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Background and Aims: Recently inorganic nano materials characterized with high level
thermal stability and new physical and chemical properties were considered for antimicrobial
therapy. One of the important feature of nanoparticles is their antimicrobial activity against
bacteria and food borne pathogens. The aim of this study was to investigate antibacterial
activities of copper oxide nanoparticles in combination with nisin and ultrasound against
foodborne pathogens.
Materials and Methods: The antibacterial properties of copper oxide nanoparticles (CuO
NP) were investigated alone or in combination with other antimicrobials (nisin and ultrasound
stimulation) against Escherichia coli and Staphylococcus aureus in culture media and milk. Also
effect of nanoparticle were investigated by scanning electron microscopy individually and
combination of CuO and Nisin on morpholohy of S. aureus and E. coli bacteria.
Results: The results show that there was an increasing synergistic effect between CuO NP
in combination with nisin. However, the addition of ultrasound stimulation to CuO NP did not
enhance the antibacterial activity of CuO. The results show that combined effect of copper oxide
nanoparticles and nisin in milk medium were reduced the growth of bacteria. Also the results of
the SEM were revealed that CuO nanoparticles and nisin leads to significant change in cell
morphology and membrane integrity on bacteria and could be the cause of cell death.
Conclusions: Copper oxide nanoparticles and nisin with regard to the allowed
concentration, have a significant effect on the bacteria and perhaps they can be used in food
industry, pharmaceutical can be used.
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پست الکترونیک:

چکیده
زمینه و هدف :اخیراً نانومواد غیر آل ی با ثبات دمایی باال و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی جدید برای درمان ضدمیکروبی در
نظر گرفته شدهاند .یکی از ویژگیهای مهم نانوذرات ،فعالیت ضدمیکروبی آنها در برابر باکتریها و عوامل پاتوژن غذایی است .هدف از
این مطالعه بررسی خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسید مس به همراه نایسین و امواج فراصوت در برابر باکتری های پاتوژن منتقله از
طریق مواد غذایی می باشد.

مواد و روش کار:

در این پژوهش خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسید مس بهتنهایی یا در ترکیب با عوامل ضدمیکروبی

دیگر (نایسین و امواج فراصوت) علیه باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس¬اورئوس در محیط کشت و شیر بررسی گردید .سپس
اثر نانوذرات اکسید مس و نایسین بهصورت منفرد و توأم بر مورفولوژی باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس¬اورئوس با
میکروسکوپ الکترونی ارزیابی شد.

یافتهها:

نتایج نشان داد که یک اثر همافزایی در زمان ترکیب نانوذرات اکسید مس و نایسین وجود داشت .بههرحال افزودن

امواج فراصوت به نانودرات اکسید مس خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسید مس را افزایش نداد .یافتههای پژوهش نشانگر آن است که
در محیط شیر ،اثر ترکیبی نانو ذرات اکسید مس و نایسین باعث کاهش رشد هر دو باکتری شده بود .همچنین نتایج میکروسکوپ
الکترونی نشان داد که نانوذرات اکسید مس و نایسین تغییرات قابلتوجهی بر مورفولوژی و یکپارچگی غشاء باکتریها داشته و درنهایت
منجر به مرگ سلول باکتری شدهاند.
نتیجهگیری :نانوذرات اکسید مس و نایسین با توجه به غلظتهای مجاز ،بر باکتریهای آزمایششده اثر بسیار زیادی دارند و
شاید بتوان در آینده در صنایع غذایی و داروسازی از ترکیب نانوذرات اکسید مس و نایسین استفاده کرد.

کلمات کلیدی :نانوذرات ،اکسید مس ،نایسین ،امواج فراصوت ،میکروسکوپ الکترونی ،اشریشیاکلی ،استافیلوکوکوس اورئوس

m.mirhossaini@gmail.com
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
آنتیبیوتیکها جزء داروهایی هستند که در طب مدرن اغلب
برای درمان بیماریها تجویز میشوند .متأسفانه ظهور باکتریهای
مقاوم باعث ایجاد مشکالت درمانی در بیمارستانها شده است .در
اروپا هرساله حدود  25000مرگومیر در اثر عفونتهای ایجادشده
توسط باکتریهای مقاوم به چند دارو رخ میدهد ()1؛ بنابراین
توجه عمومی به سمت نانومواد که امروزه بهسرعت استفاده از آنها
در حال پیشروی است ،برای مقابله با آلودگیهای باکتریایی ،جلب
شده است .ذرات نانومس در کشتن طیفی از باکتریها که در
عفونتهای بیمارستانی دخالت دارند ،مؤثر بودهاند و مطالعاتی
برای ارزیابی پتانسیل نانوذرات اکسید مس قرارگرفته در طیفی از

