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چکیده
زمینۀ مطالعه :امروزه مبارزه با باکتریهای عامل بیماریهای غذازاد در بستهبندی محصوالت دریایی بسیار مهم است .لذا یافتن ترکیبات جدید با خواص ضد باکتری
اهمیت دارد.
هدف :در مطالعه حاضر خواص ضد باکتریایی نانو کامپوزیت سنتزی روی کرومیت-روی آلومینات ( )ZnCr2O4-ZnAl2O4علیه باکتریهای اشرشیا کولی و
سودوموناس آئروژینوزا بررسی شد.
روشکار :پس از سنتز نانو کامپوزیت روی کرومیت-روی آلومینات فعالیت ضد باکتری به روش انتشار دیسک و حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد باکتریها ()MIC
و حداقل غلظت کشندگی باکتریها ( )MBCبه روش رقت سازی متوالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :قطر هاله عدم رشد باکتریایی نشان از حساسیت بیشتر سودوموناس آئروژینوزا ( 18/6±1/2میلیمتر) نسبت به اشرشیا کولی ( 12/7±1/4میلیمتر) داشت.
اختالف معنیداری بین آنتیبیوتیک جنتامایسین و نانو کامپوزیت سنتزی علیه سودوموناس آئروژینوزا مشاهده نشد ( .)P<0/05کمترین میزان  MICو  MBCمربوط
به باکتری سودوموناس آئروژینوزا ( 1/66میلیگرم بر میلیلیتر) و بیشترین مقدار  MICمربوط به باکتری اشرشیا کولی ( 5میلیگرم بر میلیلیتر) بود.
نتیجهگیری نهایی :در مطالعه حاضر دلیل اثرات نانو ذرات بر روی باکتریهای گرم منفی با وجود مقاومت دیوارهای را میتوان به کوچک بودن قطر یونها و در
نتیجه نفوذپذیری بیشتر این نانو ذرات نسبت داد .بر اساس نتایج ،نانو کامپوزیت روی کرومیت-روی آلومینات کارایی بسیار خوبی علیه باکتریهای گرم منفی بهخصوص

باکتری مقاوم سودوموناس آئروژینوزا نشان داد و میتواند برای مطالعات بعدی در مواد بستهبندی محصوالت شیالتی به کار رود.
کلمات کلیدی :ضد باکتری ،نانوذره ،روی کرومیت-روی آلومینات ،اشرشیا کوالی ،سودوموناس آئروژینوزا
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
در مبحث بسته بندی مواد غذایی ،نانو کامپوزیت ها با کارایی
مکانیکی باال و خواص قوی ضد باکتریایی در حال توسعه سریع
می باشند ( .)2امروزه تکنیک های افزودن نانو مواد به مواد
بسته بندی مثل پلیمرها ،کاغذها ،شیشه ،سرامیک و سطوح
فلزی به خوبی شناخته شده است .پس از سال  2020حدود 25
درصد از بازار بسته بندی مواد غذایی در ا ختیار نانوتکنولوژی
خواهد بود که حدود  100میلیارد دالر برآورد می شود (.)36

