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ش قرار گرفته است. يمورد آزما يا کلياشريش يگرم منف  يباکتر برابر در يد روياز اکس يکروبياثرات ضدمدر پژوهش حاضر، 

 يحيترج يها ييتواناداراي  همچنين يد روياکسنانوذرات  .اثر ضدميكروبي داشت يا کلياشريشبر  نتايج نشان داد اكسيد روي

نگهداري  يبرا ممکن است يد روينانوذرات اکس يون حاويفرموالسنده، ين، در آيبنابرا .است ريدر ش ياکلياشريش سرکوب رشد

  استفاده شود. ييمواد غذا

  

  .ياکلياشريشنانوذرات، اكسيد روي، كلمات كليدي: 

  

  مقدمه

 ها و کيوتيب يآنت به ها سميکروارگانيم مقاومت شيافزابا  

 ،ها بيوتيك به اين آنتي زا يماريب يها کروبيم يسازگار

نابود كردن براي ات جديد بيترکفراهم كردن 

 ي به اين تركيباتامکان سازگار بدون ها ميكروارگانيسم

 به وضوح اين مواد عمل سميمکاناگرچه ضروري است. 

با خواص  ديجدمواد  ي، آماده سازنيست روشن

تاكنون  (۸).الزم است  ينده ايبه طور فزا، ييايباکترضد

 شده است استفاده يرو کمبود ماندر يبرا يرونمک 

 كم به عنوان ريدر مقاد يمعدن يدهاياکساستفاده از  .]۴[

 ن عناصريکه ااست  تيمز داراي اين يکروبيمضد عامل

 يضرور مردم يبرا بي به صورت ريز مغذيکرويمضد

 ضد اتاثر درباره ياطالعات اندکن حال، يبا ا .]۷[هستند

مطالعه در  .دارد وجود ييمواد غذا در يد روياکس يکروبيم

 پودر به صورت يد روياکس،  يباکترضد يها تيفعالحاضر 

از هدف  .قرار گرفت يمورد بررس ريدر محيط كشت و ش

پيشنهاد  و يد روياکس اثر ضدميكروبي يبررس ن مطالعهيا

 پاتوژن ۲ مهار در يد روياز اکس بالقوه يکاربرد يها برنامه

  بوده است. يياز مواد غذا يناش

  ها روشواد و م

  يد روياکس نانوذرات يضدباکتراثرات ن ييتع

  چمنيكشت  يبر رو يا نقطه روش

، يد روياکس نانوذرات يکروبيماثرات ضد شيآزما يبرا

مورد استفاده قرار چمني كشت  يبر رو يا نقطه روش

د ياکس نانوذرات يکروبيمات ضداثربراي بررسي  .گرفت

با  يد روياکس اتنانوذر محلول تر ازيکروليم ۲۰ ،يرو

 بر) موالر يليم ۱۰ ،۵ ،۲، ۵/۰، ۰(هاي متفاوت  غلظت

 cell/ml ۱۰۷ حاوي٪) ۰,۶( نرم آگارپليت حاوي  يرو

 پليتهر  ت.فقرار گر PTCC1394 ياکليشياشر يباکتر

TSA در آگار ◦C ۳۷ ۲۴ به مدتh قرار داده  در انکوباتور

ان نش يبرا نمونه در اطرافهاله عدم رشد از  سپس .شد
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 يد روياکس غلظت هر براي يباکترضد يها تيفعال دادن

