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 1گروه شيالت و آبزيپروري ،دانشكده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه خليجفارس بوشهر
2

مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور ،پژوهشكده ميگوي کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،بوشهر
 9گروه شيمي آلي ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه خليجفارس بوشهر
 1گروه شيالت ،دانشكده منابع طبيعي ،دانشگاه کردستان ،سنندج
(دريافت مقاله - 39 /6/91:پذيرش مقاله39/12/21:

چكيده
زمينه :فناوري نانو ،رشتهاي از دانش کاربردي و فناوري است که جستارهاي گستردهاي را پوشش ميدهد .استفاده از فناوري نانو و
نانوذرات نقره در سالهاي اخير به منظور کنترل بيماريهاي باکتريايي مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است .هدف از مطالعه حاضر،
بررسي اثر ضدباکتريايي بسترهاي فيلتر سراميكي حاوي نانو ذرات نقره در کنترل باکتري باسيلوس ( )Bacillus spp.در شرايط
آزمايشگاهي بود.
مواد و روشها :در اين پژوهش ابتدا خواص ضد باکتريايي کلوئيد نانوذرات نقره با استفاده از روش رقيق سازي در محيط مايع (براث
ميكرو دايلوشن) بررسي شد .پس از اطمينان از توان بازدارندگي کلوئيد نانوذرات نقره ،تأثير بسترهاي فيلتر سراميكي حاوي نانوذرات
نقره براي کنترل باکتري مذکور در شرايط برون تن از طريق تستهاي آنتيبيوگرام روي پليت و آنتيبيوگرام داخل لوله بررسي شد.
يافتهها :در اين مطالعه ،مشاهده شد که کلوئيد نانوذرات نقره اثرگذاري مطلوب و مناسبي را بر باکتري مورد آزمايش دارد بهطوري که
حداقل غلظت بازدارندگي براي باکتري مذکور ،غلظت  9/3ميليگرم در ليتر و حداقل غلظت باکتريکشي ،غلظت  91/21ميليگرم در
ليتر محاسبه شد .همچنين در آزمونهاي آنتيبيوگرام روي پليت و آنتيبيوگرام داخل لوله کاهش قابل مقايسهاي از باکتريها در مقابل
بسترهاي فيلتر سراميكي پوشش يافته با نانوذرات نقره مشاهده گرديد.
نتيجهگيري :نتايج اين پژوهش نشان داد که بسترهاي فيلتر سراميكي حاوي نانوذرات نقره داراي اثرات ضد ميكروبي قابل مالحظهاي
ميباشند ،بنابراين با تعميم نتايج اين مطالعه ميتوان از اين بسترهاي فيلتر سراميكي در تصفيه و فيلتراسيون آب آشاميدني و کنترل
بيماريهاي ناشي از بيماريزاهاي انساني استفاده نمود.
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دوماهنامه طبّ جنوب

نفيسي بهابادي و همكاران

اپیدمیها و ايجاد شرايط بهداشتی برای حفظ سالمت

مقدمه
دسترسی به منابع آب آشامیدنی سالم در بسیاری از

جامعه است ( ۵و .)۲

کشورهای دنیا به خصوص در نواحی روستايی به يک

متداولترين روشهای حذف میکروارگانیسمهای

مسئله مهم و حیاتی و يک چالش عمده تبديل شده

بیماریزا از آب شامل گندزدايی فیزيکی و شیمیايی از

است ( .)1بدون شک در صورت عدم تأمین آب سالم،

طريق جداسازی توسط صافی غشايی ،پرتو فرابنفش،

سالمت و رفاه جامعه به خطر خواهد افتاد .مطابق

پرتو يونیزان ،حرارت ،امواج فراصوت ،استفاده از کلر

گزارش سازمان جهانی بهداشت 1در سال  ۸۰۰۲میزان

و مشتقات آن و ازن زنی است .روشهای گندزدايی

 ۵میلیون نفر در سال بوده است ،به همین دلیل حذف
اين عوامل از آب آشامیدنی ،يکی از نگرانیهای

بوی نامطبوع ،تولید فراوردههای جانبی و غیره
برخوردار میباشند (.)9-11
در سالهای اخیر استفاده از فناوری نانو به عنوان يک

صنعت آب در سطح جهان است ( ۸و .)3
يکی از ويژگیهای مهم آب شرب ،کیفیت میکروبی

فناوری جديد ،مؤثر و دوستدار محیط زيست در

آن است ،بهطوری که وجود باکتریهای شاخص در

حذف آاليندههای میکروبی از آب مطرح شده است و

آب به معنی حضور میکروارگانیسمهای بیماریزا

به نظر میرسد که استفاده از آن میتواند بسیاری از

میباشد ( .)4پاتوژنهای میکروبی در آب و غذا بهطور

مشکالت ناشی از روشهای متداول تصفیه آب را

تخمینی ساالنه در اياالت متحده  6/۵تا  33میلیون نفر

مرتفع سازد .گسترش فناوری نانو در چند دههی

را بیمار میکنند و  ۸/9تا  6/7میلیارد دالرد خسارت

گذشته ،فرصتهايی را برای کشف تأثیرات

وارد مینمايند .در اين میان  ۸۵تا  ۵۵درصد هزينهها

ضدباکتريايی نانو ذرات فلزی ايجاد کرده است.