از سوی دیگر پاتوژن هایی مانند سودوموناس آئروژینوزا و
اشرشیا کولی در فرآورده ها ی گوشتی مانند گوشت آبزیان یافت
می شود که می تواند عامل بیماری های غذازاد باشد (.)25،31
سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی است که دلیل
اصلی برجستگی آن به عنوان یک پاتوژن ،مقاومت ذاتی آن به
اکثر آنتی بیوتیک های معمول است .سودوموناس آئروژینوزا
اغلب در برابر رژیم تک دارویی مقاوم است و بیشتر از یک ترکیب
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ضد باکتریایی علیه این باکتری استفاده می شود .با توجه به
اثرات جانبی آنتی بیوتیک های مصرفی و مقاومتی که
سودوموناس آئروژینوزا در برابر آن ها کسب نموده اند ،استفاده
از روش های نوین و قطعی در مبارزه با این باکتری ضروری به
نظر میرسد ( .) 11از سوی دیگر ،یکی از عوامل مهم در
بیماری های غذازاد باکتری اشرشیا کولی است که درمان دارویی
آن سیپروفلوکساسین می باشد و ناراحتی های گوارشی و دستگاه
سیستم عصبی ایجاد میکند ( .) 26،3۹عالوه بر موارد گفته شده
استفاده از آنتی بیوتیک های معمول نام برده شده در صنایع
غذایی مجاز نمی باشد و می بایست ترکیبات جدید ضد باکتریایی
که منشأ مخمر و قارچی ندارند مورد بررس ی و استفاده قرار
گیرند .لذا یافتن ترکیبات ضد باکتری جدید و مؤثر علیه این
پاتوژن های عامل بیماری های غذازاد از اهمیت باالیی برخوردار
است.
یکی از تالش های اخیر محققان برای یافتن ترکیبات ضد
باکتری استفاده از فناوری نانو می باشد ( .)47فناوری نانو
اصطالحاً به طراحی ،بررسی خصوصیات ،تولید و استفاده از
ساختارها و ابزارها با کنترل شکل و اندازه در مقیاس نانومتریک
اطالق می شود ( .)۹بررسی ها نشان داده است که هر چه اندازه
نانو ذرات کوچکتر باشد ،خصوصیات و فعالیت های جدید و
متفاوتتری از خود نشان می دهند .این ویژگی ها باعث شده که
امروزه سرعت استفاده از نانو مواد بسیار سریع گسترش یابد
به طوریکه در تمام ابعاد زندگی مانند صنایع غذایی،
سیستم های الکتریکی ،مبارزه با میکروب ها ،تشخیص و درمان
بیماری ها کاربرد دارند ( .)4،17،36مطالعات نانو ذرات فلزی و
کامپوزیت آن ها با احتمال سمیت اندک در آینده نزدیک به
شدت مورد استفاده خواهد بود و به عنوان جایگزینی برای
آنتی بیوتیک های معمول و غلبه بر مقاومت باکتریایی به کار
خواهد رفت ( .)13نانو ذراتی چون کروم ،تیتانیوم ،نقره ،روی و
اکسید آن ها خاصیت باکتری کشی قوی دارند ( .)20در چند
دهه اخیر نانو مواد غیر آلی که دارای ساختار بسیار جدید،
خواص بیولوژیکی ،شیمیایی و فیزیکی پیشرفته هستند با
عملکردی که ناشی از اندازه نانویی آن هاست ساخته شده است.
این مواد با ساختار و شکل نانویی خود توجه زیادی را به خود
جلب کرده اند ،زیرا پتانسیل بالقوه آن ها برای رسیدن به عملکرد
خاص و انتخابی بسیار زیاد است (.)44
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به دلیل فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات اکسید فلزی ،این
مواد مورد توجه متخصصین محیط زیست ،کشاورزی و سالمت
می باشند که به دنبال یافتن عوامل نوین و بهتر برای کنترل و
مبارزه با باکتری ها می باشند .به دلیل این که نانو ذرات اکسید
فلزی مکانیسم های ضد باکتری متفاوتی دارند ،نانو ذرات اکسید
فلزی ترکیبی از دو یا چند فلز می تواند برای افزایش کارایی
مبارزه با استرین های باکتریایی مختلف به خصوص سویه های
مقاوم توسعه یابند .اکسیدهای دو فلز ی مواد جدیدی حاوی دو
نانو اکسید فلزی فعال (آهن ،نیکل ،منیزیم ،روی و نقره) است
که خواص منحصر بهفرد ی مثل خاصیت باالی ضد باکتریایی
دارند (.)26،40
مطالعات گذشته در زمینه استفاده از نانو ذرات فلزی در
بسته بندی فعال مواد غذایی نشان می دهد که نانو ذرات نقره،
دی اکسید تیتانیوم ،اکسید روی ،اکسید منیزیم ،اکسید آهن،
اکسید مس ،دی اکسید سیلیسیم ،هیدروکسید کلسیم و منیزیم