مواد پلی مری انجام شده است .در مقایسه با توانایی انتشار کشتار،
توانایی کشتار تماسی کمتری در برابر سویههای استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به پنی سیلین دیده شده است .این امر نشان
میدهد که آزادسازی یونها به درون محیط موضعی برای فعالیت
ضدمیکروبی بهینة نانوذرات اکسید مس مورد نیاز است (.)2
دو شکل معمول اکسید مس ،کوپروس اکساید ( )Cu2Oو
کوپریک اکساید ( )CuOهستند ( .)3کوپریک اکساید یک نیمة
رسانای نوع  Pبا ساختار شبکة تکمیلی ( )Monoclinicدارای
باند انرژی  1/2-1/7 evدر دمای اتاق و با پارامترهای شبکة
 a=4.6837 A ،b=3.4226A ،c=1.1288 Aو β=99.54°
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است ( ،)4اما کوپروس اکساید یک نیمة رسانای نوع  pبا ساختار
شبکة مکعبی با گاف انرژی مستقیم  2/0 enاست ( .)4-5ویژگی
های بسیار خوب اکسید مس موجب شده تا از آن در کاربردهای
مختلفی همچون کاتالیستهای غیرمتجانس ،حسگرهای گازی،
سوئیچهای نوری ،سلولهای خورشیدی ،رسانههای ذخیرة
مغناطیسی ،ابزار نشر میدان و همانند اینها استفاده شود (.)6-8
نانو مواد اکسیدی همچون  CuOو  ،Cu2Oاکسید آهن
( )Fe2O3, Fe3O4و اکسید روی ( )ZnOدارای ویژگیهای
فیزیکی -شیمیایی منحصربهفردی هستند که ناشی از تأثیر اندازة
کوانتومی و سطح مؤثر گسترده آنهاست؛ بهطوری این خصوصیات
باعث میشود که خواص آنها که با حالت تودة آنها متفاوت باشد
(.)8-9
نایسین در سال  1928توسط  Rogersو گروه کارییاش
کشف شد .اثر باکتریوسیدی نایسین در برابر اکثر باکتریهای
اسیدالکتیک تأیید شده است .طی چند دهة اخیر گرایش
روزافزونی برای استفاده از باکتریوسینها بهعنوان مواد نگهدارندة
طبیعی ،گزارش شده است .در این میان به نایسین حاصل از
گونههایِ الکتوکوکوس الکتیس بسیار توجه شده است؛ به دلیل
اینکه مانع از رشد بسیاری از باکتریهای گرم مثبت ،همچون
ی مولّدِ
پاتوژنها و آلودهکنندههای مواد غذایی ،میکروارگانیسمها ِ
فساد و برخی از باکتریهای گرم منفی (که دچار آسیبدیدگی
غشاء بیرونی شدهاند) میشود .این ترکیب همچنین میتواند از از
جوانهزنی اسپورها جلوگیری کند (.)10-11
از میان روشهای کنترل میکروارگانیسمها ،استفاده از امواج
فراصوت یکی از روشها یی است که از گذشته برای غیرفعال کردن
و کنترل باکتریها استفاده شده است ( .)12مطالعات زیادی در
مورد غیرفعال کردن باکتریها توسط امواج فراصوت ( )13 -14و
ترکیب امواج فراصوت با عوامل ضدمیکروبی دیگر وجود دارد (-16
.)15
در مطالعات مختلف ،خواص ضدمیکروبی این فلزات و استفادة
مفید از آن در زمینة بیوتکنولوژی و مهار اختصاصی میکروبها
بررسی شده است؛ بنابراین در مطالعة پیش رو ،فعالیتهای
ضدباکتری ترکیب نانوذرات  CuOبا امواج فراصوت یا نایسین در
محیط کشت و شیر ارزیابی شده است .هدف از این مطالعه بررسی
اثر ضدمیکروبی ترکیب نانوذرات  CuOبا امواج فراصوت یا نایسین
برنامههای کاربردی بالقوة آنها در مهار دو پاتوژن مواد غذایی بوده
که از نقاط قوت این پژوهش است؛ زیرا استفاده از ترکیب عوامل

ضدمیکروبی مختلف بهصورت همزمان ،احتمال ایجاد مقاومت
میکروبی را کم میکند.
مواد و روشها
محیط کشت و باکتریهای استفادهشده

سویههای باکتری استفادهشده در این آزمایش شامل
استافیلوکوکوساورئوس ( )PTCC1431و اشریشیاکلی
( )PTCC1394بود .باکتریهای نامبرده از کلکسیون میکروبی
ایران تهیه شد .آمپولهای باکتریهای نامبرده تا زمان
مورداستفاده در دمای  -80درجة سلسیوس نگهداری شدند.
باکتریها بر روی محیط کشت تریپتیکاز سوی آگار (لیوفیلکم
ایتالیا) کشت و در  37درجة سلسیوس انکوبه شدند و تا زمان
استفاده در  0تا  2درجة سلسیوس نگهداری شدند .نانوذرات
اکسید مس از  SIGMA-ALDRICHآمریکا با قطر کمتر از
 50نانومتر و نایسین بهصورت تجاری از شرکت SIGMA-
 ALDRICHآمریکا خریداری شد .این مطالعه بهصورت تجربی
آزمایشگاهی در زمستان  1394انجام شده است.
تعیین MIC

