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Abstract
Background and Objectives: In recent years, in order to prevent
excessive use of antibiotics, disinfectant agents have gained particular
significance. There are several reports on the antimicrobial effect of
ZnO on Gram-positive and Gram-negative bacteria and fungi. In this
study, the antibacterial effects of ZnO nanoparticles on Gram-negative
bacterium Escherichia coli (because of importance of human health)
and Gram-positive bacterium Streptococcus iniae (because of high
pathogenicity in fishes), have been investigated.
Methods: In this study, minimum bactericidal concentration (MBC)
and minimum inhibitory concentration (MIC) of this substance were
determined using standard liquid dilution and disk diffusion methods
for Gram-positive strain (S. iniae) and Gram-negative strain (E. coli)
have calculated according to. Data analysis was performed using oneway ANOVA and Duncan tests at the level of p<0/05.
Results: According to the results of this study, MBC values of ZnO
nanoparticle for S. iniae and E. coli bacteria were calculated to be
0.095 and 0.6µg/ml, respectively, and MIC values for S. iniae and E.
coli were calculated 0.015, 0.095µg/ml, respectively.
Conclusion: The Results of this study showed that ZnO nanoparticle
has acceptable antibacterial and bactericidal effects on S. iniae and E.
coli bacteria, and can be used as an antibacterial agent in aqueous
environments.
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بررسی فعالیت ضدباکتریایی نانوذره اکسید روی ،بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی و

اشرشیاکلی
2

پروانه محمدبیگی ،*1محمد سوداگر ،1محمد مازندرانی ،1سیده صدیقه حسینی
1دانشکده شیالت و محیط زیست،

چکیده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

زمینه و هدف :در طی سالهای اخیر ،بهمنظور جلوگیری از استفاده بیرویه آنتیبیوتیکها ،مواد

گرگان ،گرگان ،ایران.

ضدعفونیکننده جایگاه ویژهای یافته است .گزارشهای متعددی در رابطه با خاصیت ضدمیکروبی

2دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت

اکسید روی بر باکتریهای گرم مثبت ،گرم منفی و قارچها وجود دارد .در این تحقیق ،اثرات

مدرس تهران ،تهران ،ایران.

ضدباکتریایی نانوذره اکسید روی بر دو باکتری گرم منفی اشرشیاکلی (بهعلت اهمیت سالمت
انسانی) و باکتری گرم مثبت استرپتوکوکوس اینیایی (به دلیل بیماریزایی باال در ماهیان) مورد
بررسی قرار گرفت.
روش بررسی :دراین مطالعه ،حداقل غلظت باکتریکشی (

Minimum Bactericidal

 )Concentrationsو حداقل غلظت مهار رشد ( )Minimum Inhibitory Concentrationsاین
ماده با استفاده از روشهای محیط کشت مایع (لولهگذاری) و دیسکگذاری به روش استاندارد
برای سوش باکتری گرم مثبت (استرپتوکوکوس اینیایی) و سوش باکتری گرم منفی (اشرشیاکلی)
تعیین گردید .دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن در سطح
 p>0/05تجزیه و تحلیل شدند.
*

یافتهههههها :براساااس نتاااین ایاان بررساای ،مقااادیر  MBCنااانوذره اکسااید روی باارای باااکتری
نویسنده مسئول مکاتبات:

پروانه محمدبیگی ،دانشکده شیالت و
محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران؛

استرپتوکوکوس اینیایی و اشرشیاکلی باه ترتیا

برابار باا  0/095و  0/6میکروگارم برمیلایلیتار و

مقادیر  MICاین ماده برای باکتری استرپتوکوکوس اینیایی و اشرشیاکلی به ترتی

برابر با 0/015

و  0/095میکروگرم برمیلیلیتر محاسبه گردید.
نتیجهگیری :نتاین این مطالعه نشان داد نانوذره اکساید روی اثار مهارکننادگی و بااکتریکشای

آدرس پست الکترونیکی:

قابلقبولی بر باکتریهای اشرشیاکلی و استرپتوکوکوس اینیایی دارد و میتواند بهعنوان یک ماده

@parvanemohammadbeigi68
gmail.com

ضدباکتریایی در محیطهای آبی مورد استفاده قرارگیرد.
کلید واژهها :نانوذره اکسید روی؛ استرپتوکوکوس ،اشرشیاکلی؛ عوامل آنتیباکتریال.

