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 چکیده 

های های باکتریایی جهت بررسی نقصبراساس سلول یجدید غیرمخرب ی روشارائه ،این مقالهدف ه

 باشد. در این فرایند از باکتریکار گرفته شده در روش مایع نافذ میکوچک با فرایندی مشابه با فرایند به

 بررسی بر روی مراحلهای آلومینیوم، فوالد و مس استفاده شد. بر روی نمونه رودوکوکوس اریتروپولیس

ی کنش ماده/باکتری انجام پذیرفت. محدودهو همچنین بر روی برهم آشکارسازینفوذ، تجزیه ماده و 

 که نظر رسیدبهمشاهده شد که این امر به نوع ماده بستگی دارد.  مورد ارزیابی قرار گرفت و شناسایی

ها چسبیده و حتی پس از حذف مکانیکی ها نفوذ نموده و به آنهای باکتریایی ترجیحاً به نقصسلول

بیرونی و بدون استفاده  عوامل محرک های اضافی، درون نقص باقی ماندند. این امر حتی در غیابباکتری

زمان نفوذ  ت شرایط آزمون،تح .شدپذیر های مغناطیسی و الکتریکی امکانهای دارای شاخصهاز باکتری

و در زمان  میکرومتر بدست آمد. همین زمان برای فوالد 3/4عمق ی با دقیقه برای آلومینیوم در نقطه 4

عمق  شناسایی برای مس،ی محدوده بدست آمد. میکرومتر 9/2ی دقیقه برای کوچکترین نقص با اندازه 4

سبب  ،ضدباکتریایی دلیل اثراتشد. چرا که مس بهدقیقه تخمین زده  3زمان  پس از میکرومتری 8/6

  .گردیدمیریایی های باکتتخریب سلول

 

 شناسایی ، نقص،NDT، باکتریایی سوسپانسیونواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

نیاز به  وکارگیری مواد و فرایندهای تولید پیشرفته را ایجاب کرده افزایش تقاضا برای محصوالتی با مقیاس کوچک، نیاز به

هایی از این محصوالت ر کوچک را منجر گردیده است. نمونهابعادی بسیا های سطحی میکرویی بایابی نقصو مشخصه شناسایی

 (Meng et al, 2010)نیتولید در ابعاد میکرو و سازی، قالب(Lin, 2008)، الکترونیک(Sliker et al, 2012)در صنایع پزشکی

 اند.در کشورهای صنعتی افزوده تولید ناخالص ملیبر  شوند کهیافت می

گام با توسعه و رشد هم اند، ولی این تکامل،یادی در سطوح علمی، فنی و صنعتی رشد یافتهاین محصوالت با سرعت بسیار ز

های کوچک سطحی در بسیاری از اجزا که نیازمند نبوده است. در نتیجه توانایی بررسی نقص( NDT)مخرب های غیرروش

ها های تولید شده است، زیرا نقصی بخشباشند، هنوز وجود ندارد. این مسئله سبب محدود نمودن کنترل کیفبازرسی می

 ای بر عملکرد قطعات کوچک در هنگام فعالیت داشته باشند.توانند اثر قابل مالحظهمی

متداول تولید  هایی سایر روشوسیلههای تولید شده بهها دارای بعدی غیر موازی با نقصدر ساخت قطعات کوچک، نقص

ی ها بر روی سطح بوده که دارای ابعادی در محدودهشامل وجود میکروترک ر این حوزه،های معمول و متداول دباشند. نقصمی

ی ها، موجب انباشتگی باقیماندهمیکروترک در ابزار مرتبط با ارتودنسی، وجود .(Meng et al, 2010)میکرومتر است 01تا  5

های پالک دندانی و گیری بیوفیلمبه شکلو منجر  (Jakubovics and Kolenbrande, 2010)شدهبط تغذاها و مشکالت مر

های سطحی، مقاومت خستگی و سایشی را کاهش در پروتز مفصل ران، نقص (.Carvalho, 2012)شودای میهای لثهعفونت

اختالالت افزایش آور بوده و موجب کاهش پیوستگی و زیان هادر اجزای الکترونیکی نیز نقص .(Lockie et al, 1992)دهدمی

های سطحی مانند جداشدن ذرات و همچنین ایجاد نقص سازی پالستیک،در صنعت قالب .(Lin, 2008)دشوالی میسیگن

هایی از ها نمونهاین .(Meng et al, 2010)سازدها را غیرقابل قبول میها شده و آنقالب ها، موجب کاهش کیفیتریزترک

 باشند.های صنعتی میهای کوچک موجود در این بخشنقص

 یاند. مسئلههای دیگری ارائه شدهها برای نیازمندیباشند. زیرا آنمذکور نمی هایقابل به یافتن نقص NDTهای اکثر روش

