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  فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري
  1_____________________________________________________________  91زمستان ،  4تا  1، صفحات  59، شماره  دهمهفسال 

    
  

  خاصیت ضد میکروبی نانوذرات اکسید روي 
  

، 6، زهرا پاکباز6، رامینا محبوبی5،  فرزاد رضایی4*،  محمد حسن شیرازي3، رضا رنجبر2، داود افشار1زیبا ویسی ملکشاهی
  7سارا حاجی خانی

  
  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژي میکروبی .1
  دکتراي تخصصی باکتري شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوي  .2
  ولوژي ملکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا تهرانمتخصص باکتري شناسی، دانشیار مرکز تحقیقات بی .3
  گروه پاتوبیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهرانمتخصص باکتري شناسی، دانشیار  .4
  کارشناس شیمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب .5
  دانشجوي کارشناسی ارشد میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران .6
  میکروب شناسی گروه پاتوبیوژي دانشکده بهداشت  کارشناس .7
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  مهر نود و یک : مرداد نود و یک                                پذیرش براي چاپ: دریافت مقاله
  

  چکیده 
هدف از انجام این . ، داراي خاصیت ضدباکتریایی بر علیه باکتریهاي گرم مثبت و گرم منفی استZnOنانو ذره  : سابقه و هدف
  . می باشد باکتري هاي ایجاد کننده عفونتهاي بیمارستانیبر  ZnOاثر نانو ذره مطالعه تعیین 

عملیات کرونا . نتیمتر براي انجام عملیات پالسما ي کرونا تهیه و شسته شدسا 20x20شش نمونه پارچه ي نایلونی در ابعاد : روش کار
بعد از تهیه محلول حاوي نانوذرات و تهیه محیط کشت ، باکتري هاي استافیلوکوکوس اورئوس و . در شش شرایط مختلف انجام گردید

از روي شمارش تعداد کلنی باکتري ها . به گردیدساعت انکو 24درجه سانتی گراد به مدت  37اشریشیاکلی در محیط تریپتیکاز آگار 
  .قدرت ضدباکتریایی نانوذره محاسبه گردید

  .  بیشتر شده  و تعداد کلنی ها کاهش یافت ایی اکسید روي با افزایش قدرت و تعداد دور پالسما میزان فعالیت ضد باکتری: یافته ها
میزان جذب نانو ذره ي اکسید روي  ت و تعداد دور کرونا می باشد کهمیزان قدرت خاصیت ضد باکتري متناسب با قدر: نتیجه گیري

یافته هاي تحقیق نشان می دهد که پارچه هاي داراي نانو ذرات روي روش امید بخش در حذف . می دهد نشانرا بر روي نمونه ها 
  .باکتریها از پارچه ها می باشد

  ، اشریشیاکلیاورئوس،  وس، استافیلوکوکZnOنانو ذره   :واژگان کلیدي
  
  

  مقدمه 
منسوجات و مواد رنگ زاي مصرفی براي رنگ رزي آنها محیط هاي مغذي 

لذا براي جلوگیري از کلنیزاسیون . براي رشد باکتري ها محسوب می شوند
باکتریها، ساخت منسوجاتی که داراي خاصیت ضدباکتریایی باشند از اهمیت 

صوصیت هاي غیر معمول نوري، ذرات نانو به خاطر خ. باالیی برخوردار است
). 1(شیمیایی، فوتوالکتروشیمیایی و الکتریکی، مورد توجه دانشمندان هستند

مشخص شده است که بسیاري از فلزات سنگین در غلظت هاي بسیار کم، 
مکانیسم اصلی تاثیر نانوذرات بر روي باکتري ها . باکتري ها را از بین می برند

). 3و2(ن و تخریب دیواره سلولی می باشد، پروتئیDNAاز طریق آسیب به 
فلزاتی نظیر مس، روي و کبالت از جمله مواد ضد باکتري موثر براي تکمیل 

نانو ذرات نقره نیز براي . خاصیت ضد باکتریاي منسوجات به شمار می روند
بسیاري از باکتریهاي گرم منفی و گرم مثبت این خاصیت را دارا هستند اما 

در شکل ). 4(هاي انسانی و پستانداران نمی رساندهیچ ضرري به سلول 
صنعتی، پارچه ها را با نانو ذرات مختلفی مانند نانو ذره نقره سترون کرده و از 
آنها به منظور جلوگیري یا به حداقل رساندن تاثیر باکتري هاي آسیب زا، مانند 

ز مهم یکی ا). 5(استافیلوکوکوس اورئوس، در بیمارستان ها استفاده می کنند
است که در بسیاري از کشورها در مقیاس  (ZnO)ترین نانوذرات، اکسید روي 

