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Background and Aim: The prevalence of food-borne pathogens has been to draw public
attention to food safety. Therefore, it needs to design and production of new antimicrobial agents
to ensure food safety and increase food storage. Aim to this study was combined effects of zinc
oxide nanoparticle and malic acid to inhibit Escherichia coli and Staphylococcus aureus.
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Food Microbiology

Materials and Methods: The study was experimental. Antibacterial activities were tested
for different concentrations of zinc oxide suspensions containing %0.2 malic acid against the
Escherichia coli and Staphylococcus aureus inoculated onto culture media and carrot juice.
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Results: Results showed that Zinc oxide Nanoparticle (NP) suspensions (0, 1, 3, 5 and 8)
containing malic acid had a significant inhibitory effect on the growth of E. coli and S. aureus
during 24 h of incubation. Also results indicated that the 5 and 8 mM suspensions of ZnO
Nanoparticle containing malic acid were the most effective on E. coli and S. aureus
(P values <0.05). In addition, the obtained results exhibited that addition ZnO Nanoparticle to
malic acid increased inhibitory effects on the growth of all strains in during 24h. The zinc oxide
NP in suspension malic acid had preferred the ability to suppress the growth of E. coli and
S. aureus in carrot juice (P values <0.05).
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Conclusions: It seems, formulations containing zinc oxide Nanoparticle may be used for
food storage.

KeyWords: Zinc oxide nanoparticle, Antibacterial agent, Food, Nutrition pathogen

Email:
f.barzegary@gmail.com
Copyright © 2016 Iranian Journal of Medical Microbiology. All rights reserved.

How to cite this article:

Barzegari Firouzabadi F, Marzban Z, Khaleghizadeh S, Daneshmand F, Mirhosseini M.
Combined effects of zinc oxide nanoparticle and malic acid to inhibit Escherichia coli and
Staphylococcus aureus. Iran J Med Microbiol. 2016; 10 (5): 52-59

 مجله میکروب شناسی پزشکی ایرانMajallah-i mīkrub/shināsī-i pizishkī-i Īrān.

25

مجله میکروبشناسی پزشکی ایران

مقاله

سال  – 10شماره  – 5آذر و دی 1315

پژوهشی

Journal homepage: www.ijmm.ir

ارزیابی اثرات ترکیبی نانوذره اکسید روی ( )ZnOو اسید مالیک بر مهار رشد باکتری
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زمینه و اهداف:

شیوع پاتوژن های ناشی از مواد غذایی منجر به جلبتوجه عموم بهسالمت مواد غذایی شده

است .بنابراین نیاز به طراحی و تولید مواد ضدمیکروبی جدید برای اطمینان از سالمت مواد غذایی و افزایش زمان
نگهداری مواد غذایی وجود دارد.

مواد و روش کار:

روش مطالعه در این بررسی از نوع تجربی بود .در این مطالعه اثر تیمار سوسپانسیون

غلظتهای مختلف اسید مالیک ،و نانو ذرات اکسید روی به همراه اسید مالیک بر مهار رشد اشریشیاکلی و
استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت و آب هویج بررسی شد.
یافتهها :تیمار سوسپانسیون ( 5 ،3 ،1 ،0و  )8میلی موالر از نانوذره اکسید روی در اسید مالیک اثر مهاری
قابلتوجهی در رشد اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در طول  42ساعت انکوباسیون نشان میدهد .نتایج نشان
داد غلظت  5و  8میلی موالر نانوذره اکسید روی همراه با اسید مالیک بیشترین اثر مهاری را در هر دوسویه مورد
آزمایش دارد ( .)P values <0.05همچنین اضافه کردن نانوذره اکسید روی به اسید مالیک باعث افزایش اثر مهاری آن
روی رشد باکتریها در طول  42ساعت میشود .همچنین سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی و اسید مالیک دارای
تواناییهای ترجیحی سرکوب رشد اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در آب هویج است (.)P values <0.05
نتیجهگیری :به نظر میرسد فرموالسیون نانو ذرات اکسید روی ممکن است برای نگهداری مواد غذایی استفاده
شود.
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مقدمه
شیوع پاتوژن های ناشی از مواد غذایی مانند اشریشیاکلی،
سالمونال و لیستریا منوسیتوژنز منجر به جلبتوجه عموم
بهسالمت مواد غذایی شده است ( .)1بنابراین نیاز به طراحی و
تولید مواد ضدمیکروبی جدید برای اطمینان از سالمت مواد
غذایی و افزایش زمان نگهداری و انبار داری مواد غذایی وجود
دارد .عوامل ضدمیکروبی یا به طور مستقیم به غذا اضافهشده و یا
این مواد ضد میکروبی به بستهبندی مواد غذایی اضافه میشود.
( .)2،1اسیدهای آلی بهعنوان افزودنی و نگهدارنده مواد غذایی
سابقه طوالنی در جلوگیری از فساد مواد غذایی و افزایش طول

