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Background and Aims: The incidence of foodborne infectious diseases has been stable
and even increased in many countries. Improper use of antibiotics due to the prevalence of
microbial diseases has caused drug resistance. So nanotechnology has many attractive
applications in the food industry, such as food preservation and food quality control. By the
reason, the absorptive and antibacterial features of copper oxide nanoparticles in combination
with magnesium oxide nanoparticles in delete of bacteria were investigated.
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Materials and Methods: The antibacterial activities of CuO NP in combination with
MgO NP against Escherichia coli and Staphylococcus aureus in culture media and fruit juice
(mango, pomegranate, and peach) by agar diffusion and colony count method were explored.
Electron microscopy was used to characterize the morphological characteristics of the
bacteria tested after treatment with CuO and MgO NPs.
Results: The results of one-way ANOVA by 95% confidence showed that CuO and
MgO NPs have antimicrobial activity on E. coli and S. aureus. An effect of synergism was
observed when combining CuO and MgO NP. Electron microscopy photographs showed that
treatment with the combination of MgO and CuO caused damage to the cell membrane. As a
result, the leakage of intracellular contents kills the bacteria.
Conclusion: The combination of CuO and MgO nanoparticles can successfully control
the growth of E. coli and S. aureus in liquid and juice medium. So, this combination treatment
can reduce the required amount of CuO and MgO nanoparticles during the pathogen control
process in the food industry.
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Introduction
The outbreak of food-borne pathogens such as
Escherichia coli, Clostridium botulinum, Bacillus
cereus, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, and
Listeria monocytogenes in food safety have
attracted the public attention to the need for
developing new antimicrobial materials in order to
ensure food safety and extend its shelf- life (1, 2).
Directly add antimicrobial agents to food or
packaging materials during the food production
processes a convenient method for controlling
microbial contamination in food and increasing the
shelf life of foods (3). Recently, inorganic
antimicrobial materials, such as metal oxides, have
been applied in various areas for controlling
microbes (4, 7, 8, 9-11). The synergistic effect of
antimicrobials
reduces
the
number
of
antimicrobials needed in foods and reduces side
effects (20, 21).

and every three h for up to 24 h are examined by
colony count method, respectively (23).
The fruit juice containing CuO and MgO
nanoparticle solution (0, 0.5, and 1.5 mg/ml) alone
or in combination with each other were prepared,
respectively. The samples were inoculated with a
mixture of S .aureus, and E .coli (107 cells/ml). The
samples were incubated at 25 ºC, and bacterial
counts were determined at 3, 8, and 24 h by colony
count method, respectively (24).
Scanning electron microscopy was also used to
show morphological changes of S. aureus, and E.
coli after treatment with nanoparticles (24).
Statistical analysis
Data were analyzed by SPSS software version
16. Analysis of variance, and Duncan’s multiple
range tests were applied to specify the significant
difference of mean values. Unless stated otherwise,
significance was expressed at 5% level.

Materials and Methods
The following bacterial strains used in this
study:
Escherichia
coli
PTCC1394
and
Staphylococcus aureus PTCC1431 were purchased
from Iranian microbial collection. CuO and MgO
nanoparticles were purchased from SIGMAALDRICH and US Research Nanomaterials,
respectively.
The agar diffusion method was used to
investigate the antimicrobial properties of CuO and
MgO nanoparticles. Antibacterial properties of CuO
and MgO nanoparticle was examined by placing 20
μl of the CuO and MgO nanoparticle solution (0,
0.25, 0.5, 0.75, 1 and 1.5 mg/ml) alone or in
combination with each other on TSA medium
inoculated with 10 7cell/ml E. coli and S. aureus,
respectively. Each concentration of CuO and MgO
nanoparticle solution was placed on surfaceinoculated TSA agars and incubated at 37 ◦C for 24h.
The inhibition zone around each sample was
applied to represent the antibacterial activity of
each CuO and MgO nanoparticle’s concentration
(22).
To determine the antimicrobial property of
CuO and MgO nanoparticles, the liquid Tryptic Soy
Broth culture (TSB), which contained (0, 0.5, 1 and
1.5 mg/ml) CuO and MgO nanoparticle solution
alone or in combination with each other was
inoculated with 10 7 cells/ml of E. coli and S. aureus,
respectively. The samples were incubated at 37 ºC,
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Results and Discussion
Antibacterial properties of CuO and MgO
nanoparticle solution (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, and 1.5
mg/ml) alone or in combination with each other
were measured using the inhibition zone method
against E. coli and S. aureus. The results of the
inhibition zone of different concentrations of CuO
and MgO nanoparticle alone or in combination with
each other had no inhibition zone on E. coli and S.
aureus (P>0.05).
In this research, CuO and MgO NP treatments
showed a synergistic effect, and they were
effective in reducing the number of E. coli and S.
aureus in the medium and the fruit juices. In other
researches (reference), the combination of
nanoparticles was synergistic and reduced the
number of bacteria, which is following our findings.
Figure 1 and 2 show the effect of CuO and MgO
nanoparticle treatment on the growth of E. coli and
S. aureus in TSB broth at 37 ◦C. Treatments with the
CuO and MgO nanoparticle in combination with
each other had a significant inhibitory effect on the
growth of E. coli and S. aureus during 24h of
incubation, compared to the control. Among the
ten concentrations of CuO and MgO nanoparticles,
the treatment with 0/5 CuO + 1/5 MgO
nanoparticle was the most effective one for E. coli
(P<0.05) and S. aureus (P>0.05).
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Figure 1. Effect of MgO and CuO Nanoparticles on E. coli in TSB (pvalue=0.00)
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Figure 2. Effect of MgO and CuO Nanoparticles on S. aureus in TSB (pvalue=0.159)
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Figure 3. Investigation of the effect of MgO and CuO nanoparticles on E. coli bacteria in mango juice (pvalue=0.039).
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Figure 4. Investigation of the effect of MgO and CuO nanoparticles on E. coli bacteria in pomegranate juice (pvalue=0.642).
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Figure 5. Investigation of the effect of MgO and CuO nanoparticles on E. coli bacteria in peach juice (pvalue=0.607).
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Figure 6. Investigation of the effect of MgO and CuO nanoparticles on S. aureus bacteria in mango juice (pvalue=0.278).
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Figure 7. Investigation of the effect of MgO and CuO nanoparticles on S. aureus bacteria in pomegranate juice (pvalue=0.962).
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Figure 8. Investigation of the effect of MgO and CuO nanoparticles on S. aureus bacteria in peach juice (pvalue=0.779).