دارای اثرات ضد باکتری زیادی در کنترل پاتوژن های عامل
بیماری های غذازاد در این بسته بندی ها هستند (.)5
نانو ذرات اکسید روی ترکیبات ضد میکروبی بسیار مؤثری
می باشند و علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و اسپور
آن ها کارایی دارند ( .) 30مکانیسم عمل آن به خوبی شناخته
نشده اما یک تئوری تشکیل اکسیدانتهای قوی مثل
آب اکسیژنه می باشد .فرضیه دیگر ورود به دیواره سلولی باکتری
می باشد .برخی دیگر از احتماالت نیز تولید گونه ها ی فعال
اکسیژن  ROSدر سطح نانوذره ،آزاد شدن یون روی در سلول
و اختالل عملکرد غشای سلولی است ( .) 20سه مکانیسم برای
فعالیت ضد باکتری نانو ذرات می توان عنوان نمود:
 )1غ یرفعال کردن آنزیم سلولی و  )2 ،DNAتخریب
نفوذپذ یری غشا که منجر به لیز شدن سلول و مرگ می شود و
 ) 3نفوذ به سلول باکتری و کندانس کردن  DNAو واکنش با
پروتئین سلولی و مرگ باکتری ( .) 6،7،34بار سطحی نیز مهم
است .سطح باکتری بار کلی منفی دارد .جذب الکترواستاتیک
بین سطح باکتری و نانو ذرات اکسید فلزی با پتانسیل زتا مثبت
مثل اکسید روی می تواند رخ دهد .لذا باعث تخریب دیواره
باکتری شده و مرگ باکتری را به همراه خواهد داشت (.)45
همچنین نانو ذرات فلزی با پتانسیل زتا منفی نیز می تواند باعث
مرگ باکتری شود زیرا جذب فقط به شکل الکترواستاتیک
نیست و می تواند واندروالسی و آبگر یز باشد .نانو ذرات اکسید
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فلزی می توانند به گروه ها ی آمین ،فسفات یا کربوکسیل در
دیواره سلولی بچسبد و باعث مرگ باکتری شود (.)37
روی کرومات (با فرمول شیمیایی  )ZnCr2O4یک ترکیب
شیمیایی است که جرم مولی آن  181/403گرم بر مول
می باشد ZnCr2O4 .یکی از اسپینل های کروم با عملکرد
سنجش رطوبت ( ،)2۹رفتار فوتوکاتالیستی ( )27و خواص
مغناطیسی ( )15است .در یک مطالعه ساختار پوسته هسته
 TiO2 / ZnCr2O4سنتز شده در برابر اشرشیا کولی در حضور
نور  UVبا میزان کشتن باکتریایی  ۹۹/8درصد ،پس از  3ساعت
بسیار مؤثر بود .همچنین ،در مقایسه با فوتوکاتالیست ،TiO2
نانو ذرات  TiO2/ZnCr2O4می تواند یک ماده ضد باکتریایی
کارآمدتر باشد ( .)33ترکیب روی آلومینات ( )ZnAl2O4نیز
دارای خصوصیات بیولوژیک شناخته شده ای است :پوشش های
 Zn3(PO4)2و  ZnAl2O4خواص سیتوپالستیک بسیار عالی را
نشان داده اند ( .)38،48عالوه بر این ،به دلیل یون های آزاد شده
 ،Znکامپوزیت های حاوی  Znبه طور بالقوه خواص ضد باکتری
دارند .یون های  Zn2+که از مواد سرامیکی بر پایه  Znآزاد
می شوند ،می توانند به طور بالقوه با نشستن روی سطوح باکتری،
تعادل بار و ایجاد تغییر شکل سلول و باکتریولیز مؤثر باشند
( .)41هرچند نانوذرات اکسیدی فلزی سمیت سلولی و انبوهش
و چسبندگی دارند که کاربرد آنها را با احتیاط همراه می کند.
یافته های اخیر در نانوفناور ی اکسیدهای فلزی شامل تولید
ساختارهای نانو با حضور  2یا چند ترکیب فلزی می باشد .نانو
ذرات چند اکسید فلزی مثل نانو کامپوزیت های Znx Mg1−x
 Ta-ZnO ،Oو  Ag/Fe3O4به عنوان عوامل ضد باکتری به دلیل
اثر سینرژیستیک ترکیبات آن ها مورد بررس ی قرار گرفته است.
به نظر می رسد که این نانو کامپوزیت های ترکیبی راه حل
مشکل نانوذره اکسید فلزی خالص مثل سمیت سلولی و انبوهش
و چسبندگی باشد (.)37
تاکنون خواص نانوکامپوزیت ترکیبی روی کرومیت -روی
آلومینات ( )ZnCr2O4-ZnAl2O4علیه بیماری های غذازاد
اشرشیا کولی و سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار نگرفته
است .لذا در مطالعه حاضر ابتدا نانو کامپوزیت روی کرومیت-
روی آلومینات ( ) ZnCr2O4-ZnAl2O4به شیوه رسوب مشترک
و کلسینه سازی تولید شد و سپس به مطالعه خواص ضد
باکتریایی نانو کامپوزیت سنتزی علیه باکتری های عامل
بیماری های غذازاد اشرشیا کولی و سودوموناس آئروژینوزا