سوسپانسیون نایسین با غلظت  10میلیگرم در میلیلیتر
تهیه شد .نیم میلیلیتر از محیط کشت تریپتیکاز سوی براث در
لولهها ریخته شد .نیم میلیلیتر از ماده به لولة شمارة یک ریخته
شد .نیم میلی لیتر از لولة اول به لولة دوم منتقل شد و این کار تا
انتقال به لولة شاهد ادامه یافت 10 .میکرولیتر از سوسپانسیون
باکتری ( )107 cell/mLبه تمام لولهها افزوده شد .آخرین لوله
که حاوی تریپتیکاز سوی براث (لیوفیلکم ایتالیا؛  )TSBو
سوسپانسیون باکتری بود ،بهعنوان لولة کنترل در نظر گرفته شد.
لولههای آمادهشده به مدت یک شب در انکوباتور با دمای  35تا
 37درجة سلسیوس نگهداری شدند .پس از انکوباسیون ،کمترین
غلظت عامل ضدمیکروبی که از رشد میکروارگانیسم جلوگیری
کرده بود ،بهعنوان  MICدر نظر گرفته شد .بدین منظور از
دستگاه اسپکتروفتومتر برای سنجش میزان جذب نوریِ هر لولة
آزمایش استفاده شد .دستگاه روی طول موج  600نانومتر تنظیم
شد و آنگاه میزان جذب نوری محلولها تعیین شد .بدین صورت
که شفافترین لولهای که حاوی رقیقترین محلول ضدمیکروبی
(نسبت به لولة شاهد) بود ،مشخص و غلظت آن محاسبه شد و با
واحد میکروگرم بر میلیلیتر گزارش شد.
روش تعیین MBC

در روش استاندارد (مرجع) پس از انجام تست رقیقسازی و
تعیین  ،MICاز هر لولهای که عدم رشد را نشان میدهد50 ،
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میکرولیتر برداشته و بر روی محیط کشت  TSAبرده شد .کشت
سطحی داده پس از قرار دادن پلیت ها به مدت یک شب و در
دمای  37درجة سلسیوس در انکوباتور  ،تعداد کلنیهای رشدیافته
بر روی پلیت ها شمارش شدند .پس از یک شب گرماگذاری در
دمای  37درجة سلسیوس ،پلیتی که حاوی رقیقترین محلول
کلوئیدال بود و تعداد کلنیها به میزان یکهزارم رسیده بود،
بهعنوان  MBCدر نظر گرفته شد (.)17

آن سری رقت تهیه شد و بر روی پلیتهای حاوی محیط کشت
 TSAکشت داده شد .پلیتها به مدت  24ساعت در  37درجة
سلسیوس انکوبه شد و میزان رشد پس از  24ساعت یک بار
بررسی شد (.)20
بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات اکسید مس ،نایسین و
حرارت مالیم بهصورت توأم بر روی باکتریهای اشریشیاکلی و
استافیلوکوکوساورئوس در مواد غذایی
تهیة سوسپانسیون باکتریایی

بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات اکسید مس و امواج

محیط  TSBحاوی ( 2و  4میلیگرم در میلیلیتر) از
نانوذرات اکسید مس تهیه شد ،سپس این ارلنهایِ حاوی
محیطهای  TSBبهصورت جداگانه با  107 cell/mLباکتری
استافیلوکوکوساورئوس و یا اشریشیاکلی ،تلقیح شدند و این
ارلنها به مدت  10دقیقه درون حمام اولتراسونیک جای گرفتند.
پس از انجام تیمار امواج فراصوت ،ارلنها در  50دور در دقیقه در
 37درجة سلسیوس تکان داده شدند .پس از  24ساعت ،از هرکدام
از نمونهها سری رقت تهیه شد و تعداد باکتریها به روش شمارش
کلنی شمارش شد (.)18-19

سوسپانسیون باکتریایی از کشت تازة سویههای استاندارد
خریداریشده تهیه شد .حدود  5کلنی از باکتریهای
ی رشدکرده بر روی محیط
استافیلوکوکوساورئوس و اشریشیاکل ِ
 TSAبرداشته شد و در  5میلیلیتر محیط کشت تریپتیکاز سوی
براث استریل به مدت  24ساعت کشت داده شد .سپس 1
میلیلیتر از محیط کشت حاوی هر باکتری برداشت شد و با دور
 10000gبه مدت  5دقیقه سانتریفیوژ شد .آنگاه محلول رویی دور
ریخته شد و به تودة سلولیِ بهدستآمده به میزان  0/5میلیلیتر
سرم فیزیولوژی افزوده شد .این کار سه بار تکرار شد .بدینگونه
مخلوط دو باکتری در سرم فیزیولوژی تهیه شد.

بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات اکسید مس و نایسین بر

بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدمس ،نایسین و

روی منحنی رشد باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس-
اورئوس در محیطکشت مایع