Figure. 10. SEM image of S. aureus treatments
with MgO and CuO nanoparticles. Bacteria were
incubated with a: TSB alone (control), b: CuO
NPs, c: MgO NPs, d:MgO / CuO NPs.
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Figure. 9. SEM image of E. coli treatments with
MgO and CuO nanoparticles. Bacteria were
incubated with a: TSB alone (control), b: CuO
NPs, c: MgO NPs, d:MgO / CuO NPs.
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The CuO and MgO nanoparticle were used as
antimicrobial treatments in the fruit juices (mango,
pomegranate, and peach). Effect of CuO and MgO
nanoparticle on the growth of E. coli in fruit juice
during 24 h of storage at 25 ◦C is demonstrated in
figures 3, 4, and 5. Results showed that CuO and
MgO nanoparticles could significantly inhibit or
reduce E. coli in mango juice (P<0.05), pomegranate
and peach juices (P>0.05).
Moreover, figures 6, 7, and 8 demonstrates that
the antibacterial effect of MgO and CuO
nanoparticles nanoparticle on S. aureus. Results
showed that CuO and MgO nanoparticles could
significantly inhibit or reduce S. aureus in mango
juice, pomegranate, and peach juices (P>0.05).
These findings implied that the treatment efficacy
was more similar to the one obtained by MgO and
CuO nanoparticle in the first set of experiments
(Fig.2 and 3).
Based on the information available today,
nanomaterials applied in the food industry include
both inorganic and organic materials. Zinc oxide
(ZnO) quantum dots, for example, has been used as
an antimicrobial agent in liquid egg white samples
(30). Similar inhibitory effects were observed for
ZnO NP on the reduction of S. aureus and E. coli in
milk samples. (24).
Jin and He (2011) examined the antibacterial
activity of MgO NP alone or in combination with
nisin or ZnO NP on E. coli O157: H7 and Salmonella
Stanley. The results showed that the antimicrobial
activity of MgO NP was vigorous. MgO NP showed a
synergistic effect in combination with nisin. As well
as in combination with the ZnO nanoparticles, their
antibacterial activity is not synergistic against both
pathogens (31).
SEM analysis of E. coli and S. aureus bacteria
with and without nanoparticles treatment was
performed to obtain definitive evidence of
antimicrobial activity of the MgO and CuO
nanoparticles. Figures 9 and 10 show electron
microscopy of untreated E. coli and S. aureus (Fig. 9
and 10a), CuO treatment (Fig.9 and 10 b), MgO
treatment (Fig. 9 and 10c), and MgO / CuO
treatment (Fig. 9 and 10d) for 18 h in TSB.
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As a control, untreated E. coli and S. aureus
show rods and spheres shape in standard size,
respectively, with cells whose structure is intact (Fig.
9, and 10a). Treatment with CuO nanoparticles
reduces the number of E. coli bacteria and causes
deformation on the cell surface and also creates
troughs, but S. aureus in the vicinity of copper oxide
nanoparticles has made the bacteria more adherent.
(Fig. 9, and 10b). Treatment of bacteria with MgO NP
causes severe damage to E. coli and S. aureus cells
and resulting in the formation of cells with an
irregular surface and change of membrane integrity
(Fig. 9 and 10c). The combination of MgO / CuO has
contracted cells and caused cell disintegration
compared to healthy cells. These findings implied
that the treatment efficacy was more similar to the
one obtained by MgO and CuO nanoparticle in the
first set of experiments.

Conclusion
The The results showed that the combination of
CuO and MgO nanoparticles had synergistic
behavior and had a significant effect on the growth
control of S. aureus and E. coli in liquid media and
fruit juices. New formulations of CuO and MgO
nanoparticles can be effectively applied to control
infection in the future. Also, making new compounds
from these nanoparticles could have a protective
role in the food industry and reducing pasteurization
temperatures.
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چکيده
زمينه و اهدف :بروز بیماریهای عفونی ناشی از غذا پایدار بوده و حتی در بسیاری از کشورها میزان این بیماریها
افزایش یافته است .استفادة نامناسب از آنتیبیوتیکها به علت شیوع بیماریهای میکروبی باعث ایجاد مقاومتهای دارویی میشود.
بنابراین کاربردهای نانوتکنولوژی توجه زیادی را در صنایع غذایی مانند محافظت مواد غذایی و کنترل کیفیت مواد غذایی به خود
جلب کرده است .به همین دلیل ،خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدمس در ترکیب با نانوذرات اکسیدمنیزیم برای کشتن
باکتریها بررسی شدند.
مواد و روش کار :خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدمس در ترکیب با نانودرات اکسیدمنیزیم علیه باکتریهای
اشریشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس در محیطکشت و آبمیوه (انبه ،انار و هلو) به روش انتشار در آگار و کلنی کانت بررسی
شد .برای توصیف تغییرات مورفولوژیک باکتریهای اشریشیاکلی ،استافیلوکوکوساورئوس در اثر مواجهه با این نانوذرات بعد از
تیمار ضدمیکروبی با این نانوذرات ،عکسهای میکروسکوپ الکترونی استفاده شدند.
یافتهها :نتایج تحلیل آماری  ANOVAیکطرفه با درجة اطمینان  95درصد نشان داد نانوذرات اکسیدمس و اکسیدمنیزیم،
خاصیت ضدمیکروبی علیه این پاتوژنهای غذایی دارند .یک اثر سینرژیسیم هنگام ترکیب نانوذرات اکسیدمس و نانوذرات اکسیدمنیزیم
مشاهده شد .عکسهای میکروسکوپی  SEMنشان داد تیمار با ترکیب نانوذرات اکسیدمس و اکسیدمنیزیم سبب تخریب و آسیب غشای
سلولی شده و در نتیجه نشت محتویات داخل سلولی منجر به مرگ سلولهای باکتریایی شده است.

نتيجهگيری :استفاده از تیمار ترکیب نانوذرات اکسیدمس و اکسیدمنیزیم میتواند در محیطکشت مایع و آبمیوه ،رشد اشریشیاکلی
و استافیلوکوکوساورئوس را با موفقیت کنترل کند .همچنین این تیمار ترکیبی میتواند سبب کاهش حداقل مقدار مورد نیاز نانوذرات اکسیدمس
و اکسیدمنیزیم درطول فرایند کنترل پاتوژنها در صنایع غذایی شود.
کليد واژهها :نانوذرات اکسیدمس ( ،)CuOاکسیدمنیزیم ( ،)MgOاشریشیاکلی ،استافیلوکوکوساورئوس ،زمان
ماندگاری
کپیرایت © مجله میکروب شناسی پزشکی ایران :دسترسی آزاد؛ کپی برداری ،توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.