پرداخته شد تا مقدمه ا ی برای استفاده احتمالی آینده در
بسته بندی ضد میکروبی محصوالت شیالتی باشد.

مواد و روش کار
سنتز کامپوزیت نانو :از روش رسوب مشترک برای تولید
نانو کامپوزیت استفاده شد 20 .میلیمول محلول کروم نیترات و
 10میلیمول محلول روی نیترات به همراه  20میلیمول محلول
آلومینیوم نیترات به  200میلیلیتر آب دیونایز اضافه شد (محلول
 .)Aدر ظرفی دیگر حاوی  100میلیلیتر آب دیونایز و اتانول ()1:1
 20میلیلیتر آمونیاک اضافه و مخلوط شد (محلول  .)Bمحلول B
آرام و بهصورت قطرهای به محلول  Aاضافه و توسط همزن
مغناطیسی با دور باال هم زده شد و در دمای محیط  1ساعت
اختالط ادامه یافت .سپس رسوب ژل مانند پاالیه گردید و با آب
دو بار تقطیر شست شو داده شد و به مدت  5ساعت در آون در
دمای  100درجه سانتیگراد خشک و در نهایت در کوره الکتریکی
در دمای  700درجه سانتیگراد به مدت  3ساعت کلسینه شد.
محصول حاصل توسط آزمون پراش اشعه ایکس توسط یک
پراشسنج (برای  2θمحدوده از  0تا  80درجه با یک مرحله بهاندازه
 0/01درجه ( ))2θبا استفاده از تکرنگ تابش  Kα- Cuمورد
ب ررسی و تأیید ساختار قرار گرفت .از میکروسکوپ الکترونی FE-
 SEMبرای بررسی ریزساختار نانو ذرات تولید شده پس از کوتینگ
با طال استفاده شد.
انتشار دیسک با نانو کامپوزیت روی کرومیت -روی
آلومینات :باکتری های

اشرشیا کوالی ( )PTCC1399و

سودوموناس آئروژینوزا ( )PTCC 1430از مرکز کلکسیون قارچ
و باکتری کشور خریداری شد .باکتری ها ابتدا در محیط استریل
زیر هود المینار باز شد و طبق دستورالعمل در محیط کشت
نوترینت براث فعال شد .سپس غلظتی از هر باکتری معادل نیم
مک فارلند روی محیط کشت نوترینت آگار در پلیت های یک
بار مصرف و به صورت جداگانه کشت داده شد و دیسک های
بالنک روی کشت باکتری قرار داده شد 5 .میلی گرم از پودر نانو
کامپوزیت روی کرومیت -روی آلومینات در  1میلی لیتر کلروفرم
مخلوط شد و توسط شیکر لوله به حالت تعلیق درآمد .از تعلیق
به دست آمده  5میکرولیتر بر روی دیسک های بالنک (با قطر 6
میلی متر) ریخته شد و  24ساعت در دمای  37درجه سانتی گراد
انکوبه شد .قطر هاله عدم رشد باکتری توسط کولیس ورنیه
اندازه گیری شد .قطر هاله عدم رشد  12به عنوان مقاوم-12 ،
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 15میلی متر به عنوان حساسیت متوسط و  15میلی متر به
عنوان حساس در نظر گرفته شد (.)12

آنالیز آماری :آنالیز آماری با روش مقایسه دوتایی (تی تست
غیر جفتی) توسط نرمافزار  Graphpad- Prism 7انجام شد.