مکانیسم عمل اکسید روي نیز شبیه سایر نانو ). 7و6(صنعتی استفاده می شود
با ). 8(ذرات است ولی بیشتر از طریق تخریب دیواره باکتري عمل می کند

ز پرکاربردترین نانوذرات توجه به این ویژگی نانوذره اکسید روي به عنوان یکی ا
براي مقابله با باکتري هاي گرم منفی و گرم مثبت مورد استفاده قرار گرفته 

باکتري هاي ایجاد بر  ZnOهدف از انجام این مطالعه تعیین اثر نانو ذره . اند
  . می باشد کننده عفونتهاي بیمارستانی
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  2___________________________________________________________________________________ نانو ذره اکسید روي

  
  روش کار 

سانتیمتر براي انجام عملیات  20x20نمونه پارچه نایلونی در ابعاد  6
در کرونا با قدرت ده هزار و پنج هزار . پالسماي کرونا تهیه و شسته شد

متر در  2دستگاه در سرعت . دور بود 20و  30، 50عداد پاساژها وات ت
  . میلی متر قرار داده شد 3دقیقه و فاصله ي الکترود ها از یکدیگر 

نمونه ها براي رنگ رزي و الصاق نانو ذره ي اکسید روي، به واحد رنگ 
فرایند الصاق نانو ذره به پارچه هم زمان با رنگ رزي . رزي انتقال داده شد

پس از آماده سازي نمونه ها یک گرمی از پارچه هاي کرونا . ورت گرفتص
شده و تهیه نسخه رنگ رزي، حمام رنگ رزي با رنگ زاي اسیدي 

آماده  شد و با توجه به حجم حمام ها، از ) Nylosan Red(سوپرمیلینگ 
، ppm 400و  200امولسیون حاوي نانو ذره براي رسیدن به دو غلظت 

شش ( حمام رنگ رزي  13در نهایت، . حمام ها اضافه گردیدمحلول نانو به 
نانو ذره و حمام  ppm 400و شش حمام با غلظت  200حمام با غلظت 

در هر غلظتی از نانو ذره کرونا با قدرت ده . آماده شد) آخر بدون نانو ذره  
دور، و پنج هزار وات، تعداد پاساژها  20و  30، 50هزار وات، تعداد پاساژها 

  .   دور، اعمال شد 20و  30، 50
از هر یک از پارچه هاي رنگ شده دو قطعه نمونه به اندازه یک سانتی متر 

  . مربع تهیه و در درون دو لوله آزمایش استریل قرار داده شد
میلی  500گرم از تریپتیکاز سوي آگار به  40جهت تهیه محیط کشت، 

دن کامل جوشانده محیط کشت تا شفاف ش. لیتر آب مقطر اضافه گردید
باکتري هاي . اتوکالو گردید 121دقیقه در دماي  15شد و سپس به مدت 

استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی روي محیط کشت تریپتیکاز سوي 
میلی لیتر  10یک لوپ از هر کدام از باکتري ها به . آگار کشت داده شدند

ي باکتري را به سرم فیزیولوژي حاو.  سرم فیزیولوژي استریل اضافه شد
میلی لیتر از این محلول به هر کدام از  1غلظت یک ده هزارم رسانده و 

لوله هاي حاوي نمونه به مدت . نمونه هاي درون لوله آزمایشگاه اضافه شد
پس از  گذشت  . درجه سانتی گراد انکوبه شدند 37ساعت در دماي  24

برداشته و در پلیت میلی لیتر از محلول هر لوله آزمایش  1/0این مدت،  
درجه  37ساعت در دماي  24سپس به مدت . کشت باکتري پخش گردید

براي بررسی میزان رشد باکتري از سپس پلیت ها . سانتی گراد انکوبه شدند
. انکوباتور خارج و شمارش کلونی هاي رشد کرده در پلیت ها انجام شد

انو ذره ي اکسید مقادیر بدست آمده براي نمونه هاي کرونا شده که حاوي ن
روي بودند، با نمونه ي شاهد مقایسه شده و میزان قدرت ضد باکتري بر 

  ).9- 12(حسب درصد محاسبه گردید
  

  یافته ها
تعداد کلونی هاي رشد کرده در نمونه ي شاهد براي باکتري 

 600کلونی و براي باکتري  اشریشیاکلی  300استافیلوکوکوس اورئوس 
میزان رشد باکتري اشریشیاکلی نسبت به رد موادر تمامی . کلونی بود

  ). 2و  1جدول (استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر مشاهده شد
  
  
  
  
  
  
  