حرارت مالیم بهصورت توأم بر روی باکتریهای اشریشیاکلی و
استافیلوکوکوساورئوس در شیر

برای بررسی اثر نانوذرات اکسید مس و نایسین در محیط
کشت مایع ،از محیط کشت تریپتیکازسویبراث ( )TSBاستفاده
شد .ابتدا  9ارلن برای هر باکتری در نظر گرفته شد .آنگاه غلظت-
های ( 2و  )4میلیگرم بر میلیلیتر اکسید مس و غلظتهای
( 0/01و  )0/008میلیگرم بر میلیلیتر نایسین بهتنهایی و
غلظتهای توأم ( 2اکسید مس  0/008 +نایسین 2 ،اکسید مس +
 0/01نایسین 4 ،اکسید مس  0/01 +نایسین 4 ،اکسید مس +
 0/001نایسین) میلیگرم بر میلیلیتر به ارلنهای مربوط افزوده
شد .برای هر باکتری یک ارلن بهعنوان گروه شاهد در نظر گرفته
شد که فقط شامل محیط کشت استریل و بدون هیچگونه نانوذرات
است .سپس به هرکدام از ارلنها بهمیزان  100میکرولیتر از
سوسپانسیون باکتریایی ( )107 cell/mLکه از پیش آماده شده
بود ،تلقیح شد و ارلنها به مدت  24ساعت در دمای  37درجة
سلسیوس انکوبه شد .میزان رشد باکتریها به روش شمارش کلنی
در حضور غلظتهای موردنظر نانوذرات اکسید مس و نایسین در
 24ساعت هر  2ساعت تعداد باکتری ها تعیین شد .بدین ترتیب
که در هر زمان  1میلیلیتر از محتویات ارلن ها برداشت شد و از

برای بررسی اثر نانوذرات بر باکتریها در مواد غذایی از شیر
استفاده شد .بدین ترتیب که طبق محاسبات انجامشده ،بهجای
محیط کشت از شیر بهره برده شد و نانوذرات و سوسپانسیون
باکتریایی ( )107 cell/mLبه آنها افزوده شد و رشد باکتریها
مورد بررسی قرار گرفت .در این مرحله  12ارلن در نظر گرفته شد
که برای سه دمای متفاوت  4ارلن مورد نیاز بود .نانوذرات اکسید
مس و نایسین با غلظتهای ( 0/008نایسین 0/01 ،اکسیدمس و
 2اکسید مس  0/01 +نایسین) میلیگرم بر میلیلیتر به هر ارلن
افزوده شد.
در ادامه پس از تلقیح  10میکرولیتر از سوسپانسیون
باکتریایی که از قبل آماده شده بود ،ارلنها در شرایط دمایی
مختلف قرار داده شدند .بدین ترتیب که دستة اول از ارلنها در
دمای محیط و دستة دیگر از سری ارلنها در دمای  50درجة
سلسیوس و دستة سوم در دمای  60درجة سلسیوس قرار داده
شد .برای بهینهسازی شرایط دمایی ،از حمام آب استفاده شد.
سپس طی  24ساعت ،هر  3ساعت ،از هرکدام از نمونهها سری
رقت تهیه شد و تعداد باکتریها به روش شمارش کلنی شمارش

مافوق صوت
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شد .محیط ( EMBائوزین متیلن بلو آگار ،مرک ،آلمان) و MSA

(مانیتول سالت آگار ،مرک ،آلمان) به ترتیب برای شمارش
اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس¬اورئوس استفاده شد (.)21
بررسی اثر توأم نانوذرة اکسید مس و باکتریوسین نایسین بر

مورفولوژی باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس¬اورئوس
بهوسیلة میکروسکوپ الکترونی

برای بررسی اثر توأم نانوذرات اکسید مس و نایسین بر
مورفولوژی باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس¬اورئوس ،از
محیط کشت  TSBاستفاده شد.
مقدار  0/01 mg/mLنایسین و  4 mg/mLنانوذرة اکسید
مس و  0/01mg/mLنایسین با  4 mg/mLنانوذرة اکسید مس
بهصورت ترکیبی به محیط کشت مایع حاوی باکتری اشریشیاکلی و
یا استافیلوکوکوس اورئوس افزوده شدند .پس از  24ساعت1 ،
میلیلیتر از هر لوله نمونهگیری شد .سپس نمونهها در  10000دور
در دقیقه به مدت  5دقیقه سانتریفیوژ شدند .آنگاه  10میکرولیتر از
سوسپانسیونهای سلولی روی ورق میکا برده شد .پس از خشک
شدن میکاها در مجاورت هوا به مدت  45دقیقه ،میکاها با یک
محلول ثابتکنندة  %2/5گلوتارآلدئید و  0/01موالر بافر ایمیدازول
( )pH 7/2به مدت  2ساعت تثبیت شدند .سپس نمونهها با
استفاده از محلول  0.1موالر بافر ایمیدازول تثبیت شدند .در ادامه
نمونهها با استفاده از غلظتهای متفاوتی از محلولهای اتانول
 80،50و  100درصد آبگیری شدند .ورقههای میکا حاوی نمونههای
مورد آزمایش روی پایة  SEMبا زبانههای چسبناک کربن نصب
شدند ،پس از آن پوششهای تکالیه طال برای کوت کردن روی
نمونهها افزوده شدند و سپس تصاویر سلولهای باکتریایی
اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس¬اورئوسِ تیمار شده و تیمار نشده با
میکروسکوپ الکترونی  PHENOM PROXبا بزرگنمایی
 25000گرفته شدند (.)22
آنالیزهای آماری
آزمایشها مختلف در سه تکرار انجام شد و اثرات غلظتهای
متفاوت اکسید مس و ترکیب اکسید مس با نایسین و امواج
فراصوت بر میزان رشد باکتریها بهوسیلة  ANOVAیکطرفه
بررسی شدند .درصدهای بهدستآمده در تست  ANOVAبرای
تعیین اختالفات معنیدار بین میانگینهای گروهها مقایسه شدند.
 post hoc analysisبرای مقایسههای چندگانه با درجة
اطمینان  ./95به کار رفت .آنالیزهای آماری با استفاده از نرمافزار
 Spssانجام گرفت P values < 0/05 .بهعنوان سطح معناداری
در نظر گرفته شد.