مقدمه
بروز بیماریهای عفونی ناشی از غذا پایدار بوده و حتی در
بسیاری از کشورها افزایش یافته است .تاکنون روشهای مدرن تولید
غذاها و برنامههای نظارت غذایی فشرده قادر به کنترل مؤثر این مشکل
نبودهاند .با افزایش حجم تولید غذاهای آماده و در نتیجه توزیع آنها
بین مصرفکنندگان ،اگر محصول تولیدی آلوده باشد ،باعث بروز
بیماریهای واگیردار در بین مصرفکنندگان خواهد شد .بر این اساس،
بیماریهای منتقلشده از طریق غذا یک نگرانی عمدة بهداشتی در
جامعه ایجاد کرده است که تأثیر زیادی بر جامعه دارد و بار مالی فوق
العادهای به سیستمهای مراقبتهای بهداشتی جامعه اضافه میکند
(.)1

مهمترین باکتریهای بیماریزای غذایی شامل سالمونال
( ،)Salmonellaاشریشیاکلی ( ،)Escherichia coliشیگال (،)Shigella

کلستریدیوم بوتولینیوم ( ،)Clostridium botulinumباسیلوس
سرئوس ( ،)Bacillus cereusلیستریامونوسایتوژنز ( Listeria
 ،)monocytogenesاستافیلوکوکوساورئوس ( Staphylococcus
 ) aureusهستند ( .)2شیوع بیماریهای میکروبی ناشی از مصرف
غذاهای آماده و استفادة نابجا از آنتیبیوتیکها باعث ایجاد مقاومتهای
دارویی در بین میکروارگانیسمها میشود و این مقاومت به آنتی
بیوتیکها بیوفیلمهای ( )Biofilmمقاومی از میکروارگانیسمها را در
برابر سیستم ایمنی بدن به وجود آورده است ( .)3، 4بنابراین به علت
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گسترش مقاومت به آنتیبیوتیکها نیاز به افزایش نظارت بر تولید و

مثل نانوذرات ،میتوان از ترکیب دو نانوذره با یکدیگر بهره جست؛ به
طوری که ترکیب دو نانوذره بر محدودیت استفادة هر یک از نانوذرات
در حالت منفرد غلبه میکند .ترکیب نانوذرات در صورت انتخاب
صحیح دو نانوذره میتواند فوایدی همچون گسترش عملکرد آنها،
استفاده از غلظتهای پایینتر آنها در حالت ترکیبی نسبت به حالت
منفرد داشته باشد و در نتیجه باعث کاهش سمیت نانوذرات ،جلوگیری
از بروز مقاومت میکروبی به هر یک از نانوذرات در حالت منفرد و
افزایش احتمالی فعالیت ضدمیکروبی ترکیب دو نانوذره به بیش از آن

آنها در دسترس است ( .)6بنابراین ،به عنوان جایگزین استفاده از

میزانی که از یک نانوذره استفاده میشود ،میگردد (.)20، 21

آنتیبیوتیکها ،نانوذرات میتوانند برای مهار و از بین بردن باکتریها

هدف این تحقیق ،بررسی اثر نانوذرات اکسید مس و اکسید
منیزیم به صورت ترکیبی روی رشد باکتریهای اشریشیاکلی و
استافیلوکوکوساورئوس برای دستیابی به ترکیب بهینة دو نانوذره در
مهار رشد باکتری اشریشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس در مواد
غذایی (آبمیوه) است.

بستهبندی مواد غذایی برای بهبود کیفیت آنها دارد ( .)5این موضوع
محققان را وادار به توسعة دستة جدیدی از عوامل ضدمیکروبی به
عنوان مادة محافظ غذایی کرده است .یک روش مدرن و خالقانه،
استفاده از نانوذرات فلزی به عنوان مادة محافظ غذایی به منظور
افزایش زمان ماندگاری و امنیت محصوالت غذایی است .امروزه
نانوذرات به طور وسیع در صنعت ،لوازم آرایشی ،بهداشتی و پزشکی
استفاده میشوند و اطالعات اندکی دربارة مقاومت باکتریها در برابر

در محصوالت غذایی استفاده شوند (.)7
اکسیدمس ( )CuOیکی از ترکیبات بسیار مهم است که در
صنعت به علت ارزان بودن ،سمینبودن ،خواص الکتریکی و اپتیکی
خوب ،به طور وسیع در کاربردهای مختلف استفاده میشود ( .)8یکی
از نانوذرات کاربردی در صنعت و پزشکی ،نانوذرة اکسیدمنیزیم
( )MgOاست .نانوذرات اکسیدمنیزیم در حوزة پزشکی برای پوشش-
دهی وسایل بیمارستانی جهت جلوگیری از انتشار آلودگیهای
میکروبی استفاده میشوند (.)9، 10
همچنین نانوذرات اکسیدمنیزیم مزایایی همچون سمینبودن،
پایداری در مقابل حرارت ،زیست سازگاری و ارزانقیمتی دارند .منیزیم
چندین نقش حیاتی در بدن انسان ایفا میکند و کمبود آن باعث نقص
در تنظیم فشار خون میشود .مکملهای دارویی منیزیم به شکلهای
اکسیدمنیزیم و هیدروکسید منیزیم هستند .همچنین امروزه
اکسیدمنیزیم و هیدروکسید منیزیم به عنوان عامل کنترلکنندة pH
در محصوالت لبنی و کنسروهای سبزیجات استفاده میشوند (.)11
با توجه به گستردگی کاربرد نانوذرات ،تاکنون مطالعات
گوناگونی دربارة اثرات مختلف نانوذرات از جمله اکسیدمنیزیم روی
سلولها در دنیا انجام شده است .از جمله این مطالعات ،بررسی اثرات
نانوذرات اکسیدمنیزیم روی سلولهای تکهستهای خون (،)12
سلولهای عصبی و فیبروبالست ( ،)13سلولهای اندوتلیال عروق
کوچک قلبی و سلولهای اپیتلیال آلوئوالر هستند (.)14
مکانیسم اصلی تأثیر نانوذرات بر باکتریها از طریق آسیب به
پروتئین ،آسیب به  DNAو تخریب دیوارة سلولی است ( .)15، 16در
بعضی مطالعات نشان داده شده است که خاصیت کشندگی نانوذرات
در اثر تابش نور مرئی تشدید میشود ( .)17، 18بنابراین به دلیل نقاط