مربوط به بیماریهای حاصل از باکتریهای گرم مثبت

محققین معتقدند که نانو ذرات فلزی عالوه بر اثر

است ( .)۵باسیلوسها از باکتریهای گرم مثبت و

مهاری ذره ،به دلیل اندازه کوچک و نسبت سطح به

هوازی در محیط آبی بوده که حضور اين باکتریها در

حجم زيادی که دارند تأثیرات ضد باکتريايی زيادی از

همه جا تهديد بالقوهای در گستره وسیعی از مواد

خود نشان میدهند .بر اساس تحقیقات انجام شده،

غذايی میباشند و يکی از عوامل مسمومیت در انسان

نانو ذرات نقره در مقايسه با ديگر نانوذرات فلزی،

شناخته شدهاند ( 6و  .)7با توجه به ساختمان ويژه

فعالیت ضد باکتريايی بیشتری دارد (.)1۸

باسیلوسها و همچنین مقاومت آنها به بسیاری از
عوامل ضدمیکروبی ،حذف اين عوامل از آب
آشامیدنی ،يکی از نگرانیهای صنعت آب در سطح
جهان است و وجود اين باکتریها در آب تصفیه و
ضدعفونی شده ،زنگ خطری برای پیشگیری از

نانوذرات نقره به دلیل پايداری باال و طیف وسیع
فعالیت ضدباکتريايی از مدتها پیش مورد توجه
بودهاند ( .)13اخیراً استفاده از ترکیبات حاوی نقره
مثل کلوئید نقره ،پوششهای نقره و نانو ذرات نقره
بهعنوان مواد ضد باکتريايی با کارايی باال و با عوارض
جانبی کمتر در صنايع مختلف در حال گسترش است
و تحقیقات مختلفی تأثیر فعالیت ضدمیکروبی
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بررسي اثر ضدباکتريايي بسترهاي فيلتر سراميكي پوشش 2/

ايمنی و مقاومت میکروبی در انسان نمیشوند و اين از

سرامیکهای متخلخل متصل شده و باعث رشد بیو فیلم

مزيتهای فناوری نانو میباشد (.)14

در آنها شوند و يکی از راهکارهای احتمالی برای

فناوری نانو و مهندسی ،فرصتهای مناسبی را جهت

مبارزه با اين پديده ،پوششدهی بسترهای سرامیکی با

توسعه فرآيندهای تصفیه در راستای کاهش هزينهها و

نانوذرات نقره است (.)17

افزايش اثربخشی و دوستدار محیط زيست بودن

مطالعات مختلفی در رابطه با قابلیت استفاده از

فرآيندهای تصفیه آب فراهم نموده است ( 3و  ،)1۵اما

فیلترهای پوشش يافته با نانوذرات نقره در تصفیه آب

متأسفانه در سالهای اخیر ،استفاده از نانوذرات به

آشامیدنی گزارش شده است .بهعنوان مثال اسمیت

صورت سوسپانسیون با توجه به مشکل جداسازی

( )Smithو اوياندل کراور ()Oyanedel-Craver

آنها همواره موجب نگرانیهای زيادی شده است (3

( ،)۸۰۰۲اثرات ضد باکتری فیلترهای سرامیکی حاوی

و  .)16به همین دلیل مطالعه حاضر استفاده از فناوری

کلوئید نقره و بدون کلوئید نقره را در مقابل باکتری

نانو را به صورت غیرمستقیم و در قالب پوشش دهی

اشريشیا کالی بررسی کردند .نتايج به دست آمده

نانوذرات نقره بر روی بسترهای فیلتری مختلفی مثل

نشان داد که تیمارهای کلوئید نقره باعث بهبود کیفیت

سرامیک متخلخل و سپس استفاده از اين بسترهای

در عمل فیلترها شده بهطوری که فیلترهای سرامیکی

فیلتری برای تصفیه آب آشامیدنی پیشنهاد مینمايد که

غوطهور در محلول کلوئید نقره نسبت به حالت رنگ

مشکالت ناشی از کاربرد نانوذرات به صورت

شده با کلوئید نقره قابلیت باالتری را در حذف

سوسپانسیون و تولید محصوالت جانبی ناشی از

باکتریها نشان داد (درصد حذف به  1۰۰درصد

گندزداهای متداول در حذف آاليندههای میکروبی را

رسید) ( .)1۲در مطالعه ديگری ال وی ( )Lvو

نخواهد داشت.