تاریخ دریافت94/5/18 :
تاریخ پذیرش94/6/25 :
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کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع شیمیایی ،پزشکی و دارویی

مقدمه
همواره قادر است عوامل

شیالت و کشاورزی داشته باشند .در بین نانوذراتها ،نانوذرات

پاتوژن و بیماریزا را تا حدزیادی کنترل کند که این امر منجر به

اکسید روی ،جزء مهمترین نانوذراتی است که در تصفیه

کاهش آلودگی و بیماری محصوالت دامی شده و در نتیجه نیاز

بیولوزیکی آب و فاضالب مورد استفاده قرار میگیرد .یک

به مصرف آنتیبیوتیکها را کاهش میدهد .در صنعت

نانوذره ،ذرهای است که ابعاد آن در حدود  1-100نانومتر باشد.

آبزیپروری عالوه بر مشکل مقاوماتهاای دارویی ،باقیماندههای

نانوذره اکسید روی یکی از موادی است که بهعلت پتانسیل باال در

آنتایبیاوتیکی نیز همراه با مصرف محصوالت به انسان منتقل

کاربردهای مختلف در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه بوده ( ،)8و

میشود ،از اینرو معرفی مواد ضدعفونیکننده به جای

بهعنوان یکی از پرکاربردترین نانوذراتها ،برای مقابله با

آنتیبیوتیکها ،بهخصوص در محصوالت آبزی بسیار ضروری

باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت استفاده میشود ( .)9درعین

استفاده از مواد ضدباکتریایی مناس

عالوه برخاصیت ضدباکتریایی ،بهعنوان یک

بهنظر میرسد (.)1

حال ،این ترکی

معموالً از ضدعفونیکنندهها برای کنترل عفونتهای ناشی از

عامل ضدقارچی نیز کاربرد دارد ( .)10تحقیقات زیادی روی این

عوامل بیماریزا در کارگاههای پرورش ماهی استفاده میکنند.

نانوذره انجام شده است Atmaca ،و همکاران (سال  ،)1998اثر

کاربرد این ترکیبات میبایست در غلظتهایی صورت گیرد که

ضدمیکروبی اکسید روی علیه ایزولههای استافیلوکوکوس

برای ماهیان کشنده نباشد .تأثیر یک ماده ضدعفونیکننده ،بستگی

اورئوس ،استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و سودوموناس آئروژینوزا

به نسبت زمان  -غلظت آن ماده دارد .در این حالت باید ماهی را

در محیط ( MHBمولر هینتون براث) را مورد بررسی قرار دادند.

در آبی با نسبتی از زمان  -غلظت قرار داد تا بدون اینکه به آن

براساس نتاین این تحقیق ،اکسید روی دارای خاصیت

صدمه وارد شود ،موجودات زنده عفونی را از بین ببرد (.)2

ضدباکتریایی باالیی برعلیه باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس

ازطرفی ،استفاده زیاد از مواد ضدباکتریایی مانند آنتیبیوتیکها

و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس نسبت به سودوموناس آئروژینوزا