مواد و روش کار
مواد ،محيطکشت و باکتریهای استفادهشده
سویههای باکتری استفادهشده در این آزمایش شامل
استافیلوکوکوس اورئوس ( )PTCC1431و اشریشیاکلی
( )PTCC1394بودند .باکتریها از کلکسیون میکروبی ایران تهیه
شدند .محلولهای استوک تا زمان استفاده در دمای  -80درجة
سلسیوس نگهداری شدند .باکتریها در تریپتیکاز سوی آگار
( )TSA: Liofilchem, Italyدر دمای  37درجة سلسیوس فعال
شدند و تا زمان استفاده در دمای  0تا  2درجة سلسیوس نگهداری
شدند .نانوذرات اکسیدمس از شرکت SIGMA-ALDRICH
آمریکا خریداری شدند؛ قطر آنها کمتر از  50نانومتر بود و با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی )Transmission electron
 ) microscopy:TEMاز طرف شرکت سازنده تأیید شد (1317-
 .)CAS Number 38-0نانوذرات اکسیدمنیزیم نیز از شرکت US
 Research Nanomaterialsآمریکا خریده شدند؛ قطر آنها 20
نانومتر بود و توسط شرکت سازنده با  TEMو  XRDتأیید شد
( .)CAS Number: 1309-48-4نانوذرات اکسیدمس و
اکسیدمنیزیم در آب دوبار تقطیر استریل حل شدند و به مدت 20
دقیقه در حمام اولتراسونیک (الما سونیک ،آلمان) همگن شدند.
همة آزمایشها با استفاده از محلول تازه نانوذرات انجام گرفت.
بررسي اثر ضدميکروبي نانوذرات اکسيدمس و

هدف متعدد در میکروبها تا به حال هیچگونه مقاومتی در برابر
اکسیدهای فلزی گزارش نشده است (.)19

اکسيدمنيزیم

گاهی برای افزایش خاصیت بازدارندگی رشد عوامل ضدمیکروبی
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استافيلوکوکوس اورئوس در محيط کشت جامد به روش
قطره پليت
برای بررسی فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات اکسیدمس و
اکسیدمنیزیم ،ابتدا هریک از باکتریهای اشریشیاکلی و
استافیلوکوکوساورئوس به صورت چمنی روی پلیتهای حاوی
 TSAبه طور جداگانه کشت داده شدند .سپس از غلظتهای ،0
 1/5 ،1 ،0/75 ،0/5 ،0/25میلیگرم بر میلیلیتر نانوذرات
اکسیدمنیزیم و اکسیدمس به صورت منفرد و توأم برای بررسی
خواص ضدمیکروبی به روش قطرة پلیت استفاده شد .به این منظور،
 20میکرولیتر از غلظتهای آمادهشده از نانوذرات به صورت قطرهای
روی پلیتهای حاوی باکتریهای مورد آزمایش قرار گرفتند و اجازه
داده شد قطرهها خشک شوند .سپس هر پلیت در  37درجة
سلسیوس به مدت  24ساعت در انکوباتور قرار داده شد .پس از آن،
از هالة عدم رشد در اطراف نمونه (قطرههای خشک شده) برای نشان
دادن فعالیتهای ضدباکتری برای هر غلظت از نانوذرات استفاده شد.
به عنوان استاندارد در یکی از نقاط مشخص شده در روی پلیت از
دیسک آنتیبیوتیکی تتراسیکلین استفاده شد (.)22
بررسي اثر ضدميکروبي نانوذرات اکسيدمس و

اکسيدمنيزیم بر منحني رشد باکتریهای اشریشياکلي و
استافيلوکوکوساورئوس در محيطکشت مایع
به هرکدام از ارلنها حجم مناسب محیطکشت  TSBاضافه
شد و سپس جهت استریل کردن ،ارلنها به مدت  15دقیقه تحت
فشار  1/5اتمسفر در اتوکالو قرار داده شدند .پس از سرد شدن
محیطکشت از غلظتهای  1/5 ،1 ،0/5 ،0میلیگرم بر میلیلیتر از
نانو اکسیدمنیزیم و اکسیدمس به صورت منفرد و توأم به صورت
جداگانه به هریک از ارلنها در حجم نهایی  50میلیلیتر اضافه
شد .به عنوان گروه شاهد ،ارلن حاوی  50میلیلیتر محیطکشت
استریل و بدون هیچگونه نانوذرات به کار گرفته شد .سپس به
هریک از ارلنها به طور جداگانه  cfu/mL 107باکتری اشریشیاکلی
و استافیلوکوکوساورئوس تلقیح شد و ارلنها به مدت  24ساعت
در دمای  37درجة سلسیوس انکوبه گردیدند .میزان رشد باکتریها
به روش کلنیکانت در حضور غلظتهای موردنظر نانوذرات طی
 24ساعت هر  3ساعت بررسی گردید؛ بدین ترتیب که هر  3ساعت،
 1میلیلیتر از ارلنها برداشتیم و در لولهها رقیق شدند و تعداد
باکتریها به روش پلیت کانت آگار تعیین شد .پلیتها به مدت 24
ساعت در  37درجة سلسیوس انکوبه شدند و سپس رشد باکتری
در این محیطها بررسی شد (.)23

تهيه و آمادهسازی آبميوه
میوههای انبه ،هلو و انار جهت تهیة آبمیوه از یک میوه
ال
فروشی خریداری شد .انبه با استفاده از دستگاه مخلوطکن کام ا
نرم گردید و به علت غلظت بسیار با آبمقطر استریل به نسبت 1
به ( 3غلظت  33/33درصد) رقیق شدند .برای جلوگیری از اثر مواد
داخل پوست انار ،انار را دانه کردیم و آب آن را با آبمیوهگیری
دستی گرفتیم .آب هلو نیز با استفاده از دستگاه آبمیوهگیری
گرفته شد .آب میوههای انار و هلو به طور خالص جهت آزمایشها
استفاده گردیدند .همة آبمیوهها پس از گذراندن از کاغذ صافی،
در دستگاه اتوکالو (ریحان طب ،ایران) در دمای  121درجة
سلسیوس به مدت  15دقیقه استریل شدند.
افزودن نانوذرات اکسيدمس و اکسيدمنيزیم به آبميوهها
آبمیوهها درون ارلنها طبق محاسبات انجام شده براساس
حجم نهایی  50میلیلیتر ریخته شد .پس از اینکه آبمیوهها از
اتوکالو خارج شدند و دمای آنها پایین آمد ،از غلظت 1/5 + 0/5
میلیگرم بر میلیلیتر نانوذرات اکسیدمس و اکسیدمنیزیم به
صورت توأم و منفرد به هر یک از ارلنها به طور جداگانه اضافه شد.
سپس به هریک از این ارلنها به طور جداگانه 107cell/mL
مخلوط باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس تلقیح
گردید .بعد از آن ،ارلنها در  50دور در دقیقه در  25درجة
سلسیوس به مدت  48ساعت شیک شدند .در این مرحله ،رشد
باکتریها در  4بازه زمانی  3ساعت 8 ،ساعت و  24ساعت بررسی
شدند؛ به این صورت که یک میلیلیتر از ارلنها نمونهگیری شد و
از این نمونهها سری رقت تهیه گردید و تعداد باکتریها به روش
پلیت کانت آگار در دو محیط ) MSA (Mannitol salt agarو
 (Eosin methylene blue) EMBتعیین شد .محیط  EMBبرای
باکتری اشریشیاکلی و محیط  MSAبرای باکتری
استافیلوکوکوساورئوس به کار برده شد .پلیتها به مدت  48ساعت
در  37درجة سلسیوس انکوبه شدند ( .)23به عنوان استاندارد از
آبمیوهها بدون هیچ تیماری که فقط باکتری مورد آزمایش به آن
تلقیح شده بود استفاده گردید.
بررسي اثر توأم نانوذرۀ اکسيدمس و اکسيدمنيزیم بر