عمر مواد فاسدشدنی دارند ( .)3فعالیتهای ضدباکتریائی نسبتا
مستقیمی به اسیدهای آلی نسبت دادهشدهاند که شامل آسیب به
غشای سیتوپالسمی و از بین رفتن توانایی غشای بیرونی است که
درنتیجه نفوذ و انتقال مواد غذایی از غشا دچار مشکل میشود؛
همچنین اسیدهای آلی بر روی سنتز ماکرومولکولها تأثیر
میگذارند و آن را دچار اختالل میکنند ( .)4،3عالوه بر این،
اسیدهای آلی خاصی همانند اسید مالیک وجود دارند که برای
کنترل آلودگی میکروبی و جلوگیری از انتشار پاتوژن ها در مواد
غذایی در مرحله قبل و پس از فراوری محصوالت مورد استفاده
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قرار میگیرند .مکانیسمهای ضد باکتریایی این اسیدها هنوز کامالً
مشخص نیست و فعالیت آنها با توجه به وضعیت فیزیولوژی
ارگانیسمها و ویژگی فیزیکی و شیمیایی محیط خارجی متفاوت

پراکنده شدن و تعلیق کلوئیدی یکسان ،نانو ذرات اکسید روی در
آب دو بار تقطیر استریل حل و  58دقیقه در حمام اولتراسونیک
(الما سونیک ،آلمان) سونیکیت شدند تمام آزمایشهای با استفاده
از یک سیستم تعلیق تازه آماده کلوئیدی انجام گرفت.

در سالهای اخیر ،استفاده از عوامل ضدمیکروبی معدنی در
کاربردهای غیرخوراکی ،توجه زیادی را برای کنترل میکروبها به

تعیین اثرات ضد باکتری اسید مالیک در پلیت به

است (.)3، 5

خود معطوف داشته است ( .)3مطالعات اخیر اثبات میکند که
نانو مواد سولفیدی و اکسید فلزات دارای خواص آنتی باکتریایی
بسیار خوبی هستند و عوامل ضد باکتریایی که شامل این نانو
مواد باشند میتوانند دارای خاصیت ضدمیکروبی بسیار مؤثری
باشند ( .)3، 7بعضی از نانوذرههای ساختهشده از اکسیدهای
فلزی در شرایط فراوری بسیار پایدار هستند و عالوه بر اینکه علیه
باکتریها مسمومیت انتخابی دارند؛ اثر سمی بسیار کمی بر روی
سلولهای انسانها و حیوانها دارند ( .)7بهعنوانمثال ،نانوذره
اکسید روی ،یک نانوذره غیر سمی و زیست سازگار است .نانوذره
اکسید روی بهعنوان حامل مواد دارویی ،مواد آرایشی و مواد
پرکننده در دندانپزشکی استفادهشده است .بهتازگی یافت شده
است که ،نانوذره اکسید روی دارای فعالیتهای ضد باکتری در
برابر پاتوژن های منتقلشونده از راه مواد غذایی از جمله
اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک است ( .)3این مطالعات نشان
میدهد که استفاده از نانوذره اکسید روی برای حفظ محصوالت
کشاورزی و مواد غذایی ممکن است مؤثر باشد .هدف از این
مطالعه بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذره اکسید روی و اسید
مالیک و در مهار رشد باکتری اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس
اورئوس در مواد غذایی است.
مواد و روشها
مواد ،محیط کشت و باکتریهای مورد استفاده
سویههای باکتری مورد استفاده در این آزمایش شامل
استافیلوکوکوس اورئوس ( )PTCC1431و اشریشیاکلی
( )PTCC1394بود .باکتریهای نامبرده از کلکسیون میکروبی
ایران تهیه شد .محلولهای استوک تا زمان مورد استفاده در
دمای  -08درجه سلسیوس نگهداری شدند .باکتریها در
تریپتیکاز سوی آگار ( )TSA: Merck, Germanyدر  53 ◦ Cرشد
داده شدند و تا زمان استفاده در دمای یخچال نگهداری شدند.
نانو ذرات اکسید روی (قطر ذرات  52 - 58نانومتر ،خلوص بیش
از ( )%99/90شرکت  ،TECONANاسپانیا) خریداری شد .برای