در آبزیپروری بهعنوان یک مشکل در حال گسترش مطرح بوده

میباشد ( .)11در مطالعهای دیگر ،این ترکی رشد اشرشیاکلی و

و یافتن راهحلی برای کنترل پاتوژنها نیز همواره از دغدغه متولیان

سالمونال را مهارکرده و غلظت ذرات و اندازه ذرات این ترکی

این صنعت بوده است ( .)3لذا ترکیبات ضدعفونیکننده

نیز در میزان مهار رشد میکروارگانیسمها مؤثر بوده است (.)12

غیردارویی میتواند یکی از راهحلها باشد (.)4

نانوذرات اکسید روی و اکسید مس قادر به حذف %90/6-99/5

یکی از مهمترین بیماریهای عفونی شایع در اکثر مزارع پرورش

از آالیندههای میکروبی هستند ( )13در مطالعه دیگری مشخص

قزلآالی رنگینکمان در سالهای اخیار در بسیاری از کشورهای

گردید نانوذرات اکسید مس قادر به نابود کردن  %93باکتری

دنیا ،اساترپتوکوکوزیس بوده است ( .)5مطالعات متعاددی

اشرشیاکلی میباشد ( .)14در طی مطالعات انجامشده ،غلظت

درخاصوص بیماریزایی ،شناسایی و جداسازی بیماری از مزارع

بازدارنده رشد ،در حدود  %50از باکتریهای اشرشیاکلی در

تکثیر و پرورش قزلآالی کشور انجاام گرفتاه ( ،)6که بیانگر

غلظت  100ppmاز نانوذرات اکسید روی به دست آمده است

گسترش بیماری در مزارع قزلآالی کاشور بوده و تاکنون موج

(.)15

خسارات زیادی بر این صنعت شده است .اساترپتوکوکوزیس،
زیانهای اقتاصادی فراوانای را باه صنعت آبزیپروری کشور وارد

روش بررسی

کرده است ( .)4امروزه ،استفاده از نانوتکنولوژی و محصوالت

این مطالعه تجربی در آزمایشگاه دانشگاه علوم کشااورزی و مناابع

نانو در صنایع مختلف ،ازجمله ضدعفونیکنندهها ،بهطور وسیعی

طبیعی گرگان طی سال  1393انجام شد.

در حال گسترش است ( .)7نانوذراتها ،راینترین مواد در علم و

ابتدا پودر پیشساز استات روی از شرکت  Merckتهیه گردید و

فنااوری نااناو بوده کاه خاواص جاالا توجاه آنها باعاث شده تا

برای سنتز نانوذره اکسید روی مورد استفاده قرار گرفت.
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سپس  5گرم استات روی با  50میلیلیتر آب مقطر دیونیزه در ارلن