مورفولوژی باکتریهای اشریشيا کلي و استافيلوکوکوس اورئوس
از غلظتهای  1/5 + 0/5میلیگرم بر میلیلیتر نانوذرات
اکسیدمس و اکسیدمنیزیم به صورت توأم و منفرد به هر یک از
ارلنها به طور جداگانه اضافه شد .سپس به هریک از این ارلنها به
طور جداگانه  107cell/mLباکتریهای اشریشیاکلی و
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استافیلوکوکوساورئوس تلقیح گردید .سپس ارلنها در  50دور در
دقیقه در  25درجة سلسیوس به مدت  18ساعت شیک شدند.
سپس سوسپانسیونهای سلولی هر یک از نمونهها به صورت
جداگانه روی ورق میکا قرار داده شد و به مدت  45دقیقه برای
خشک شدن در مجاورت هوا قرار گرفتند .سپس با محلول ثابت
کنندة  2/5درصد گلوتارآلدئید و  0/01موالر محلول بافر ایمیدازول
( ) pH=2/7به مدت  2ساعت فیکس شدند و با محلول ثابتکنندة
 0/1موالر بافر ایمیدازول ثابت گردیدند .آبگیری نمونهها با
غلظتهای متفاوتی از محلولهای اتانول  80 ،50و  100درصد
انجام گرفت .در نهایت ورقههای میکا روی پایة  SEMبا زبانههای
چسبناک کربن قرار گرفتند و پوششهای تکالیة طال برای کوت

نتایج
بررسي اثر ضدميکروبي نانوذرات اکسيدمس و

اکسيدمنيزیم بر باکتریهای اشریشياکلي و استافيلوکوکوس
اورئوس در محيطکشت جامد
اثر نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس و غلظتهای توأم
این نانوذرات در محیط کشت جامد علیه باکتریهای اشریشیاکلی
و استافیلوکوکوساورئوس ،بررسی شد .نتایج نشان داد اطراف
نانوذرات ،هالة عدم رشد ایجاد نشده است؛ بنابراین نانوذرات
اکسیدمس و اکسیدمنیزیم در غلظتهای به کار برده شده در این
پژوهش در محیط جامد اثر مهاری نداشتند.

کردن روی نمونهها اضافه شدند (.)24

بررسي اثر نانوذرات اکسي منيزیم و اکسيدمس بر

منحني رشد باکتریهای اشریشياکلي و استافيلوکوکوس -

تصاویر سلولهای باکتریایی اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس
اورئوس تیمارشده و تیمارنشده با میکروسکوپ الکترونی با بزرگ

اورئوس

نمایی  25000xثبت شد.

پس از استفادة نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس و
غلظتهای توأم این نانوذرات در محیط کشت مایع علیه
باکتریهای اشریشیاکلی نتایج به دست آمده حاکی از کاهش در
تعداد سلولهای باکتریهای موردنظر است .پس از مشخص شدن
خطای انحراف معیار ،میزان اختالف معنادار میانگین دادهها در
حالت استفاده از نانوذرات با حالت کنترل (بدون نانوذرات) ،در
سطح معنادار  P=0/00تعیین و محاسبه گردید .دادههای پژوهش
نشان داد ترکیب نانوذرات اکسید منیزیم و اکسیدمس (+1/5 MgO
 )0/5CuOبیشترین تأثیر را بر کاهش رشد باکتری اشریشیاکلی
دارند (شکل .)1

تحليلهای آماری
آزمایشهای مختلف در سه تکرار انجام شد و اثر غلظتهای
مختلف اکسید مس و اکسیدمنیزیم بر میزان رشد باکتریها با
 ANOVAیکطرفه بررسی شد .درصدهای به دست آمده در تست
 ANOVAبرای تعیین اختالفات معنادار بین میانگینهای گروهها
مقایسه شدند Hoc tests Post .برای مقایسههای چندگانه با درجة
اطمینان  95درصد استفاده گردید .تحلیلهای آماری با نرمافزار
 SPSSنسخة  )SPSS Inc., Chicago, Ill., USA( 16انجام گرفت.
 P<0.05به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد .روش مطالعه
در این پژوهش از نوع تجربی آزمایشگاهی بوده است.
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شکل  .1اثر نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس بر باکتری اشریشیاکلی در محیطکشت مایع ()P=0.00
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شکل  .2اثر نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس بر باکتری استافیلوکوکوساورئوس در محیطکشت مایع )) P=0/159
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شکل  .3بررسی اثر نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس بر باکتریهای

شکل  .4بررسی اثر نانو ذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس بر باکتریهای

اشریشیاکلی در آب میوه انبه ()P=0.039

اشریشیاکلی در آب میوه انار ()P=0.642
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شکل  .5بررسی اثر نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس بر باکتریهای اشریشیاکلی در آب میوه هلو ()P=0.607
243

Log cfu/ml

8

محبوبه ميرحسيني | اثر ترکيبي نانوذرات اکسيدمس و اکسيدمنيزیوم در برابر باکتریها
3.5

6

3

5

2

Log cfu/ml

3

2
1.5

Log cfu/ml

4

2.5

1

1

0.5

0

0

24hour

8hour

24hour

3hour

شکل  .6بررسی اثر نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس بر باکتریهای
استافیلوکوکوساورئوس در آبمیوة انبه ()P=0/278
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شکل  .7بررسی اثر نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس بر رشد باکتریهای
استافیلوکوکوساورئوس در آبمیوة انار ()P=0/962
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شکل  .8بررسی اثر نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس بر باکتریهای استافیلوکوکوساورئوس در آبمیوة هلو ()P=0/779

شکل  2اثر نانوذرات اکسیدمنیزیم ،اکسیدمس ،و ترکیب
نانوذرة اکسیدمس و اکسیدمنیزیم در غلظتهای مختلف علیه
باکتری استافیلوکوکساورئوس را نشان میدهد .چنان که در این
شکل مشهود است غلظت  1/5میلیگرم نانوذرات اکسیدمس تنها
نسبت به ترکیب نانوذرات اکسیدمنیزیم و نانوذرات اکسیدمس