روش قطره پلیت
ابتدا هر یک از باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و
اشریشیاکلی بهصورت چمنی بروی پلیت های حاوی
) TSYEA (Tryptic soy broth 0.5% yeast extract agarآگار
نرم ( )%8/6بهصورت جداگانه کشت داده شدند .سپس غلظتهای
مختلف ( 1 ،8/2 ،8/5 ،8و  5درصد) اسید مالیک تهیه گردید.
بعد محل قرار گرفتن اسید مالیک بهصورت قطرهای در هر پلیت
بهصورت نقاط مجزا مشخص گردید .سپس  58میکرو لیتر از
اسید مالیک با غلظتهای متفاوت بر روی این نقاط مشخصشده
بر روی این پلیت ها قرار گرفتند و اجازه داده شد تا قطرهها
خشک گردد سپس هر پلیت در 53 ◦Cبه مدت  55ساعت در
انکوباتور قرار داده شد .سپس از هاله عدم رشد در اطراف نمونه
(قطرههای خشکشده) برای نشان دادن فعالیتهای ضد باکتری
برای هر غلظت اسید مالیک استفاده شد .بهعنوان استاندارد
دریکی از نقاط مشخصشده درروی پلیت از دیسک آنتیبیوتیکی
تتراسیکلین استفاده گردید (.)10
بررسی فعالیت ضد باکتری سوسپانسیون نانو اکسید
روی همراه با اسید مالیک در پلیت
برای بررسی فعالیت ضد باکتریایی سوسپانسیون غلظتهای
مختلف نانوذره اکسید روی که حاوی  %1و  %5از اسید مالیک
است روش قطره پلیت بکار برده شد .نانو ذرات اکسید روی با
غلظتهای مختلف ( 2 ،5 ،1و  )0 mMدر اسید مالیک استریل
( %1و  )%5برای ایجاد یک محیط سوسپانسیونی یکنواخت حل
شدند .ابتدا هر یک از باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس یا
اشریشیاکلی بهصورت چمنی بروی پلیت های حاوی TSYEA
آگار نرم ( )%8/6بهص ورت جداگانه کشت داده شدند .برای ارزیابی
فعالیت ضدمیکروبی سوسپانسیون اسید مالیک و نانوذره
اکسیدروی 58 ،میکرولیتر از سوسپانسیون ترکیبی نانو ذرات
غلظتهای مختلف اکسید روی ( 2 ،5 ،1و  )0 mMکه حاوی
اسید  %1و یا  %5مالیک بود بهصورت نقطهای بر روی پلیت
 TSYEAآگار نرم ( )%8/6حاوی  183 cell/mLباکتری
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استافیلوکوکوس اورئوس یا اشریشیاکلی قرار گرفتند و اجازه داده
شد تا این قطرات خشک شوند .سپس هر پلیت  TSYEAآگار در
 53 ◦Cبه مدت  55ساعت در انکوباتور قرار داده شد .سپس از
هاله عدم رشد در اطراف نمونه برای نشان دادن فعالیتهای ضد
باکتری برای هر غلظت اکسید روی استفاده شد .بهعنوان
استاندارد دریکی از نقاط مشخصشده درروی پلیت از دیسک
آنتیبیوتیکی تتراسیکلین استفاده گردید (.)10
تعیین فعالیت مهاری در محیط مایع
ارلن های حاوی  28میلیلیتر محیط  TSBحاوی (،5 ،1،8
 2و  )0 mMاز نانو ذرات اکسید روی به همراه  %8/5از اسید
مالیک تهیه گردید .سپس به هریک از ارلن ها به طور جداگانه
 183cell/mLباکتری استافیلوکوکوس اورئوس یا اشریشیاکلی
تلقیح گردیدند .سپس ارلن ها در  28دور در دقیقه در 53 ◦ Cبه
مدت  55ساعت شیک شدند .پس از تلقیح ،هر  5ساعت 1
میلیلیتر از ارلن های مورد آزمایش نمونهگیری شد و جذب نوری
نمونهها در  688نانومتر تا دوازده ساعت بهوسیله دستگاه
اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد و یک قرائت در ساعت  55انجام
شد ( .)11از محیط کشت  TSBحاوی اسید مالیک ( 8/5درصد)
بهتنهایی و محیط کشت حاوی ( 2 ،5 ،1و  )0 mMاز نانو ذرات
اکسید روی همراه با  %8/5از اسید مالیک بهعنوان کنترل استفاده
گردید.
تهیه آب هویج
آب هویج با استفاده از دستگاه آبمیوه گیری
) (Model BP 4512, Vitoria, Spainگرفته شد .آبمیوههای
سانتریفوژ
دستگاه
در
بهدستآمده
]) [AvantiTM J-25 Centrifuge (Iso lab germanyبا دور
 15288در دمای  5 oCبه مدت  12دقیقه سانتریفوژ شدند.
سپس آبمیوهها صافشده و داخل بطری ریخته شد و برای
اتوکالو
دستگاه
در
کردن
استریل
]) [Presoclave 75 (J.P. Selecta, S.A., Barcelona, Spainدر
دمای  151 oCبه مدت  12دقیقه قرار گرفتند (.)12
تعیین pH