تعیین  MBCو  MICنانو کامپوزیت روی کرومیت-

نتایج

روی آلومینات :از روش رقت سازی متوالی در لولههای استریل
جهت بررسی اثرات حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد باکتریها
( )MICو حداقل غلظت کشندگی باکتریها ( )MBCنانو
کامپوزیت روی کرومیت -روی آلومینات استفاده شد .برای هر کدام
از باکتریها هفت لوله رقت سازی در محیط کشت نوترینت براث
انجام شد .رقت سازی با افزودن  1میلیلیتر باکتری معادل نیم مک
فارلند انجام شد .همچنین در لوله اول  1میلیلیتر از باالترین
غلظت محلول نانو کامپوزیت روی کرومیت -روی آلومینات (15
میلیگرم بر میلیلیتر) اضافه شد .لوله استریلی حاوی  ۹میلیلیتر
از محیط کشت مایع استریل و  1میلیلیتر از باکتری بهعنوان
کنترل مثبت و یک لوله حاوی  ۹میلیلیتر محیط کشت مایع و 1
میلیلیتر نانو کامپوزیت روی کرومیت -روی آلومینات بهعنوان
کنترل منفی نیز تهیه شد .انکوباسیون به مدت  24 -40ساعت در
دمای  37درجه سانتیگراد انجام شد .اولین رقت فاقد کدورت قابل
تشخیص بهعنوان  MICدر نظر گرفته شد .سپس از تمام لولههای
فاقد کدورت میزان  100میکرولیتر برداشته شد و به روش پورپلیت
کشت شد .تمام پتری دیشها به مدت  24- 40ساعت در دمای
 37درجه سانتیگراد قرار داده شد .غلظتی که باکتری در روی
محیط کشت هیچ گونه رشدی نداشت بهعنوان ( )MBCمحاسبه
شد .این آزمون برای هر باکتری و هر غلظت  3بار تکرار شد.

تعیین ساختار و مورفولوژی نانو کامپوزیت :الگوی
 XRDنانو کامپوزیت سنتز شده با استفاده از یک دیفراکتومتر
پیشرفته (برای  2θمحدوده از  0تا  ۹0درجه با یک مرحله به
اندازه  0/01درجه ( ))2θبا تک موج تابش  Kα-Cuبرای
شناسایی ماهیت بلوری به دست آمد .تصویر  1الگوی XRD
نانو کامپوزیت  ZnCr2O4-ZnAl2O4را که در دمای  700درجه
سانتی گراد کلسینه شده است را نشان می دهد.
نتایج حاصل از آنالیز عنصری  EDXساختار نانو
کامپوزیت در تصویر  2آمده است که میزان حضور روی (36/73
درصد) ،کروم ( 38/48درصد) ،آلومینیوم ( 7/6۹درصد)،
اکسیژن ( 16/02درصد) و نیتروژن ( 1/07درصد) را در ساختار
نانو کامپوزیت نشان می دهد.
تجزیه و تحلیل  XRDاز نانو کامپوزیت ZnCr 2O4-
 ZnAl2O4دو فاز با ساختار اسپینل مکعبی گروه فضای Fd-

 3mبا کدهای مرجع 1۹62-073-01 :و  066۹-005-00به
ترتیب مربوط به  ZnCr2O4و  ZnAl2O4میباشد که داده های
مرجع مربوطه در (جدول  )1آمده است.

جدول  .1دادههای مرجع مربوط به الگوی  XRDنانو کامپوزیت .ZnCr2O4-ZnAl2O4
کد رفرنس

امتیاز

نام ترکیب

جابجایی ()2Ɵ

فاکتور وزنی

فرمول شیمیایی

01-073-1۹62
00-005-066۹

35
8

اکسید کرومات روی
گانیت

0/100
0/100

0/۹70
0/637

ZnCr2O4
ZnAl2O4

جدول  .2خاصیت ضد باکتریایی نانو کامپوزیت روی کرومیت -روی آلومینات علیه باکتری.
هاله عدم رشد باکتریها (میلیمتر)
جنتامایسین 10
باکتری
16/54±2/3 a
اشرشیا کولی
17/88±4/۹ a
سودوموناس آئروژینوزا
نتایج بهصورت انحراف معیار±میانگین آورده شده است .حروف غیر هم نام در هر ردیف اختالف معنیدار در سطح اطمینان  ۹5درصد را نشان میدهد.