با استفاده از غلظتهای سریالی ،سوسپانسیون حاوی نانوذره

ریخته شد و در حرارت  80درجه سانتیگراد به مدت  7-8ساعت؛

اکسید روی به ترتی

با غلظتهای 500 ،250 ،125 ،62/5 ،31/2

بهنحوی مخلوط گردید تا به یکپنجم حجم اولیه برسد ( محلول

میکروگرم برمیلیلیتر تهیه گردید 50 .میکرولیتر از هرکدام از

بهدستآمده محلول کلوئیدی بود ).در ادامه ،به مدت  12ساعت

غلظتهای مذکور بر روی دیسکهای کاغذی با قطر  7میلیمتر

در فور با دمای  100±5درجه سانتیگراد قرار گرفت تا بهتدرین

اضافه شد که بدین ترتی

دیسک حاوی ماده مؤثره ،0/4 ،0/2

خشک شود .سپس در کوره الکتریکی در دمای  300±5درجه

 ،3/7 ،1/5 ،0/7تهیه و در گروه شاهد نیز از دیسک بالنک فاقد

سانتیگراد به مدت  12-24ساعت قرار گرفت تا کریستالها کامل

نانوذره استفاده شد .پس از  30دقیقه بهوسیله پنس استریل،

شوند ( .)16رقتهای  30-500میکرولیتر از محلول کلوئیدی

دیسکها با فاصله معین بر روی سطح محیط کشت آگار قرار

اکسید روی در آب مقطر تهیه و با استفاده از فیلتر سرنگی 0/2

گرفتند .سپس پلیتها به مدت 24ساعت در دمای  37درجه

میکرومتری استریل گردید ( .)16سویههای باکتریایی مورد

سانتیگراد قرار داده شدند و نتاین فعالیت ضدمیکروبی با

استفاده در این بررسی شامل باکتری گرم منفی اشرشیاکلی و

اندازهگیری قطر هاله عدم رشد برحس

میلیمتر بهوسیله کولیس

باکتری گرم مثبت استرپتوکوکوس اینیایی بود .باکتری

ثبت گردید .تمام آزمایشها با  6تکرار صورت گرفت.

استرپتوکوکوس اینیایی از ایزولههای لیوفیلیزهشده باکتریایی

 MICو  MBCبه روش ماکرودایلوشن براساس روش  Anukooو

دانشکده شیالت و محیط زیست تهیه گردید .این باکتری قبالً از

همکاران (سال  )2006انجام شد .در این مطالعه برای

تعیین MIC

بیماری ماهیان قزلآال در استان گلستان جداسازی و در سطح

نانوذره ،سریالهای  21تایی از محیط کشت نوترینت براث تهیه

گونه با روش  PCRتأیید شده بود .باکتری گرم منفی اشرشیاکلی

گردید که از  10لوله برای آزمایش رقتهای مختلف نانوذره10 ،

بهصورت لیوفیلیزه با کد شناسایی  PTCC1399از سازمان

لوله بهعنوان کنترل مثبت و  1لوله بهعنوان کنترل منفی استفاده

پژوهشهای علمی صنعتی ایران تهیه گردید .پس از پاساژدادن،

شد .هرلوله حاوی  5میلیلیتر از محیط کشت نوترینت براث بود،

سویههای استاندارد باکتریها روی محیط کشت اختصاصی،

برای واردکردن نانوذره اکسیدروی ،یک میلیلیتر از استوک

بهمدت  24ساعت در انکوباتور  37درجه سانتیگراد گذاشته شدند،

محلول نانوذره (به مقدار 123میلیگرم برلیتر نانوذره) به لوله اول

و پس از طی مدت انکوباسیون ،از پاساژ سوم نمونه باکتریها،

وارد شد و از آن سریالهای  1/6رقت ،تهیه و تا لوله دهم انجام

برای تهیه سوسپانسیون باکتری استفاده شد.

گرفت ( .)18برای کنترل مثبت 10 ،لوله در نظرگرفته شد که

برای تهیه سوسپانسیون باکتریایی24 ،ساعت پس از کشت اولیه،

حاوی نانوذره ،فاقد باکتری و لوله شاهد منفی ،فاقد نانوذره و

باکتریها از سطح محیط کشت جمعآوری و در یک لوله

حاوی باکتری بود .بعد از کشت ،تمام لولههای آزمایش به مدت

آزمایش استریل (حاوی  5میلیلیتر سرم فیزیولوژی استریل)،

 24ساعت ،در دمای  37درجه سانتیگراد قرار گرفتند .بعد از طی

کامالً مخلوط شدند تا سوسپانسیون یکنواختی برای هرکدام از

این مدت زمان ( 24ساعت) ،لولهها از نظر کدورت ناشی از رشد

باکتریهای مورد مطالعه حاصل شود .سپس لولهها به مدت

میکروارگانیسمهای تلقیحشده بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتری،

