اﺧتصاصی،
در مطالعات زیست شناسی و داروسازی ،کاربرد فراوان
دارند .برای مثال ،آن ها ﻗادرند در زمانی کمتر از 4
ساعت 650 ،سلول سرطانی را از بین ببرند(.)2
نانوذرات در چرﺧه ﺣیات و اکوسیستﻢ ،پایین
ترین سطح سمیت را از ﺧود نشان دادهاند لذا استفاده
از این مواد برای مبارزه با میکروبهای بیماریزا می
تواند انتخاب مناسبی باشد .نانوذرات اکسید فلزی ،بر
اساس نسبت سطح به ﺣجﻢ ،ﺧاصیت ضد باکتریایی
متفاوتی از ﺧود نشان می دهند .باکتری های گرم
مثبت در مقایسه با باکتری های گرم منفی در مقابل
نانوذرات فلزی ،مقاومت بیشتری از ﺧود نشان میدهند
که این می تواند به ساﺧتار دیواره سلولی ارتباط داشته
باشد(.)3
تحقیقات متعدد ،مبتنی بر واکنش های اﺣتمالی
بین نانوذرات با ماکرومولکولهای موجودات زنده انجام
گرفته است .اﺧتالف بین بار منفی میکروارگانیسﻢ و بار
مثبت نانوذره ،به صورت یک الکترومغناطیس جاذب
بین میکروب و نانوذره عمل کرده و باعث اتصال
نانوذره به سطح سلول شده و در نتیجه می تواند باعث
مرگ سلول شود( .)4در نﻬایت تعداد زیادی از این
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تماس ها منجر به اکسیدشدن مولکول های سطحی

میکروبها و مرگ سریع آنها میشوند .اﺣتمال داده
می شود یون های آزاد شده از نانو مواد با گروه های
تیول( )-SHپروتئین های سطحی سلول های
باکتریایی واکنش دهند .تعدادی از این پروتئین های
غشای سلولهای باکتریایی عمل انتقال مواد معدنی از
سطح دیواره را به عﻬده دارند؛ که نانو مواد با اثر بر
روی این پروتئین ها باعث غیرفعال شدن و
نفوذناپذیری غشاء می شوند(.)5

غیر فعال شدن تراوایی غشاء در نﻬایت باعث

مرگ سلول می شود .هﻢ چنین نانو مواد چسبیدن
سلول باکتری و تشکیل بیوفیلﻢ را به تأﺧیر میاندازند
که این عمل باعث می شود گروهی از باکتری ها
نتوانند تثبیت شوند و تکثیر یابند( .)6تغییرات ضد
میکروبی که از رشد باکتری بیماری زا ممانعت می
کنند ،یک هدف مطلوب محسوب می شود .عوامل
ایجادکننده عفونت ها می توانند متعدد باشند .تشکیل

کلنی ،رشد سلول باکتری و تشکیل ماتریکس های
ی ها را در مقابل
بیوفیلمی فشرده میکروبی ،باکتر 
سیستﻢ دفاعی میزبان مقاوم می کند ،که نانوذرات از
تشکیل این عوامل دفاعی میکروب در برابر سیستﻢ
ایمنی میزبان جلوگیری می کند(.)7
نانو مواد که پایه آنها از یون های فلزی است،
دارای فعالیت سلولکشی گسترده ای هستند که علیه
باکتری ،ﻗارچ و ویروس فعالیت دارند .نانو مواد و به
ﺧصوص نانو مواد فلزی به علت داشتن بار سطحی و
نسبت سطح به ﺣجﻢ ﺧود ،آنزیﻢ ها و DNA
میکروارگانیسﻢ ها را با تعادل الکترون بین گروه های