های ابعادی بسیار برای این نقص NDT حساسیت ضعیف موجود در تولید قطعات کوچک، هایدر زمان بررسی نقص اصلی

یا ادی کارنت وجود  های فراصوتبرپایه های در ابعاد میکرون،ای بررسی نقصای برهای پیشرفتهروش باشد. اگرچهمی کوچک

های تحت بررسی منطبق شوند. اشعه توانند با بخشها نمیها برای اجزای کوچک مناسب نبوده، چرا که ردیابروش دارد، این

 هایی روبروست.کارگیری برای اجزا با مقیاس کوچک با محدودیتبه ایکس نیز هنگام

 91یتا دهه اند.کار گرفته شدههای سطحی بهو ذرات مغناطیسی معموالً برای آشکارسازی نقص های مایع نافذ رنگیروش

اخیراً  ای پس از آن حاصل نگردید.های قابل مالحظهاما پیشرفتصورت گرفت.  هاهای فراوانی در مورد این روشپژوهش

های نقص هایی را در مواد فرومغناطیسی برای آشکارسازینانوسیال  .(Mahendran and Philip, 2013)ماهندران و همکاران

-تغییر رنگ در نانوسیال رخ می ی بین ذرات،تغییر در آرایش نانوذرات در فاصله ها، در اثرکار بردند. در حضور نقصسطحی به

 (.Albella et al, 2011)گیردح بهره میبررسی و شناسایی سطو تفرق نور و تحلیل عکس برای ی پژوهشی دیگر ازحوزه داد.

مغناطیسی  بهره بردند که قادر به تشکیل بلورهای 0های مگنوتاکتیکاز باکتری (2007et al Siores ,)سایورس و همکاران

 ربا عمل کرده و در امتدادها مانند آهنها در مواد بودند. این سلولها و شکافترک غشای مگنتوزومی برای تشخیص آهن در

ها در مواد در عنوان ابزاری تشخیصی برای شناسایی نقصها را بهگرفتند. این رفتار، پتانسیل باکتریها قرار میترک خوردگی

 .(Siores and Swallow, 2008)ابعاد کوچک تایید کرد

                                                           
1 magnetotactic bacteria 
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های سلول کارگیریی بههای سطحی کوچک بر پایهنقص برای NDTارائه و تأیید اعتبار روش جدید  هدف این پژوهش

کارگیری روش برای قطعاتی با ابعاد کوچک، میزان تحرک، تکرارپذیری، تشعشع و رود جهت بهباکتریایی است. انتظار می

 ترجیحاً به های باکتریاییها برای مواد مختلف، متفاوت باشد. سلولهای باکتریایی به سطح برای تشخیص نقصچسبیدن سلول

ها را وجود آن بایستو بنابراین می چسبدمانند زبری، ترک، شکاف و نقاط با فشار کم می شکل و نامنظم سطوحهای بیبخش

ی برای کمک به کاهش محدوده شرایط بازرسی مشابه با مایع نافذ تواند برایدر قطعات کوچک نشان دهد. یعنی این روش می

 کار گرفته شود.تشخیصی به

 های باکتریایی از قبیلهای سلولی وسیعی از شاخصهگستره دارد، یافتنوجود  NDTی روش ی اصلی که پشت پردهایده

پذیری، چسبندگی، تولید ها، تحرکتولید بیوسورفاکتانت میکرومتر(، ظرفیت باالی نفوذ بر اثر 0ابعاد کوچک)حتی کوچکتر از 

های میدان و حساسیت به و اگزوترمیهای اندوترمی طور طبیعی یا با افزودن مواد شیمیایی(، شاخصهمرگ، تشعشع)به مثل و

 باشد.می مغناطیسی و الکتریکی

   بسته به  نمایش داده شده است. 0باشد که در شکل  مرحله 8 شاملتواند میNDT کلی برای اجرای این روش روش

 انجام گیرد. توانند حذف شده و یا به نوعی دیگرها میی محصول، برخی مرحلههای ماده، نوع باکتری و هندسهویژگی

اساس فرایندهای توانند برمی 3و  2هستیم. مراحل ای است که خواهان بررسی آن منطقه موقعیت مکانی شامل 0یمرحله

روش  ترین مراحل برای میزان موفقیت اینمهم یکی از 4 یانجام شوند. مرحله کارگرفته شده در روش مایع نافذمتداول به

ترین متغیر این مرحله های دارای عیب و نقص است. سادههای باکتریایی در بخشسلول یدنباشد که هدف آن نفوذ و چسبمی

روی کنترل شده و مدت زمان  سوسپانسیون یباشد که تنها با قابلیت مویینگی، تر شوندگی و ویسکوزیتهمی شامل نفود سلول