تأثیر قویتری نسبت به بقیة تیمارها نشان دادند .همچنین
دادههای پژوهش نشان داد نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس
( ) 0/5CuO +1/5MgOطی  24ساعت همان تأثیر را بر کاهش
رشد باکتری استافیلوکوکوساورئوس دارند ولی برای باکتری
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استافیلوکوکوساورئوس میزان اختالفات میانگینها معنیدار نبود
(.)P=0/159, P>0/05
بررسي اثر نانوذرات اکسيدمس و اکسيدمنيزیم بر
باکتری اشریشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس در آبميوه

آماری مقایسة اثر ترکیبات نانو اکسیدمنیزیم و اکسیدمس در این
آبمیوهها بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس )، P=0/278
 P=0/77 ، P=0/962به ترتیب برای آبمیوهای انبه ،انار و هلو)
معنادار نبود (شکلهای  ،7 ،6و )8
بررسي اثر توأم نانوذره اکسيدمس و اکسيدمنيزیم بر

ها
در بررسی اثرنانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس ،اثر این
نانوذرات در حالتهای منفرد و توأم با یکدیگر در آبمیوههای
مختلف بررسی شد .پس از نرمالیزه کردن دادههای به دست آمده
در این آزمایش ،تعیین خطای انحراف معیار و معنادار بودن این
آزمایش با استفاده از آزمون آماری  ANNOVAیکطرفه مشخص
گردید؛ نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس تأثیر مطلوبی بر
جلوگیری از رشد باکتریهای مورد آزمایش در بعضی از
آبمیوههای مختلف دارند .نتایج این شکلها حاکی از کاهش تعداد
سلولهای این باکتری در هر سه آبمیوه در حضور نانوذرات است.
همچنین با توجه به تأثیر قویتر نانوذرات اکسید منیزیم ،ترکیب
این نانوذرات با نانوذرات اکسیدمس باعث بروز رفتار سینرژیسمی
علیه باکتری اشریشیاکلی شده است؛ به طوری که در بین
غلظتهای موجود ،غلظت ترکیبی 0/5 CuO + 1/5 MgO
بیشترین کاهش را در تعداد سلولهای این باکتری را داشتهاند.
دادههای آزمایش نتایج مربوط به تأثیر این نانوذرات علیه باکتری
اشریشیاکلی را نشان میدهد و نتایج حاکی از کاهش تعداد
سلولهای این باکتری در آبمیوههای انبه ،انار و هلو در حضور
نانوذرات و تأثیرگذاری ترکیب نانوذرات است اما با توجه به تحلیل
دادهها و تعیین سطح معناداری برای رشد این باکتری در این سه
آبمیوه ) P=0.642،P=0.039و P=0.607به ترتیب برای انبه ،انار
و هلو) ترکیبات نانو اکسیدمنیزیم و اکسیدمس به لحاظ آماری
فقط در آبمیوة انبه بر باکتری اشریشیاکلی ،مقایسه معنادار بود
ولی در آبمیوهای انار و هلو دارای سطح معناداری نبوده است
(( )P>0/05شکلهای  4 ،3و.)5
در این پژوهش از لحاظ میکروبیولوژی در بررسی جزءبهجزء
شکلها ،کاهش رشد استافیلوکوکوس اورئوس و تأثیر نانوذرات قابل
مشاهده است .از جمله در محیط آبانبه ،نانوذرة 1/5MgO+0/5
 CuOتأثیر کاهشی خوبی داشته و در  24ساعت ،رشد باکتریها
را به صفر رسانده است .در محیط آب انار چون محیط مناسبی
برای رشد این باکتری نیست ،اثر نانوذرات نیز در کاهش رشد قابل
بررسی نخواهد بود .براساس تحلیل دادهها با آزمون آنالیز واریانس
و تعیین سطح معناداری برای سه آبمیوة انبه ،انار و هلو از نظر

مورفولوژی باکتریهای اشریشيا کلي و استافيلوکوکوس
اورئوس
همانطور که شکل  A-9نشان میدهد سلولهای باکتری
اشریشیاکلی بهوضوح میلهای هستند و اندازههای نرمال و ساختاری
سالم و دستنخورده دارند .شکل  B -9نشان میدهد که در
مجاورت نانوذرات اکسیدمس ،تعداد باکتری اشریشیاکلی کاهش
یافته و باعث تغییر شکل در سطح سلول شده و فرورفتگیهایی نیز
ایجاد کرده است .شکل  C-9نشان میدهد باکتری اشریشیاکلی
در مجاورت نانوذرة اکسیدمنیزیم ،کاهش یافته و بهشدت صدمه
دیده است .شکل  D -9نشان میدهد ترکیب نانوذرة اکسیدمس و
اکسیدمنیزیم ،باعث انقباض سلول و فروپاشیدگی سلول نسبت به
سلولهای سالم شده است.

شکل  .9تصویر  SEMمورفولوژی باکتریهای اشریشیاکلی را در
بزرگنمایی  25000xنشان میدهد .شکل  Aبه عنوان شاهد در نظر
گرفته شده است که تحت تأثیر هیچ گونه نانوذرهای نبوده است .شکل
 Bمورفولوژی باکتریهای اشریشیاکلی در حضور غلظت ،0/5CuO
شکل  Cمورفولوژی باکتریهای اشریشیاکلی در حضور غلظت
 1/5MgOو شکل  Dمورفولوژی باکتریهای اشریشیاکلی در حضور
غلظت  1/5MgO+0/5CuOرا در بزرگنمایی  25000xنشان میدهد.
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شکل  SEM ،10سلولهای باکتری استافیلوکوکوساورئوس را
نشان میدهد .همان طور که شکل  A -10نشان میدهد سلول
های باکتری استافیلوکوکوساورئوس بهوضوح کروی هستند و
اندازههای نرمال و ساختاری سالم و دستنخورده دارند .شکل -10
 Bنشان میدهد باکتری استافیلوکوکوساورئوس در مجاورت
نانوذرات اکسیدمس ،باعث چسبندگی بیشتر باکتریها به یکدیگر
شده است .شکل  C-10نشان میدهد که باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس در مجاورت نانوذرة اکسیدمنیزیم ،آسیب دیده و ساختاری
نامنظم ایجاد شده است .شکل  D-10نیز نشان میدهد ترکیب
نانوذرة اکسیدمس و اکسیدمنیزیم ،باعث ایجاد فروپاشیدگی و از
بین رفتن سلول شده است.