نانوذره کامپوزیتی
12/7±1/4 b
18/6±1/2 a

جدول  .3مقادیر MICو  MBCنانو کامپوزیت روی کرومیت -روی آلومینات علیه باکتریها (میلیگرم بر میلیلیتر).
باکتری

اشرشیا کولی
سودوموناس آئروژینوزا
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اندازه متوسط نانو ذرات  ZnCr2O4-ZnAl2O4با معادله شرر
( )Scherrerو با استفاده از مقادیر پهنا در نصف مقدار بیشینه
( )FWHMشدیدترین قله پراش  14/2 ،XRDنانومتر تخمین زده
شد .همچنین اندازه متوسط نانوکامپوزیت توسط تصویر پراش
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( 17/1 )FESEMنانومتر به دست
آمد (تصویر .)3
نتایج ضد میکروبی حاصل از دیسکهای نانو
تصویر  .1الگوی  XRDنانو کامپوزیت  ZnCr2O4-ZnAl2O4کلسینه شده در دمای

کامپوزیت روی کرومیت -روی آلومینات :اثر ضد میکروبی نانو

 700درجه سانتیگراد.

کامپوزیت روی کرومیت-روی آلومینات علیه دو گونه باکتری
سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیا کولی در روش انتشار دیسک و
هاله عدم رشد ایجاد شده در جدول  2آورده شده است .بر اساس
نتایج ،نانو کامپوزیت سنتز شده فعالیت ضدمیکروبی خوبی نشان
داد .باکتری سودوموناس حساسیت بیشتری نسبت به باکتری
اشرشیا کولی در مقابل نانو کامپوزیت روی کرومیت-روی آلومینات
نشان داد و قطر هاله عدم رشد بزرگتری داشت .باکتری اشرشیا
کولی نسبت به شاهد مثبت اثر آنتیبیوتیک ضعیفتری داشت
( )P<0/05اما سودوموناس آئروژینوزا اختالف معنیداری با شاهد
مثبت نشان نداد ( )P>0/05و کارایی باالیی در خاصیت ضد
باکتریایی نانوذره کامپوزیتی علیه این باکتری دیده شد .متوسط
هاله عدم رشد باکتری اشرشیا کولی در رنج حساسیت متوسط و
متوسط هاله عدم رشد سودوموناس آئروژینوزا در رنج حساس در
مواجهه با نانو کامپوزیت قرار گرفت.

تصویر  .2نتایج حاصل از آنالیز عنصری  EDXساختار نانو کامپوزیت.

نتایج تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICو حداقل
غلظت کشندگی ( :)MBCنتایج حاصل از مطالعه فعالیت ضد

تصویر  .3تصویر پراش میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )FESEMنانو کامپوزیت
.ZnCr2O4-ZnAl2O4

باکتریایی تعلیقه نانو کامپوزیت روی کرومیت -روی آلومینات بر روی
باکتریهای اشرشیا کولی و سودوموناس با تعیین مقادیر  MICو
 MBCدر جدول  3آورده شده است .با توجه به نتایج جدول کمترین
غلظت مهارکننده رشد مربوط به باکتری سودوموناس آئروژینوزا و
بیشترین مقدار غلظت مربوط به باکتری اشرشیا کولی بود .حداقل
غلظت کشندگی با حداقل غلظت مهارکنندگی برای باکتری
سودوموناس آئروژینوزا برابر بود .حداقل غلظت کشندگی در حداکثر
غلظت نانو کامپوزیت استفاده شده در این مطالعه برای باکتری اشرشیا
کولی به دست نیامد و اینگونه باکتری تا  5میلیگرم در میلیلیتر در
مقابل کشندگی مقاومت داشت .در مقایسه با باکتری اشرشیا کولی
باکتری سودوموناس آئروژینوزا نسبت به نانو کامپوزیت روی کرومیت-
روی آلومینات حساستر بود.
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بحث
دادههای  XRDنشانگر تشکیل کامل فاز اسپینل ZnCr2O4