  .]۵[ .استفاده شد

  در محيط مايع يضدباکتر يها تيفعال بررسي

 از) موالر يليم ۱۰ ،۵ ،۲ ،۵/۰، ۰( حاوي TSBمحيط 

 ياکليشياشر يباکترcell/ml ۱۰۷ با يد روياکس نانوذرات

PTCC1394 ،در قهيدق در دور ۵۰در  ها ارلن .شد حيتلق 

C◦۳۷ حيتلقپس از . ندشد شيك ،OD )۶۰۰ از) نانومتر 

 يينها قرائت کي، با ۱۲h تا ساعت۲هر  ها محيط كشت

 TSBمحيط كشت  .]۶[مورد سنجش قرار گرفت ۲۴hدر

د ياکس نانوذرات از) موالر يليم ۱۰ ،۵ ،۲ ،۵/۰، ۰( حاوي

مورد استفاده قرار  به عنوان شاهد يباکتر بدون يرو

   .گرفت

  ييمواد غذا نگهداري در يد روياکس نانوذراتاستفاده از 

 به عنوان موالر) يليم ۱۰و  ۵( يد روياز اکس غلظت دو

مورد استفاده قرار  ريش يها در نمونه يکروبيمضد تيمار

د ياکس نانوذرات از )موالر يليم ۱۰ ،۵( يحاو ريش. گرفت

 PTCC1394 ياکليشياشر يباکترcell/ml ۱۰۷ با يرو

 شيك . C ◦ ۲۵در قهيدق در دور ۵۰ در ارلن .ح شديتلق

پليت كانت  ها به روش يباکتر تعداد، حيتلق ازپس . دندش

  .] ۴[گرديد نييتع ۸h تا ۴h گار در هرآ

  و بحثج ينتا

) موالر يليم ۱۰ ،۵ ،۲، ۵/۰، ۰( ييايباکترخواص ضد

  هيعل اي نطقه مهار روش به توجه با يد روياکس

هاله عدم  ج:ينتا ۱جدول  د.ش يرياندازه گ كليايشياشر

   .دهد يم نشان يد روياز اکس مختلف يها غلظت رشد

  

  

از  مختلف هاي هاله عدم رشد غلظت قطر. ۱جدول 

 .اکسيد روي
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هاي اكسيد روي اثر  هيچكدام از غلظت که ج نشان دادينتا

نداشت و هيچ هاله عدم  كلياياشريشمهاري روي رشد 

با افزايش تشكيل ندادند ولي  كلياياشريشرشدي در مقابل 

باعث كاهش رشد اين باكتري در محل غلظت اكسيد روي 

 دياکس تيمار اثر ۱شکل  .اكسيد روي شد تماس باكتري با

 نشانرا  C◦۳۷ در براث TSB در ياکليشياشر رشد بر يرو

   .دهد يم

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 2 4 6 8 12 24

Time (h)

O
D

 (
60

0 
n

m
)

Ecoli+0 mM
ZnO

Ecoli+0.5 mM
ZnO

Ecoli+2 mM
ZnO

Ecoli+5 mM
ZnO

Ecoli+10 mM
ZnO

  

 بر رشد اکسيد روي ميلي موالر )۱۰، ۵، ۲ ،۵/۰، ۰(.اثر ۱شکل 

  C۳۷◦ در براث TSB در اشريشياکلي

  

 يد روياکس والرم يليم) ۲، ۵/۰(غلظت  نشان داد جينتا

ج نشان داد ينتا .اشتدن كليايشيشرا هيعل يمهار چ اثريه

 موالر يليم ۱۰با  براث TSB در كليايشياشر از OD که
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 و، ۱۲h ۰,۳۱۶در ،  ۸h در ۰,۴۵۸ به ترتيب ،يد روياکس

به  کنترل يها ارزش که يدر حال بودند ۲۴hدر  ۰,۲۶۹

 ۲۴h در ۱,۳۰۴ و، ۱۲h در ۸h ،۱,۱۶۳ در ۱,۱۵۴ ترتيب 

 يد روياکس والرم يليم ۱۰ که داد نشانها  ن دادهيبودند. ا

 ۲۴h در مدت ياکليشياشر رشدکاهش ٪ ۲۵,۹۳باعث 

 تيفعال دهد که ينشان مهمچنين ها  ن دادهيا شود مي

 که است غلظت وابسته به، يد روياز اکس يباکترضد

د قرار ييمورد تا در آگار انتشار با استفاده از تست شتريپ

 تيمار عنوان به يد روياکس غلظتدو  .ه استگرفت

: ورد استفاده قرار گرفتم ريش يها در نمونه يکروبيمضد

 رشد برابر در يد روياثر اکس ۲). شکل موالر يليم ۱۰، ۵(

 C◦ ۲۵ در ۸h يره سازيذخ يط در ريدر ش ياکلياشريش

   .دهد ينشان مرا 
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 رشد در اکسيد روي ميلي موالر )۱۰ ،۵(.اثر ۲شکل 

  C۲۵◦ در در شير اشريشياکلي

  