 pHنمونههای آبمیوه با استفاده از دستگاه  pHسنج
])USA

Hills

(Vernon

pH210

اندازهگیری شد که حدود  6/2 ±8/5بود.

Instruments

[Hanna

افزودن اسید مالیک و نانو ذرات اکسید روی به
آبمیوهها
به ترتیب ارلن های حاوی  28میلیلیتر آبمیوه که  2میلی
موالر و  0میلی موالر از نانوذره اکسید روی که حاوی  %8/5از
اسید مالیک است ،تهیه شد .سپس به هریک از این ارلن ها به
طور جداگانه  183 cell/mLباکتری استافیلوکوکوس اورئوس یا
اشریشیاکلی تلقیح گردیدند .سپس ارلن ها در  28دور در دقیقه
در  52 ◦Cبه مدت  55ساعت شیک شدند .پس از تلقیح هر 5
ساعت تا  55ساعت یک میلیلیتر از ارلن ها نمونهگیری شد و از
این نمونهها سری رقت تهیه گردید و تعداد باکتریها به روش
پلیت کانت آگار تعیین گردید ( .)13بهعنوان شاهد از ارلن های
حاوی  183 cell/mLباکتری استافیلوکوکوس اورئوس ،و یا
اشریشیاکلی بدون نانوذره اکسید روی و اسید مالیک همچنین
ارلن های حاوی  8/5درصد اسید مالیک حاوی باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس و یا اشریشیاکلی مورد استفاده قرار
گرفت.
آنالیزهای آماری
آزمایشهای مختلف در سه تکرار انجام شد و اثرات
غلظتهای متفاوت اکسید روی بر میزان رشد باکتریها بهوسیله
 ANOVAیک طرفه بررسی شد .درصدهای بهدستآمده در
تست  ANOVAبرای تعیین اختالفات معنیدار بین میانگینهای
گروهها مقایسه شدند Hoc tests Post .برای مقایسههای چندگانه
با درجه اطمینان  %92استفاده گردید .آنالیزهای آماری با استفاده
از نرمافزار  (Version21, Chicago, IL, USA( SPSSانجام
گرفت P values <0.05 .بهعنوان سطح معنیداری در نظر گرفته
شد.
یافتهها
فعالیت ضد باکتری اسید مالیک در محیط جامد
خواص ضد باکتریایی اسید مالیک ( 1 ،8/2 ،8/5 ،8و 5
درصد) با توجه به روش نقطهای علیه اشریشیاکلی و
استافیلوکوکوس اورئوس به طور مجزا اندازهگیری شد .جدول 1
نتایج هاله عدم رشد غلظتهای مختلف از اسید مالیک را نشان
میدهد .نتایج نشان داد که غلظت ( 8/5 ،8و  )8/2درصد اسید
مالیک در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی هاله عدم
رشد نداشت ،ولی غلظت ( 1و  )5درصد اسید مالیک به ترتیب
هاله عدم رشد ( 2 ± 8/1و  )9 ± 8/1و ( 9± 8/1و )11/2 ±8/1
22