شکل  .8تصویر  SEMمورفولوژی باکتریهای استافیلوکوکوساورئوس را
در بزرگنمایی  25000xنشان میدهد .شکل  Aبه عنوان شاهد در نظر
گرفته شده که تحت تأثیر هیچ گونه نانوذرهای نبوده است .شکل B
مورفولوژی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس را در حضور غلظت
 ،0/5CuOشکل  Cمورفولوژی باکتریهای استافیلوکوکوساورئوس در
حضور غلظت  1/5MgOو شکل  Dمورفولوژی باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس در حضور غلظت  1/5MgO+0/5CuOدر
بزرگنمایی  25000xنشان میدهد.
بحث
یکی از تالشهای اخیر برای از بین بردن عوامل بیماریزای
مقاوم ،استفاده از مواد نانو است .مواد نانو باعث از بین بردن عوارض

جانبی بیوفیلم مقاوم در برابر سیستم ایمنی بدن میشوند .با توجه به
بیماریزایی و اثرات مخرب باکتریهای مختلف و لزوم جلوگیری از
رشد و افزایش آنها الزم است بهترین ،کمهزینهترین ،و پربازدهترین
روشهای ممکن استفاده شوند .اخیراا دانشمندان با بهکارگیری
نانوذرات و بررسی اثر آنها بر انواع باکتریها به دستاوردهای خوبی
رسیدهاند .همچنین استفاده از ترکیبات مختلف نانوذرات با برخی
مواد ضدباکتریایی یا آنتیبیوتیکها و حتی عصارة برخی از گیاهان
دارویی نیز صورت گرفته است .نتایج مطالعات حاکی از آن است که
در این زمینه با هرگونه نوآوری و تغییر در ترکیب ،میتوان اثرات
جدید و قابل قبولی مشاهده کرد.
در این پژوهش با توجه به جستجوهای متعدد از مقاالت و
سایتهای معتبر علمی دنیا و همچنین با مد نظر قرار دادن مواردی
همچون صرفة اقتصادی ،در دسترس بودن و اثرات متقابل دو نانوذره
بر همدیگر و احتمال حساسیتزایی کمتر بر سلولهای پستانداران
از دو نانوذرة اکسیدمس و اکسیدمنیزیم استفاده شد .نتایج تحقیق
بیانگر این است که ترکیب این دو نانوذره با یکدیگر در محیط مایع
و آبمیوه در مقایسه با استفاده از هر یک از نانوذرات به تنهایی در
اکثر مواقع باعث افزایش تأثیر ضدباکتریایی آنها شده و باعث کاهش
چشمگیری در تعداد باکتریها میشود .مناسبترین ترکیب را 1/5
 MgO + 0/5 CuOمعرفی کرد که باالترین میزان کشندگی را از
خود نشان داد.
ترکیب دو یا چند نانوذره به منظور تعیین رفتار آنتاگونیسمی
یا سینرژیستی ،موضوع تحقیقات گستردهای بوده است Jafari .و
همکاران در سال  ،2011در مطالعة خود ،نانوذرات نقره و اکسیدروی
را سنتز و خواص ضدمیکروبی آنها را در حالت منفرد و ترکیب با
یکدیگر بررسی نمودند .آنها مشابه با نتایج ما نتیجه گرفتند که
ترکیب نانوذرات اکسیدروی و نقره باعث افزایش فعالیت باکتریکشی
علیه طیف وسیعی از میکروارگانیسمها خواهد شد؛ با این تفاوت که
آنها نانوذرة اکسیدروی و نقره را با هم به صورت کامپوزیت سنتز
کردند ولی ما دو نانوذرة اکسیدمس و اکسیدروی را با هم مخلوط
کردیم و اثر همافزایی (سینرژیسم) آنها را بررسی کردیم (.)25
 Kimiaee Sadrو همکاران در سال  ،2015تأثیر ترکیب
نانوذرات اکسیدمنیزیم ،اکسیدروی ( )ZnOو گرما را بر باکتریهای
اشریشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس در شیر مطالعه کردند .یافته-
های آنها نشان داد ترکیب دو نانوذرة اکسیدروی ،اکسیدمنیزیم بر
باکتریهای مذکور اثر سینرژیسمی دارد .ترکیب دو نانوذرة
اکسیدروی ،اکسیدمنیزیم و حرارت مالیم در شیر باعث کاهش رشد
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باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس و افزایش زمان
نگهداری شیر شده است .مطابق با گزارش آنها ،حساسیت
استافیلوکوکوساورئوس (گرم مثبت) نسبت به اشریشیاکلی (گرم
منفی) بیشتر بود .غلظتهای به کار رفته برای ترکیب نانوذرات در
این تحقیق ،مشابه کار ما بود؛ با این تفاوت که در این پژوهش به
جای ترکیب نانوذرة اکسیدمنیزیم و اکسیدمس از ترکیب نانوذرة
اکسیدمنیزیم با اکسیدروی استفاده شده بود (.)26
با توجه به اینکه در استفاده از سوسپانسیون نانوذرات ،احتمال
تهنشین شدن نانوذرات وجود دارد و باعث کاهش احتمال برخورد
باکتری -نانوذره میشود ،بنابراین افزایش تماس و غلظت نانوذره
میتواند اثر این عامل منفی را کمرنگ یا خنثی کند .همچنین با
افزایش زمان تماس ،میزان یون آزادشده در محیطکشت در اثر
انحالل جزئی نانوذرات ،افزایش مییابد که خود بر کاهش جمعیت
باکتریها اثر مستقیم دارد ( Tiwari .)27و همکاران نیز در سال
 2008در مطالعة خود ،افزایش زمان تماس و غلظت نانوذرات را به
عنوان عوامل تأثیرگذار بر مرگ باکتریها ذکر کردهاند؛ مشابه نتایج
به دست آمده در پژوهش ما نشان دادند که با افزایش غلظت نانوذرات
و افزایش زمان تماس نانوذرات ،قدرت میکروبکشی نانوذرات
افزایش مییابد (.)27
در این پژوهش ،بررسی مورفولوژیکی باکتریها توسط
عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی  SEMنیز صورت گرفت .نتایج
نشان داد که ترکیب نانوذرات در مقایسه با استفاده از نانوذرات به
تنهایی بیشترین تأثیر را بر مورفولوژی باکتریها دارد .با توجه به
نتایج این تحقیق ،استفاده از این نانوذرات در کاهش رشد باکتریها،
مؤثر به نظر میرسد.
 Torabi Zarchiو  Mirhosseiniدر سال  1395اثر
ضدباکتریایی نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدآهن ( )Fe2O3بر
باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس را به صورت توأم
در محیط مایع و آبمیوههای هویج ،انار ،و سیب بررسی کردند.
همچنین از میکروسکوپ الکترونی برای بررسی تغییرات مورفولوژیک
اشریشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس پس از تیمار ضدمیکروبی
استفاده کردند .نتایج آنها در محیط مایع و آبمیوهها مشابه نتایج ما
نشان داد که ترکیب دو نانوذره ،اثر ضدباکتریایی بهتری نسبت به
نانوذرة تنها دارند .مناسبترین ترکیب ضدباکتریایی این دو1/5 ،
 MgO + 0/5 Fe2O3میلیگرم بر میلیلیتر بود .همچنین حساسیت
استافیلوکوکوساورئوس نسبت به اشریشیاکلی در برابر ترکیب
نانوذرات بیشتر بود .اثر ترکیبی نانوذرات اکسیدآهن و منیزیم باعث