یافتهها
تعیین حداقل غلظت بازداری ( )MICو حداقل غلظت
باکتری کشی ( )MBCنایسین برای باکتریهای اشریشیا کلی و

استافیلوکوکوس اورئوس

جدول  1نتایج مربوط به مقدار  MICو  MBCنایسین بر
روی باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس¬اورئوس در
محیط کشت مایع را نشان میدهد .مقدار  MICعلیه باکتریهای
اشریشیاکلی  0/017 mg/mLاست .مقدار  MICعلیه باکتریهای
استافیلوکوکوس¬اورئوس 0/01 mg/mLاست .همچنین مقدار
 MBCنایسین برای باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس
اورئوس به ترتیب  0/02 mg/mLو  0/015است.
جدول  .1مقادیر حداقل غلظت بازداری ( )MICو حداقل غلظت باکتریکشی
( )MBCنایسین برای باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس
MBC

MIC

0/02

0/017

0/015

0/01

اشریشیا کلی
استافیلوکوکوس اورئوس

اثرات ضدباکتری نانوذرات اکسید مس و امواج فراصوت

ترکیب نانوذرات اکسید مس با امواج فراصوت اثری روی
افزایش خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسید مس نداشت (شکل
.)1
بررسی اثر نانوذرات اکسید مس و نایسین بر روی

منحنی رشد باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس
اورئوس در محیط کشت مایع
در این پژوهش از آزمون آماری ONE WAY ANOVA
استفاده شده است .پس از مشخص شدن خطای انحراف معیار،
میزان اختالفات معنادار میانگینها (استفاده از نانوذرات) با کنترل
(بدون نانوذرات)  Pvalue 0/7تعیین و محاسبه شده است .نتایج
حاکی از معنادار نبودن این تیمارها طی  24ساعت است .شکل 2
اثر نانوذرات اکسید مس و نایسین در غظتهای مختلف علیه
باکتری اشریشیاکلی را نشان میدهد .دادههای پژوهش نشان
میدهد که نانوذرات اکسید مس و نایسین در غلظتهای (0/01
نایسین  4+اکسید مس 0/008 ،نایسین  4+اکسیدمس4 ،
اکسیدمس) میلیگرم بر میلیلیتر تأثیر مطلوبی بر کاهش رشد
باکتری اشریشیاکلی دارند .آنچنانکه در این نمودار دیده
میشود ،نانوذرات در غلظت ( 0/008نایسین  4+اکسید مس)
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میلیگرم بر میلیلیتر بیشترین تأثیر را بر باکتری اشریشیاکلی
دارد.

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس دارند .همچنین تجزیه و تحلیل
دادهها نشان میدهد که باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
حساسیت بیشتری نسبت به باکتری اشریشیاکلی در حضور
غلظتهای مختلف نانوذرة اکسید مس و نایسین در مقایسه با
گروه کنترل دارد.

الف
شکل  .2اثر نانوذرات اکسید مس و نایسین بر باکتری اشریشیاکلی در
محیط کشت مایع .ارزش متوسطSEM ±؛ ( P>0/05 * N=3نسبت به
شاهد).

ب
شکل  .1اثر نانوذرات اکسید مس و محرّک امواج فراصوت بر
استافیلوکوکوس اورئوس (الف) و اشریشیاکلی (ب) ارزش متوسط±
SEM؛ ( P>0/05 *N=3نسبت به شاهد) .حروف متفاوت ()a, b,c

نشاندهندة اختالف معنیدار بین گروههای آزمایششده است.
شکل  3نتایج حاصل از تأثیر نانوذرات اکسید مس و نایسین
علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را نشان میدهد .پس از
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آماری ONE WAY
 ANOVAو مشخص شدن خطای انحراف دادهها( 0/01
=) Pvalueمشخص شد که نانوذرات اکسید مس و نایسین تأثیر
مطلوبی بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس دارد .این نتایج نشان
میدهد که غلظتهای  0/01و  0/008میلیگرم بر میلیلیتر از
نایسین و غلظتهای ترکیبی  0/01نایسین  2+اکسید مس0/01 ،
نایسین  4+اکسید مس 0/008 ،نایسین  2 +اکسیدمس و 0/008
نایسین  4 +اکسید مس میلیگرم بر میلیلیتر تأثیر مطلوبی بر

شکل  .3اثر نانوذرات اکسید مس و نایسین بر باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس در محیط کشت مایع .ارزش متوسطSEM ±؛P < 0/05 * N=3
(نسبت به شاهد).