دهنده الکترون مثل تیول ،کربوکسیالت ،آمید،
ایمیدازول ،اندول و هیدروکسیل غیر فعال می
نمایند(.)8
عفونت های بیمارستانی :به طور کلی عفونت
های بیمارستانی آن دسته از عفونتهایی میباشند که
در زمان پذیرش بیمار با انجام کشت های مختلف
وجود نداشته است و به این لحاظ تحت عنوان عفونت
های اکتسابی بیمارستانی نامیده می شود ،این عفونت
ها بعد از  72ساعت به صورت اندمیک یا اپیدمیک
تظاهر نموده و باعث مرگ و میر فراوان و افزایش
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زا(عمدتاً باکتریها) اتفاق میافتد .عفونت بیمارستانی
می تواند هر ارگانی را گرفتار نماید .اما مجرای ادرار،

زﺧﻢ های جراﺣی ،بخش تحتانی سیستﻢ تنفسی بیش

از سایر ارگان ها ،گرفتار می شوند و برای سال ها نیز
گرفتاری در آن ارگان باﻗی می ماند(جدول شماره .)1

هزینه می شوند .میزان این عفونتها در بخش ICU

تا  10برابر شیوع عفونت در بخش های دیگر است(.)9
عفونت های بیمارستانی ،معموالً به دلیل تأثیر

متقابل میان بیماران ،کادر درمان(پزشک و پرستار)،
لوازم و تجﻬیزات آلوده و نیز ارگانیسﻢ های بیـــماری

محل
مجرای ادرار
زﺧﻢ جراﺣی
مجاری تحتانی تنفسی
جریان ﺧون
باﻗی ارگانها

ارگانیسﻢ های مقاوم به آنتی بیوتیکها ،یکی از
دالیل افزایش موارد عفونت های بیمارستانی هستند ،به
همین دلیل کنترل عفونت های مذکور ،نباید صرفاً بر
اساس تشخیﺺ باشد بلکه تعیین نوع پاتوژن مسئول و
ﺣساسیت آن ،نسبت به آنتیبیوتیکهای مختلف نیز،
دارای اهمیت میباشد(.)10
مقاومت دارویی :از زمان شناﺧت باکتریها ،بشر
همواره در پی یافتن دارویی موثر علیه عفونت های
ناشی از آن ها بوده است و باکتریها نیز به مکانیسﻢ
های موثری جﻬت از بین بردن آنتی بیوتیک ها دست
یافتند .امروزه با پیدایش مقاومت دارویی در میان
باکتری های بیماری زا ،درمان این دسته از بیماری

های عفونی با مشکالت بسیاری مواجه شده است(.)11
یکی از مکانیسﻢ های مقاومت آنتی بیوتیکی،
مقاومت ناشی از موتاسیون های کروموزومی است که
در غیاب آنتی بیوتیک نیز رخ می دهد منتﻬی کاربرد
آنتی بیوتیک باعث نابودی سویه های ﺣساس و

گزینش سویه های مقاوم می شود .مکانیسﻢ دوم
مقاومت آنتی بیوتیکی ،مقاومت ناشی از تبادالت ژنتیک
است که غالباً به وسیله پالسمیدها ایجاد می شود این
فاکتورهای مقاومت ﺧارج کروموزومی در باکتری های

گرم منفی فاکتور  Rنامیده میشود .این گونه مقاومت
در برابر آنتی بیوتیک های استرپتومایسین ،نئومایسین،
کانامایسین ،کلرامفنیکل ،تتراسایکلین ،فورازولیدون و
هﻢ چنین سولفانامیدها نیز گزارش شده است که
پالسمیدها این نوع مقاومت را به باکتریهای مختلف


درصد
%42
%20
%24
%8
%16

سرایت می دهند .بیش از  50سال است که آنتی
بیوتیک ها در درمان عفونت ها استفاده می گردد .در
طول این مدت تغییرات زیادی در نوع آنتی بیوتیک
های مصرفی و نیز ﺣساسیت و مقاومت باکتری ها
نسبت به آنها ایجاد شده است(.)12
ارگانیسﻢ های مقاوم به ترکیبات