میزان قدرت ضد باکتري نمونه هاي نانو ذرات در غلظت :  1جدول 
  هاي متفاوت بر استافیلوکوکوس اورئوس

شماره ي 
  نمونه

غلظت نانو ي بکار 
گرفته شده 

(ppm)  

قدرت کرونا ي 
شده  اعمال

(watt) 

تعداد دور 
  کرونا

درصد قدرت ضد 
  باکتري

1  
2  
3  200  

10000  
50  
30  
20  

96%  
60%  
60%  

4  
5  
6  

5000  
50  
30  
20  

73%  
53%  
33%  

7  
8  
9  400  

10000  
50  
30  
20  

78%  
73%  
60%  

10  
11  
12  

5000  
50  
30  
20  

60%  
46%  
33%  

  
میزان قدرت ضد باکتري نمونه هاي نانو ذرات در غلظت :  4جدول

  ي متفاوت بر اشرشیاکلیها
شماره ي 

  نمونه
غلظت نانو ي بکار 

گرفته شده 
(ppm)  

قدرت کرونا ي 
اعمال شده 

(watt) 

تعداد دور 
  کرونا

درصد قدرت ضد 
  باکتري

1  
2  
3  200  

10000  
50  
30  
20  

100%  
94%  
60%  

4  
5  
6  

5000  
50  
30  
20  

94.6%  
92.6%  
33.3%  

7  
8  
9  400  

10000  
50  
30  
20  

100%  
96%  
96%  

10  
11  
12  

5000  
50  
30  
20  

95%  
92.5%  
80%  

  
  بحث

روش هاي متعددي به منظور ایجاد خاصیت ضد باکتریایی بر روي 
در . منسوجات بکار برده شده است که یکی از این مواد نانوذرات هستند

که بر روي پارچه هاي ) ZnO(این مطالعه از نانو ذره ي اکسید روي
تاثیر آن بر روي باکتریهاي گرم مثبت نایلونی اضافه می شود براي ارزیابی 

در این مطالعه نیز همانند مطالعات سایر محققین . و گرم منفی استفاده شد
میزان قدرت خاصیت . این ماده خاصیت ضد باکتریایی از خود نشان داد

ضد باکتریایی نانو ذره اکسید روي متناسب با قدرت و تعداد دور کروناي 
طالعه نیز همین نتیجه مشاهده گردید که اعمال شده است که در این م

مشخص کننده ي میزان جذب نانو ذره ي اکسید روي براي هر کدام از 
  . نمونه ها می باشد

در مطالعه خانی و هم کاران نشان داده شده است که با استفاده از نانوذرات 
می توان رشد باکتري هاي بیماري زایی چون شیگال، اشریشیا کلی و 

بنابراین با استفاده از این نانو ذرات براي  ). 13(مهار کرد را کوساستافیلوکو
مقابله با میکروب هاي بیماري زا می توان در تولید البسه استفاده 

  ). 14(کرد
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در مطالعه  ما مشخص شد که میزان غلظت ممانعت کننده از رشد باکتري 
ها بسته به نوع باکتري ها متفاوت بوده و باکتري هاي گرم مثبت 

برخی از محققین اعتقاد دارند این حساسیت می . حساسیت بیشتري دارند
ره باکتري هاي گرم مثبت، فیزیولوژي این باکتري تواند مربوط به نوع دیوا

و انصاري   Dutta R.Kدر مطالعات). 15(ها و متابولیسم آنها باشد
مشخص گردید که خاصیت آنتی میکروبی نانوذره نقره تحت  تاثیر غلظت 
آن قرار دارد  که این موضوع با نتایج بدست آمده از مطالعه ما نیز مطابقت 

  ). 17و  16(دارد
این مطالعه با افزایش قدرت و تعداد دور پالسما میزان خاصیت ضد  در

 Selvamباکتریایی بیشتر شد که این موضوع با نتیجه حاصل از مطالعه 
S چنانچه نمونه هاي عمل شده با قدرت ). 18(و هم کاران مطابقت دارد

 دور کرونا در تمام نمونه ها بیشترین تاثیر را در مقابله 50وات با  10000

با باکتري ها از خود نشان داده اند، و کمترین تاثیر در مورد نمونه هاي 
  .  دور کرونا مشاهده می شود 20وات و  5000عمل شده در شرایط 

  

  نتیجه گیري
میزان قدرت خاصیت ضد باکتري متناسب با قدرت و تعداد دور کرونا می 

  می  نشانه ها میزان جذب نانو ذره ي اکسید روي را بر روي نمون باشد که
  

  
یافته هاي تحقیق نشان می دهد که پارچه هاي داراي نانو ذرات روي . دهد

  .روش امید بخش در حذف باکتري ها از پارچه ها می باشد
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