برزگری فیروزآبادی و همکاران | اثرات ضد باکتریایی نانواکسید روی و اسید مالیک

میلیمتر در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی ایجاد
کرده بود .نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسید مالیک قطر هاله
عدم رشد افزایش مییابد همچنین اسید مالیک اثر مهاری
بیشتری بر روی باکتری اشریشیاکلی نسبت به باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس داشت.
فعالیت ضد باکتری سوسپانسیون نانوذره اکسید روی
همراه با اسید مالیک
جدول  1نتایج هاله عدم رشد غلظتهای مختلف از
سوسپانسیون نانوذره اکسید روی با اسید مالیک را نشان میدهد.
نتایج نشان داد که غلظت سوسپانسیون نانوذره اکسید روی با
اسید مالیک در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی
هاله عدم رشد داشت و با افزایش غلظت نانوذره اکسید روی هاله
عدم رشد افزایش یافت که این نتایج مؤید این است که نانوذره
اکسید روی باعث افزایش فعالیت ضد میکروبی اسید مالیک شده
است .سوسپانسیون نانوذره اکسید روی با اسید مالیک اثر مهاری
بیشتری بر روی باکتری اشریشیاکلی نسبت به باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس داشت.
جدول  :1قطر هاله عدم رشد غلظتهای مختلف اسید مالیک و
سوسپانسیون اسید مالیک و غلظتهای مختلف از نانوذره اکسید روی

اشریشیاکلی

استافیلوکوکوس اورئوس

میلیمتر

میلیمتر

غلظتهای اسید مالیک
و نانوپارتیکل ZnO

کاهش رشد
8/1± 9
8/1± 9
8/5± 9
8/5± 18
8/1± 18
8/5± 9
8/1± 9
8/1± 9
8/5± 18
8/1± 11/2
11 ± 8/1

کاهش رشد
8/1± 2
8/5± 2
8/5± 2
8/5± 9
8/5± 11
8/1± 9
8/5± 18
8/1± 18/2
8/5± 11
8/5± 11
55/2± 8/82

Acid٪0.2
Acid٪0.5
Acid٪1
Acid + 1mM ٪1
ZnO
Acid + 3mM ٪1
ZnO
Acid + 5mM ٪1
ZnO
Acid + 8mM ٪1
ZnO
Acid٪2
Acid + 1mM ٪2
ZnO
Acid + 3mM ٪2
ZnO
Acid + 5mM ٪2
ZnO
Acid + 8mM ٪2
ZnO
تتراسیکلین

بدون منطقه مهار- :
کاهش رشدGr:

تعیین فعالیت مهاری در محیط مایع
فعالیت ضد باکتری سوسپانسیون نانوذره اکسید روی با
اسید مالیک علیه اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در
محیط مایع نیز بررسیشده است.
شکل  1اثر تیمار سوسپانسیون اکسید روی همراه با اسید
مالیک بر رشد اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در TSB
برای در  53 ◦Cرا نشان میدهد .تیمار سوسپانسیون (2 ،5 ،1 ،8
و  )0میلی موالر از اکسید روی در  %8/5اسید مالیک اثر مهاری
قابلتوجهی در رشد اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در
طول  15ساعت انکوباسیون در مقایسه با شاهد منفی نشان
میدهد .نتایج نشان داد اسید مالیک  %8/5دارای اثر مهاری است
و باعث  53/55درصد کاهش رشد در باکتری اشریشیاکلی شده
است و اضافه شدن نانوذره اکسید روی به اسید مالیک باعث
افزایش فعالیت اثر مهاری اسید مالیک شده است .در میان چهار
غلظت نانوذره اکسید روی ،تیمار  0میلی موالر از نانوذره اکسید
روی در مهار رشد اشریشیاکلی مؤثرتر بود و تقریباً به طور کامل
در طول  15ساعت رشد اشریشیاکلی را مهار کرد .نتایج نشان داد
که غلظت ( 5 ،1 ،8و )2 mMنانوذره اکسید روی اثر مهاری در
مقابل اشریشیاکلی در طول  15ساعت در  TSBبرای داشت و به
ترتیب باعث ( 52 /51،65 /32 ،53 /55و  )96 /25درصد کاهش
رشد در باکتری اشریشیاکلی شدند .همچنین نتایج نشان داد
تیمار سوسپانسیون ( 2 ،5 ،1 ،8و )0 mMاز نانوذره اکسید روی
در  %8/5اسید مالیک اثر مهاری علیه استافیلوکوکوس اورئوس در
طول  15ساعت در  TSBبرای داشت و به ترتیب باعث (،53/53
 23/20 ،26/09 ،50/65و  )66/22درصد کاهش رشد در باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس شدند.
با توجه به نتایج ،سوسپانسیون نانوذره اکسید روی با اسید
مالیک فعالیت ضد باکتری قویتری علیه اشریشیاکلی نسبت به
استافیلوکوکوس اورئوس در مدت  15ساعت نشان میدهد .این
دادهها همچنین نشان میدهد که فعالیت ضد باکتری
سوسپانسیون نانوذره اکسید روی با اسید مالیک ،وابسته به غلظت
نانوذره اکسید روی است که مؤید این است که نانوذره اکسید
روی باعث افزایش فعالیت ضدمیکروبی اسید مالیک شده است که
پیشتر با استفاده از تست انتشار در آگار مورد تأیید قرارگرفته
است.
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روی با اسید مالیک به طور قابلتوجهی میتواند باعث مهار یا
کاهش اشریشیاکلی در آب هویج شود.

الف

شکل  5نشان میدهد که اثر ضد باکتری سوسپانسیون
نانوذره اکسید روی با اسید مالیک بر روی اشریشیاکلی نسبت به
استافیلوکوکوس اورئوس در آب هویج قویتر است .این یافتهها
بیان میکنند اثر مهاری سوسپانسیون نانوذره اکسید روی با اسید
مالیک در آب هویج مشابه با اثر مهاری سوسپانسیون نانوذره
اکسید روی با اسید مالیک بهدستآمده در آزمایش ( 1شکل )1
است.
الف

ب

8
1.6

E. coli

S. aureus

1.4

6

E. coli + 0.2% Acid

0.6

E. coli + 0.2% Acid +
3mM ZnO

0.4

)OD (600nm

E. coli + 0.2% Acid +
1mM ZnO

0.8

S. aureus + 0.2% Acid

4

S. aureus + 0.2% Acid
+ 5 mM ZnO

3
2

S. aureus + 0.2% Acid
+ 8 mM ZnO

0.2

E. coli + 0.2% Acid +
5mM ZnO

5

1

0
10 12 24

8

6

4

2

0

Log CFU/ml

1.2
1

E. coli + 0.2% Acid +
8mM ZnO

7

0

-0.2

24

)Time (h

4

8

0

)Time (h

شکل  :1اثر سوسپانسیون حاوی  %0/2اسید مالیک و غلظتهای

ب

مختلف نانوذره اکسید روی ( 2 ،5 ،3 ،1 ،0میلی موالر) بر رشد (الف)
استافیلوکوکوس اورئوس و (ب) اشریشیاکلی در  TSBبرای در 37◦C