بررسی اثر نانوذرات اکسید مس ،نایسین و حرارت بر

روی باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس
در مادة غذایی شیر
نتایج میزان رشد باکتریهای اشریشیاکلی ،در مدت زمان 8
ساعت ،به کمک آزمون  ONE WAY ANOVAانجام شد.
پس از مشخص شدن خطای انحراف معیار( )Pvalue= 0/0
تعیین شد .نتایج نشان میدهد که میزان رشد باکتری در حضور
غلظتهای مختلف نانوذرات نسبت به شاهد ،کاهش رشد
معناداری داشته است .نمودار نشان میدهد که ترکیب نانوذرة
اکسید مس و نایسین بهترین اثر بازدارندگی را داشته است.
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همچنین نتایج نشان میدهد که با افزایش دما شاهد افزایش
بازدارندگی نانوذرة اکسید مس و نایسین بودهایم؛ بدینگونه که در
دمای  60درجه ،بیشترین اثر بازدارندگی نانوذرة اکسید مس و
نایسین دیده شده است (نک :شکل .)4
نتایج مربوط به رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در بازه
زمانی  8ساعت در دماهای مختلف نشان داد که میزان رشد
باکتری در حضور غلظتهای اعمالشدة نانوذره اکسید مس و
نایسین نسبت به شاهد ،اثر مهاری خوبی داشته و نتایج با
( )Pvalue= 0/0معنادار بوده است .دماهای مختلف اثر مهاری
خوبی داشتند و در دمای  50درجه بیشترین اثر بازدارندگی از
رشد نانوذرة اکسید مس و نایسین دیده شده است (شکل )5؛
بنابراین اثر همافزایی در ترکیب نانوذرة اکسید مس ،نایسین و
درجه حرارت تایید میشود.

شکل  .4بررسی اثر نانوذرات اکسید مس و نایسین روی باکتریهای

بررسی اثر توأم نانوذرات اکسید مس و نایسین بر

مورفولوژی باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس
اورئوس
از غلظتهای مختلف نانوذرة اکسید مس و نایسین که به
ترتیب شاهد (بدون نانوذرة اکسید مس و نایسین) 0/01 ،میلیگرم
در میلیلیتر نایسین 4 ،میلیگرم در میلیلیتر اکسید مس ،و
 0/01نایسین 4 +میلیگرم در میلیلیتر اکسید مس برای اثر روی
این دو باکتری استفاده شدند .پس از بازة زمانی  24ساعت تصویر
 SEMاز باکتریهای تیمارشده ،گرفته شد .همانطور که شکل
 A6نشان میدهد ،سلولهای باکتری اشریشیاکلی بهوضوح میلهای
هستند و اندازههای نرمال و ساختاری سالم و دستنخورده دارند.
تصویر  B-6نشان میدهد که باکتری اشریشیاکلی در مجاورت
نایسین ،در سطح سلول تغییرشکل ایجاد کرده و فرورفتگیهایی
نیز در این باکتری ایجاد شده است .تصویر  C-6باکتری
اشریشیاکلی را در مجاورت نانوذرة اکسید مس نشان میدهد.
نتایج نشان میدهد نانوذرة اکسید مس باعث ایجاد سطوح ناصاف
و نامنظم در این باکتری شده است و همچنین سلول باکتری
صدمه دیده است .تصویر  D-6نشانگر آن است که ترکیب نانوذرة
اکسید مس و نایسین ،باعث ایجاد انقباض در سلول باکتری و
همچنین باعث ایجاد فروپاشیدگی سلول باکتری نسبت به
سلولهای سالم باکتری شده است.

اشریشیاکلی در سه دمای محیط 50 ،درجه و  60درجة سلسیوس در شیر .ارزش
متوسطSEM ±؛ ( P < 0/05 * .N = 3نسبت به شاهد) .حروف متفاوت ( A, B,
 )C, D,X, Y, Zنشاندهندة اختالف معنادار بین گروههای آزمایششده است.

شکل  -6تصویر  SEMمورفولوژی باکتریهای اشریشیاکلی را در بزرگنمایی
 25000xنشان میدهد؛  .Aباکتری اشریشیاکلی (شاهد)  0/01 .Bمیلیگرم در
میلیلیتر نایسین؛  4 .Cمیلیگرم در میلیلیتر نانوذرات اکسید مس؛ 4 .D
شکل  .5بررسی اثر نانوذرات اکسید مس و نایسین روی باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس در سه دمای محیط 50 ،درجه و  60درجه سلسیوس در
شیر .ارزش متوسطSEM ±؛ ( P < 0/05 * .N = 3نسبت به شاهد) .حروف
متفاوت ( )A, B, C, D,X, Y, Zنشاندهندة اختالف معنادار بین گروههای
آزمایششده است.

میلیگرم در میلیلیتر نانوذرات اکسید مس و  0/01میلیگرم در میلیلیتر
نایسین.

شکل  SEM ،7سلولهای باکتری استافیلوکوکوساورئوس را
نشان میدهد .همانطور که در شکل A ،7میتوان دید ،سلولهای
باکتری استافیلوکوکوساورئوس بهوضوح کروی هستند و اندازههای
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نرمال و ساختاری سالم و دستنخورده دارند .شکل  B ،7باکتری
استافیلوکوکوساورئوس را در مجاورت نایسین نشان میدهد؛
نایسین باعث ایجاد سطوح نامنظم در این باکتری شده و همچنین
باعث ایجاد صدمه در سلول این باکتری شده است .در تصویر -7
 Cباکتری استافیلوکوکوساورئوس را در مجاورت نانوذرة اکسید
مس میتوان دید که در اثر اعمال تیمار نانوذرة اکسید مس ،سلول
باکتری آسیب دیده و ساختاری نامنظم در آن ایجاد شده است.
تصویر  D -7نیز نشان میدهد که ترکیب نانوذرة اکسید مس و
نایسین ،باعث منقبض شدن سلول باکتری و ایجاد فروپاشیدگی در
آن شده و درنهایت باعث از بین رفتن سلول این باکتری شده
است.