به دنبال توسعه
آنتی بیوتیکی ،امروزه شاهد گزارش های متعددی مبنی
بر شیوع گسترده آن ها در بخش های مختلف
بیمارستانها هستیﻢ که غالباً به دلیل مصرف داروهای
بتاالکتام وسیع الطیف می باشد .بستری شدن طوالنی
مدت بیماران و استفاده از وسایلی از جمله کاتترهای
ادراری و داﺧل عروﻗی از دیگر عوامل افزایش الگوی
مقاومت دارویی در بیمارستان می باشد(.)13
متاسفانه با افزایش مقاومت باکتری ها به آنتی
بیوتیک های ﻗوی تر ،ﺧطر افزایش بیماری های
عفونی جان انسان ها را تﻬدید می کند .استفاده از
نانوذرات اکسید فلزی جﻬت مقابله با عفونت های
باکتریایی به عنوان روش جایگزین آنتی بیوتیک ها می
تواند موثر باشد .امروزه روش های مختلفی به یاری
بیوتیک ها روز به

انسان ها آمده تا مصرف این آنتی 
روز کاهش یابد .نانوذرات ،بدون افزایش مقاومت
دارویی ،باعث مﻬار باکتری ها میشود(.)14
مواد و روش ها
در این تحقیق ابتدا نانوذرات تﻬیه شد و سپس اثر
آنها در رﻗتهای مختلف()1/ 5 ،1 ،0/5 ،0/1 ،0/01
پاتوژن های مذکور مورد بررسی ﻗرار گرفت.

درصد ،بر
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تﻬیه نانوذرات :نانوذرات ابتدا سنتز گردید .جﻬت
بررسی سایز بندی نانوذرات ،عکس  TEMبه وسیله
میکروسکوپ الکترونی فیلیبس مدل  H987گرفته شد
تا سایز نانوذرات برای ما تایید شود.
جﻬت توزیع نانوذرات در محیط کشت ،محلول
نانوذرات ﻗبل از مصرف روی شیکر ﻗرار داده شدند و
بعد از تلقیح نیز در انکوباتور شیکردار کشت صورت می
گرفت .هﻢ چنین مقدار نانوذرات مورد تلقیح در ﺣدی
نبود که رسوب بدهد یا توزیع یکنواﺧت نداشته باشد.
ﻗطر نانوذرات مورد استفاده در این تحقیق: ،Ag: 20nmو Zno: 20nm
محیط کشت :از محیط پیچیده Complex)LB )Lauria Bertaniبرای رشد و محیط شاهد و
نگﻬداری باکتری استفاده شد.
باکتری های پاتوژن مورد بررسی :در این تحقیق ازدو سویه استاندارد استفاده شد:

دﻗیقـه در کـوره بـا دمای  300درجه سانتی گراد ﻗرار
دادیﻢ تا کلـسینه شود(.)16

تاثیر غلظت های مختلف نانوذرات بر باکتری ها
در محیط(ماکرودایلوشن) :ابتدا محیط کشت( )LBسنتز

)Staphylococcus Aureus(ATCC 29213
American Type Culture Collection
ATCC 27853) American Type Culture
Collection) Pseudomonas aeroginosa