بر تحرک  در نتیجه اثرگذاری توانداین مرحله می کند. با این وجودسطح قرارگیری سوسپانسیون و میزان نفوذ را کنترل می

تواند با استفاده از می 4 یتر شود. در حقیقت مرحلههای مغناطیسی یا الکتریکی، اثربخشمیدان اعمال باکتریایی از طریق

کتریکی و قادر به ال یهایی با شاخصهاگر باکتری) آوردمیدانی الکتریکی انجام شود که تحرک باکتریایی بیشتری را حاصل می

ها ها درون نقصبا انتخاب تناوبی، به حرکت باکتری .تواند ثابت یا متغیر باشد. میدان الکتریکی می(بار سطح استفاده شود تغییر

ها تمایل به جابجایی با جهت و شدت میدان الکتریکی دارند. هرچه شدت این میدان بیشتر باشد، شدت آن شود. زیراکمک می

  ها بیشتر است.باکتری جابجایی نوسانات و

دارای تشعشع طبیعی نیز  هایهای مغناطیسی انجام شود. عالوه بر این سلولهایی با شاخصهدر باکتری تواندفرایندی مشابه می

نیز  های بدون تشعشع وکار گرفته شوند. رنگبه 4یها در مرحلهها و دیدن آنتوانند برای کمک به تشخیص سلولمی

خود، حرارت تولید  ها در طول متابولیسمزیرا سلول توانند مورد استفاده قرار گیرند،های حساس به حرارت نیز میندوربی

 کنند.می

 ابزار مکانیکی تواند با استفاده ازکردن سوسپانسیون باکتریایی اضافی از روی سطح است. این کار میپاک شامل 5 یمرحله

 که ضمن این های باکتریایی از درون عیوب شوند.سلول موجب حذف توانندکار میافذ، اینانجام گیرد. همانند روش مایع ن

 های بدونمنطقه های موردنظر، یعنیهای باکتریایی در منطقهسلول نیز جهت تخریب ی ضدباکتریایی فرابنفشتوان از اشعهمی

ی نور، از مماس ی حملهبا تغییر زاویه کارگرفته شود.ههای دارای نقص بهای درون محلباکتری نقص، بدون اثرگذاری بر روی

بر روی سطح و  شامل رسوب یک ماده ضدباکتریایی یابد. متغیر دیگر این مرحله،تا عمود بر سطح، حساسیت روش افزایش می

های ور باکتریباشد. بنابراین حضهای میکرونی میها درون نقصها در مناطق بدون نقص و حفظ این باکتریتخریب باکتری

 باشد.های کوچک میی وجود نقصنشان دهنده ،زنده

سبب ایجاد  که (6مرحله )ای را بر روی سطح اعمال کنیم. ی واسطهتوانیم مادههای باکتریایی اضافی میحذف سلول پس از

کمک دوربین یا به و شناسایی و ارزیابی نقص ی دارای نقص شدهها در باالی منطقهشرایط رشد و افزایش غلظت سلول

 تر کند. میکروسکوپ را آسان
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سازی و استریلیزاسیون پاک، 8یمرحله در نهایت در گیرد.صورت میمسلح یا میکروسکوپ تحلیل با چشمان غیر ،7یمرحلهدر 

 آورده شده است. 0صورت شماتیک در شکل گیرد. این مراحل بهها انجام مینهایی سطح از باکتری

 

 

 سازی سطح          تعیین موقعیت مکانی منطقه بررسیکارگیری سلول های باکتریایی            پاکبه  نفوذ و چسبیدن سلول باکتریایی            

 در سوسپانسیون                                                                   

 
 سازی و استریلیزاسیون نهایی پاک    بررسی، تفسیر و ارزیابی        آشکارسازی: افزایش غلظت             باکتری های اضافی          حذف           

 کمک یک ماده باکتریایی باالی نقص به                                                    

 های باکتریاییهای سطحی با استفاده از سلولبررسی نقص مختلف مراحل . شماتیک1شکل 

 

با این  شود.دیده می ها با روش موجودموجود مانند مایع نافذ و ذرات مغناطیسی، برخی شباهت NDTهای در مقایسه با روش

قبیل اندازه، تحرک، چسبندگی،  های باکتریایی ازی وسیع شاخصهدلیل گسترهجای مایع نافذ، بهوجود، استفاده از باکتری به

توانند موجب افزایش حساسیت روش های زنده میباشد. این شاخصههای بقا دارای پتانسیل بیشتری میتولید مثل و شاخصه

ی ماده است، شود. براساس ویژگی مویینگی و ویسکوزیته که تنها های سطحی در مقایسه با روش مایع نافذبرای بررسی نقص

 عنوان روشی فعال در برابر روش غیرفعال مایع نافذ در نظر گرفته شودتواند بهمی NDTجدید  ت، روشدر این صور