همکاران ( )۸۰۰9فعالیت ضدباکتريايی فیلترهای

سرامیکهای متخلخل از اکسید های ديرگداز (نسوز)

سرامیکی محتوی نانو ذرات نقره را در مقابل اشريشیا

مثل آلومینا ،تیتانیا و زيرکونیا و غیره ساخته شدهاند و

کالی بررسی کردند و به اين نتیجه رسیدند که

نسبت به ساير موادی که به عنوان بسترهای فیلتری

يونهای نقره نقش مهمی در فعالیت ضد باکتريايی اين

استفاده میشوند ،دارای مزايايی همچون مقاومت

فیلترها ايفا میکنند ( .)17همچنین چن ( )Chenو

شیمیايی ،دمايی و مقاومت به تغییرات اسیديته میباشند

همکاران ( ،)۸۰1۰همین آزمايشات را با بسترهای

و نیز در حین کار تغییر شکل نمیدهند .اگرچه

سیلیکاتی از نوع استیل ضد زنگ در مقابل اشريشیا

سرامیکهای متخلخل به خودی خود میتوانند به عنوان

کالی انجام دادند و به نتايج کامالً مشابهی دست

بسترهای فیلتری در فیلترهای تصفیه آب استفاده شوند

يافتند ( .)19اگر چه مطالعات مختلفی وجود دارد که

و مانعی فیزيکی برای حذف باکتریها محسوب شوند،

از نانو ذرات نقره به صورت پوششدهی بر روی

اما قادر به کشتن آن ها نیستند .بنابراين در صورت

بسترهای مختلف برای کاربردهای ضد میکروبی

استفاده از آنها در سیستمهای تصفیه آب ،بايد به

استفاده شده است ( ،)17-۸1با اين وجود انجام

صورت مرتب و دورهای تمیز و گاهی تعويض شوند.

تحقیقات تکمیلی در اين زمینهها ضروری است .هدف
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نانوذرات نقره را تأيید کردهاند .اين ذرات سبب پاسخ

از طرفی میکروارگانیسمها میتوانند به سطح اين
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 /9طب جنوب

سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

از پژوهش حاضر ،امکان سنجی استفاده از بسترهای

خريداری و در آزمايشگاه با اعمال نیروی فیزيکی به

فیلتر سرامیکی پوشش يافته با نانوذرات نقره در مهار

ابعاد کوچکتر ( ۸×1×1سانتیمتر) تبديل گرديد.

باکتری باسیلوس در شرايط آزمايشگاهی با هدف
ساخت فیلترهای تصفیه آب شرب پوشش يافته با اين
نانوذرات در آينده میباشد.

مواد و روشها
شکل  )1تصوير سرامیک متخلخل

باکتری مورد مطالعه  Bacillus spp.به عنوان يکی

فرايند پوششدهي سراميکها با نانوذرات نقره

از باکتریهای شاخص آلودگی آب ( )۲از بخش

قطعات سرامیکی به مدت  ۸۰دقیقه داخل محلول

میکروبشناسی آبزيان پژوهشکده میگوی کشور در

پیرانا (شامل اسید سولفوريک  9۲درصد و هیدروژن

بوشهر تهیه شد.

پروکسايد  3۰درصد با نسبت  )1:3که به آرامی در

نانوذرات نقره
در اين پژوهش از کلوئید نانو ذرات نقره ساخت
شرکت نانو نصب پارس با نام تجاری نانوسید
( L2000 )Nanocidاستفاده گرديد .مشخصات اين
کلوئید قبال بهطور کامل مورد سنجش قرار گرفته و
گزارش شده است ( ۸۸و  .)۸3بر اساس نتايج
مطالعات مذکور ،بهطور خالصه کلوئید مورد استفاده
حاوی نانو ذرات نقره با غلظت  4۰۰۰میلیگرم در
لیتر ،پتانسیل زتای  ۵3/33±7/۲6میلیولت و اسیديته
 ۸/4۰بود؛ همچنین میانگین قطر نانو ذرات نقره در
کلوئید مذکور  16/6نانومتر میباشد .نانو نقره مذکور
توسط سازمان ثبت اختراعات اياالت متحده آمريکا با
شماره  ۸۰۰9۰۰13۲۸۵به ثبت رسیده است (.)۸4

حال جوشیدن بود غوطهور شد؛ سپس به منظور
عاملدار کردن سطح سرامیکها از طريق تعديل
گروههای آمینی در سطوح مجاری سرامیکهای
متخلخل ،فیلترها به مدت  3۰دقیقه در محلول اتانولی
محتوی  1درصد  APTESغوطهور شدند .الزم به
ذکر است که اسیديته محلول بايد در حدود 3/۵-۵/۵
تنظیم گردد که اين امر با اضافه کردن محلول آبی
 CH3COOHمحقق گرديد .سپس سرامیکهای
متخلخل با اتانول شسته شده و در شرايط خالء در
آون در دمای  1۰۰درجه سانتیگراد به مدت حداقل ۸
ساعت قرار داده شد تا به اتصال کامل ملکولهای
 APTESبر روی سرامیکهای متخلخل کمک کند.
قطعات سرامیکی طی دو زمان  1۲و  ۸4ساعت در
محلول کلوئید نانوذرات نقره غوطهور گرديدند .سپس

سراميک متخلخل

سرامیکها بهوسیله اتانول شستشو داده شدند تا

سرامیک متخلخل با ترکیب سیلیکون کاربید (با بیش

نانوذراتی که به خوبی به سطح سرامیکها متصل

از  6۰درصد سیلیس در ترکیب خود) و ابعاد 4×4×۸

نشدهاند رها شوند و در پايان در معرض هوای آزاد

سانتیمتر از شرکت تجاری فارس ريزان مواد در تهران

قرار داده شدند تا کامالً خشک شوند (.)17
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نفيسي بهابادي و همكاران

