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تهران دانشگاه شاهد یدندانپزشک يدهان دانشکده يها يماریگروه ب اریاستاد-1

  تهران دانشگاه شاهد یپزشک يدانشکده  يولوژیکربیم اریاستاد -2

  تهران دانشگاه شاهد یدندانپزشکجوي دانش -3

  تهران دانشگاه رنگ يپژوهشگاه علوم و فناور اریاستاد -4

  یدندانپزشک يتکنولوژو  قاتیمرکز تحق-تهران یدانشگاه علوم پزشک ی) مواد دندانPhD( یتخصص يدکترا يدانشجو -5

خالصه: 

. گیرند قرار می یمراکز بهداشتی درمانی و دندانپزشکی مکرراً در معرض ترشحات عفون سطوح و تجهیزات پزشکی در سابقه و هدف:

ن مطالعه اثر در ای شود. یها وجود نداشته باشد از مواد ضد عفونی کننده سریع االثر استفاده م که  امکان استریلیزاسیون آن مواردي در

پالس   53خالص نانوسیلور  و دکونکس  يها ،  با محلول  Nanexشده ، تحت عنوان یطراح ي کننده یمحلول  ضدعفون یکروبیضد م

  .دیگرد سهیمقا نوزایاسترپتوکوکوس موتانس و سودوموناس آئروژ يها يباکتر هیعل

 يها رقت  کیفوق  از تکن يها محلول  ییایغلظت موثر ضد باکتر نییتع يبرا انجام گرفت. یبه روش تجرب قیتحق نیا ها: و روش مواد

رشد  تیاستفاده شد و در نها (MBC)وحداقل غلظت کشنده (MIC)سنجش حداقل غلظت مهار کننده يها و روش الیسر

  .قرار گرفت لیها  مورد تحل يباکتر

 100ppm حاوي Nanex( بیاز ترک 4 يل شماره محلو MBCو  MICزانیاسترپتوکوکوس موتانس م يباکتر  يبرا ها: افتهی

  Nanex 7محلول شماره نوزایسودوموناس آئروژ يبرا نیها کمتر است. همچن درصد دکونکس)  نسبت به سایر محلول2نانوسیلور و 

  .را  نشان داد MBCو MICمیزان ترین درصد  دکونکس ) کم1نانوسیلور و  133ppm(حاوي

پالس  اثرضدمیکروبی  53و دکونکس  لورسی نانو خالص هاي با محلول سهیدر مقا Nanex ي شده یراحمحلول  ط :يریگ جهینت

.داد نشان تررا قوي

  

MIC  ،MBCپالس،  53دکونکس  لور،یکننده ،نانو س یضد عفون ها: کلید واژه
  

13/5/90ذیرش مقاله: پ  18/4/90 اصالح نهایی:  21/2/90  وصول مقاله:

  
  

  

  :مقدمه

 مسري و عفونی هاي توجه به شیوع بیماري  اخیر هاي طی  دهه

شده  است. به منظور کنترل و پیشگیري  شتربی دنیا سراسر در

وکنترل   تیریدر زمینه مد ییها ها دستورالعمل از انتقال آن

 )1-3(ت.اس شده ارائه و درمانی بهداشتی هاي ها در محیط  عفونت

عرض خطر  م در حرفه، این به وابسته افراد سایر و دندانپزشکان

 که مواقعی در"معموال )2(دارند. قرار متقاطع هاي انواع عفونت

  وامکان  باشیم یدرمان لیاستر  لوسای از استفاده نیازمند

 از باشد نداشته وجود ها آن تعویض یا با حرارت استریلیزاسیون
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 )4-8( .دشو می استفاده االثر و سریع موثر  کننده عفونی ضد مواد