30دقیقه در انکوباتور  37درجه سانتیگراد قرار گرفتند .در ادامه ،از

بررسی و بعد از مقایسه آن با لولههای شاهد MIC ،نانوذره اکسید

لولهها رقت سریالی تهیه گردید تا کدورتی مشابه لوله استاندارد

روی براساس کاهش رشد باکتری مشخص گردید .جهت تعیین

0/5مکفارلند ایجاد شود .این سوسپانسیون معادل 1/5×108

حداقل غلظت کشندگی این ترکی  ،مقدار  10میکرولیتر از لوله

باکتری در نظر گرفته شد .بهمنظور مشاهده فعالیت ضدباکتریایی

 MICو سایر لولههای فاقد کدورت برداشته و در محیط نوترینت

این ترکی  ،با استفاده از روش انتشار دیسک ( ،)17از تمام

آگار کشت داده شد و پس از گذشت زمان الزم ( 24ساعت)،

سویههای باکتریایی 100 ،میکرولیتر از سوسپانسیون مذکور بر

شمارش کلنی انجام گرفت و  MBCتعیین گردید .کمترین غلظتی

سطح محیط کشت نوترینت آگار بهصورت یکنواخت پخش شد.

که درآن رشدی مشاهده نشده یا به عباارتای ،کمتارین غلظتیکاه
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تعداد باکتریها از یکهزارم تعداد اولیه کمتر باشد ،بهعنوان

میکروگرم برمیلیلیتر) ،اثر بازدارندگی بر دو باکتری داشت و

 MBCدر نظر گرفته میشود ( .)19این آزمون با  3تکرار صورت

اختالف بین آنها معنیدار بود ( .)p>0/05خاصیت ضدباکتریایی

SPSS

نانوذره اکسید روی بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی نسبت به

نسخه  18و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (جهت مقایسه

باکتری اشرشیاکلی بیشتر بود .بیشترین هاله عدم رشد مربوط به

میانگینها) و آزمون دانکن (جهت بررسی اختالف بین میانگینها)

سوسپانسیون این ترکی

با غلظت  3/7میکروگرم برمیلیلیتر و

در سطح  p>0/05استفاده گردید.

کمترین هاله رشد مربوط به ترکی

گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری

با غلظت  0/2میکروگرم

برمیلیلیتر بود .هیچ هالهای در اطراف دیسک شاهد مشاهده نشد
(جدول و شکل شماره .)1

یافتهها
نااناوذره اکاسایاد روی در  5غالاظاات (0/2 ،0/4 ،0/7 ،1/5 ،3/7

جدول :تأثیر نانوذره اکسید روی بر روی باکتریهای استرپتوکوکوس اینیایی و اشرشیاکلی ،براساس قطر هاله عدم رشد برحسب میلیمتر
غلظت نانوذره (میکروگرم برمیلیلیتر)

باکتری
0/ 2

استرپتوکوکوس اینیایی
اشرشیاکلی

e
e

0/ 4
d

5±1/26

4/5±1/28

d

0/77

9±0/89

8/5±1/20

c
c

13/83±2/1

12/50±1/23

1/ 5
b
b

23±1/78

19±1/74

3/ 7

شاهد

28/5±1/87

-

22/56±0/65

-

a
a

شاهد :دیسک آغشته به آب مقطر :)-(* ،عدم مشاهدههاله * ،حروف مختلف در ردیفهای افقی ،نشاندهنده وجود اختالف معنیدار است ()p≤0/05

شکل شماره  :1تست تعیین حساسیت با روش دیسک (شکل سمت راست باکتری اشرشیاکلی ،شکل سمت چپ باکتری استرپتوکوکوس اینیایی)

حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICاین ماده بر باکتری

حساسیت باکتری استرپتوکوکوس اینیایی نسبت به باکتری

استرپتوکوکوس اینیایی 0/015 ،میکروگرم برمیلیلیتر و بر باکتری

اشرشیاکلی ،بیشتر است .برای بررسی ساختار کریستالی

اشرشیاکلی 0/095 ،میکروگرم برمیلیلیتر محاسبه گردید .حداقل

نانوسااختارهای اکساید روی ،از روش ( XRDنمودار) و جهت

غلظت باکتریکشی ( )MBCاین ماده بر باکتری استرپتوکوکوس

شناسایی اندازه نانوذرات از میکروسکوپ الکترونی استفاده شد.