(Dreeszen, 2003) .در  مانند آنچه که)باشندکه در حال حاضر متداول می کارنتهای مبتنی بر فراصوت یا ادیدر روش

های ناخواسته جلوگیری بایست از تشکیل بیوفیلم، می(شودها و تانکرهای سوخت کشتی و هواپیما دیده میبازرسی لوله

ها و چسبیدن آن به های باکتریدهد، یعنی از شاخصهعکس این رخ می که در این مقاله،در حالی. (Carvalho, 2007)شود

 شود.ها سود برده میسطح جهت بررسی و آشکارسازی نقص

باشند و از طریق یک ماتریس اگزوپلیمری، ساختاری به های دیگر میهای باکتریایی قادر به چسبیدن به سطوح و سلولسلول

ها های سطحی، این بیوفیلم. هنگام بررسی نقص(Costerton  and Lewandowski, 2007)دهندنام بیوفیلم را شکل می

حال، روش مضر باشند. با اینتوانند برای سطوح مواد توانند مشکالتی را ایجاد کنند. برای مثال با ایجاد خوردگی زیستی، میمی

 جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ها، درکاهش ضرر خواهد بود که از تشکیل بیوفیلم جلوگیری شود.در صورتی بی NDTکنونی 

 عالوه بر این در پایان آزمون و آشکارسازی نقص، نقش دارد. زمان نفوذ، جلوگیری از چسبیدن سلول و تولید مواد اگزوپلیمری
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بسته  های باکتریایی هستند.ها عاری از سلولاطمینان حاصل شود که آن توانند استریل شده تارفته در آزمایش، می کارمواد به

 انجام گردد. های شیمیایی و یا تنها با خشک کردنتواند با حرارت، نور فرابنفش، افزودن ترکیبماده، استریلیزاسیون می به نوع

آوری برای دور ریختن یا بازیافت وجود ندارد و آئروسلی تشکیل مایعات زیان چرا که ده،روش مذکور سازگار با محیط زیست بو

 شود.نمی

 

 
 ( ماده ضدباکتریاییb( پرتوی فرابنفش )aبا استفاده از ) 5کشتن باکتری در مرحله  . تنوع2شکل 

 

تنها  است، زیرا برای اپراتور ه خطرات بیولوژیکیگونبدون هیچو ضرر کاماًل بی بایست تاکید نمود که این روش نوآورانهمی

       در این روش  0 های در گروه خطرشوند. تنها میکروارگانیسمزا( انتخاب میغیربیماری)پاتوژنی های غیرهای باکتریگونه

ایجاد منجر به  فردی و اجتماعی اندکی داشته و ، خطرات0 دارای سطح خطرهای میکروارگانیسم کارگرفته خواهند شد.به

وجود دارد که  ضررهای محیطی بیباکتری از تنوع زیادی ،0در میان گروه  شوند.نمی بیماری در افراد یا حیوانات بالغ سالم

ی ما ایفای نقش در زندگی روزانه های آنکه گونه . مانند باکتری رودوکوکوس اریتروپولیسکار روندرا بهاین روش  درد نتوانمی

 Carvalho and) ددار پراکندگی ، از عمق دریا تا رسوبات ساحلی، و از اقیانوس تا  قطبسطح دریا تا درون خاک از کرده و

Fonseca, 2005). 

 

 روش تحقیق 
تر ارائه گردید، که پیش های دقیقی در شرایط مختلف انجام شد تا فرضیاتی، آزمایشNDTجهت تأیید اعتبار روش جدید 

 تأیید شوند.

 

 های باکتریاییسلول -1

در  های جذاب آنبوده و که شاخصه DCL14ی رودوکوکوس اریتروپیلوس کارگرفته شده، از گونههای باکتریایی بهسلول

 به اختصار آورده شده است.  0جدول 

 
 DCL14ی رودوکوکوس اریتروپولیس .  مشخصات باکتری گونه1جدول 

 منبع کربن کاربردی سطح کشش (دمای بقا ) شکل بُعد گِرَم

 اتانول یا هگزادکان 22 28: مطلوب:24-35 کوکوئید یا میله ای 05-9/1 مثبت

 

 نقص

 باکتری
پرتو  باکتری

 فرابنفش

ی ماده

یضدباکتریای  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ها و سپس رسوب داده شده و در نهایت تثبیت شد. سلول باکتریوم، توسط بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه میالد تهران ایزوله

و یا نسبت  (%99با اتانول خالص) %25/1با نسبت حجمی  نیماده معد mL21که حاوی  mL 011مایر های ارلنفالسک در

ی درجه 28ها در شیکر دوار، در دمای سلول تکثیر یافتند. عنوان منبع کربن،به سیگما( %99هگزادکان)-با ان %25/1حجمی 