سنتز نانوذرات نقره :ﺣدود  15میلی لیتر از محلول
 0/001 ،AgNO3موالر در محلول ﺣاوی NaBH4
ریخته شد .بخش کوچکی از محلول را به یک لوله
آزمایش منتقل کرده به اندازه کافی  PVAجامد اضافه
شد تا محلول  4درصد تشکیل شود .برای ﺣل کردن
 ،PVAآهسته به محلول داغ و در ﺣال به هﻢ ﺧوردن
 NPsمعلق  Agاضافه گردید(.)15
سنتز نانوذرات روی 15 :گرم بیکربنات آمونیﻢ را
در  100میلی لیتر آب مقطر ﺣل نمـوده ،ضـمن هـﻢ
زدن درون ﺣمــام آب ،بــه دمای 40-60درجه سانتی
گراد رساندیﻢ .سپس  24گرم اکسید روی در طی دو
مرﺣله بـه محلـول فـوق افـزوده شـد .در مرﺣلــه
اول ،یــک ســوم اکــسید روی( 5گــرم) توزین شده
به محلول بیکربنات آمونیﻢ اضافه شـد و به مدت 1/5
ساعت در دمای  70هـﻢ زده شد .در مرﺣله بعد ،دو
سوم باﻗی مانده اکسید روی به محلول ﻗبلی اضافه شد
و به مدت  2ساعت در همان دما ﻗرار داده شد تا ﺣل
شود .پس از گذشت  2ساعت ،دوغـاب غلـیﻆ بـه
جـای مانـده را وارد کروزه چینی کرده ،به مـدت 15
371

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 5:55 IRDT on Sunday April 11th 2021

و استریل گردید ،پس از آن ذرات نانو به وسیله ترازوی
الکترونیک در وزن های ،0/05g ،0/01g ،0/001g
 0/15 g ،0/10gتوزین گردید و با اضافه کردن این
ذرات به  10mlاز محیط کشت مایع( )LBغلظتهای
 0/01درصد 0/ 1 ،درصد 0/5 ،درصد 1 ،درصد و 1/5
های نقره ،روی به صورت
پارتیکل 

درصد از نانو
سوسپانسیون ،تﻬیه گردید.
مجدداً جﻬت استریل نمودن محیط به مدت 15
دﻗیقه و دمای  121درجه سانتی گراد و در فشار 15
پوند( )15Lbدر اتوکالو اتوماتیک ﻗرار داده شد و سپس
جﻬت ﺧنک شدن در یخچال نگه داشته شد.
های
جﻬت تﻬیه کشت تازه باکتری  
استافیلوکوکوس ارئوس و سودوموناس آئروژینوزا از
محیط کشت مولر هینتون آگار( 34 ،)Merckگرم در
یک لیتر آب مقطر استفاده شد(.)17
سپس جﻬت تﻬیه سوسپانسیون میکروبی یک
لوپ از هر سویه میکروبی به  25میلی لیتر محیط
کشت( )LBاضافه گردید ،در مرﺣله بعد به وسیله
دستگاه اسپکت غلظت دارای چگالی نوری(0/05 )OD
در طول موج  600 nmتﻬیه گردید ،تا یک غلظت
نﻬایی  105 cell/mlدر هر میلی لیتر از هر یک از
نمونه ها به دست آید(.)18

در مرﺣله بعد به وسیله سمپلر  2 mlاز رﻗت تﻬیه
شده از هریک از باکتری ها به غلظتهای آماده شده
از(محیط کشت+نانوذرات) اضافه گردید و همین مراﺣل
برای تﻬیه گروه کنترل +به کار رفت با این تفاوت که
نانوذرات به محیط کشت اضافه نگردید .از محیط کشت
بدون باکتری به عنوان کنترل -استفاده شد.
درب ظروف ﺣاوی محیط کشت های
تیمار(باکتری+نانوذرات) و محیط های کشت کنترل
بسته شده و در انکوباتور شیکر با  250دور در دﻗیقه در
دمای  37درجه سانتی گراد به مدت  24ساعت کشت
داده شدند .پس از طی شدن مدت مذکور ،از چگالی
نوری در طول موج  600nmبرای اندازه گیری غلظت
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تاثیر نانوذرات(اکسید روی) بر باکتری های مورد
بررسی در محیط  :LBبا توجه به آنالیز آماری چگالی

نوری ﺣاصل از اسپکت محیط های تیمار مشخﺺ شد
که غلظت  0/5درصد نانو ذره  ZnOدر مورد هر دو
باکتری ها به میزان بیش از

