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Background and Aims: The use of microorganisms in the synthesis of metal
nanoparticles is known as an eco-friendly method. Moreover, because of the ability of
microorganisms to synthesize nanoparticles of various sizes, shapes and morphologies, this
method has gained extreme attentions in recent years. The aim of this study was, therefore, to
investigate the antimicrobial effects of silver nanoparticles synthesized by bacteria isolated from
agricultural soils of Kerman, Iran.
Materials and Methods: This study was carried out in 2014. Silver nanoparticles were
characterized by SEM, EDS and XRD analyzes. The antimicrobial effects of silver nanoparticles
were also assessed against some pathogenic bacteria.
Results: Of the 40 silver nanoparticle producing bacteria, the strains that were able to
produce silver nanoparticles with high antimicrobial activity yielded under different
environmental conditions, were selected. The results of scanning electron microscopy (SEM)
confirmed the presence of silver nanoparticles with a spherical shape. EDS analysis showed that
silver content of the particles was about 60 wt %. Sequence alignment and phylogenetic tree
results showed that M9 and B7 strains are closely related to Bacillus cereus and Pseudomonas
argentinensis, respectively, with 99% homology.
Conclusions: The results showed that the M9 and B7 strains can synthesize silver
nanoparticles with high antimicrobial effects under different environmental conditions.
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چکیده
زمینه و اهداف:

استفاده از میکروارگانیسمها در تولید نانوذرات فلزی روش مناسبی برای حفظ محیطزیست به

شمار میآید .از سویی دیگر به این روش به دلیل توانایی میکروارگانیسمها در تولید نانوذرات با اندازهها ،شکلها و
مورفولوژی های متفاوت در سال های اخیر بسیار توجه شده است .با توجه به این ویژگیها ،هدف از اجرای این
پژوهش ،بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقرة تولیدشده توسط باکتریهای جداسازیشده از خاکهای کشاورزی
استان کرمان است.

مواد و روش کار:

این پژوهش در سال  3131انجام شد .نانوذرات نقرة تولیدی ،با استفاده از میکروسکوپ

الکترونی روبشی و آنالیزهای  EDSو  XRDارزیابی شدند و اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقرة تولیدشده نیز بر روی
برخی از باکتریهای بیماریزا بررسی شد.

یافتهها:

از بین  04باکتری تولیدکنندة نانوذرات نقره ،سویههایی که توان تولید نانوذرات نقره با اثرات ضد

میکروبی باال و تولید شده در شرایط محیطی بودند ،انتخاب شدند .نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی ،وجود نانوذرات
نقره با اشکال کروی را تأیید کرد .همچنین آنالیز  EDSنشان داد که میزان نقرة شناساییشده در ذرات ،نزدیک به 04
درصد وزنی است .نتایج بهدست آمده از تطبیق توالی و درخت فیلوژنتیکی نشانگر آن بود که سویههای  M9و  B7به
ترتیب به باکتری باسیلوس سرئوس و سودوموناس آرجنتیننسیس به میزان  %33شباهت دارند.
نتیجهگیری :نتایج بیانگر آن است که سویههای  M9و  B7قادر به تولید نانوذرات نقره در شرایط مختلف محیطی
با اثر ضد میکروبی باال هستند.

کلمات کلیدی :تولید زیستی ،نانوذرات نقره ،باسیلوس ،سودوموناس ،اثر ضد میکروبی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
امروزه نانوذرات فلزی که با روشهای گوناگون سنتز
میشوند ،در زمینههای مختلف علمی و صنعتی کاربرد فراوانی
دارند ( .)0در فناوری نانو ،به دنبال کاهش اندازه و حجم ذرات،
افزایش سطح آنها صورت میگیرد و این موجب میشود که
اتمهای واقع در سطح ،بر خواص فیزیکی ذرات تأثیر بیشتری
داشته باشند و واکنشپذیری نانوذرات افزایش یابد .از طرف دیگر
با افزایش سطح ذرات ،فشار سطحی نیز تغییر میکند و منجر به
تغییر فاصلة بین ذرات و یا فاصلة بین اتمهای ذرات میشود (.)6
در حال حاضر در سنتز نانوذرات از روشهای فیزیکی ،شیمیایی و
بهویژه زیستی استفاده میشود .در این میان به تولید زیستی
نانوذرات توسط موجودات زنده توجه شده و بهعنوان روشی
سازگار با محیطزیست شناخته شده است .توانایی تولید نانوذرات

در موجودات پرسلولی مانند گیاهان تا موجودات تکسلولی مانند
باکتریها وجود دارد (.)9-1
بخش مهمی از پژوهشهای نانوبیوتکنولوژی ،مربوط به
بیوسنتز نانوذرات در اندازه و شکلهای متفاوت ،با کاربردهای
مختلف است .امروزه کاربرد نانوذرات فلزی در بیوتکنولوژی،
تحقیقات زیستدارویی ،و علوم داروشناسی و مهندسی بهصورت
تصاعدی رو به رشد است .تولید زیستی نانوذرات فلزی باعث
فراهم آمدن گسترة وسیعی از روشهای ارزانقیمت و نیز بیخطر
برای محیطزیست شده است ( .)7در این میان نانوذرات نقره و
طال ،به دلیل اندازه و شکل منحصربهفرد و نیز کاربردهای بالقوة
آنها در زمینههای پزشکی ،علوم دارویی و مهندسی ،بیشتر مورد
توجه هستند ( .)0 ,3از دیرباز از فلز نقره استفادههای گوناگونی
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حسینزاده و همکاران | بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقرة......