شو داده شده وشست اهآوری و پس از سانتریفیوژ، سلولدر پایان فاز رشد، جمع رشد داده شده و rpm 211گراد و دور سانتی

افزوده شد  ،باکتریایی 2پذیریکیت زیست ور گردیدند. برای سوسپانسیون سلولی،غوطه (mM51و  pH=7و در بافر فسفات )

(Lµ 5/1 درLµ511 کیت حاوی .)اسید نوکلئیدی با رنگ سبز فلورسنتی  مخلوطی از سوسپانسون باکتریاییSYTOs9   که(

دار کرده دیده را رنگبا غشاهای آسیب هاییکه تنها باکتری) بود آورد( و پروپیدیوم ُیدیدها را به رنگ سبز در میی باکتریهمه

 دهد(.های مرده میرا زمانی که هر دو مورد وجود دارند، کاهش داده و رنگ قرمز به سلول SYTOs9فلورسنتی  و رنگ سبز

 

 هایابی نمونهمشخصه -2

و مس انتخاب گردیدند. این مواد معموالً در کاربردهای  AA1100، آلیاژ آلومینیوم AISI304Lنزن ی فوالد زنگسه ماده

ی کوچک، با مورفولوژی هایی با اندازهنقص مهندسی، شامل ساخت قطعات در ابعاد کوچک متداول هستند. هدف ایجاد

عمدًا ط با هندسه، قابلیت ساخت مناسب و دارای ارزیابی آسان بود. بنابراین شناخته شده، با شکل مشابه، شامل فاکتوری مرتب

با بارهای مختلف، جهت دستیابی به عمق نفوذهایی با ابعاد  MitutoyoHM-112ها با استفاده از نافذ میکروسختی نقص

های مخالف ای بین وجهبعی با زاویهدارای شکلی مر مد نظر قرار داده شد. هرم ویکرز سختی ویکرز بنابراینمختلف ایجاد شد. 

 کرد.  تواند محاسبه( میdو عمق آن) (Lمربع) ای میان طول جانبیباشد. بنابراین رابطهدرجه می 036برابر 

 (.3شکل ) .است 0ی رابطه این تساوی تقریباً برابر با

 (0)  (2 /o 036)× tg 2 (L=d ×5  

 

 
 (تصویری مقطعی از عمق نفوذbبعدی از نفوذ و )(تصویر سهaهای هرمی )نقص ی هندسی و ابعادیه. شاخص3شکل

 

ها برابر با میان فرورفتگی یفاصله باشد.تولید شده در فوالد، آلومینیوم و مس می هایی ماتریس نقصدهندهنشان ،4شکل

اطمینان از این مسئله است که در کنار نقص  ی ماتریسبندهدف این ترکیب باشد.می و ستون میکرومتر در ردیف 311

ی نقص کوچک وارد منطقه تا اطمینان یابیم که سوسپانسیون باکتریایی اگر یک نقص بزرگ وجود داشته باشد، کوچک همواره

انند م)حذف و محدودیت فیزیکی روش  شود. در نتیجه عامل نبود سوسپانسیوننشد، حتماً وارد نقص بزرگ کناری آن می

                                                           
2 viability 
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ی تشخیص معین، تخمین زده بنابراین یک محدوده باشد.عامل می( ی مویینگیپدیده و همچنین هااندازه و تحرک باکتری

 خواهد شد. 

 

 
 ( مسd) ( فوالد وcها در آلومینیوم )( نقصb( نمایش تصویری )aهای تولید شده و منبع آن  )نقص . ماتریس4شکل 

 

 باشد.نیوتن می 011تا  0تحت بارهای مختلف از  نافذ ویکرز ی عمق و طول کناری تولید شده بادهندهنشان 2جدول

 
 های تولید شده با بارهای مختلف در مواد تحت آزمایشعمق نقص .2جدول 

 برحسب میکرومتر(  L /d) منبع نقص (d)عمق  ( وL)طول کناری 

 ع نقصمرج (Nبار) آلومینیوم فوالد مس

01309/20 9605/0905 026/2505 011 A 

74/05 6809/0309 9205/0807 51 B 

5703/0006 52/0105 7000/0404 31 C 

4700/905 4009/805 5609/0005 21 D 

3304/608 2903/509 3900/709 01 E 

2406/5 2100/400 2802/507 5 F 

0703/305 0404/209 2003/403 5/2 G 

907/2 807/008 0207/206 0 H 

 

 انجام آزمایش -3

آمده است. سطح با  0کار رفته در شکل گردید. روش آزمایش به ی تکرارچندین بار برای هر ماده هاماتریس مشابهی از نقص