باکتری باکتریسیدال بوده و
 80درصد از بین رفته اند .به همین صورت با افزایش

جدول شماره  .2تغييرات چگالی نوری باكتری های مورد بررسی،حاصل
از تاثير رقت های مختلف نانوپارتيكل  Znoدر محيط LB
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رقت های نانوپارتیکل Zno

نمودار شماره  .1تاثير رقت های مختلف نانو پارتيكل  Znoبر باكتری های پاتوژن،
استافيلوكوكوس اورئوس( ،)Sسودوموناس آئروژینوزا( )pدر محيط LB
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باکتری ها استفاده شد و محیطهای تیمار و کنترل  +و

کنترل  -به ترتیب در کوئیت های شیشه ای
مخصوص دستگاه ریخته و  ODتعیین شد .از رﻗت
های نانوذرات در محیط کشت باکتری جﻬت کالیبر
نمودن دستگاه اسپکتروفتو متر به عنوان محلول بلنک
استفاده شد .این آزمایش سه مرتبه تکرار شد و میانگین
نتایج گزارش گردید.
عکس ها توسط دوربین دیجیتال Olympus
 C2020Zگرفته شد .نتایجی که در تمام تست ها به
دست آمد با گروه کنترل مقایسه شد .نرم افزار  SASو
آزمون  Student t-testبرای تعیین معنی داری نتایج
آزمایشات و ارزیابی آن ها استفاده شد( .)P<0.01این
پژوهش در مرکز تحقیقات میکروبیولوژی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم انجام شد .روش مطالعه در این بررسی از
نوع تحقیقی بوده است.
یافته های پژوهش

غلظت نانو ذره  ZnOمیزان تاثیر باکتری سایدی
افزایش می یابد.
در غلظت  0/1درصد میزان کشندگی نانوذرات
 ZnOنسبت به گروه کنترل در باکتری های
سودوموناس  65درصد ،استاف ارئوس  74درصد بوده
است .هﻢ چنین نانوذرات  ZnOدر غلظت  0/01درصد
ﻗادر به ﺣذف  60درصد باکتری سودوموناس و 70
درصد باکتری استاف گردیده است.
در غلظت  0/5درصد اثر باکتری ساید نانوذره
 ZnOبر باکتری سودوموناس به میزان  80درصد و بر
باکتری استاف ارئوس  97درصد بوده است(جدول
شماره ()2نمودار شماره .)1
در مجموع نانو ذره روی بر باکتری استاف
اورئوس تاثیر بیشتری داشته و تاثیر کمتری بر باکتری
سودوموناس مشاهده شد به طوری که این باکتری در
همه غلظت ها کمترین ﺣساسیت و بیشترین مقاومت را
نشان می دهد .مکانیسﻢ عمل اکسید روی ،شبیه سایر
نانوذرات است ولی بیشتر از طریق تخریب دیواره
باکتری عمل می کند با توجه به این ویژگی نانو ذره
اکسید روی به عنوان یکی از پرکاربردترین نانوذرات
برای مقابله با باکتری های گرم منفی و گرم مثبت
مورد استفاده ﻗرار گرفته است(.)19

بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باكتریال نانو پارتیکل های نقره و روی بر-...یاسمن السادات نبی پور و همکاران

تاثیر نانوذرات(نقره) بر باکتری های مورد بررسی
در محیط  :LBبا توجه به آنالیز آماری چگالی نوری
ﺣاصل از اسپکت محیط های تیمار مشخﺺ شد که در
غلظت  0/5درصد میزان باکتریوسایدی نانوذرات نقره
بسیار ﻗوی بوده و تقریباً به  100درصد می رسد .غلظت
های  0/1درصد و  0/01درصد این نانوذرات باکتریو
استاتیک می باشد .این نانو ذره در غلظت  0/1درصد
بیشترین اثر بازدارندگی را بر باکتری استاف اورئوس
دارد و این باکتری را به میزان  76درصد از بین برده
است .تاثیر نانو ذره نقره بر باکتری سودوموناس کـمتر