و همچنین  ZnAl2O4در مطالعه حاضر میباشد .نتایج حاصل از
آنالیز عنصری  EDXحضور  Crو  Alو  Znرا در ساختار نانو
کامپوزیت تأیید میکند .به دلیل نزدیکی این دو ساختار اسپینلی
به هم همانطور که در الگوی  XRDنمایش داده شده قلههای این
دو فاز باهم همپوشانی کردهاند که نتیجه آن پهن شدن قلهها بوده
است .تجزیه و تحلیل  XRDاز نانو کامپوزیت ZnCr2O4-
 ZnAl2O4دو فاز با ساختار اسپینل مکعبی گروه فضای Fd-3m
با کدهای مرجع 01-073-1۹62 :و  066۹-005-00به ترتیب
مربوط به  ZnCr2O4و  ZnAl2O4میباشد .تصاویر میکروسکوپ
الکترونی نیز نانو ساختار کامپوزیت ساخته شده را تأیید میکند که
در رنج بیشترین فعالیت بیولوژیکی مفید ( 10تا  100نانومتر)
میباشد.
مطالعه حاضر تأثیر یک نانو کامپوزیت دی فلزی را علیه
باکتریهای بیماریزای غذایی بررسی نمود .مطالعات منتشر شده
قبلی فعالیت ضد میکروبی چندین نانواکسید دی فلزی را علیه
باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی نشان میداد .باید عنوان نمود
که خواص ضد باکتریایی ساختار کامپوزیتی ترکیبی از دو
دیاکسید فلزی روی کرومیت-روی آلومینات تاکنون گزارش نشده
است و نتایج مطالعه حاضر با مقایسه نانو ذرات اکسید فلزی و
دیاکسید فلزی انجام شده است.
در مطالعه حاضر نانو کامپوزیت سنتزی علیه دوسویه باکتری
بیماریهای غذازاد اشرشیا کولی و سودوموناس آئروژینوزا خاصیت
ضد باکتریایی بسیار خوبی نشان داد .باکتری اشرشیا کولی دارای
حساسیت متوسط و باکتری سودوموناس آئروژینوزا نسبت به
نانوکامپوزیت حساس تشخیص داده شد .قطر هاله عدم رشد بیش
از  10میلیمتر علیه هر دو باکتری مشاهده شد و هاله عدم رشد
در باکتری سودوموناس آئروژینوزا با آنتیبیوتیک شاهد
جنتامایسین فاقد اختالف معنیدار و بیش از جنتامایسین بود که
نشان از خاصیت ضد باکتری باالتر نانوکامپوزیت نسبت به
جنتامایسین داشت.
برخی از نانو ذرات اکسید چند فلزی در مقایسه با نوع نانو
اکسید فلزی خالص با اندازه مشابه فعالیت ضد باکتریایی باالتری
نشان میدهند .نانو ذره  ZnMgOیکی از این مواد است که مهار
رشد متوسط اشرشیا کولی و مهار رشد کامل باسیلوس سابتیلیس
30۹