بررسي اثر ضدباکتريايي بسترهاي فيلتر سراميكي پوشش 1/

ذرات نقره

از سوسپانسیون باکتری باسیلوس (معادل غلظت ۰/۵

جهت حصول اطمینان از نحوه مناسب پوشش دهی و

مک فارلند) اضافه شد و تمام لولهها به مدت ۸4

تعیین ويژگیهای نانوذرات پوشش يافته بر روی

ساعت در انکوباتور  3۰درجه سانتیگراد قرار گرفتند،

بسترهای سرامیکی ،خصوصیات آنها توسط روشهای

سپس نتايج بررسی شدند .اولین لولهای که در آن عدم

مختلف مورد بررسی قرار گرفت .به منظور شناسايی

رشد مشاهده شد به عنوان  MICتعیین شد و تمام

پیوندهای تشکیل شده در بسترهای سرامیکی پس از

لولههای بدون کدورت نیز بر روی محیط تريپتیک

عاملدار کردن با گروههای آمینی ،آنالیز طیف سنجی

سوی آگار نمکی کشت داده شدند و  MBCنانوذرات

مادون قرمز به وسیله دستگاه  FT-IR 460 Plusانجام

نقره برای باکتری مذکور تعیین شد (.)۸۵

شد .همچنین برای اطمینان از حضور بنیانهای آمینی در
فیلتر مدياهای تیمار شده با محلول اتانولی حاوی 1
درصد  ،APTEآنالیز تجزيه عنصری  C.H.N.Oانجام
شد؛ در اين روش مقدار ترکیبات نیتروژن ،کربن و
هیدروژن موجود در بستر با سوزاندن نمونهها در کوره
اندازهگیری میگردد .ماهیت کريستالی نانوذرات نقره
پوشش داده شده روی بسترهای سرامیکی توسط دستگاه
پراش پرتو ايکس ( )XRDمدلBruker D8 Advance

با تابش  CuKαو با طول موج  1/۵461آنگستروم
بررسی شد .مورفولوژی و اندازه ذرات قرار گرفته روی
بسترهای فیلتر سرامیکی با میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEMمدل  EM-3200بررسی شد.

آزمونهاي آنتيبيوگرام
حساسیت باکتری مذکور به فیلتر مدياهایهای پوشش
يافته با نانوذرات نقره با استفاده از آزمون آنتیبیوگرام
بر روی پلیت و آنتیبیوگرام داخل لوله مورد بررسی
قرار گرفت.
در آزمون آنتیبیوگرام روی پلیت ،قطعات سرامیکی
پوشش داده شده با نانوذرات نقره بر روی سطح
پلیتهای محتوی محیط کشت مولر هینتون آگار نمکی
و باکتری ( Bacillus spp.معادل  ۰/۵مک فارلند)
قرار داده شدند .بعد از  ۸4ساعت گرم خانهگذاری در
دمای  3۰درجه سانتیگراد ،اندازه هاله عدم رشد اطراف
سرامیک محتوی نانوذرات نقره که باکتریها نتوانسته

تعيين حداقل غلظت بازدارندگي ( )MICو حداقل

بودند رشد کنند با نمونه شاهد (سرامیکهای فاقد

غلظت کشندگي ()MBC

نانوذرات نقره) مقايسه گرديد (.)17

به منظور تعیین حداقل غلظت بازدارندگی نانوذرات

برای انجام آزمايش آنتیبیوگرام داخل لوله ،در داخل

نقره ،از روش رقیقسازی در محیط مايع در دو سری

لولههای آزمايش حاوی  9میلیلیتر محیط مايع

از لولههای کوچک و بزرگ حاوی محیط کشت مولر

تريپتیک سوی براث نمکی 1 ،سیسی از سوسپانسیون

هینتون براث نمکی با نسبتهای سريالی متفاوت عمل

باکتريايی باسیلوس معادل  ۰/۵مک فارلند تلقیح

شد (لولههای بزرگ حاوی  9سیسی و لولههای

گرديد ،سپس قطعاتی به ابعاد  ۸×1×1سانتیمتر از

کوچک حاوی  1سیسی محیط کشت بودند) .در

بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش يافته با نانوذرات نقره

لولههای کوچک از رقتهای  1/۸–1/1۰۸4و در

درون آن انداخته شد .پس از گذشت  6 ،4 ،۸و ۸4

لولههای بزرگ از رقتهای  1۰-1 -1۰-7کلوئید

ساعت ،از محیط کشت داخل لوله بر روی محیط
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نفيسي بهابادي و همكاران

کشت تريپتیک سوی آگار نمکی کشت داده شد؛ پس
از شمارش پرگنههای باکتريايی ،به منظور تعیین اثر
سرامیکهای مورد استفاده بر روی باکتری مورد
آزمايش ،تعیین و مقايسه فراوانی باکتريايی کل در
نمونههای تیمار و کنترل صورت گرفت (.)17

نانوذرات نقره
نتايج طیف سنجی مادون قرمز در شکل  ۸نشان داده
فرکانس کششی در محدوده  11۰۰ cm-1برای

تجزيه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزارهای
Score

High

X'Pert

و

 Excel ۸۰1۰انجام شد .برای تعیین تفاوت معنیدار
بین میانگینها از آزمون تجزيه واريانس يک طرفه در
سطح  9۵درصد و آزمون دانکن استفاده شد.