 قابل طور به يد روياکس نانوذرات که داد نشان جينتا

در  يا کليشياشر ا کاهشي مهارباعث  تواند يم يتوجه

 اثر که رسانند يم را مفهوم نياها  افتهين يا .شودريش

د ياکساثر مهاري  با مشاهده شده در شير شبيه مهاري

. بود است، آمده دست به )۱(شکل  ۱ شيآزما درکه  يرو

ه شرفتيپ يها يآور فن عصر که ما در تين واقعيا وجودبا 

 يطراح و ها يماريب يها سميمکانشناسايي  يبرا نوآورانه و

 يعفون يها يماري، بيمکن يم يزندگ ديجد يداروها

 يبهداشت يها چالش نياز بزرگتر يکيبه عنوان  همچنان

 ياصلالت از مشك يکي .ندتهسمطرح  جهان سراسر در

چندگانه  مقاومت توسعه، متعارف يکروبيمضد عوامل يبرا

، ييمقاومت دارو. استداروها  يعوارض جانب به داروها و

اغلب  كه ،شود اعث ميب را ها کيوتيب يآنت يباال دوز زيتجو

 يتوسعه آنت. كند مي قابل تحملريغ تيمسموم ديتول

، ياقتصاد يها يگذار هيسرمانيازمند ، ديجد يها کيوتيب

از  استفاد ،يتازگبه  .است يقابل توجه و زمانکار،  يروين

ايجاد  مقاومت غلبه بر براي يسنتريغ کيوتيب يآنت عوامل

شتر يب ن برابريچند پاتوژن يها سميکروارگانيتوسط م شده

 به خود جلب كردهرا  عالقه معمول يها کيوتيب يآنت از

در ي د فلزياکس از شده ساخته نانوذراتاز  يبرخ. ]۲[است

 يانتخاب تيمسموم وهستند  داريپا خشن پردازش طيشرا

 يسلولها يبر روسميت  اثر حداقل و دارند ها يباکترعليه 

د ياکس نانوذراتبه عنوان مثال، . ]١[دارند يوانيو ح يانسان

به عنوان ، هستند ست سازگاريز و يسم ريغ که، يرو

 مورد يپزشک مواد پرکننده، يشيآرا مواد، دارو حامل

اثرات در پژوهش حاضر،  .]۳[اند گرفته قرار استفاده

 يگرم منف  يباکتر برابر در يد روياز اکس يکروبيضدم

ش قرار گرفته است. نتايج نشان يمورد آزما يا کلياشريش

 .اثر ضدميكروبي داشت يا کلياشريشبر  داد اكسيد روي

 يحيترج يها ييتواناداراي  همچنين يد روياکسنانوذرات 

 که يهنگام .هستند ريدر ش ياکلياشريش سرکوب رشد

د ياکس ذرات، گيرد  ميقرار مورد استفاده  يد روياکسپودر 

كه  شود مشاهده مي ونيانکوباس طول در ارلنته  در يرو

. ته نشين شدن اكسيد است يد روياکس رسوب علت به

 يباکترضد يها تيكاهش فعال يبرا يليدل احتماالروي 

 شنهاديپ در باال ذکر شدهج ينتابراساس  .اكسيد روي است

 انيب يبرا يد روياکس يها مولکول يبرا کهشود  مي

 نفوذ اكسيد روي با سلولها و تماس يضدباکتر يها تيفعال

 يبراشتر يمطالعات باست.  يضرور يکروبيم يسلولها به

و  کشتارمكانيسم  .از استيمورد نفوق  حدس دييتا
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 ط کشتيمح در يد روياکس عمل مهار: رشد سرکوب

 غلظتدر  .باشدآمده  بخش ۲از  است ممکن يکروبيم

 زيرجمعيت ابتدا در يد روياکس تيمار ،يرو دياکس باالتر

 کلهاي حساس  باكتري کشتنبا و اثر كرده  سلول حساس

افزايش رشد  سپسو دهد يکاهش م را يکروبيم تيجمع

 مقاوم در برابرجمعيت زير کي رشدها در اثر  باكتري

 يد روياکس کمتر غلظتدر شود.  مشاهده مي اكسيد روي

 ۶ا ي ۴باعث ها  يباکتر شدر يد روياکس تيمار، )۱شکل  (

هاي مورد آزمايش  در باكتري رشد ريزمان تاخساعت 

 استفاده از دهد که ينشان من مطالعات يا شود. مي

 يمحصوالت کشاورز از حفاظت يبرا يد روياکس نانوذرات

 نده،ين، در آيبنابرا. ممکن است موثر باشد ييو مواد غذا

 يبرا کن استمم يد روياکسنانوذرات  يون حاويفرموالس

 به عنوان عامل يخارج مصارف و ييمواد غذا نگهداري

 و ها هيشو دهان ها، ونيسلو، هاپماد در يباکترضد

 از يريجلوگ يبرا مختلف يها هيال در يسطح يها پوشش

 از لميوفيب ليتشک و، گسترش، استعمار، اتصال

  .استفاده شود يزات پزشکيتجهدر  سم هايکروارگانيم
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