جدول شماره  .3تغييرات چگالی نوری باكتری های مورد بررسی ،حاصل از
تاثير رقت های مختلف نانوپارتيكل  Agدر محيط LB
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نمودار شماره  .2تاثير رقت های مختلف نانو پارتيكل  Agبر باكتری های پاتوژن،
استافيلوكوكوس اورئوس( ،)Sسودوموناس آئروژینوزا( )pدر محيط LB

 2010در پژوهشی با عنوان «کاربرد نانودارو آنتی
باکتریال در تشخیﺺ و درمان پزشکی» بیان کردند که
میتوان از نقره در مقیاس نانومتری در درمان استفاده
شود و به طور کامل مانع رشد درصد باالیی از 
گونه
های باکتری گرم مثبت و گرم منفی می شود()21
نتایج ﺣاصله از این پژوهش متیوس با نتایج به دست
آمده از این تحقیق مطابقت دارد.

در طی مطالعه ﺣاضر ما اثرات ضدباکتریایی Ag

و  znoرا بر روی باکتری های گرم مثبت
استافیلوکوکوس ارئوس و گرم منفی سودوموناس
آئروژینوزا مقاوم به عفونت های بیمارستانی بررسی
کردیﻢ .یافته های پژوهش ﺣاضر ،موافق و مطابق با
پژوهش های ﻗبلی است ،که با اثرات آنتی باکتریال نانو
مواد سروکار داشته اند .متیوس و همکاران در سال
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بوده ،به طوری که در غلظت  0/1درصد نانو نقره ،این
باکتری به میزان  65درصد کاهش رشد داشته
است(جدول شماره ()3نمودار شماره )2
مکانیسﻢ عمل نانو نقره به این صورت است که
تنفس سلولی در ﺣضور غلظت های مختلف نانونقره در
گروه های مختلف باکتریایی یک الگوی مشابه را
مطرح می کنند و آن کاهش تدریجی میزان تنفس
سلولی به موازات افزایش غلظت نانو نقره است تا این
که در غلظت  MICبرای هر باکتری میزان تنفس به
پایین ترین ﺣد ﺧود می رسد(.)20
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گوانگ ین لی و همکاران در سال  2007در
تحقیقی با عنوان«سنتز کلوئیدهای نانو نقره و اثرات
ضدمیکروبی آن ها» عنوان کردند بخشهای بزرگی از

باکتری با روش تیمار با نانوذرات نقره از بین رفتند به
عالوه با غلظت های پایین نانوذرات نقره مانع رشد
ایجاد می شود که به کاهش عمده مقدار باکتری زنده
در مقایسه با نمونه کنترل منجر می شود( )22که با
نتایج ﺣاصل از این تحقیق مطابقت دارد.
شری واستاوا و همکاران در سال  2010در طی
تحقیقی اثر آنتی باکتریال نانوسیلور را بر روی
استافیلوکوك اورئوس و سالمونالتیفی موریوم مورد
بررسی ﻗرار دادند و نشان دادند که اثر آنتی باکتریال
ذرات نانوسیلور وابسته به دوز میباشد( )23که با نتایج
ﺣاصل از این پژوهش مطابقت دارد.
هومبرتو و همکاران در سال  2010اثر مﻬاری
نانوذرات نقره را بر روی باکتری هایی که مقاومت های