شکل  .7تصویر  SEMمورفولوژی باکتریهای استافیلوکوکوساورئوس را در
بزرگنمایی  25000xنشان میدهد .A .باکتری استافیلوکوکوساورئوس (شاهد)
 0/01 .Bمیلیگرم در میلیلیتر نایسین 4 .Cمیلیگرم در میلیلیتر نانوذرات
اکسید مس 4 .Dمیلیگرم در میلیلیتر نانوذرات اکسید مس و  0/01میلیگرم در
میلیلیتر نایسین.

بحث
یکی از تالشهای اخیر برای از بین بردن عوامل بیماریزایِ
مقاوم ،استفاده از مواد نانو است .مواد نانو باعث از بین بردن
عوارض جانبی بیوفیلم مقاوم در برابر سیستم ایمنی بدن میشوند.
یکی از ویژگیهای مهم نانوذرات فعالیت ضدباکتریایی آنها در
برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی و عوامل بیماریزایِ مواد
غذایی است ( .)23نانومواد بهوسیلة پیوند با ماکرومولکولهای
زیستی باعث غیرفعال شدن آنها و درنتیجه موجب مرگ باکتری
ها ،ویروسها و قارچها میشوند (.)24
در این پژوهش اثر نانوذرات اکسید مس در غلظتهای
منفرد و در ترکیب با امواج فراصوت و نایسین بر باکتریهای
اشریشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس بررسی شده است .نتایج
نشان داد که ترکیب نانوذرات اکسید مس با امواج فراصوت ،اثری

روی افزایش خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسید مس نداشته
است (شکل  )1که این نتایج با مشاهدات  Justinو همکاران
متفاوت است( .)19شاید دلیل آن زمان تابش کم امواج فراصوت
باشد؛ چون فاکتور مهمی که بر خاصیت ضدمیکروبی امواج
فراصوت تأثیرگذار است ،مدت زمان تابش امواج فراصوت روی
باکتریهاست ( .)25-26نتایج همچنین بیانگر آن بود که باکتری
ها در مجاورت نانوذرة اکسید مس و نایسین بهصورت ترکیبی
بیشترین کاهش رشد را داشتهاند؛ بنابراین افزودن نایسین به
نانوذرات اکسید مس باعث افزایش خاصیت ضدمیکروبی آنها شده
که این نتایج بهوسیلة تصاویر  SEMتأیید شده است (شکل  6و
.)7
 Mirhosseiniو همکاران فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات
اکسیدمنیزیم را در ترکیب با نایسین بر روی اشریشیاکلی و
استافیلوکوکوس¬اورئوس بررسی کردهاند و نتایج آنها نشان داده
است که نانوذرات اکسید منیزیم فعالیت ضدباکتریایی داشتهاند و
همچنین نانوذرات اکسید منیزیم در ترکیب با نایسین اثر
همافزایی از خود نشان دادهاند (.)21
با توجه به یافتههای این تحقیق بیشترین تأثیر نانوذرة اکسید
مس و نایسین روی باکتری استافیلوکوکوس¬اورئوس (گرم مثبت)
در مقایسه با باکتری اشریشیاکلی (گرم منفی) بوده است که علت
آن ساختار دیوارة سلولی در باکتری گرم مثبت میتواند باشد.
نایسین به دلیل تعامل و واکنش با ترکیبات فسفولیپیدی
غشای سیتوپالسمی دیوارة سلولی باکتریهای گرم مثبت ،عملکرد
غشاء را مختل میکند ،ولی باکتریهای گرم منفی چون ساختار
دیوارة سلولی آنها محتوی لیپوپلی ساکارید است ،بهعنوان یک
مانع برای نایسین عمل میکند .به همین دلیل اثر نایسین بر
باکتری اشریشیاکلی کمتر دیده میشود؛ بنابراین با افزودن یک
عامل شالتهکننده ،مانند نانوذرات اکسید مس ،میتوان غشای
باکتریهای گرم منفی را نسبت به نایسین نفوذپذیر ساخت.
 Chungو همکارانش ( )2004پیشنهاد کردهاند که میزان
تجمع بار منفی بر روی سطح سلولی باکتریهای گرم منفی بیشتر
از باکتریهای گرم مثبت است؛ بنابراین برهمکنش بین نانوذراتِ
ی دارای بار منفی منجر به نشت
دارای بار مثبت و دیوارة سلول ِ
محتویات درون سلول باکتری و درنهایت مرگ باکتریها میشود
(.)27
در این پژوهش همچنین اثر نانوذرات اکسید مس و نایسین
بر روی باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس¬اورئوس در
مادة غذایی شیر تحت شرایط دمایی مختلف بررسی شده است.
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بررسی نتایج مربوط به رشد باکتری اشریشیاکلی و
استافیلوکوکوس اورئوس در دماهای مختلف نشان داده است که
بین تیمارها (ترکیب نانوذرة اکسید مس و نایسین) و افزایش دما
اثر همافزایی وجود دارد که با افزایش دما اثر ضدمیکروبی نایسین
و نانوذرة اکسید مس افزایش مییابد .این نتایج مشابه نتایج
 Mirhosseiniو همکاران و  Nettenو همکاران است)21،28( .
 Mirhosseiniو همکاران و  Nettenو همکاران پیشنهاد
دادهاند که وقتی غلظت مادة ضدمیکروبی افزایش مییابد ،اثر
ممانعتی آن نیز باال میرود ،همچنین دما که افزایش مییابد ،اثر
مادة ضدمیکروبی باال میرود و بار میکروبی کمتر میشود (،28
.)21
یونهای فلزات سنگین اثرات گوناگونی بر عملکرد سلول
باکتری میگذارند .یونهای مس باعث اکسیداسیون و شوک
سلولی و به هم زدن چرخة اکسیداسیون و احیاء میشوند،
درنتیجه منجر به کاهش گلوتاسیون و تأثیر بر گروههای
سولفیدریل پروتئینها و سبب غیرفعال شدن آنزیمها میشوند .نیز
یونهای فلزات سنگین باعث تخریب  DNAو اکسید شدن لیپیدها
میشوند ( .)29همچنین اثرات ضدباکتریایی نانوذرات به غلظت
نانوذرات و غلظت ابتدایی باکتری وابسته است (.)30
نایسین به دلیل ایجاد حفرههای بزرگ در غشای سلولهای
حساس باعث رهاسازی یونها ،آمینواسیدها و  ATPو درنهایت
فروپاشی نیروی پروتونی و همچنین باعث مهار بیوسنتز
پپتیدوگلیکانِ غشایِ سلولیِ باکتریها میشوند ()31-33؛ بنابراین
فرضیهای که اثر همافزایی نایسین ،نانوذرة اکسید مس و افزایش
دمای مالیم را شرح میدهد این است که نایسین با ایجاد حفره
در غشای سلولی باعث افزایش ورود نانوذرات اکسید مس به درون
سلول و ایجاد رفتار همافزایی بین نانوذرات اکسید مس و نایسین
میشود .همچنین افزایش دما ،با اثر گذاشتن بر روی دیوارة سلولی
و غشای خارجیِ باکتری ،باعث نفوذپذیری بیشتر دیوارة باکتری و
غشای خارجی باکتری گرم منفی میشود؛ بنابراین دسترسی
نایسین به غشای سلولی را افزایش میدهد که این امر موجب
افزایش اثر نایسین و نانوذره میشود (.)21- 22