12
E. coli

10

E. coli + 0.2% Acid

استفاده از سوسپانسیون نانوذره اکسید روی با اسید
مالیک در نگهداری مواد غذایی
دو غلظت ( )0 mM ،2سوسپانسیون نانوذره اکسید روی با
اسید مالیک بهعنوان تیمار ضدمیکروبی در نمونههای آب هویج
مورد استفاده قرار گرفت.
شکل  5اثر سوسپانسیون نانوذره اکسید روی با اسید مالیک
در برابر رشد استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی در آب هویج
در طی ذخیرهسازی  55ساعت در  52 ◦Cرا نشان میدهد .نتایج
نشان داد تعداد استافیلوکوکوس اورئوس پس از افت اولیه از
 ،3 CFU/mLپس از  55ساعت ،در کنترل به 2/52 CFU/mL
کاهش یافت ،درحالیکه تعداد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه
آب هویج تحت تیمار با ( )0 mM ،2سوسپانسیون نانوذره اکسید
روی با اسید مالیک به ترتیب به  5/1و  5/11 CFU/mLکاهش
یافت .همچنین نتایج نشان داد که نانو ذرات سوسپانسیون اکسید

6

E. coli + 0.2% Acid +
5mM ZnO

4

E. coli + 0.2% Acid +
8mM ZnO

2

Log CFU/ml

8

0
24

8

4

0

)Time (h

شکل  :2اثر سوسپانسیون حاوی  %0/2اسید مالیک و غلظتهای
مختلف ( 2 ،5میلی موالر) نانوذره اکسید روی در رشد (الف)
◦

استافیلوکوکوس اورئوس و (ب) اشریشیاکلی در آب هویج در25 C

بحث:
در فنآوری مواد غذایی ،در هنگام تعیین استراتژیهای
فرآوری مواد غذایی مناسب ،ثابت ماندن کیفیت محصوالت،
همانند رنگ ،عطر و طعم و بافت مواد غذایی عالوه بر عدم رشد
میکروبی باید در نظر گرفته شود ( .)14در این مطالعه ،تیمار
سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی باعث افزایش اثر مهاری اسید
مالیک شد و در کاهش رشد باکتری اشریشیاکلی و
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استافیلوکوکوس اورئوس مؤثر بودند .نتایج نشان داد که
سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی همراه اسید مالیک اثر مهاری
بیشتری در محیط مایع نسبت به محیط جامد در برابر
همهسویهها داشت .چون در محیط جامد ماده آلی (آگار) بیشتری
وجود دارد بنابراین اثر مهاری مواد ضد میکروبی نسبت به محیط
مایع کمتر است .این دادهها نشان میدهد که فعالیت ضد
میکروبی سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی حاوی اسید مالیک
وابسته به غلظت نانوذره اکسید روی است که بیشتر توسط آزمون
انتشار در آگار تأییدشده است ،همچنین نتایج دادهها درکشت
مایع نشان داد که غلظت  2و  0میلی موالر نانوذره اکسید روی
بیشترین اثر مهاری در تمام سویههای مورد آزمایش دارد
درنتیجه غلظت  2میلی موالر و  0میلی موالر نانوذره اکسید روی
برای مطالعات بیشتر در آب هویج انتخاب شدند (شکل  .)1شکل
 5کاهش رشد تمام سویههای مورد آزمایش تیمار شده با
غلظتهای مختلف ( )0 mM ،2 ،8سوسپانسیون نانوذره اکسید
روی حاوی اسید مالیک را نشان میدهد .نانوذرات اکسید روی در
کاهش تعداد اولیه همهسویهها در آب هویچ مؤثر بودند .همچنین
نتایج نشان داد که اضافه کردن نانوذرات اکسید روی به اسید
مالیک باعث افزایش فعالیت ضدمیکروبی شده است و باعث
کاهش رشد همهسویههای مورد آزمایش در آب هویج شدند ،که
این نتایج در توافق با نتایج بهدستآمده درکشت مایع است.
 Junejaو  Eblenدر سال  1999اثرات سینرژیک مشابه از
ترکیب حرارت مالیم با اسید در کاهش باکتریهای پاتوژن در
نمونههای مواد غذایی گزارش کردند ( Anellis .)15و همکاران