برای تولید نانوذرات نقره بهصورت برونسلولی بهره بردند (.)00
 Dasو همکاران نیز نانوذرات نقره را با استفاده از مایع رویی
کشت باسیلوس سرئوسسویة  CS11تولید کردند ( Pourali .)9و
همکاران توانستند تولید نانوذرات نقره را بهصورت بیوسنتز
برونسلولی از باکتریهای جداسازیشده از خاک انجام دهند (.)0
 Zakiو همکاران با استفاده از سویههای مختلف باکتریایی ازجمله
اشریشیا کلی،اسینتوباکترها و باسیلوس مگاتریوم ،توانستند به
تولید نانوذرات نقره دست یابند ( .)03همچنین بر اساس مدارک
موجود ،مشخص شده که نانوذرات نقرة تولیدشده توسط
باکتریهای مختلف به دلیل شکل و اندازة متفاوتی که دارند،
اثرات ضدمیکروبی متفاوتی را از خود نشان میدهند (,3 ,00 ,61
 .)9 ,0 ,0به همین دلیل با توجه به موارد گفتهشده ،در این
پژوهش ،تولید زیستی نانوذرات نقره توسط باکتریهای بومیِ
جداشده از خاکهای کشاورزی استان کرمان بررسی شده است و
خواص ضدمیکروبی نانوذرات نقرة تولیدشده علیه برخی از
سویههای باکتریایی بیماریزای استاندارد و جداسازیشده از
نمونههای بالینی نیز ارزیابی شده است.
مواد و روشها
گردآوری نمونهها و جداسازی باکتریها

نمونهبرداری و کشت نمونهها بر اساس روش ذکرشده
توسط  Dasو همکاران ( )4162با یک سری تغییرات صورت
گرفت ( .)9نمونههای خاک زمینهای کشاورزی از شهرستانهای
کرمان ،بم ،شهربابک و ارزوئیه در سطح استان کرمان گردآوری
شدند .پس از کنار زدن  5سانتیمتر از سطح خاک ،نمونههای
خاک برداشته و در ظروف بستة استریل نهاده شد و به آزمایشگاه
انتقال یافت .سپس از هر یک از نمونههای خاک دو رقت پیدرپی
( 61-6و  )61-4تهیه شد و هریک از رقتها در محیط کشت
) Nutrient agar (Merckدر دمای  31درجة سلسیوس به مدت
 42تا  21ساعت کشت شدند .هر یک از کلنیها بر اساس اندازه،
رنگ و شکل آن ،ایزوله و کشت خالص از آنها تهیه شد .سپس
در محیط حاوی  %31گلیسرول در  -41درجة سلسیوس برای
انجام آزمایشات بعدی ذخیره شدند.
غربالگری باکتریهای مولّد نانوذرات نقره

برای بررسی تولید نانوذرات نقره توسط هر یک از
باکتریهای جداسازیشده ،سویههای باکتریایی بهطور جداگانه
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میشده است؛ مثالً تهیه آلیاژهای دندانی ،عکاسی ،ابزار آشپزخانه
و یا ساخت جواهرات .همچنین به دلیل خاصیت ضد میکروبی
نقره ،این فلز برای درمان عفونتهای باکتریایی به کار میرفته
است .پژوهشها نشان میدهد که فعالیت ضد میکروبی نقره
بهشدت به برهمکنش این ماده با گروه تیولی وابسته است .نقره
جلوی تقسیم سلولی را میگیرد و پوشش سلولی را تخریب
میکند .سلولهای باکتری تحت تأثیر نقره بزرگ میشوند و
غشای سیتوپالسمی ،محتویات سیتوپالسمی و الیة بیرونی سلول
دچار مشکالت ساختاری میشوند ( ،)01اما با رشد استفاده از
آنتیبیوتیکها و مواد شیمیایی ضدمیکروبی ،استفاده از نقره
محدود شد ( .)3 ,66بااینحال امروزه به نانوذرات نقره نسبت به
نقره و مشتقات آن توجه بیشتری میشود؛ زیرا روشن شده که
اثرات ضدمیکروبی ،ضدبیوفیلمی ،ضدالتهابی و ضدسرطانی این
نانوذرات بسیار زیاد است (.)0
فناوری نانو ذره نقره باعث به وجود آمدن انقالبی شگرف در
مواد ضد میکروبی شده است .با توجه به گزارشهای تحقیقاتی،
نانونقره یکی از مقولههایی است که بهسرعت در بازار و صنعت
نانوبیوتکنولوژی نمایان شده ،رشد کرده و فعالیت ضد باکتریایی
قوی آن موجب شده که بسیاری به گسترش محصوالت نانونقره
روی آورند .از نانو ذره نقره بهعنوان دارو میتوان در درمان
بیماریهای پوستی ،انواع جراحات ،سوختگیها ،و عفونتهای
باکتریایی و قارچی استفاده کرد ( .)06از طرف دیگر در بسیاری از
مطالعات مشخص شده است که نانوذرات نقره با اختالل در انتقال
پیام سلولی ،باعث ایجاد اختالل در شبکة ارتباطی سلولی
میشوند .همچنین ،نانوذرات نقره در آسیب به  DNAو در افزایش
بیان مولکول پروتئینی کاسپاز  3و به راه انداختن مرگِ
برنامهریزیشدة سلولی (آپوپتوزیس) نقش دارند و بنابراین منجر
به میانجیگری و تکثیر سیگنالهای مرگ میشوند .این امر در
درمان سرطان بسیار پراهمیت است و امروزه تحقیقاتی بر روی
استفاده از نانوذرات نقره در درمان سرطانها انجام گرفته است
(.)09
سنتز میکروبی نانوذرات فلزی میتواند بهصورت
درونسلولی و یا برونسلولی انجام شود ( .)00-01سنتز نانوذرات
بهصورت داخلسلولی ،به روشهای مناسب برای لیز سلولی
نیازمند است ( ،)07درصورتیکه بیوسنتز با روش برونسلولی،
ارزانتر و سادهتر است ( .)9به همین دلیل در بسیاری از
مطالعات ،بیوسنتز نانوذرات بهصورت برونسلولی انجام شده است،
بهطوریکه محققین توانستند با استفاده از مایع رویی کشت

باکتریهای مختلف مانند اشریشیا کلی و اسپوروسارسینا
کرینسیس نانوذرات فلزی نقره و طال را تولید کنند ()0 ,3؛
 Saravananو همکاران نیز از مایع رویی کشت باسیلوس مگاتریوم