امروزه استفاده از نانوذرات در سالمت مواد غذایی رو به
افزایش است؛ برای نمونه اکسید روی کوانتومی بهعنوان تیمار
ضدمیکروبی در نمونة سفیدة تخممرغ مایع استفاده شده و نتایج
نشان داده است که با افزایش غلظت اکسید روی کوانتومی ،رشد
لیستریا منوسیتوژنز و سالمونال انتریدیس در سفیدة تخممرغ مایع
بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است ( .)34اثرات مهاری مشابه
برای نانوذرات اکسید روی بر کاهش استافیلوکوکوس اورئوس و
اشریشیاکلی در نمونههای شیر دیده شده است ( .)20نانوذرات
آهن بهعنوان یک مکمل سالمت در رفع آلودگی آب به کار میرود
که در آن با شکستن آالیندههای آلی و کشتن عوامل بیماریزای
میکروبی ،آلودگی را رفع میکنند .بااینوجود ،نمیتوان غلظت
نانوذرات را به نسبت زیاد باال برد؛ زیرا استفاده از این مواد در مواد
غذایی دارای یک حد مجاز است که میزان آن در سازمان  FDAکه
سازمان جهانی غذا و دارو است تعیین شده است .این میزان در
مورد نانوذرات مختلف و همچنین بسته به جنسیت و وزن بدن
مصرفکننده متفاوت است ( .)21مثالً میزان مصرف مسِ مجاز در
رژیم غذایی ،برابر توصیة انجمن جهانی غذا و تغذیه ،در بزرگساالن
بین  1/5تا  3میلیگرم در روز تعیین شده است (.)35
سازمان غذا و داروی آمریکا عنوان کرده که نایسین ایمن و
مورد تأیید است و هماکنون در  57کشور استفاده میشود (.)36
نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،استفاده از نانوذرة
اکسید مس و نایسین برای کاهش رشد باکتریها ،مؤثر به نظر
میرسد و ازآنجاکه استفاده از نانوذرات به صورت متداول در صنایع
غذایی استفاده می شوند و همچنین با توجه به استفادة روتین از
باکتریوسین نایسین در مواد غذایی ،شاید بتوان در آینده از نانوذره
و نایسین بهصورت ترکیبی برای بررسی بیشتر به جهت استفاده در
صنایع غذایی بهره برد.
سپاسگزاری
این پروژه توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد اشکذر و
پژوهشکدة پوششها ی نانوساختار دانشگاه پیام نور استان یزد
حمایت شده است .نویسندگان از همکاری صمیمانة این مرکزها
سپاسگزارند.
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