 Si-Oو فرکانس خمشی در محدوده تقريبی ۲۰۰ cm-1برای  Si-Cمیباشد که نشان از حضور
باالی سیلیکا در فومهاست .همچنین پیک پهنی که در
 34۰۰مشاهده میشود مربوط به گروه  OHمیباشد
که درگیر پیوندهای هیدروژنی است و نشان از ايجاد
ترکیب  OHدر سطوح فومهای سرامیکی پس از
غوطهوری نمونهها در محلول پیرانا است.

شکل  )۸طیف  FT-IRبسترهای فیلتر سرامیکی پس از عامل دار کردن با پیش ماده .APTES

حضور باالی گروههای  OHدر سطح سرامیکها مانع

جدول  1نشان داده شده است .اين بررسی مقايسهای

از بهدست آمدن طیف مناسب  FT-IRگرديد در

اثبات میکند که اتصال گروه  OHبا بسترهای فیلتری

حدی که فرکانسهای مربوط به پیوندهای گروههای

سیلیکاتی مورد استفاده و اتصال باند  NH2با

آمینی و نقره در سطح بسترهای فیلتر سرامیکی

گروههای  OHايجاد شده در بسترهای فیلتر سرامیکی

مشاهده نگرديد .در واقع میزان باالی  OHايجاد شده،

حاضر با موفقیت به انجام رسیده است.

پیوندهای آمینی و نانوذرات نقره را تحت پوشش خود
قرار میدهد و مانع از ديده شدن و شناسايی پیوندهای
تشکیل شده میگردد.
ارتباط بین گروههای آمینوسیالن و سطح مجاری
بسترهای فیلتر سرامیکی توسط آنالیز تجزيه عنصری
 C.H.N.Oثابت گرديد .نتايج مربوط به اين آنالیز در
http://bpums.ac.ir

جدول  )1نتايج حاصل از آناليز تجزيه عنصري
متوسط مادهي مؤثره (درصد)

ترکيبات مورد سنجش

۰/3۲۰1

نیتروژن

۵/۰1

کربن

۰/377۵

هیدروژن
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،SAS

ويژگيهاي بسترهاي فيلتر سراميكي پوشش يافته با

شده است .در مورد سیلیکا ( ،)SiO2پیک اصلی شامل

آناليز آماري
۸۰۰3

يافتهها
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بررسي اثر ضدباکتريايي بسترهاي فيلتر سراميكي پوشش 6/

الگوهای پراش اشعه ايکس مربوط به بسترهای فیلتر

است که وجود قلههای  ۸۸۰ ،۸۰۰ ،111و  311به

سرامیکی پس از پوششدهی با نانوذرات نقره در

ترتیب در زوايای ذکر شده ،غالباً به علت حضور

شکلهای  3و  4نشان داده شده است .نتايج حاصل از

ذرات نقره در مقیاس نانو است ،همچنین درجه

بررسی منحنیهای پراش اشعه ايکس نشان دهندهی

کريستالی

fcc

ساختار کريستالی نانوذرات نقره در زاويه ،3۲/۸ ،۸

( )face centered cubicرا در آنها نشان میدهد.

نمونه

ها،

ساختار

بلوری

 64/4 ،44/۵و  77/1درجه میباشد .از نتايج مشهود

شکل  )4طیف  XRDبسترهای فیلتر سرامیکی پوششدهی شده با نانوذرات نقره در حضور پیش ماده  ،APTESپس از  1۲ساعت غوطهوری در کلوئید نانوذرات نقره

تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح

فومهای سرامیکی با نانو ذرات نقره است ،حضور

بسترهای فیلتر سرامیکی معمولی و پوشش يافته با

نانوذرات نقره کروی شکل در تصاوير میکروسکوپ

نانوذرات نیز نشان دهنده پوششدهی مناسب سطوح

الکترونی (شکل  )۵کامالً مشهود میباشد.
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در اين پژوهش ،از نظر ظاهری تغییر رنگ محسوسی

همانطور که در شکل  6مشهود است با افزايش زمان

در بسترهای فیلتر سرامیکی پس از غوطهوری در

غوطهوری ،رنگ بسترهای فیلتر سرامیکی به تیرگی

کلوئید نانوذرات نقره در حضور پیش ماده آمینوسیالن

بیشتر می گرايد.

در مقايسه با نمونههای شاهد مشاهده گرديد؛

()b

شکل  )۵تصوير میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح بسترهای فیلتر سرامیکی ( :aسرامیک معمولی؛  :bبسترهای فیلتر سرامیکی پوششدهی شده با نانوذرات نقره در حضور
 ،APTESپس از  1۲ساعت غوطهوری در کلوئید نانوذرات نقره؛  :cبسترهای فیلتر سرامیکی پوششدهی شده با نانوذرات نقره در حضور  ،APTESپس از  ۸4ساعت
غوطهوری در کلوئید نانوذرات نقره).