دارویی زیادی از ﺧود نشان می دهند بررسی نمودند و
مشاهده کردند که نانوذرات نقره اثر باکتریوستاتیک
ﻗابل مالﺣظه ای بر روی این باکتری ها دارند( )21که
با نتایج ﺣاصل از این تحقیق مطابقت دارد.
بحث و نتيجه گيری
در مجموع نتایج به دست آمده از مطالعه ﺣاضر
چند موضوع را اثبات می کند:
 -1نانوذرات فلزی دارای ﺧواص آنتی باکتریال
بسیار موثری هستند.
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-2نتایج به دست آمده از تعیین ﺧاصیت ضد
باکتریایی نانوذرات نقره و روی نشان داد که بین
غلظت نانوذرات و درصد ﺣذف باکتری ارتباط مستقیﻢ
وجود دارد ،این نتایج از لحاظ آماری معنی دار می
باشد(()P<0.01نمودار شماره ()1نمودار شماره )2
-3اثر نانوذرات کلوییدی در باکتری های مذکور
به صورت کشندگی است و نه مﻬارکنندگی ،بنا بر این
در همه باکتری ها  MICبرابر  MBCاست.
-4در مطالعه موجود سودوموناس آئروژینوزا
سویه مقاوم و استاف اورئوس سویه ﺣساس نسبت به
ﺧاصیت باکتریسیدال نانوذرات بودند.
-5محلول نانوذرات کلوئیدی به صورت ذرات ریز
میکروسکوپی منتشر شده و به راﺣتی می تواند به داﺧل
سلول های باکتری نفوذ کنند.

-6نانوذرات  Agو  Znoبر اساس تاثیرات
بیولوژیکی نانوذرات می تواند برای درمان عفونت ها و
بیماری هایی که به وسیله  S.aureusو
 P.aeroginosaایجاد می شود ،مورد استفاده ﻗرار
گیرد.
سپاسگزاری
این پژوهش درمرکز تحقیقات میکروب شناسی
بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام پذیرفت ،بدین
وسیله از تمامی مسئولین این مرکز ﺧصوصاً جناب آﻗای
دکتر ایرج پاکزاد که با در اﺧتیار گذاشتن امکانات الزم
مرا در اجرای این طرح یاری کردند کمال سپاس و
ﻗدردانی را دارم.

یاسمن السادات نبی پور و همکاران-...بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باكتریال نانو پارتیکل های نقره و روی بر
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Abstract
Introduction: In the current research, the
effectiveness of silver's Nano- particles
anti- microbial activity on the pathogenic
and resistant positive- gram and negativegram bacteria in the hospital infections
have been studied. In this study, the
primary density of bacteria was constant
and only Nano- particles and items of
studied bacteria were variable.

used for measuring bacteria density, then
OD in treatment and + control and – control
were determined. Nano- particles dilutions
were used in bacteria medium for
calibrating spectrophotometer as a blank
solution. . These results are statistically
significant. (P-value <0.01).
Findings: Statistical analysis about Zn; Ag
Nano- particles showed that in 0.5 percent
density; Nano- particles were bactericide
and they could eliminate 100% of
Staphylococcus
aureus;Pseudomonasaeruginosa; and in
0.01 percent density for all two bacteria,
these Nano- particles were bacteriostatic.

Materials & methods: At first, this study
uses the available chemical reagents and
conditions only apply controlling optimum
conditions, nanoparticles with a size of
about 20-35 nm were synthesized by
chemical precipitation method. Using
Macro dilution
method the different
densities of silver Nano- particles and Zinc
Nano- particles (medium+ Nano- particle)
were prepared as: 0.01 percent, 0.1 percent,
0.5 percent, 1 percent and 1.5 percent. Then
density of 1.5 cell/ml was prepared for
Staphylococcus
aureus;
Pseudomonas
aeruginosa the containers which included
treatment medium (bacterium + Nanoparticle) and control medium have been
placed in incubator shaker with 250 cycle in
minute and 37˚C for 24h. after passing this
time, light density 600 nm ware length was

Discussion & Conclusion: in the
laboratorial tests of Nano-Materials, contact
with them, bacteria will be killed. The
obtained results for Nano- particles' antibacteria property showed that there is a
direct relationship between Nano- particles
density and the amount of bacteriums
elimination.
Kewords: Nano- particles, Macro dilution
method, Incubator shaker, Bacteriostatic,
Bactericide
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