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  66شماره  ▐ 5اذر-دی 6311
در ارلنهای حاوی  51میلیلیتر محیط کشت
) ،(LB- Merckبه مدت  14ساعت در دمای  31درجة سلسیوس
با دور  641در شرایط هوازی کشت شدند .سپس در  2111دور
به مدت  65دقیقه سانتریفوژ شدند و مایع شفاف رویی از تودة
سلولی جدا شد .برای بررسی توانایی تولید نانوذرات نقره ،از
رسوب سلولی و مایع روییِ کشت استفاده شد و برای بررسی
تولید نانوذرات نقره ،مایع رویی کشت از فیلترهای  1/44میکرون
عبور داده شد و همچنین تودة سلولی در شرایط استریل سه بار
با سرم فیزیولوژی استریل شستشو داده شد .سپس مایع رویی
کشت ( 6:6حجمی /حجمی) و تودة سلولی باکتریایی
( )611cfu/mLهر یک جداگانه در معرض محلول نیترات نقره با
غلظت  6و  61میلیموالر به مدت  42-21ساعت ،در دمای 31
سلسیوس در تاریکی انکوبه شدند .در صورت دیده شدن تغییر
رنگ در محیط کشت ،هر یک از نمونهها ازنظر تولید نانوذرات
بررسی شدند .از نیترات نقرة  61میلیموالر برای کنترل منفی
استفاده شد (.)9 ,3
Luria-Bertani

تولید نانوذرات نقره در شرایط روشنایی و تاریکی :تولید
نانوذرات نقره در حضور نیترات نقرة  61میلیموالر در تاریکی /نور
با استفاده از تودة سلولی و مایع شفاف روییِ هر یک از باکتریها
بهطور جداگانه ارزیابی شد (.)9
تولید نانوذرات نقره در دماهای مختلف

تولید نانوذرات نقره در حضور محلول  61میلیموالر
نیترات نقره در تاریکی و نور و در دمای  21 ،31و  11سلسیوس،
با استفاده از تودة سلولی و مایع شفاف روییِ هر باکتری بهطور
جداگانه ارزیابی شد ( .)9از کنترل منفی (نیترات نقرة 61
میلیموالر) در کنار همة نمونههای آزمونشده استفاده شد.

نانوذرات نقره ،امواج الکترومغناطیس را در ناحیة مرئی طیف
( )211-211نانومتر جذب میکنند ( .)0طیفسنجی  UV–visدر
طول موج  311-111نانومتر انجام شد .برای انجام این کار111 ،
میکرولیتر از نمونة تغییررنگداده درون کووت ریخته شد و توسط
اسپکتروفوتومتر )(Shimadzu Lambda UV mini-1240 instrument
در دامنة  311تا  111نانومتر بررسی شد .از محیط کشت استریل
به همراه نیترات نقره بهعنوان کنترل منفی استفاده شد.
بررسی تشکیل رسوب  AgClدر حضور NaCl

برای بررسی اولیه تولید نانوذرات نقره به محلول
تغییررنگیافتة حاوی این ذرات NaCl ،با غلظت  1/5موالر افزوده
شد .تشکیل نشدنِ رسوب شیریرنگ  AgClنشانة حضور
احتمالی نانوذرات نقره است (.)61
بررسی تشکیل بلور توسط میکروسکوپ پالریزان

حضور بلورهای نانوذرات نقرة تولیدشده توسط مایع روئی
باکتریایی ،با روش  )4111( Al-Qadiو البته با کمی تغییرات
انجام شد ( .)60برای این منظور  411میکرولیتر نمونة
تغییررنگیافتة حاوی نانوذرات نقره بر روی اسالید شیشهای قرار
داده شد و توسط میکروسکوپ پالریزان) (OLYMPUS-BH2
مورد بررسی قرار گرفت .مشاهدة بلورهای سبزرنگ تأیید اولیة
حضور نانوذرات نقره بود (.)60
اندازهگیری  pHمحلول نانوذرات نقره

در مورد تمامی تیمارهای موردنظر که رنگ خرمایی
داشتند ،و احتمال نانوذرات نقره در آنها وجود داشت ،در چهار
بازة زمانی (پیش از تلقیح ،پس از  42ساعت ،پس از  21ساعت و
پس از  14ساعت) ،اندازهگیری  pHانجام شد.
بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقرة تولیدشده

آزمونهای تأییدی تولید نانوذرات نقره

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،تأیید اولیة تولید نانوذرات
نقره بر اساس تغییر رنگ محیط آزمون به دلیل تغییر ماهیت
مواد بهصورت نانوذره است ( .)0 ,61,60برای اطمینان از تولید این
نانوذرات ،آزمونهای تأییدی بر روی نمونههای باکتریاییای که
مشکوک به تولید نانوذرات نقره بودند ،صورت گرفت تا از حضور و
تولید نانوذرات فلزی در مقایسه با محلول نیترات نقره اطمینان
حاصل شود .از جملة این آزمونهای تأییدی ،بررسی جذب
نانوذرات نقره در ناحیة مرئی طیف ( )211-211نانومتر ،تشکیل
رسوب  AgClدر حضور  NaClو بررسی تشکیل بلور توسط
میکروسکوپ پالریزان بود.

برای بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقرة تولیدشده ،از
روش انتشار در چاهک استفاده شد .برای این منظور
میکروارگانیسمهای استاندارد ،استافیلوکوکوس اورئوس PTCC

 ،1112سراشیا مارسسنس  ،PTCC 1627اشریشیا کلی ،O157H7
باسیلوس سرئوس  ،PTCC 1015باسیلوس سوبتیلیس PTCC
 ،1023کاندیدا آلبیکنس  PTCC 5027و سویههای جداشده از
نمونههای بالینی سودوموناس ائروژینوز ا ،کلبسیال پنومونیه و
پروتئوس میرابیلیس بررسی شدند.
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بررسی تولید نانوذرات نقره در شرایط مختلف

اسپکتروفوتومتری UV-vis

حسینزاده و همکاران | بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقرة......
تعیین حداقل غلظت مهارکننده و کشندة نانوذرات نقرة
تولیدشده

شناسایی سویههای تولیدکنندة نانوذرات نقره

برای شناسایی اولیة جدایههای باکتریایی موردنظر ،ابتدا
براساس واکنش گرم و آزمونهای بیوشیمیایی اکسیداز ،کاتاالز،
حرکت ،اوره ،تولید اندول ،هیدرولیز نشاسته ،هیدرولیز ژالتین و
 TSIطبقهبندی انجام گرفت .سپس سویههای متفاوت با روش
مولکولی شناسایی شدند.
شناساییِ مولکولیِ باکتریِ مولّدِ نانوذرات نقره

پس از تأیید حضور نانوذرات نقره ،باکتری تولیدکنندة
نانوذرات شناسایی شد .بدین گونه که در آغاز استخراج DNA
ژنومی از باکتری موردنظر با روش فنل -کلروفرم ( )66صورت
گرفت .در این مطالعه برای تکثیر ژن ناحیه 16S rRNA
باکتریایی از واکنش زنجیرة پلیمراز توسط آغازگرهای باالدست
)’ U8F(5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3و پاییندست
استفاده
)’U1390R(5’-GACGGGCGGTGTGTACAA-3
شد .واکنش زنجیرة پلیمراز بر طبق برنامة جدول  6انجام شد.