در جامعه  مصرفی و شایع هاي کننده یزه یکی از ضدعفونامرو

باشد که  یپالس  م 53محلول دکونکس  ،یو دندانپزشک یپزشک

-Alkyl propylenediamineمواد فعال  يحاو 1.5-

bisguasidinuim acetate وN,N- didecyl-n-

methylopoly- (oxethyl)- ammonium per 

opianate ییچهارتا باتیترک دیجداز نسل  يا که  نمونه ستا 

داشته و  )،دالیوسی(باکترییایبوده و خاصیت ضد باکتر ومیآمون

 زین )دالیسی( فونگ یضد قارچ ریتاث شود یادعا  م نیهمچن

نقره، سالهاي مدیدي  باتیخواص ضدمیکروبی  ترک ).2(دارد

 ساختهاما اخیراً به دلیل   ، )9-14( .است که شناخته شده است

 به  نقره هاي از اتم ییها نانوذرات  که خوشه شدن آن به صورت

 و یافته افزایش نقره تماس سطح ، هستند نانومتر 1 -100 قطر

کرده  دایپ شافزای درصد 99 از بیش تا آن ضدمیکروبی خاصیت

مختلف نانوذرات نقره به عنوان  باتیامروزه  از ترک )15-19(.است

رف مختلف براي مصا میکروبیال تیاز عوامل آن يدینسل جد

به دلیل داشتن خواص  بنابراین )20-22(.میشوداستفاده پزشکی

ضدمیکروبی منحصر به فرد محلول حاوي نانوذرات نقره و هم 

دکونکس،  باتیچنین قدرت ضدعفونی کنندگی باالي ترک

رقت  5شده از هی(ته Nanexتحت عنوان   يدیجد  محلول

شد ، سپس پالس)  فرموله  53دکونکس  ومختلف نانو سیلور 

  غلظت نانوسیلوربا خالص هاي اثر ضدمیکروبی آن  با محلول

200 ppm  درصد، از طریق تعیین 2پالس  53و دکونکس

 MIC=Minimum( ها يقدرت مهار رشد باکتر

inhibitory concentrationها   ي) و قدرت کشتن باکتر

)MBC=Minimum bactericidal concentration (

دهان و  يها يماریب جادیمهم در ا يها يتردو گونه از باک  هیعل

 سودوموناس آئروجینوزا و استرپتوکوکوس موتانس دندان شامل:

 نیا یشگاهیآزما يو سنجش قرار گرفت.بخش ها یمورد بررس

  دانشگاه  شاهد و در سال یدر دانشکده  پزشک قیتحق

  .دیانجام گرد 1390-1389

  ها: مواد و روش

  زیر انجام گرفت.تحقیق به روش تجربی و بشرح 

، یمطالعه تجرب نیدر ا محلول نانو ذرات نقره: هی) ته1- الف

نقره تراتیاول ن ي در مرحله يدیینانوذرات نقره کلو هیجهت ته

  (AgNo3)   قرار گرفته  يدیئآلد یپل ي کننده ایاح کیتحت

 رییتغ يفلز  Agالکترون به افتیبا در+Ag  بیترت نیو بد

در  کنار هم   جمعبه رسوب و ت لیماذرات نقره ت .داکردیپ

 مریپل کیاز   شدن ذرات يا ازخوشه يریجلوگ يداشته که برا

اثر  .دیسطح در حضور آب استفاده گرد ي فعال کننده کیلیآکر

ذرات نقره در  لیموجب کاهش تما یسطح ي فعال کننده نیا

محلول بدست  تیشد.درنها دنیبه هم چسب يبرا ایحال اح

نانومتر بود.  100کمتر از  ي هت نقره در اندازذرا يآمده دارا

محلول  يبر رو شیآزما (intensity)اندازه ذرات دییجهت تا

محلول  نیا)23(فت.مالورن آلمان انجام گر تویدر انست دیجد

 6/34 ياندازه  نیانگیاز نانو ذرات نقره با م 200ppm  يحاو

.بود نانومتر

مطالعه از  نیدر ا پالس: 53محلول دکونکس  هی) ته2- الف

 Borerپالس ساخت شرکت: 53دکونکس   با نام يمحلول تجار

Chemie-Switzerland  ساخت   يبا سرN-22330    

  .دیاستفاده گرد

با نام   دی: محلول جدNanexو ساخت محلول  ی) طراح3- الف

Nanex   در  53و دکونکس  لورینانوس  یبیترک ونیاز فرموالس

   اتیمحتو 1بشرح جدول .شد هیپنج رقت مختلف ته

  داده شده است. شینما شیمورد آزما يها محلول

  محتویات محلولهاي مورد آزمایش -1جدول      

  شماره 

  محلول

  محتویات

  %2دکونکس نام تجاري :   1

ppm 200نانوسیلور   2

  

3  

  %2نانوسیلور و دکونکس  200ppm يحاو Nanexمحلول 

  ) 100به  1(نسبت 

  

4  

  %2دکونکس نانوسیلور و  100ppm يحاو Nanexمحلول 

  ) 200به  1(نسبت 

  