شکل  )6تصوير فومهای سرامیکی معمولی و پوشش يافته با نانوذرات نقره ( :aقطعه سرامیکی پوشش يافته با نانوذرات نقره از طريق غوطهوری به مدت  ۸4ساعت در کلوئید
نانوذرات نقره؛  :bقطعه سرامیکی پوشش يافته با نانوذرات نقره از طريق غوطهوری به مدت  1۲ساعت در کلوئید نانوذرات نقره؛  :cقطعه سرامیکی معمولی)

نتايج تعيين حداقل غلظت بازدارندگي ( )MICو

نتايج تستهاي آنتيبيوگرام

حداقل غلظت کشندگي ()MBC

نتايج بهدست آمده در اين بررسی حاکی از حساسیت

نتايج تحقیق حاضر نشان داد که کمترين غلظت

باالی باکتری باسیلوس به نانوذرات نقره در هر دو

مهار کنندگی رشد برای باکتری باسیلوس

زمان پوششدهی نانوذرات نقره بر روی بسترهای

( )Bacillus spp.در هر دو رقت به ترتیب 3/9

فیلتر سرامیکی ( 1۲و  ۸4ساعت) است .بیشترين قطر

میلی گرم در لیتر (در لوله های کوچک) و  4میلی گرم

هاله عدم رشد باکتری باسیلوس ،در بسترهای فیلتر

در لیتر (در لوله های بزرگ) می باشد .همچنین میزان

سرامیکی پوشش يافته با نانوذرات نقره که به مدت ۸4

 MBCدر هر دو رقت به ترتیب ( 31/۸۵در

ساعت در کلوئید نانوذرات نقره غوطهور گرديدند

لوله های کوچک) و ( 4۰در لوله های بزرگ)

( )A-24 hrمشاهده شد (به طور متوسط ۸۵/۰3

میلی گرم در لیتر تعیین گرديد.

میلیمتر) و کمترين قطر هاله عدم رشد باکتری
باسیلوس برای بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش يافته
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با نانوذرات نقره با  1۲ساعت غوطهوری ()A-18 hr

بحث

به دست آمد (بهطور متوسط  ۸1/3۸میلیمتر) .اين در

نانوذرات نقره با مکانیسمهای مختلف و حتی متفاوت

حالی است که در تیمارهای محتوی بسترهای فیلتر

از پادزيستها رشد میکروارگانیسمها را مهار و کنترل

سرامیکی فاقد نانوذرات نقره ،هاله عدم رشد باکتری

میکنند و اين امر لزوم تحقیقات جامع تر در حیطه

مشاهده نگرديد (( )P≥%۵شکل  .)7همچنین نتايج

فناوری نانو را گوشزد مینمايد .اين مسأله افزايش

آزمايش آنتیبیوگرام داخل لوله نشان داد که بعد از

روزافزون مقاالت انتشار يافته در زمینه خصوصیات

تماس باکتری در زمانهای  6 ،4 ،۸و  ۸4ساعت با

ضد میکروبی نانوذرات را توجیه میکند.

مقايسه با نمونههای شاهد هیچ باکتری و کدورتی

نانوذرات نقره دارای اثر ضد باکتريايی بسیار مطلوبی

مشاهده نشد.

در مقابل باکتری باسیلوس میباشد ،بهطوری که در

جدول  ) 2مقايسه ميانگين اندازه هاله عدم رشد باکتري باسيلوس
در بسترهاي فيلتر سراميكي پوشش يافته با نانو ذرات نقره
فيلترهاي سراميكي

مقايسه ميانگين هاله عدم رشد

*A-24 hr

۸۵/۰3±۰/1۵۸ a

**A-18 hr

۸1/3۸±۰/76 b

شاهد (معمولی)

۰۰/۰۰±۰۰/۰۰ c

* بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش يافته با نانوذرات نقره از طريق غوطه وری به
مدت  1۲ساعت در کلوئید نانوذرات نقره ** .بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش
يافته با نانوذرات نقره از طريق غوطه وری به مدت  ۸4ساعت در کلوئید
نانوذرات نقره.

مقادير نشان دهنده  Mean ± SDحاصل از سه بار تکرار
آزمايش هستند.

غلظتهای بسیار کمی از نانوذرات نقره باکتریهای
باسیلوس نابود شدهاند .همچنین مشخص گرديد که
شدت سمیت يا اثر ضدباکتريايی نانوذرات به نوع
باکتری نیز بستگی دارد و اين نتیجهای است که در
مطالعات قبلی ما نیز اثبات شده است ( )14و مشخص
گرديد که باکتری باسیلوس نسبت به باکتری گرم منفی
ويبريو هاروی حساستر میباشد .اين نتیجه با نتايج
يانگ ( )Youngو همکاران در سال  ۸۰۰۲نیز
همخوانی دارد ،بهطوری که در آن مطالعه باکتریهای
گرم مثبت باسیلوس فاقد اسپور به دلیل توانايی جذب
باالی نانوذرات به عنوان گونه حساستر شناخته
شدهاند ( .)۸6در مطالعات ديگر ،يون ( )Yoonو
همکاران در سال  )۸7( ۸۰۰7و روپارلیا ()Ruparelia
و همکاران در سال  )۸۲( ۸۰۰۲اظهار داشتند که
باسیلوس سوبتیلیس حساسیت بیشتری نسبت به
اشريشیا کالی به هر دو نانوذرات نقره و مس دارد.