های فلورسنتی که با رنگ از سوسپانسیون رودوکوکوس اریتروپولیس g/L0 در هوای آزاد خشک شد. شو داده ووالکل شست

 داری گردید.دقیقه نگه 5تا  105برای مدت زمانی بین  بود، در هر ماتریس و سطح کناری آن ریخته شد و دهآمیزی شرنگ

 ها حاصل شود و آنقدر کوتاه بود کههای باکتریایی درون نقصقدر طوالنی بود تا امکان ورود سلولزمان انتخاب شده آن بهترین

 ود نداشت.ها به سطح وجناپذیر سلولچسبیدن برگشت امکان

طور دقیقی پاک شد. همانند روشی که صورت مکانیکی و بهمایع اضافی به ،(a5شکل )پس از رسوب سوسپانسیون باکتریایی 

 Olympus CX40و با استفاده از میکروسکوپ  را با میکروسکوپ فلورسنتی هارود. هر ماتریس از نقصکار میدر مایع نافذ به

این امر  های مرده قرمز رنگ بودند.و سلول های زنده دارای رنگ فلورسنتی سبزین نور، سلولمشاهده و بررسی شدند. تحت ا 
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تصویرها با استفاده از  کنند.فلورسنت را منتشر نمی هازمینهپس آورد. زیراها را حاصل میهای درون نقصسلول امکان دیدن

 گرفته شدند. Image-Pro Plusو نرم افزار   Evolution TM MP5.1 CCDدوربین رنگی 

 
a                                                                                                 b 

 
نقص ایجاد  ها درون( مشاهده باکتریb) سه نقص در مس رسوب داده شده روی (a). سوسپانسیون باکتریایی در مواد آزمونی 5شکل 

 شده بر روی فوالد

 

  هاافتهی

ی دهنده، نشان6باشد. شکلهای بسیار کوچک در ماده مینمایش نقص های باکتریایی روشی اثربخش برایسوسپانسیون سلول

 های باکتریایی در آن وجود دارند. باشد که سلولهایی میماتریس نقص

باشند. با نفوذ مختلف قابل تشخیص می هایی قرمز( در هر ماده در زمانها)مشخص شده با دایرهترین نقصی کوچکمشاهده

-به)شوندتر در مواد آشکارتر میهای کوچکتوان شاهد بود که با افزایش زمان نفود سوسپانسیون، نقصشکل می استفاده از این

 باشند.چسبیدن به سطح کافی نمی ها در عمق نقص وتر برای حرکت باکتریهای نفوذ کوتاه. یعنی زمان(جز در مورد مس

 یابد.افزایش می ترهای کوچکباشد که این زمان برای نقصسطح الزم می ها بهبرای نفوذ باکتری زمانی معین

به فقط سی ثانیه برای آلومینیوم و فوالد  میکرومتر نیازمند 41طول کناری  میکرومتر و 8تر با عمق های کوچکنقص

باشد. به هر روی، دقیقه می 4بیشتری در حدود  کرومتر، نیازمند زمانمی 4تا  3عمق  هایی باکه برای نقصباشند، درحالیمی

داری سوسپانسیون باکتریایی روی سطح ماده وجود ندارد. زیرا این امر امکان بعد از گذشت زمان مشخص، اثرات مفیدی از نگه

ی تشخیصی محدوده . بنابراینها وجود داردناپذیر سلولچسبیدن برگشت تر را از بین برده و خطرهای کوچکنقص تشخیص

شود که این امر به ماده بستگی دارد. تماس مشخص می ی نقص برای زمان معینوجود دارد که براساس آن کمترین اندازه

 نشان داده شده است. 7برای مواد آزمایش در شکل عنوان تابعی از زمان نفوذترسیم کمترین عمق و طول، به

تشخیص  های بیشتر، اینمیکرومتر بدست آمد که برای زمان 3/4با عمق  Gی ینیوم در نقطهدقیقه برای آلوم 4زمان نفوذ 

در مس  بدست آمد.  میکرومتر 9/2ی دقیقه برای کوچکترین نقص با اندازه 4و در زمان  تفاوتی ندارد. همین زمان برای فوالد

 تأثیر ضدباکتریایی آن های باکتریایی بر اثرتخریب سلولمس سبب  دقیقه، 3افزایش زمان نفوذ به باالتر از  مشاهده شد که با

 ای درهای مرده و کاهش قابل مالحظههای طوالنی برای تخلیه در مس منجر به تعداد فراوانی سلولزمان گردید. در حقیقت،

 ای وجود نداشت.دهسلول زن دقیقه، 5عمالً پس از  دقیقه گردیده و 4ی آشکارسازی پس از زمان در معرض قرارگیری محدوده
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 های نفوذ مختلف در مواد مورد بررسیبرای زمان( های قرمزدایره)های تشخیص داده شده . کوچکترین نقص6شکل 