اینیایی 0/095 ،میکروگرم برمیلیلیتر و بر باکتری اشرشیاکلی،

طبق شکل شماره  ،2ذرات بهصورت کروی و قدرت تفکیک

 0/6میکروگرم برمیلیلیتر به دست آمد .این نتاین نشان میدهد

 SEMدر حد نانومتر است ( 20±5نانومتر).
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نمودار :شمای  XRDاز نانوذره ZnO

شکل شماره  :2میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ رویشی از نانوذره ZnO

بحث

در صنعت پرورش ماهیان ،همواره پیشگیری و کنترل پاتوژنها،

در مطالعه حاضر ،نانوذره اکسید روی دارای خاصیت

آسانتر و کمهزینهتر از درمان بوده است .بههمین دلیل استفاده از

ضدباکتریایی قابلقبول و مناسبی در باکتریهای استرپتوکوکوس

ضدعفونیکنندهها برای کنترل جمعیت باکتریهای پاتوژن و

اینیایی و اشرشیاکلی بوده است و در طی این بررسی ،با افزایش

فرصتطل  ،بهخصوص در زمان شیوع بیماری در منطقه ،امری

غلظت محلول کلوئیدی نانوذره ،فعالیت ضدباکتریایی افزایش

معمول است .اشرشیاکلی یکی از باکتریهایی است که به لحاظ

یافت .اثرات ضدباکتریایی اکسید روی در بررسیهای مختلفی

بهداشت انسانی و سالمت مصرفکنندگان ،همواره مدنظر بوده

مورد ارزیابی قرار گرفته است .آزمایشهای باکتریولوژیک نشان

است .این باکتری قادر به تولید آنزیمهای بتاالکتازهای متنوع بوده

دادهاند اثرات باکتریکشی نانوذرات اکسید روی بیشتر از ذرات

و عامل بسیاری از عفونتهای بیمارستانی همانند سپتیسمی،

پودر اکسید روی بوده و با کاهش ابعاد ذرات اکسید روی،

گاستروانتریت ،مننژیت نوزاد و بهخصوص عفونتهای ادراری

فعالیت باکتریکشی آنها نیز افزایش مییابد ( .)20در مطالعه

میباشد ( )22در عین حال ،این باکتری پتانسیل نسبی باالیی را

 Khaniو همکاران (سال  )2011نشان داده شد با استفاده از

برای ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی دارد .بهعنوان مثال در سال

نانوذرات میتوان رشد باکتریهای بیماریزایی چون شیگال

 2002در ایاالت متحده ،سویه مقاوم به آمپیسیلین و

دیسنتری را مهار کرد ( .)21براساس این بررسی ،این ماده میتواند

سیپروفلوکساسین گزارش گردید (.)23

بهعنوان یک ضدعفونیکننده مناس
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باکتری استرپتوکوکوس اینیایی نیز از مهمترین باکتریهای

باکتریایی استفاده کرد .عالوه بر خاصیت ضدباکتریایی ،خواص

پاتوژن و آسی رسان در صنعت آبزیپروری ،بهخصوص ماهیان

قارچکشی نیز برای این ماده بیان شده است بهعنوان مثال،

سردابی است؛ بهگونهای که سالیانه میلیونها ریال خسارت در اثر

 Hosseniو همکاران (سال  ،)2013اثر ضدقارچی نانوذره

آلودگی به این باکتری به مزارع قزلآالی کشور وارد میشود که

اکسیدروی را بر مهار رشد سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس با