جدول  .0برنامة زنجیرة پلیمراز
مرحله

دما (سلسیوس)

زمان

واسرشت اولیه

15

 5دقیقه

واسرشت

15

 6دقیقه

اتصال آغازگر

11

 6دقیقه

گسترش

14

 6دقیقه

گسترش نهایی

14

 2دقیقه

برنامة تکثیر  DNAدر  95چرخة حرارتی انجام گرفت.

برای تأیید تکثیر  ،DNAمحصول  PCRبر روی ژل آگارز
 %6جریان یافت (مارکر استفادهشده  611 bpبود که از شرکت
سیناکلون تهیه شد) و پس از اطمینان از حضور باند ،6211 bp
محصول  PCRتوسط شرکت بیونیر (کره) تعیین توالی شد.
همانندیِ توالیِ نوکلئوتیدهای ژن  16S rDNAبه کمک نرمافزار
 BLASTبا توالیهای ثبتشده در پایگاه اطالعاتی ژنوم بانک ژنی
مقایسه شد و سپس با استفاده از نرمافزار  MEGA4درخت
فیلوژنیِ مربوط ترسیم شد.

بررسی خصوصیات نانوذرات نقرة تولیدشده
میکروسکوپ الکترونی روبشی ()Microscope- SEM Scanning Electron

نمونههایی که در طی آزمونهای اولیه ازنظر تولید
نانوذرات نقره مثبت بودند ،برای عکسبرداری توسط میکروسکوپ
الکترونی روبشی انتخاب و به مرکز متالورژی رازی (تهران)
فرستاده شدند .در این مطالعه از دستگاه High resolution
 Schottky FE-SEMمدل  MIRA 3ساخت شرکت TESCAN
مجهز به طیفسنجیِ پراش انرژی پرتو ایکس (Energy-
) dispersive X-ray spectroscopy -EDSاستفاده شد .برای
تصویربرداری و آنالیز عنصری از محلول موردنظر 611 ،میکرولیتر
توسط سمپلر برداشته و بر روی یک قرص استاندارد از مانت
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برای تعیین حداقل غلظت مهارکننده ) (MICو کشندة
) (MBCنانوذرات نقرة تولیدشده ،از روش میکرودایلوشن در
میکروتیتر پلیتهای  11چاهک استفاده شد؛ در آغاز نانوذرات
نقره را از یونهای اضافی نیترات نقره ،آنزیمها و دیگر عوامل
موجود در مایع روئی کشت باکتریایی که ممکن است با نتایج
تداخل داشته باشند ،شستشو دادیم .بنابراین یک میلیلیتر از
مایع روئی باکتریایی حاوی نانوذرات نقره
) (Ag Nano-Particles: AgNPsبه میکروتیوبهای  6/5میلیلیتری
استریل اضافه گردید و در  41111 rpmبه مدت  31دقیقه
سانتریفوژ شدند .رسوب بهدستآمده را سه بار با استفاده از یک
میلیلیتر بافر فسفات استریل ( )PBSشسته دادیم (،)0 ,0 ,3
سپس نانوذرات نقرة بهدستآمده را در دمای  11oCبه مدت یک
شب خشک کردیم ( .)03از نانوذرات نقرة به دستآمده رقتهای
پیدرپی (در محدودة  1/615-611میکروگرم /میلیلیتر) تهیه
شد .سپس از کشت شبانة باکتریهای بیماریزا غلظت قابل
مقایسه با کدورت نیم مک فارلند به نسبت  6:611به چاهکها

افزودیم .میکروتیتر پلیتها در  31درجة سلسیوس به مدت -61
 42ساعت انکوبه شدند .آنگاه حداقل غلظت مهارکننده و کشنده
تعیین شد.

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  66شماره  ▐ 5اذر-دی 6311
هادی (هدایت توسط کربن) قرار داده شد .پس از آن مانت هادی
در دمای محیط قرار داده شد تا نمونه رسوب دهد و رطوبت آن
خشک شود.
آنالیز الگوی پراش اشعة )X-ray diffraction analysis- XRD( X

محاسبات آماری

همة آزمایشها با سه بار تکرار انجام شدند .محاسبات آماری
مربوط به این تحقیق توسط نرمافزار  SPSSنسخة  61و آزمون
آماری  Duncanیکطرفه و آزمون  ،ANOVAتجزیه و تحلیل
شدند.
یافتهها
جداسازی باکتریهای تولیدکنندة نانوذرات نقره
نمونهها از خاک مزرعههای کشاورزی و باغهای چهار شهر
استان کرمان در شرایط استریل گردآوری و به آزمایشگاه انتقال
داده شدند .پس از تهیة رقتهای پیدرپی و کشت ،هر یک از
کلنیها جداسازی و کشت خالص تهیه شد و  15نوع کلنی
باکتریایی مختلف به دست آمد.