 آلومینیوم فوالد مس
 زمان)دقیقه(

3 

2 

0 

5/1  

4 

5 

 مواد تحت آزمایش
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 3زمان  تواند پس ازمی میکرومتری 8/6ی آشکارسازی عمق محدوده شناخته شده است. بنابراین امروزه اثر ضدباکتریایی مس

ی جالب در مقایسه با دیگر مواد آزمایش است. به این نکته بایستی دقت کرد این یک نتیجه مین زده شود.دقیقه در مس تخ

 است. دقیقه، دیگر باکتری برای تشخیص نقص باقی نمانده 5که برای زمان نفوذ 

گونه که در رد. همانک( کمک می6یی آشکارسازی )مرحلهآزمایش دیگری بر روی فوالد انجام پذیرفت که به مطالعه مرحله

ی آن با چشم ها افزایش یافت تا امکان مشاهدهنقص سرعت رشد باکتریایی درون تعریف شده است. به این منظور 0شکل

 پذیر باشد.مسلح امکان

   ها برای مدت زمانی مناسب، براساس زمان نفوذ بهینه که قبالً بدان اشاره شدسلول ها،تحریک رشد سلولی در نقص جهت

برداشته  سازی گردید و مایع اضافیسطوح رسوب داده شدند و پس از آن سطح پاک دقیقه برای فوالد(، روی 4عنوان مثال به)

عنوان منبع به اتانول خالص %25/1که دارای نسبت حجمی  قرار داده شدند ی معدنی استریلماده ها درونسپس نمونه شد.

و  گرادی سانتیدرجه 28قرار داده شدند و در دمای  های فالکنها در تیوبنمونه کربن بوده تا امکان رشد سلولی حاصل آید.

 شد.ارزیابی می ای موادی مستقیم و دورهانکوبه شدند. رشد سلولی با مشاهده دور بر دقیقه 211

 هاها بر روی نقصساعت است. این کلونی 07های فوالدی پس از باکتریایی را در نمونه هایی کلونیدهندهنشان a8شکل 

ای در بهبود قابل مالحظه توان آن را با چشم غیرمسلح دید.باشند که میمی دارای شکلی کروی و محدب شکل گرفته و

عمق(  میکرومتر 0/4میکرومتر طول و  0/21) Fی آشکارسازی حاصل شده و در مورد فوالد امکان شناسایی نقص مرجع مرحله

باشد. با این وجود افزایش زمان جدید می ی قابلیت عملکرد روشدهندهوضوح نشانمد. این امر بهوجود آبا چشمان غیرمسلح به

دلیل استفاده از سطوح به موجب ایجاد خوردگی زیستی b8گونه که در شکل همان ساعت 24در معرض قرارگیری به بیش از 

گونه که ، زیرا همانبردکار در مورد مس به توانرا نمیور شود. با این وجود، فرایند مذکباکتری رودوکوکوس اریتروپولیس می

 یبررسی شده نیازمند استفاده مجدد باشد، بایستی مرحله اگر قطعه تر شرح داده شد، مس خواص ضدباکتریایی دارد.پیش

 یی انجام داد.های شیمیایی را با دقت باالکنندهی فرابنفش یا پاکاستریلیزاسیون با فرآیندهایی مانند گرما، اشعه
 

 
 

 ی تشخیص نسبت به زمان نفوذ برای مواد تحت آزمایش . تغییر محدوده7شکل 

 

 

 

(زمان نفوذ )دقیقه  

عمق نقص 

()میکرومتر  

 کنار نقص

(میکرومتر)  

ومآلومینی  مس فوالد 
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a                                                                                                   b 

 
زمان قرار  افزایش براساس ( خوردگی زیستیbرسی شده با چشم مسلح )های برنقص (a)های فوالدی پس از مراحل رشد نمونه .8شکل 

 گرفتن در معرض فرآیند

 

  گیریبحث و نتیجه
های کوچک های سلولی باکتریایی برای آشکارسازی نقصکه مبتنی بر استفاده از فیلم NDT در این تحقیق یک روش جدید

برای  اریتروپولیس های باکتریایی رودوکوکوسسلول وسپانسیونی ازمشخص شد که س گردید. اعتبار ، ارائه و تأییدبودسطحی 

 باشد.های کوچک سطحی در آلومینیوم و فوالد مناسب میدادن نقصنشان

ها های باکتریایی ترجیحاً به نقصسلول هایی برای تأیید فرضیات بنیادین این روش انجام پذیرفت. مشاهده گردید کهآزمون

های اضافی، درون نقص باقی ماندند. این امر حتی در ا چسبیده و حتی پس از حذف مکانیکی باکتریهنفوذ نموده و به آن