تقریباً از تمام نقاط کشور گزارش شده است ( .)4بنابراین ،این

روش میکرو براث دایلوشن در مقایسه با داروی فلوکونازول

باکتری عمدهترین عامل بیماری استرپتوکوکوزیس در مزارع

بررسی کردند و محدوده  MICبرای این قارچ را بین 1/013-296

ماهیان مختلف در دنیا بوده که شرایط بد محیطی را بهخوبی

میکروگرم برمیلیلیتر محاسبه کردند .همچنین در این بررسی از

تحمل میکند و موارد بیماریزایی آن در انسان نیز گزارش شده

نانوذره اکسید روی بهعنوان گزینه مناس

برای حذف کاندیدا

است ( .)24بههمین دلیل کنترل جمعیت باکتریهای نامبرده در

آلبیکنس در حیطه پزشکی ،بهویژه در ارتباط با وسایل پزشکی

محیطهای آبی بسیار مفید و پراهمیت است .خاصیت

استفاده شد ( .)11در بررسی دیگری Darabi ،و همکاران (سال

ضدباکتریایی اکسید روی در باکتری اشرشیاکلی در برخی

 ،)2012اثر ضدقارچی نانوذره اکسید روی بر مهار رشد بیوفیلم

گزارشها پیشین به اثبات رسیده است ( ،)25،10اما در رابطه با

سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس در کاتتر را بررسی کردند و

خاصیت باکتریکشی این ماده در باکتری استرپتوکوکوس

 MICاین ماده را برای قارچ مذکور 1/027 ،میکروگرم برمیلیلیتر

اینیایی ،اطالعی در دست نیست ،لذا در مطالعه حاضر مشخص

در کاتتر اعالم کردند (.)28

گردید نانوذره اکسید روی خاصیت باکتریکشی باالتری برای

نتیجه بررسی حاضر نیز حاکی از این امر است که نانوذره

باکتری استرپتوکوکوس اینیایی در مقایسه با باکتری اشرشیاکلی

در

دارد؛ بهگونهایکه نتاین نشان داده است میزان  MICو

MBC

ثبتشده برای استرپتوکوکوس اینیایی ،پایینتر از مقادیر ثبتشده

اکسیدروی میتواند بهعنوان یک ضدعفونیکننده مناس

درمان آب پرورش ماهیان و کنترل جمعیت برخی باکتریها مورد
استفاده قرار گیرد.

برای اشرشیاکلی میباشد .دلیل این تفاوت را شاید بتوان مربوط به
تفاوت در ساختار دیواره سلولی باکتریهای گرم منفی و گرم
مثبت دانست؛ زیرا مکانسیم عمل این ترکی

نتیجهگیری

همانند سایر

نتاین این مطالعه نشان داد نانوذره اکسید روی ،اثر ضدباکتریایی

دیواره باکتری نیز عمل میکند

مناسبی بر باکتریهای استرپتوکوکوس اینیایی و اشرشیاکلی دارد.

( ،)8اما مکانیسم اصلی تأثیر نانوذرات بر روی باکتریها از طریق

بنابراین ،میتواند بهعنوان گزینه مناسبی برای ضدعفونیکردن

دیواره سلولی است (.)26،20

محیط آکواریوم و یا درمان محیطهای آبی مورد استفاده قرار

نانوذرات بوده و از طریق تخری
آسی

به  ،DNAپروتئین و تخری

در مجموع ،نانوذره اکسید روی ) (ZnOمیتواند بهعنوان یکی از

گیرد.

کاربردیترین ضدعفونیکنندهها در مقیاس صنعتی استفاده شود
( .)27،9در مطالعه حاضر ،طبق نتاین تحلیل آنالیز واریانس

تشکر و قدردانی

یکطرفه ،با افزایش غلظت نانوذره اکسید روی قطر هاله عدم

بدین وسیله از دانشگاه علوم کشاورزی ،منابع طبیعی گرگان و

رشد ،بهطور معنیداری در سطح  p>0/05افزایش یافت .بنابراین،

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بهخاطر پرداخت هزینههای پروژه

میتوان در صورت بررسیهای زیست محیطی و یا تعیین آستانه

تحقیقاتی (کد  ،)78934همچنین از کارشناس محترم آزمایشگاه

سمّیت این ماده ،در آبازیاان از دوزهاای باالتار نیاز در کنتارل باار

شیمی ،آقای مهندس نعیمی کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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