شکل  )7اندازه هاله ايجاد شده اطراف قطعات سرامیکی در مقابل باکتری
باسیلوس کشت شده در محیط کشت مولر هینتون آگار )A( .قطعات بسترهای
فیلتر سرامیکی پوشش يافته با نانوذرات نقره از طريق غوطه وری به مدت ۸4
ساعت در کلوئید نانوذرات نقره )B( ،قطعات بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش
يافته با نانوذرات نقره با غوطهوری به مدت  1۲ساعت در کلوئید نانوذرات نقره و
( )Cقطعات سرامیکی معمولی (فاقد نانوذرات نقره).

اين مسأله که در بعضی مطالعات باکتریهای گرم
مثبت به عنوان گونههای حساستر شناخته شدهاند و
در بعضی ديگر خالف اين موضوع اثبات میشود،
میتواند ناشی از ويژگیهای فردی و سويهای
باکتریها باشد ( .)۸9نتیجه پژوهش حاضر با نتايج
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يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که کلوئید
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اين تفاوت درصد حذف در باکتریهای مورد مطالعه

نانو ذرات نقره بر ويژگیهای ضد میکروبی آنها،

میتواند به عواملی همچون ترکیبات موجود در ديواره

نتايج گوياى اين مطلب است که بین دو زمان آزمايش

سلولی آنها ،وجود يا عدم وجود فرم مقاوم باکتری مانند

شده تفاوت قابل توجه بوده است ( .)P≥%۵نتايج

اسپور ،برهمکنش گیرندههای لیگاندی( ROS ،گونههای

بهدست آمده از تعیین خاصیت ضد باکتريايی

اکسیژن فعال) ،عوامل فتوکاتالیکی و همچنین بار سطحی

نانوذرات نقره قرار گرفته بر روی بسترهای فیلتر

باکتری و نانوذره مرتبط باشد (.)3۰

سرامیکی نیز نشان داد که به احتمال زياد شدت

يکی از نتايج قابل بحث در اين مطالعه اين بود که در

پیکهای  111و  ۸۰۰در الگوهای  ،XRDبا قدرت

آزمايشهايی که در محیطهای مايع و محلولهای

باکتری کشی رابطهای مستقیم دارد؛ چرا که با افزايش

نمکی بر روی باکتریها صورت میگیرد ،احتماالً به

زمان غوطهوری در کلوئید از  1۲به  ۸4ساعت هم

علت وجود نمکها در محیط کشت اثر تجمعپذيری

ارتفاع پیکهای مذکور و هم درصد حذف باکتری

نانوذرات در سوسپانسیون ( Agglomerationو

افزايش داشته است .در مورد حساسیت باکتری مذکور

 )Aggregationافزايش میيابد که اين امر باعث

در تست هاله عدم رشد ايجاد شده مشخص شد که

افزايش قطر نانوذرات میشود و افزايش قطر به نوبه

باکتری باسیلوس در مقابل بسترهای فیلتر سرامیکی

خود باعث نفوذ کمتر اين مواد به باکتریها میشود؛

پوشش يافته با نانوذرات نقره از طريق غوطه وری 1۲

در نتیجه سمیت واقعی اين مواد کمتر از مقدار واقعی

ساعته در کلوئید نانو نقره ،نسبت به بسترهای فیلتر

محاسبه خواهد شد و بنابراين شناسايى عوامل و

سرامیکی پوشش يافته با نانوذرات از طريق غوطهوری

مکانیسمهاى فیزيولويک تأثیرگذار بر رابطه سمیت

 ۸4ساعته در کلوئید نانو نقره ،حساستر بوده است که

نانو ذرات مختلف ،از جمله نانو نقره ،بايد مورد

با مطالعات ال وی ( )Lvو همکاران در سال ۸۰۰9

توجه و بررسى بیشتری قرار گیرد.

مطابقت داشت ( .)17به هر حال نحوه تأثیرگذارى

در بخش دوم اين پژوهش ،اثر بسترهای فیلتر سرامیکی

مدت زمان غوطهوری ،بر عملکرد بسترهای فیلتر

پوشش يافته با نانوذرات نقره بر رشد يک باکتری گرم

سرامیکی نیازمند تحقیقات بیشتری مىباشد.

مثبت شاخص در شرايط آزمايشگاهی بررسی شد .نتايج

بر اساس نتايج مطالعاتی که تا به امروز در مورد اثر

اين پژوهش نشان داد که بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش

ضدمیکروبی نانوذرات نقره منتشر شده است دو

يافته با نانوذرات نقره دارای اثر ضد باکتريايی بر باکتری

مکانیسم ضد باکتريايی پیشنهاد میشود -1 :باکتریها

مورد آزمايش است ،در صورتی که همان باکتری به

مستقیماً توسط يونهای نقره رها شده از سطح

خوبی در حضور بسترهای فیلتر سرامیکی معمولی رشد

بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش يافته با نانوذرات نقره

نمود .به عبارت ديگر برخالف اثر ضد باکتريايی

کشته میشوند (اثرات باکتریکشی) .گزارش شده

بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش يافته با نانوذرات نقره،

است که يون نقره (بار مثبت) به ديواره سلولی با بار

فیلترهای معمولی هیچ گونه اثر ضد باکتريايی از خود

منفی میچسبد و باعث تغییر در نفوذپذيری ديواره

نشان ندادند.