 پذیر بود.های مغناطیسی و الکتریکی امکانهای دارای شاخصهبدون استفاده از باکتریبیرونی و  عوامل محرک غیاب

اریتروپولیس کنترل شده و زمان  باکتریایی رودوکوکوسها، تنها با پدیده مویینگی برای های ذکر شده درون نقصنفوذ باکتری

ی آشکارسازی برای هر ماده تحت شرایط آزمون مشخص ها به ماده بستگی داشت. محدودهالزم نفوذ برای آشکارسازی نقص

ن نفوذ برابر با میکرومتر برای مس، در زما 8/6میکرومتر برای فوالد و  9/2میکرومتر عمق برای آلومینیوم،  3/4شد که برابر با 

کارگیری در این تحقیق مشخص شد که امکان آشکارسازی با به ای بودیم.دقیقه 3دقیقه بود. تنها برای مس شاهد زمانی  4

 ای شامل درصد متوسطی از کربن وجود دارد. این پدیده با چشم غیرمسلح قابل مشاهدهها در منطقهرشد باکتریایی درون نقص

  مشاهده شد. های باکتریاییگرفتن در معرض سلولساعت قرار 24پس از  در فوالد ار خوردگی زیستیاست. با این وجود، آث

ها ها درون نقصی باکتریبهینه بایست زمان نفوذها بود، میکنشی متفاوت در برابر باکتریکه هر ماده دارای برهمدلیل آنبه

گونه که مشاهده شد، رفتار ضدباکتریایی مس در برابر د. همانشبا آزمایش تعیین می ی آشکارسازیتعیین محدوده جهت

های میدانشود، برای تحقیقات آینده، پیشنهاد می های مذکور، سبب کاهش زمان استفاده از باکتریوم برای این ماده بود.سلول

های باکتریایی سلول رایب ی نفوذی آشکارسازی با افزایش اثربخشی در مرحلهالکتریکی و مغناطیسی جهت بهبود محدوده

 .گرفته شودکار خاص، به
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Albella Paolo, González Francisco, Moreno Fernando, Videen Gorden. (2011). Detection and characterization of 

nano-defects located on micro-structured substrates by means of light scattering. International Technology. 

(2011). 1-20 

Carvalho CC, Fonseca MMR. (2005). The remarkable Rhodococcus erythropolis. Applicable Microbiology 

Biotechnology.67 (2005). 715–726 

Carvalho CC. (2007). Biofilms: recent developments on an old battle, Recent Pat Biotechnology. 1  (2007). 49–

57 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Carvalho CC. (2012). Biofilms: new ideas for an old problem. Recent Pat Biotech. 6 (2012). 13–22 

Costerton JW, Lewandowski Z, Caldwell DE, Korber DR, Lappin-Scott HM. (1995). Microbial Biofilms, 

Annuation Revolution Microbiology 49 (1995). 711–745 

Dreeszen Paula. (2003). The key to understanding and controlling bacterial growth in automated drinking water 

systems. 2nd ed Edstrom Industries. (2003) 

Jakubovics NS and Kolenbrande PE. (2010). The road to ruin: the formation of disease- associated oral biofilms. 

Oral Dis. 16 (2010). 729–739  

Lin HD. (2008). Tiny surface defect in section of electronic passive components using discrete cosine transform 

decomposition and cumulative sum techniques. Image Vision Com. 26 (2008). 603–621 

Lockie k, Binns M, Fisher J, Jobbins B. (1992). Assessment of the deformation of the bateman bipolarhip-

prosthesis inner bearing due to moisture absorption and creep. Injection International Journal Care Injured 23 

(1992). 11-116 

Mahendran V and Philip J. (2013). Naked eye visualization of defects in ferromagnetic materials and 

components. NDT E International 60 (2013). 100–109 

Meng JH, Loh NH, Fu SB, Tay BY. (2010). Replication and characterization of 316L stainless steel micro-mixer 

by micropowder injection molding. J. Metal Alloys. 496 (2010). 293–299 

Siores AS, Swallow LM. (2008). Bacterial magnetic particles for applications in NDT&E, detection of flaws and 

cracks in sample materials. In: Proceedings of the 17th world conference on non destructive testing, 

Shanghai,China. (2008)  

Siores Elias, Lamb Andrew and Swallow Lee. (2007). Bacterial magnetic particles for potential applications in 

nanoscale NDT&E. Proceedings of fourth international conference on NDT. China. Crete-Greece. (2007). 1-6 

Sliker LJ, Kern MD, Schoen JA, Rentschler ME. (2012). Surgical evaluation of a novel tethered robotic capsule 

endoscope using micro-patterned treads. Surgical Endoscopy Intervent Technology. 26 (2012). 2862–9 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