5  

  %1دکونکس نانوسیلور و  200ppm يحاو Nanexمحلول 

  ) 50به  1(نسبت 

  

6  

  %1دکونکس نانوسیلور و  400ppm يحاو Nanexمحلول 

  ) 25به  1(نسبت 

  

7  

  %1 دکونکسنانوسیلور و 133ppmحاول  Nanexمحلول 

  ) 12.5به  1(نسبت 
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کشت  يها طیو مح ییایمیمواد ش :لیمواد و وسا ب)

،از شرکت مرك آلمانشیآزما نیبه کار رفته در ا یکروبیم

  (Merck Co.) کشت   يها تیاز جمله پل یکیپالست لیو وسا

  .شد هیته رانیطب ا نیاز شرکت فرازب

مطالعه از دو گونه   نیدر ا :مورد بررسی يها ي) باکترج

تهیه  ATCCاسترپتوکوکوس موتانس استاندارد شامل: يباکتر

)ATCCنوزای، سودوموناس آئروج )(35668شده  27853) 

 ي دانشکده یشناس کربیبخش م ها در يباکتر  ونیاز کلکس و

  .دیدانشگاه شاهد  استفاده گرد  یپزشک

  به روش  قیتحق نیا: MBCو MICزانی) سنجش مد

کلبر اساس پروت شیآزما يدر لوله ها الیسر يساز رقت

CLSI انجام گرفت و حداقل  شگاهیدرجه آزما 25 يدر دما

(MBC)یو حداقل غلظت کشندگ (MIC )يغلظت مهار

، دکونکس   200ppm   در غلظت يدیینانو ذرات نقره کلو

رقت  5در    Nanexیساختگ يو محلول ها درصد2پالس  53

مذکور انجام و  يها يباکتر يبرا ، فوق يمختلف از محلول ها

   .شد یبررس جینتا

MIC مقدار نییروش تع) 1-د

MICاست که مانع از   یکروبیاز ماده  ضد م ی، حداقل غلظت

 یکروبیکشت  م طیدر مح يکدورت حاصل از رشد باکتر جادیا

،  ییایاثر ضدباکتر یشود. بعد از بررس یم  (Broth )عیما

اصالح  وشنیلیبه روش ماکرودا یاثر بازدارندگ يدارا هاي نمونه

بدست آن ها  MICریتا مقاد گرفتندقرار  یده مورد بررسش

-133-100(خالص و الیسر يها منظور رقت نیا يآمد . برا

  طیمح تریل یلیم 2) در ترلی یلیدر م کروگرمیم 200-400

 (Muller Hinton Broth)براث نتونیمولره عیکشت ما

 با کدورت  يتازه باکتر ونیمتعاقبا از سوسپانس .دیگرد هیته

در  يباکتر 5/1×  108مک فارلند ( برابر  ندارداستا 5/0برابر 

کشت اضافه  طیبه هر لوله مح تریکرولیم 20)  مقدار تریل یلیم

درجه  35 دماي در ساعت 24 مدت به ها شد. سپس لوله

ها  يدر انکو باتور قرار گرفت و شمارش  تعداد باکتر گراد یسانت

  .دش  انجام زین  ونیساعت بعد از انکوباس 24در زمان 

  

MBCمقدار  نیی) روش تع2- د

MBC ،است که حداقل  یمورد بررس بیاز ترک یحداقل غلظت

وچهار ساعت به  ستیها بعد از ب يباعث کاهش تعداد  باکتر

 نییروش تع در زمان صفر شود. هایهزارم تعداد باکتر کیحدود 

 نیاست. با ا MIC نییبه روش تع هیشب بایتقر MBCمقدار 

 هایبه باال، عمل شمارش باکتر MIC هاوت که از غلظت لولتف

  صورت گرفت . یمتوال هاي به روش   رقت

  ها: یافته

 يها يباکتر هیمحلول  عل 7این   MBCو  MIC ریمقاد

  ينشان داده شده است. برا 2و1نمودارهاي  فوق در

محلول  MBCو  MIC  زانیاسترپتوکوکوس موتانس  م

دکونکس  درصد 2نانوسیلور و   ppm  100ي(حاو 4شماره 

با  سایر محلولها کمتر بوده و در ضمن  سهیپالس) در مقا 53

 زانیم نیو اppm 5با هم برابر شدند:   "بایآن ها تقر زانیم

 خالص هايمحلول MBCو  MIC ریمقاد 2/1معادل  

  لورنانوسی و) 1 شماره محلول(درصد 2 دکونکس

200 ppm   ) بود)2محلول شماره.  