تأثیر دما و نور بر تولید نانوذرات نقره
نتایج حاصل از بررسی اثر نور بر تولید نانوذرات نقره توسط
سویههای مولّد نشان دادند که از بین  21سویة تولیدکننده ،تنها
 41سویه قادر به تولید نانوذرات نقره هم در تاریکی و هم در
روشنایی بودند.
مطالعة تأثیر سه دمای  21 ،31و  11درجة سلسیوس بر
روی  41سویة انتخابی باال ،انجام شد .از بین آنها تنها  64سویه
( ) %23قادر به تولید نانوذرات نقره در هر سه دما بودند (جدول
 .)4بر اساس نتایج بهدستآمده مشخص شد که  %611سویهها
در دمای  %53 ،31oCدر دمای  21oCو  %23در  11oCقادر به
تولید نانوذرات نقره بودند.
جدول  . 6تغییر رنگ ایجادشده در محیط حاوی نیترات نقره توسط
جدایهها در شرایط دمایی مختلف
سویههای باکتریایی

91 oC

01 oC

11 oC

k1

+

+

+

K4

+

+

-

K2

+

+

+

K3

+

+

+

K5

+

-

-

K6

+

-

-

B4

+

+

+

B5

+

+

+

B1

+

-

-

B6

+

+

+

B7

+

+

+

B2

+

-

-

B3

+

-

-

B8

+

-

-

M1

+

+

-

M2

+

-

-

M8

+

+

+

M3

+

-

-

M9

+

+

+

شکل  . 0تغییر رنگ محیط  LBدر اثر تولید نانوذرات نقره توسط مایع

M10

+

+

+

روییِ کشت؛ ( )0محیط کشت استریل با حضور نیترات نقره (بهعنوان

M4

+

-

-

کنترل منفی) ) 6( ،تغییر رنگ محیط حاوی نیترات نقره و مایع رویی

M5

+

+

-

M6

+

-

-

کشت باکتریایی پس از  60ساعت .نتایج اسپکتروفوتومتریِ

M7

+

-

-

بهدستآمده برای نانوذرات نقره که دارای بیشینة جذب در حدود 061

O11

+

+

+

O13

+

-

-

O14

+

-

-

O12

+

+

+

نانومتر است.
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نمونة موردنظر برای آنالیز دستگاهی  XRDبه آزمایشگاه
تخصصی کفا (شرکت کارآفرینی و فنآوری ایران -تهران)
فرستاده شد .در این رابطه نمونه بهصورت پودر بسیار ریز درآمد و
در معرض بمباران پرتوهای اشعه  Xقرار داده شد که حاصل کار
یک الگوی پراش یا دیفراکتوگرام بود .هر نمونة بلورین ،الگوی
پراش منحصربهفردی دارد که با مقایسة آن با الگوهای پراش
استاندارد ،نوع ترکیب شناسایی میشود.

بر طبق نتایج اولیة تولید نانوذرات نقره بر اساس تغییر رنگ
محیط توسط مایعِ روییِ کشت (شکل  21 ،)6سویة باکتریایی به
عنوان تولیدکننده انتخاب شدند .گفتنی است تغییر رنگ محیط
توسط هیچیک از تودههای سلولی باکتریایی صورت نگرفت.

حسینزاده و همکاران | بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقرة......
آزمونهای تأییدی اولیة تولید نانوذرات نقره توسط جدایهها
اسپکتروفوتومتری UV-vis

بر اساس نتایج اسپکتروفوتومتری ،یک پیک مشخص دارای
بیشینة جذب در حدود  241نانومتر مشاهده شد که در محدودة
جذب نانوذرات نقره قرار داشت (نشکل .)6
بررسی تشکیل نمک AgCl

تشکیل رسوب سفیدرنگِ  AgClدر انتهای لولة حاوی
نانوذرات نقرة تولیدی پس از افزودن  1/5گرم  ،NaClنشاندهندة
وجود یون نقره در محیط است .نتایج نشان دادند که از بین 64
سویة انتخابشده ،تنها در  4نمونه رسوب سفید  AgClتشکیل
شد.

تعیین  pHنانو ذرات نقرة تولیدی توسط جدایههای
موردنظر
نتایج اندازهگیری  pHبیانگر این واقعیت است که در چهار
بازة زمانی موردنظر pH ،محلول نانوذرات نقره نسبت به نمونة
اولیه ،به سمت قلیایی شدن تمایل نشان داد .نتایج در جدول 3
آمده است.

بررسی حضور بلور
مطالعة اولیة سنتز نانوذرات نقره توسط میکروسکوپ
پالریزان بر روی  61سویه انجام شد .نتایج ،وجود بلورهای
کریستالی نقره بهصورت نقاط شفاف ریز و درشت به رنگ سبز با

جدول  .9نتایج  pHمحلولهای احتمالی حاوی نانوذرات نقرة تولیدی در بازههای زمانی مختلف
نمونه

pH
پیش از افزودن نیترات نقره

پس از  42ساعت

پس از  21ساعت

پس از  14ساعت

K1

1/1

1/21

1/1

1/1

K2

1/5

1/4

1

1/1

B7

1/6

1/1

1/5

1/4

M9

1/3

1/11

1/1

1/12

بررسی اثر ضدمیکروبی
برای بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقرة تولیدی توسط
چهار سویة انتخابی  B7 ،K2 ،K1و  ،M9از روش انتشار در
چاهک استفاده شد.
در شکل  ،4اثر ضدمیکروبی هر یک از نانوذرات نقرة
تولیدی توسط هر یک از جدایهها نشان داده شده است .نتایج
نشان دادند که نانوذرات تولیدشده توسط سویة  M9از بین تمام

نمونهها ،دارای بیشترین اثر ضدمیکروبی است (قطر هالة عدم
رشد 63/3±1/41 :میلیمتر) و نانوذرات تولیدشده توسط سویة
 B7کمترین اثر ضد میکروبی را داشت (قطر هالة عدم رشد:
 61/52±1/61میلیمتر) .ازنظر آماری این اختالف معنیدار بود
( .)p>1/15در پایان ،بهترین نمونه که دارای بیشترین اثر
ضدمیکروبی بود (سویة  ،)M9برای بررسی خصوصیات نانوذرات
نقرة تولیدی برگزیده شد.

شکل  .6اثر ضدمیکروبی نانوذرات تولیدشده توسط جدایههای .M9, B7,K2,K1

624

Downloaded from ijmm.ir at 13:15 +0430 on Monday July 16th 2018

فراوانی متفاوت را نشان داد .برای اطمینان از حصول نتایج
مشاهدهشده ،از محلول نیترات نقرة  61میلیموالر نیز بهعنوان
کنترل منفی استفاده شد .بر طبق نتایج بهدستآمده از شدت
تغییر رنگ محیط در حضور نیترات نقره و مایع روئی باکتریایی و
توان سنتز نانوذرات نقره در تاریکی /نور و سه دمای  21 ،31و
 11درجة سلسیوس و اندازه و فراوانی بلورهای کریستالی
تشکیلشده ،چهار سویة  B7 ،K2 ،K1و  M9برای مطالعات
بیشتر انتخاب شدند.