تخریب غشای سلولی و در نتیجه نشت محتویات سلولی و مرگ
سلولهای باکتریایی میشود .غلظتهای نانوذرات به کار رفته در این
تحقیق مشابه کار ما بود؛ با این تفاوت که در این پژوهش به جای
ترکیب نانوذرة اکسیدمنیزیم و اکسیدمس از ترکیب اکسیدمنیزیم با
اکسید آهن استفاده شده بود (.)28
 Mirhosseiniو  Hoshmand Mavastiدر سال  1396در
تحقیقی خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدمس در ترکیب با
نایسین و امواج فراصوت را علیه اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس
اورئوس در محیطکشت و شیر بررسی کردند .یافتههای پژوهش
نشانگر آن بود که در محیط شیر اثر ترکیبی نانوذرات اکسیدمس و
نایسین باعث کاهش رشد هر دو باکتری شده بود .همچنین نتایج
میکروسکوپ الکترونی نشان داد نانوذرات اکسیدمس و نایسین
تغییرات قابل توجهی بر مورفولوژی و یکپارچگی غشای باکتری
داشت و در نهایت ،منجر به مرگ سلول باکتری شدهاند .غلظتهای
نانوذرات به کار رفته در این تحقیق مشابه کار ما بود؛ با این تفاوت
که در این پژوهش به جای ترکیب نانوذرة اکسیدمنیزیم و اکسیدمس
از ترکیب اکسیدمس با نایسین استفاده شده بود (.)29
در حال حاضر ،استفاده از نانوذرات در سالمت مواد غذایی رو
به افزایش است؛ برای مثال ،اکسید روی کوانتومی به عنوان تیمار
ضدمیکروبی در نمونة سفیده تخممرغ مایع استفاده شد .نتایج نشان
داد با افزایش غلظت اکسیدروی کوانتومی به طور قابل توجهی رشد
لیستریا منوسایتوژنز و سالمونال انتریدیس در سفیده تخممرغ مایع
کاهش یافته است ( .)30اثرات مهاری مشابه برای نانوذرات
اکسیدروی بر کاهش استافیلوکوکوساورئوس و اشریشیاکلی در
نمونههای شیر مشاهده شده است (.)24
 Jinو همکاران فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات اکسیدمنیزیم را
به تنهایی یا با ترکیب با مواد ضدمیکروبی مانند نایسین و اکسیدروی
بر اشریشیاکلی و سالمونال استانلی بررسی کردند .نتایج نشان داد
نانوذرات اکسیدمنیزیم فعالیت ضدباکتریایی قوی دارند و در ترکیب
با نایسین اثر همافزایی از خود بروز میدهند؛ همچنین در ترکیب با
نانوذرات اکسیدروی فعالیت ضدباکتریایی آنها همافزایی ندارد (.)31
با این وجود ،نمیتوان غلظت نانوذرات را به نسبت زیاد باال
برد ،زیرا استفاده از این مواد در مواد غذایی دارای یک حد مجاز
است .حد مجاز استفاده از نانوذرات در مواد غذایی در سازمان جهانی
غذا و دارو تعیین شده است .این میزان درمورد نانوذرات مختلف و
همچنین بسته به جنسیت و وزن بدن مصرفکننده متفاوت است.
درمورد دو نانوذرة مصرفی در این پژوهش ،میزان مصرف مس مجاز
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در رژیم غذایی ،برابر توصیة انجمن جهانی غذا و تغذیه ،در بزرگساالن
بین  1/5تا  3میلیگرم در روز تعیین شده است ( .)32حد مجاز
اکسیدمنیزیم برای زن  310-320میلیگرم و برای مرد

400-420

میلیگرم تعیین شده است ( .)31همچنین این افزایش غلظت،
احتمال ایجاد گونههای مقاوم به نانوذرات را نیز افزایش میدهد که
یک تأثیر منفی محسوب میشود زیرا نبود گونههای مقاوم به
نانوذرات ،یکی از دالیل استفاده از نانوذرات علیه باکتریها است.

نتيجهگيری
در این پژوهش ،ترکیب توأم نانوذرات با نسبت
 0/5 CuOمیلیگرم در میلیلیتر نسبت به حالت منفرد آنها ،بر
باکتریهای استافیلوکوکوساورئوس و اشریشیاکلی در آب میوه
انبه ،انار و هلو ،از لحاظ میکروبیولوژی تأثیر بسیار خوبی داشته و
کاهش رشد خوبی دیده شد .بنابراین ،نتایج نشان داد استفاده از
نانوذرات اکسیدمنیزیم و اکسیدمس به صورت ترکیب با هم در
مقایسه با استفاده از هرکدام از آنها به صورت منفرد اثر ضدمیکروبی
بهتری نشان میدهند .همچنین نتایج نشان داد بهترین حالت
غلظت ترکیبی این نانوذرات ( 1/5 MgO + 0/5 CuOمیلیگرم در
میلیلیتر) است که بهویژه در مورد نانوذرة اکسیدمنیزیم از غلظت

مجاز مصرف روزانة ( 420- 320میلیگرم در روز) آن بسیار کمتر
است .بنابراین مصرف آن نهفقط اثر سمی روی بدن ندارد بلکه به
عنوان مکمل غذایی نیز محسوب میگردد .با توجه به معایبی که
نانوذرات بر سلولهای بدن انسان دارند ،پیشنهاد میشود برای
کاهش غلظت نانوذرات مورد استفاده میتواند ترکیب این نانوذرات
با حرارت مالیم استفاده شود که یک روش امیدوارکننده در عرصة
صنعت غذایی در جهت تقویت اثر عوامل ضدمیکروبی و کاهش
اثرات سمی ترکیبات مورد استفاده میگردد؛ همچنین موجب
کاهش درجه حرارت پاستوریزاسیون مورد استفاده در صنایع
غذایی میگردد.

1/5 MgO +

تشکر و قدرداني
این پروژه را دانشگاه آزاد اسالمی واحد اشکذر و پژوهشکدة
پوششهای نانوساختار دانشگاه پیام نور استان یزد حمایت کرده و
نویسندگان از همکاری صمیمانه این مراکز تشکر میکنند.
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بین نویسندگان تعارض منافع گزارش نشده است.
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