  

  

        هفت محلول مورد آزمایش علیه  MBCو MICمیزان  -1نمودار   

 MBCهفت محلول فوق با   MICاسترپتوکوکوس موتانس .مقادیر 

می باشد و لذا نمودار هاي آنها بر یکدیگر منطبق شده است. برابر  
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ان هم،نوزایئروژسودوموناس آ یمنفگرم يباکتر يبرا نیهمچن

 7داده شده است ،  محلول شماره   شینما 2طور که در نمودار 

 سهیمقا دکونکس) در درصد1نانوسیلور و  133ppm ي( حاو

  .را دارا است MBCو MICمیزان ترین ها کم با سایر محلول

روژینوزا بر ئسودوموناس آ  MBCو  MICیزان م - 2نمودار     

  حسب نوع محلول 

  

  

1ppm) = ,  MIC8/5 = MBC(   زانیم وMIC 

به  200ppmنانوسیلور و درصد2 دکونکس خالص هاي محلول

   7از محلول شماره  شتریبرابر ب 26 که 100ترتیب حدود 

  باشد یم

درصد و نانوسیلور 2هاي خالص دکونکس  محلول MBC زانیم

200 ppm   از  شتریبرابر ب 17که    86به ترتیب حدود

MBC شاخص ها  نی(باال بودن حد ا بود 7ماره محلول ش

).باشدیبودن ماده م رینشانگر کم تاث

بین دو  MBCو MIC سهیحاصل از مقا جیدرضمن  نتا

 ) و نانوسیلور خالص 1(شماره درصد 2محلول  دکونکس خالص 

200ppm  نشان داد که در مورد استرپتوکوکوس 2(شماره (

برابر با  2و1محلول شماره  MBCو  MIC زانیموتانس م

  باشد، یم ppm 10و معادل  گریکدی

 MBCو  MIC، نوزایسودوموناس آئروژ يباکتر ياما برا

از محلول  شتریبرابر ب 5و  4 بیمحلول خالص دکونکس به ترت

 ي سهیمقا 4و 3يدر نمودارها است. 200ppm لوریخالص نانوس

به  یمورد بررس يها يبر حسب باکتر MICوMBC ریمقاد

  است. نشان داده شده  شیمحلول مورد آزماهفت  کیتفک

  

  

  

  بر حسب باکتریهاي  MBCمقایسه مقادیر  -3نمودار   

  مورد بررسی با تفکیک نوع محلول                               

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بر حسب باکتري هاي  MICمقایسه ي مقادیر  - 4نمودار 

  نوع محلول  مورد بررسی به تفکیک                      

  

  بحث:

و دکونکس  لورینانوس بینشان داده شد که ترک قیتحقدر این 

 یکروبیهم داشته لذا خواص ضد م يرو قدرت افزاییاثر 

کنند، مخصوصاً در مورد سودوموناس  یم دیرا تشد گریکدی

کرده بود.   دایپ شیافزابه شدت   ییایاثر ضد باکتر  نوزایآئروژ

محلول   MBCو MICزانیم  يباکتر نیدر ا یاز طرف

  تر کم زین  درصد 2از دکونکس   ppm  200 خالص سیلورنانو

و MICرمقادی موتانس استرپتوکوکوس مورد در اما بود

MBC   200محلول نانوسیلور خالصppm   و

  برابر بود. بنابراین محلول گریکدیبا "بایتقردرصد 2دکونکس

وحتی در مواردي  میکروبیال مساوي  نانوسیلور خالص اثر آنتی

مطالعه  نیا جینتا نیدارد همچن پالس 53 دکونکس از تربیش
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از گرم  یگرم منف يها يباکتر هیعل لوریرنانوسینشان داد که تاث