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  66شماره  ▐ 5اذر-دی 6311
تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی نانوذرات نقره

نتایج تعیین  MICو  MBCنانوذرات نقرة تولیدشده توسط
سویههای  B7 ،K2 ،K1و  M9بر باکتریهای بیماریزا در جدول
 2آمده است .نتایج بهروشنی نشان میدهند که نانوذرات نقره نه
تنها بر روی رشد باکتریها اثر مهارکنندگی دارند ،بلکه کشندة

آنها نیز هستند .حداقل غلظت مهارکننده و کشندة نانوذرات
نقره برای باکتریهای بیماریزا در محدوده  6/51-45میکروگرم/
میلیلیتر است.

نانوذرات سنتزشده توسط سویههای مولّد
میکروارگانیسمهای بیماریزا

K2

K1

M9

B7

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

استافیلوکوکوس اورئوس PTCC 1112

6/51

3/645

1/45

64/5

64/5

45

6/51

3/645

سراشیا مارسسنس PTCC 1627

1/45

64/5

1/45

64/5

64/5

45

1/45

64/5

اشریشیا کلی H7 O157

1/45

64/5

3/645

1/45

1/45

64/5

3/645

1/45

باسیلوس سرئوس PTCC 1015

1/45

64/5

3/645

1/45

1/45

64/5

3/645

1/45

باسیلوس سوبتیلیس PTCC 1023

1/45

64/5

1/45

64/5

1/45

64/5

1/45

64/5

کاندیدا آلبیکنسPTCC 5027

1/45

64/5

3/645

1/45

3/645

1/45

3/645

1/45

سودوموناس ائروژینوزا

1/45

64/5

1/45

64/5

1/45

64/5

1/45

64/5

کلبسیال پنومونیه

1/45

64/5

1/45

64/5

1/45

64/5

1/45

64/5

پروتئوس میرابیکس

1/45

64/5

1/45

64/5

64/5

45

1/45

64/5

شناسایی سویههای تولیدکنندة نانوذرات نقره در حد
جنس و گونه

بر اساس نتایج حاصل از واکنش گرم و تستهای
بیوشیمیایی مشخص شد که سویة  M9از جنس باسیلوس و
سویههای  K2 ،K1و  B7از جنس سودوموناس بودند؛ بنابراین دو
سویة  M9و  B7برای شناسایی مولکولی انتخاب شدند .نتایج
حاصل از تطبیق توالی و درخت فیلوژنتیکی نشان دادند که
سویههای  M9و  B7به ترتیب به گونههای باکتریایی باسیلوس
سرئوس ( )%11و سودوموناس آرجنتیننسیس ( )%11شباهت
دارند (نک :شکل .)3B,C
بررسی خصوصیات نانوذرات نقرة تولیدشده
میکروسکوپ الکترونی FE-SEM

شکل  ،2تصاویر  FE-SEMاز نانوذرات نقرة تولیدشده در
سه بزرگنمایی 65 kx،61 kxو  75 kxرا نشان میدهد .در این
تصاویر ،چگونگی توزیع ،شکل هندسی و ابعاد ذرات بهخوبی
مشخص هستند .بر اساس نتایج بهدستآمده روشن شد که قطر
نانوذرات نقرة تولیدی در محدودة  611-511نانومتر است و این
نانوذرات شکلی کروی دارند .در شکل  ،)D( 2چگونگی تجمع
نانوذرات نقرة سنتزشده نشان داده شده است.
برای آنالیز عنصری ذرات ،به صورت تصادفی دو ذره
) (Spectrum 1, Spectrum 2انتخاب و با  EDSآنالیز شدند.

شکل  (A) .9محصول  PCRپرایمر  U8Fو  U1310Rسویههای  B7 ،M9و
K2؛ (مارکر  (B) .)bp011درخت فیلوژنی ،نشاندهندة ارتباط بین توالی ژن
 16S rRNAسویههای  M9و ) .B7 (Cاعداد واقع در گره کالدها نمایانگر
ارزش ( )bootstrap 100%است.
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جدول  .0حداقل غلظت مهارکنندگی ) (MICو کشندگی ) (MBCنانوذرات نقرة تولیدشده ،برای میکروارگانیسمهای بیماریزا (میکروگرم /میلیلیتر)
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طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس )(EDS

برای آنالیز عنصری ذرات ،بهطور تصادفی دو ذره (نمونة  6و
نمونة 4؛ شکل  )2 Cانتخاب و با  EDSآنالیز شدند .شکل شمارة
 5Aنتایج آزمون  EDSاز این دو نقطه را نشان میدهد .در هر دو
الگوی انرژی پرتو ایکس ،عناصر کربن ،نیتروژن ،اکسیژن و نقره

شناسایی شدند .کربن موجود در نتایج  EDSمربوط به بستر مانت
هادی است .لزوم استفاده از مانت هادی ،برای جلوگیری از دشارژ
الکترون در سطح نمونه در هنگام تصویربرداری است .میزان نقرة
شناساییشده در این دو ذره ،نزدیک به  11درصد وزنی است.