سلولی میشود ،اين عمل باعث تغییر ماهیت
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مطالعه زو ( )Zhouو همکاران ( )۸۰۰۸متفاوت بود که

در مورد اثر مدت زمان غوطه وری بسترها در کلوئید
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پروتئینها و تحريک نابودی و زوال سلولی و مرگ

منتقله از آب آلوده مفید واقع شود همچنین با توجه به

آنها میشود .فعالیت ضدباکتريايی يون نقره باعث

عوارض جانبی پادزيستها میتواند جايگزين مناسبی

تغییر در مکانیسمهای همانندسازی دئوکسیريبو

نیز برای آنها باشد .بنابر نتايج اين تحقیق امید میرود

نوکلئیک اسید ( )DNAو باعث غیرطبیعی شدن

که بتوان در آينده از اين مکانیسم در پاکسازی سطوح

اندازه ،محتويات سیتوپالسمی و اجزاء سلولی و

و فضاهای آزمايشگاهی و پوششهايی که احتمال

اليههای خارجی سلولهای حساس میشود (.)17

آلودگی در آن میرود استفاده نمود که مطمئناً افقهای

 -۸باکتریها پس از تشکیل بیوفیلم بر روی بسترهای

جديدی را خواهد گشود.

] [ DOI: 10.7508/ismj.1395.01.001
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فیلتر سرامیکی از سطح آنها همراه با يونهای نقره
به شکل کلونی در سطح پلیتهای آگار رشد کنند
چون يونهای نقره بر روی توانايی همانندسازی
باکتری در محیط کشت اثر میگذارد (اثر باکتريو
استاتیک) ،در داخل سلول يونهای نقره مانع از رشد
باکتری با فسفوريالسیون (واکنش فسفری شدن)
تیروزين که از اجزاء پپتیدی مهم برای بقا و تقسیمات
سلولی است میگردد (.)۸1
نتايج پژوهش حاضر با نتايج حاصل از ال وی و

نانو ذرات نقره دارای قابلیت ضدباکتريايی قابل
مالحظهای در شرايط برون تن بر روی سويهی گرم
مثبت مورد مطالعه میباشد و در ادامه الزم است
بررسیهای وسیعتر و دامنه داری انجام شود تا غلظت
مؤثر اين نانوذره در شرايط درون تن بر باکتریهای
مورد نظر و اثرات جانبی آن در اين غلظت مورد
ارزيابی قرار گیرد.

همکاران ( ۸۰۰۲و  17( )۸۰۰9و  )۸1و چن و

سپاس و قدرداني

همکاران ( )19( )۸۰1۰که به ترتیب اثرات فومهای

نويسندگان اين مقاله از رياست محترم پژوهشی

سرامیکی ،شیشهای و استیل نقره اندود را بر اشريشیا

پژوهشکده میگوی کشور جناب آقای دکتر بابک

کالی و جین ( )Jainو پاراديپ ()۸۰۰4( )Pradeep

قائدنیا ،گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه

( ،)14فونگ فنگ ( )Phoung Phongو همکاران

خلیجفارس و مرکز مطالعات و پژوهشهای

( )۲( )۸۰۰9که تأثیر فومهای پلی اورتان محتوی نانو

خلیجفارس دانشگاه خلیجفارس بوشهر به خاطر

نقره را جهت حذف باکتری اشريشیا کالی و باسیلوس

حمايتهای مالی از اين طرح و فراهم نمودن امکانات

سوبتیلیس مطالعه نمودند و همچنین نتايج ديگر مطالعه

الزم و همچنین جناب آقای مهندس عباس جمالی و

ما بر باکتری ويبريو هاروی مطابقت کامل دارد ( .)14با

سرکار خانم دکتر معصومه باوادی که در انجام اين

توجه به اين که فناوری نانو در شاخههای مختلف علوم

طرح ما را ياری فرمودند سپاسگزاری مینمايند.

کاربردهای گوناگونی دارد تعمیم نتايج اين مطالعه
میتواند در پیشگیری بسیاری از بیماریهای باکتريای
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Abstract
Background: Nanotechnology is a field of applied science and technology covering a broad range of
topics. Use of nanotechnology and especially silver nanoparticles in control of bacterial diseases and
infections has been studied in the recent years. The aim of the present study was to investigate the in vitro
antibacterial effect of filter media coated with silver nanoparticles against Bacillus spp.
Materials and methods: In this research, first, the antibacterial effects of silver nanoparticles against
mentioned bacteria were evaluated by microdilution method in Broth medium. After confidence of
inhibitory effect of colloidal silver nanoparticles, antibacterial effect of filter media coated with silver
nanoparticles was evaluated via in vitro microbiology tests (zone of inhibition test and test tube test).
Results: Present study showed that colloidal silver nanoparticles have good antimicrobial effects against
tested bacteria, so that MIC and MBC of silver nanoparticles for Bacillus spp. were calculated 3.9 and
31.25 mg/L, respectively. Also significant decrease was observed in bacterial growth after exposure to
filter media coated with silver nanoparticles in test tube test and zone of inhibition test (P≤ 5%).
Conclusion: The results of this research indicate that filter media coated with silver nanoparticles have
considerable antimicrobial effects; therefore they could possibly be used as excellent antibacterial water
filters and would have several applications in other sectors.
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