در مطالعات خارج و داخل کشور تحقیق باشد. یم شتریمثبت ب

 و نانوسیلور محلول باکتریال در مورد مقایسه اثر آنتی هیمشاب

به صورت توام   MBCو MICتعیین از طریق دکونکس

است و مطالعات انجام شده عمدتاً به بررسی اثر  نگرفتهصورت 

   )12،23(.اند پرداخته ضدمیکروبی محلول نانوسیلور

 ، 2009و همکاران در سال  kyung-Hwcn ch ي در مطالعه

استرپتوکوکوس  يها ياثرآنتی میکروبیال نانوسیلور علیه  باکتر

مورد  MICزانیرا از طریق تعیین م یا کلموتانس و اشرشی

 نقره نانوذرات  MICسنجش قرار دادند و نشان دادند که حد

 60و 50  ترتیب به اشرشیاکلی و موتانس استرپتوکوکوس براي

ppm انجام شده توسط ي در مطالعه نهمچنی )23( باشد. می

petica   که در آن اثر نانوذرات نقره   2008وهمکاران در سال

سودوموناس   هیبر سه سو ار 300ppm را با غلظت  يدییکلو

 دند،یسنج یکلایشیاورئوس  و اشر لوکوکوسی، استافنوزایآئروج

حاصل از  MICریمقاد قیتحق نیارائه شده از ا جیطبق نتا

 31و  32،7  برابر با بیفوق به ترت يها يباکتر هینانوذرات عل

ppm ریمقاد زانیم نیبنابرا )24( .بودMIC  به دست آمده از

یم  رتیمغا نیکار ما متفاوت است که ا جیق با نتایدو تحق نیا

شکل اندازه و نیتفاوت در غلظت و همچن لیبه دل واندت

سورفاکتانت و  بینوع ترک زینانوذرات به کار رفته و ن

تواند بر  ینانوذرات  م يها یژگیو نیباشد لذا  ا دارکنندهیپا

ي در مطالعه نیهمچن موثر باشد.آن   یکروبیضد م تیخاص

Morones  یکه به بررس زین 2005و همکاران در سال 

در سه   ppm 150غلظت با نانوسیلور باکتریالآنتی تیخاص

 اورئوس پرداختند، لوکوکوسیمختلف برروي استاف ي هانداز

 به وابسته نانوسیلور ذراتنشان دادند که اثر باکتریوسیدال  

 افزایش دلیل به باشند کوچکتر ذرات رچهه و باشند می سایز

 در ضمنا  یابد می ها افزایش آن  باکتریایی آنتی اثر تماس سطح

 ذرات مورفولوژي ، اندازهبر عالوه که ه شدداد نشانمطالعه  نای

  )25(.است مؤثر نیز

  Shrivastava در طی تحقیقی اثر  2010و همکاران در سال

 لوکوكاستافی اشرشیاکلی، يبررو را نانوسیلور باکتریال آنتی

اورئوس و سالمونالتیفی موریوم مورد بررسی قرار دادند و نشان 

 دوز به وابسته نانوسیلور ذرات باکتریال دادند که اثر آنتی

 به نسبت منفی گرم هاي علیه باکترياین ذرات  و باشد می

  )26(.ند مؤثرتر مثبت گرم هاي باکتري

،  2008همکاران در سال و  Rupareficaمطالعه  در همچنین

 گونه 4 علیه بر نانوسیلور هاي اثر آنتی باکتریال پارتیکل

  گونه 3 و سوبتیلیس باسیلوس از گونه 3 اشرشیاکلی،

و ضمن تأیید  )27(شد یرساورئوس بر لوکوکوسازاستافی

 نانوسیلورذرات نشان دادند که  Shrivastavaآقاي ي مطالعه

 مثبت گرم هاي باکتري به تنسب منفی گرم هاي باکتري علیه

 جینتا دییدو مطالعه در تا نیحاصل از ا جنتای که است مؤثرتر

  . باشد یما م ریاخ ي مطالعه

  

  نتیجه گیري:

شده و  یدهد که محلول طراح یحاضر نشان م ي مطالعه جینتا

 و نانوسیلور خالص هاي از محلول" Nanex "با نام   يشنهادیپ

داشته و  يشتریب الیباکتر یآنتاثر  تجاري پالس 53 دکونکس

در  یشاخص گرم منف يباکتر هیآن  عل یکروبیاثر ضد م

  .باشد یم شتریگرم مثبت ب يبا باکتر سهیمقا

پالس  53نانوسیلور به همراه دکونکس  محلول هاي نیبنابرا 

 دجدی محلول و کردهآنتی باکتریال یکدیگر را تشدید  اثر

کننده قوي   یماده ضد عفونتواند به عنوان یک   یم  يشنهادیپ

 مصارف در رایج کننده ضدعفونی هاي محلول ینیگزیدر جا

، خصوصاً به منظور عمومی بهداشت و دندانپزشکی و پزشکی

  مطرح باشد.   یمارستانیب ياز عفونت ها يریگ شیپ
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