شکل  (A) .5نتایج آزمون طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس نانوذرات تولیدشده توسط سویة M9؛ ) (Bنقشة عنصری الگوی پراش اشعة ایکس )a ،نانوذرات
تولیدشده توسط سویة  )b ،M9توزیع نانوذرات تولیدی )c ،بستر کربنی مانت هادی )d ،تطبیق مکان رسوب نانوذرات نقره بر روی بستر مانت هادی

الگوی پراش اشعة ایکس ()XRD
الگوی پراش اشعة ایکس نشان داد که نانوذرات سنتزشده
توسط سویة  ،M9از جنس نقرة فلزی هستند .نتایج حاصل ،با
نتایج بهدستآمده به وسیلة طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس
) (EDSهماهنگی داشت.
شکل شمارة  5Bنقشة عنصری الگوی پراش اشعة ایکس
) ،(XRD-mapچگونگیِ توزیعِ عناصر نقره و کربن را نشان

میدهد .در این تصاویر مکانهای حضور عنصر نقره بهطور کامل
با مکانهای رسوب ذرات روی سطح بستر کربنی منطبق است.
بحث و نتیجه گیری
در سالهای اخیر به دلیل شیوع عفونتهای ناشی از
باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک ،تحقیقات بسیاری برای ساخت
و تولید ترکیبات ضدمیکروبی جدید انجام شده است .به همین
دلیل یکی از زمینههای پژوهشی که امروزه بدان بسیار توجه
میشود ،نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی است .سنتز ذرات با ابعاد
622
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شکل  .0تصویر میکروسکوپِ الکترونیِ گرفتهشده از نانوذرات نقرة سنتزشده توسط سویة .M9
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نانومتری با ویژگیهای ضدمیکروبی که با عنوان
«نانوآنتیبیوتیک» شناخته میشوند ،در توسعة محصوالت دارویی
جدید بسیار جالباند ()69؛ زیرا مشخص شده به دلیل کاهش
اندازة نانوذرات ،سطح تماس این ذرات افزایش مییابد و در
کمترین غلظت با سطح سلولی باکتریایی واکنش نشان میدهند
( .)0در حال حاضر روشهای مختلف فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیکی برای تولید نانوذرات شناخته شدهاند ( .)60در تولید
زیستی ،ترکیبات بیولوژیکی مختلف ازجمله میکروبها کاندیدای
مؤثری برای سنتز نانوذرات به شمار میآیند .تولید نانوذرات با این
روش زیستی ،مقرون به صرفه ،آسان و سازگار با محیطزیست
است ( .)9در این مطالعه باکتریهای مولّد نانوذرات نقره از
خاکهای کشاورزی در استان کرمان جداسازی و شناسایی شدند.
در غربالگری اولیه ،با استفاده از نیترات نقرة  6و  61میلیموالر و
مشاهدة تغییر رنگ محیط پس از  21-42ساعت در دمای ،31oC
مشخص شد که  21سویه قادر به احیاء نیترات نقره در هر دو
غلظت هستند .افزون بر این ،تولید نانوذرات نقره در شرایط نوری
و دمایی مختلف ( 21 ،31و  11درجة سلسیوس) نیز بررسی شد.
در بیشتر مطالعات انجامشده ،شرایطی که برای تولید نانوذرات
نقره در نظر گرفته شده ،تاریکی بوده است؛ زیرا به نظر میرسید
نور باعث تغییر رنگ نیترات نقره از بیرنگ به سیاه شود (,3 ,01
 .)0, 0ولی در مطالعات  Thomasو همکاران ( )4162و  Dasو
همکاران ( )4162یکی از شرایط تولید نانوذرات نقره ،روشنایی
گزارش شده است ( .)9 ,65از طرف دیگر  Singhو همکاران
( )4163تولید نانوذرات نقره را توسط اسینتوباکترکالکواستیکوس
در دماهای  2تا  11درجة سلسیوس بررسی کردند ( .)61نتایج
پژوهش آنان نشان داد که  64سویه قادر به تولید نانوذرات نقره
در تمامی شرایط نوری و دماییِ بررسیشده ،بهصورت برونسلولی
بودند .مدارک متعددی در دسترس است که نشان میدهند
سویههای مختلف باکتریایی ،هم به صورت برونسلولی و هم
دورنسلولی ،قادر به تولید نانوذرات نقره هستند (,03 ,69 ,41
 .)9 ,0 ,01البته هنوز مکانیسم دقیق سنتزِ برونسلولیِ نانوذرات
توسط میکروارگانیسمها شناخته نشده است ( ،)9ولی به نظر
میرسد که میکروارگانیسمها با تولید آنزیمهای احیاءکنندة
یونهای فلزی ،مانند نیترات ردوکتاز ،در احیاء یونهای فلزی و
تولید نانوذرات فلزی نقش دارند .چنانچه این آنزیمها در درون
سلول قرار داشته باشند ،احیاء به صورت درونسلولی و
درصورتیکه این آنزیمها از داخل سلول به بیرون ترشح شوند،
سنتز برونسلولی خواهد بود ( El-Batal .)60و همکاران