در حال حاضر ،استفاده از نانو ذرات در سالمت مواد غذایی
رو به افزایش است ،برای مثال ،اکسید روی کوانتومی بهعنوان
تیمار ضد میکروبی در نمونه سفیده تخممرغ مایع استفادهشده
است .نتایج نشان داده است با افزایش غلظت اکسید روی
کوانتومی به طور قابلتوجهی رشد لیستریا منوسیتوژنز و
سالمونال انتریتیدیس در سفیده تخممرغ مایع کاهشیافته است
( .)11اثرات مهاری مشابه برای نانو ذرات اکسید روی بر کاهش
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی در نمونههای شیر
مشاهدهشده است ( .)20مکانیسمهای دقیقی که بهوسیله آن نانو
مواد رشد میکروبی را مهار میکنند ،کامالً درک نشده است.
تحقیق و پژوهشهای متعدد مکانیسمهای احتمالی واکنش و
فعل و انفعالهای نانو مواد با ماکرو مولکولهای بیولوژیکی را
اینطور پیشنهاد میکنند .بهطورکلی اعتقاد بر این است که نانو
مواد یونهایی را آزاد میکنند که با گروه تیول ()SH-
پروتئینهای موجود بر سطح سلول باکتریها واکنش میدهند.
این قبیل پروتئینها از غشاء سلولی باکتری به سمت بیرون
برآمدگی داشته و موجب انتقال مواد غذایی از دیواره سلول
میشوند .نانو مواد این پروتئینها را غیرفعال کرده ،نفوذپذیری
غشاء را کاهش داده و سرانجام باعث مرگ سلولی میشود
( .)21، 22نانو مواد ممکن است بتوانند چسبندگی میکروبی و
تشکیل بیوفیلم را کاهش دهند .نانو ذرات اکسید روی باعث
تخریب چربی و پروتئین غشای سلولی باکتری میشوند ،و
درنتیجه باعث نشت محتویات داخل سلولی و در نهایت مرگ
سلولهای باکتریایی میشوند ( .)23، 24عالوه بر این ،تولید
Zn5+

( )1925نشان دادند که  pHپایین اثر حرارت بر غیرفعال سازی

پراکسید هیدروژن و یون

سالمونال در تخممرغ را افزایش داده است ( .)13همچنین

ضدمیکروبی نانو ذرات اکسید روی پیشنهادشده است (.)24

 Raybaudi Massiliaو همکاران در سال  5889فعالیت ضد
میکروبی اسید مالیک را علیه باکتری لیستریا منوسیتوژنز،
سالمونال انتریتیدیس و اشریشیاکلی در آبمیوه سیب ،گالبی و
خربزه را نشان دادند (.)17
اثر باکتریوسیدال اسیدهای آلی مثل اسید استیک و اسید
مالیک به علت کاهش  pHاست .این کاهش  pHاز طریق نفوذ
مولکول اسید آلی کامل از غشا سیتوپالسمی درون سلول ایجاد
میشود که این امر باعث کاهش رشد و کاهش فعالیت متابولیک

بهعنوان مکانیسم کلیدی اثرات

تقدیر و تشکر
این پروژه توسط دانشگاه پیام نور حمایتشده است.
تعارض منافع
بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران هیچ
گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

میکروارگانیسمها میشود (.)12
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