( )4163نشان دادند که آنزیم نیترات ردوکتاز موجود در
سوپرناتانت کشت باسیلوس استروترموفیلوس نقش مهمی در
احیاء یونهای نقره و تشکیل نانوذرات نقره دارد (.)69
پس از مشاهدة تغییر رنگ محیط از زرد به قهوهای ،برای
تأیید اولیة تولید نانوذرات نقره توسط جدایهها ،جذب نانوذرات
نقره در ناحیة مرئی طیف  211تا  211نانومتر ،تشکیل نمک
 ،AgClمشاهدة بلورها توسط میکروسکوپ پالریزان و اثر
ضدمیکروبی آنها بررسی شد.
بر طبق نتایج اسپکتروفوتومتر  ،UV-visیک پیک در حدود
 241نانومتر دیده شد که نشانگر حضور نانوذرات نقره بودSingh .
و همکاران ( )4161و  Kalishwaralalو همکاران ( )4161در
پژوهشی نشان دادند که بیشترین جذب نوری نانوذرات نقرة
تولیدشده توسط اسپوروسارسینا کورینسیس ،سویة  DC4و بِرِوی
باکتریوم کازئی به ترتیب در طیف  242و  241نانومتر بود (,01
.)3
بر اساس یافتههای  Levardو همکاران ( ،)4163مشاهدة
رسوب سفید  AgClپس از افزودن  NaClدر نمونه ،حاکی از آن
است که در این محیط یا یون نقره وجود دارد و یا  Ag0به یون
نقره اکسید شده است ( . )61در مطالعه پیش رو ،تنها در دو نمونه
رسوب سفید  AgClدیده شد.
از طرف دیگر pH ،از عوامل دیگری بود که در این پژوهش
بررسی شد و مشخص شد که پس از تلقیح مایع روئی باکتریایی
به محلول نیترات نقره ،با گذشت زمان ( 42-14ساعت) pH
محلول به سمت قلیایی متمایل میشود Sadowski .و همکاران
( )4161دریافتند که با احیاء نیترات نقره شرایط قلیایی ایجاد
میشود .این امر احتماالً به دلیل ارتباط احیاء زیستی یونهای
نقره با روند متابولیکیِ مصرف نیترات توسط نیترات ردوکتاز و
تبدیل آن به نیتریل و آمونیوم است (.)63
امروزه به بسیاری از نانوذرات فلزی ازجمله نانوذرات نقره به
دلیل طیف اثر ضد میکروبی وسیع بر روی بسیاری از باکتریهای
گرم مثبت و منفی ،قارچها و ویروسها ،توجه شده است (,91
 .)67در این مطالعه بر روی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقرة
تولیدشده توسط چهار جدایة  B7 ،K2 ،K1و  M9که بر اساس
مشاهدة بلورهای کریستالی توسط میکروسکوپ پالریزان،
بیشترین میزان بلور را تولید کرده بودند ،پژوهشهایی انجام
گرفت .نتایج این پژوهشها نشان دادند که از بین تمام نمونهها،
سویة  M9دارای بیشترین اثر ضدمیکروبی است و سویة B7
کمترین اثر ضد میکروبی را دارد .نتایج  MICو  MBCنانوذرات
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.)9 ,00
نتایج آزمون  EDSنشان داد که در هر دو الگوی انرژی
پرتوی ایکس ،عناصر کربن ،نیتروژن ،اکسیژن و نقره شناسایی
شدند .الگوی پراش اشعة ایکس ) (XRDنیز نشان داد که
نانوذرات سنتزشده توسط سویة  ،M9از جنس نقرة فلزی است.
نتایج بهدستآمده در این مطالعه با دیگر پژوهشها هماهنگی
داشت (.)3 , 01 ,03 ,67 ,99
بهطورکلی ،از نتایج بهدستآمده در این مطالعه مشخص
شد که نانوذرات نقرة تولیدشده توسط باکتریها با روش
برونسلولی ،دارای طیف اثر ضدمیکروبی گسترده بر روی
باکتریهای گرم مثبت و منفی هستند .همچنین تأثیر نانوذرات
تولیدشده بر میکروارگانیسمها ،وابسته به سویة میکروبیِ
تولیدکننده است .در این پژوهش به علت محدودیتهای زمانی و
مالی ،امکان آنالیز تمامی نانوذرات نقرة سنتزشده توسط باکتریها
فراهم نشد ،بنابراین پیشنهاد میشود که در آینده افزون بر
بررسی ساختاری نانوذرات نقرة تولیدی توسط هر یک از
میکروارگانیسمها با استفاده از  FE-SEMو سایر آنالیزهای
مربوط ،اثر این نانوذرات بر سلولهای جانوری و انسانی نیز
ارزیابی شود.
تقدیر و تشکر
از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید باهنرکرمان به
دلیل پشتیبانی مالی برای انجام این پژوهش سپاسگزاریم .مقالة
پیش رو حاصل پایاننامة دانشجویی کارشناسی ارشد خانم عالیه
حسین زاده در شهریور ماه  6313است و در بین نویسندگان هیچ
تعارض منافعی وجود ندارد.
تعارض منافع
بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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نقرة تولیدشده توسط سویههای  B7 ،K2 ،K1و  ،M9بر روی
باکتریهای بیماریزا مشخص کردند که نانوذرات نقره نه تنها
مهارکنندة رشد باکتریها هستند ،بلکه کشنده نیز هستند.
حداقل غلظت مهارکننده و کشندة نانوذرات نقره بر روی
باکتریهایِ بیماریزا در محدودة  6/51-45میکروگرم /میلیلیتر
بود .نتایج مشابهی بر اساس مطالعاتی که توسط دیگر پژوهشگران
انجام گرفت ،نشان داد که نانوذرات نقرة تولیدشده توسط
میکروارگانیسمها ،اثر ضدمیکروبی وسیعالطیفی بر روی
باکتریهای گرم مثبت و منفی دارند ( .)0 ,67 ,90 ,96البته در
حال حاضر مکانیسم عمل ضدمیکروبی نانوذرات نقره بهطور کامل
شناخته نشده است ،ولی پژوهشگران احتمال میدهند که
نانوذرات نقره به پروتئینهای برونسلولی متصل میشوند و با
ایجاد منافذ در غشاء سلولی ،اختالل در واکنشهای تنفسی،
تداخل در همانندسازی  DNAو یا تشکیل ترکیبات ضدمیکروبی
مانند پراکسید هیدروژن ،آنیونهای سوپراکسید و رادیکالهای
هیدروکسیل ،به سلول آسیب میرسانند ( .)3 ,67در مطالعات
پیشین مشخص شده است که نانوذرات نقره اثر باکتریسیدال
قویتری نسبت به آنتیبیوتیکها دارند ( .)3 ,99به نظر میرسد
که میل ترکیبی نقره برای واکنش با بیومولکولهای حاوی گوگرد
و فسفر در سلول بیشتر باشد؛ بنابراین پروتئینهای حاوی گوگرد
در غشاء سلولی و یا در داخل سلول و نیز عناصر دربردارندة فسفر
مانند  ،DNAبه عنوان جایگاه انتخابی برای اتصال نانوذرات نقره
به شمار میآیند (.)99
در پژوهش پیش رو ،نانوذرات نقرة تولیدشده توسط سویة
 M9که دارای بیشترین اثر ضدمیکروبی بود ،با استفاده از  TEMو
 FE-SEMبررسی شد .نتایج نشان دادند که قطر نانوذرات نقرة
تولیدی در محدودة  611-511نانومتر و دارای شکل کروی بودند.
در گزارشهای متعدد مشخص شد که اندازه و شکل
نانوذرات نقرة تولیدشده توسط میکروارگانیسمها ،در باکتریهای
گوناگون ،متفاوت و متنوع است .نانوذرات نقرة تولیدشده توسط
گونههای مختلف باسیلوس ،عمدتاً به کرویشکل هستند ،ولی

اندازههای مختلفی از  2نانومتر تا  411نانومتر دارند (,67 ,99
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