را در غلظت  1میلیگرم در میلیلیتر در تیمار  24ساعته نشان داد
و نسبت به نانو ذره  MgOو  ZnOاثر افزایشی داشت .نانوذره
 ZnMgOخواص نانوذره خالص هرکدام از دو فلز را نشان میدهد:
فعالیت ضد باکتریایی قوی حاصل از نانو ذره  ZnOو سمیت سلولی
کم مشتق از نانوذره  .)40( MgOعلیرغم خاصیت ضد باکتریایی،
نانو ذرات  ZnOانبوهش ایجاد میکند اما نانوذره  Fe3O4پایداری
کلوئیدی بسیار خوب و فاقد خاصیت ضد میکروبی است .در یک
مطالعه نانو کامپوزیت اکسید  Zn/Feبا نسبت  8:2و  ۹:1دارای
خواص ضد باکتری مشابه نانو ذره  ZnOبود اما فاقد انبوهش
گزارش شد .در واقع نانو ذره اکسید  Zn/Feهر دو خاصیت را نشان
میدهد و هر چه نسبت بیشتر باشد خاصیت آنتیباکتریال بیشتر
است ( .)8این مطالعه عنوان نمود که تشکیل رادیکل هیدروکسیل
در سطح اکسید روی باعث تخریب سلول اشرشیا کولی و
استافیلوکوکوس اورئوس میگردد .یونهای آهن سهظرفیتی
بهعنوان ناخالصی در اکسید روی عمل کرده و خاصیت ضد
میکروبی کلی را افزایش میدهد (.)32
در مطالعه  Guoو همکاران در سال  2015نیز نانو ذرات
ترکیبی  Ta-ZnOخاصیت ضد باکتریایی بیشتری نسبت به نانو
ذرات خالص اکسید روی نشان دادند .خاصیت ضد میکروبی نانو
ذرات ترکیبی  Ta-ZnOعلیه باسیلوس سابتیلیس،
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیا کولی و سودوموناس آئروژینوزا
بررسی شد و مشخص گردید که خاصیت باکتریواستاتیک این نانو
ذره علیه باکتریهای نامبرده افزایش یافت ( .)10همچنین نانو
ذرات اکسید روی حاوی منگنز و آهن افزوده فعالیت ضد باکتریایی
باالتری علیه استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیا کوالی ،سالمونال
تایفی موریوم و سودوموناس آئروژینوزا نشان دادند (.)35،37
قطر هاله عدم رشد در کامپوزیتهای چندفلزی متفاوت
است .مثالً در مطالعهای کامپوزیت نانوذرات نقره ترکیب با
هیدروکسیدهای  Zn-Alعلیه باکتری اشرشیا کولی و
استافیلوکوکوس اورئوس مورد ارزیابی قرار گرفت که به ترتیب با
قطر هاله عدم رشد  5و  6میلیمتر در حالت کامپوزیت معمولی و
 15تا  18میلیمتر در حالت کلسینه شده در دمای  150درجه
سانتیگراد گزارش شد ( .)23در مطالعهای دیگر نانوکامپوزیت
اکسید روی–سلنیوم مورد ارزیابی قرار گرفت .این نانوکامپوزیت
توانایی جذب رادیکالهای هیدروکسیل اضافی را داشت و با هاله
عدم رشد  40میلیمتر خاصیت ضد باکتری بسیار خوبی علیه
استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد ( .)1در مطالعه حاضر نیز
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کلسینه شدن در خالل فرایند تولید نانوکامپوزیت در دمای 700
درجه سانتیگراد اتفاق افتاد و قطر هاله عدم رشد بیش از 12
میلیمتر علیه اشرشیا کولی و بیش از  18میلیمتر علیه
سودوموناس آئروژینوزا احتماالً به همین دلیل باشد .مطالعه روی
نانوکامپوزیت مشابه تولید شده در دماهای متفاوت کلسینه شدن
توصیه میگردد.

باکتری و حضور پمپهای افالکس دارویی متعدد از مکانیسمهای
عمده مقاومت دارویی آن است ( .)11در این مطالعه دلیل اثرات
نانو کامپوزیت بر روی باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا با
وجود مقاومت دیوارهای را میتوان به کوچک بودن قطر یونها و در
نتیجه نفوذپذیری بیشتر این نانو ذرات به درون سلول از طریق
غشای سلولی نسبت داد.

یکی دیگر از دالیل اصلی کشتن باکتریها ،تولید اکسیژن
واکنشی ( )ROSمیباشد که میتواند به دلیل تعامل ساختار نانو
یا یونهای فلزی با غشای سلولی باشد ( .)3،22از دالیل مقاومت
بیشتر اشرشیا کولی در مقابل نانو کامپوزیت سنتزی این مطالعه
میتوان گفت اشرشیا کولی از باکتریهای گرم منفی است و دیواره
باکتریهای گرم منفی نسبت به گرم مثبت نفوذ ناپذیرتر است.
دیواره اشرشیا کولی دو الیه هیدروفوب لیپوپلیساکاریدی است و
یک فضای پریپالسمیک پپتیدوگلیکانی دارد که نفوذ دارو به آن
را دو برابر سختتر میسازد (.)21

حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی نانو
کامپوزیت تولیدی در مطالعه حاضر برای باکتری سودوموناس
آئروژینوزا  1/66میلیگرم در میلیلیتر سنجش شد و حداقل غلظت
بازدارندگی برای رشد اشرشیا کولی  5میلیگرم در میلیلیتر بود .نتایج
حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی میزان حساسیت
برآورد شده در آزمون دیسک دیفوژن آگار را تأیید میکند.

مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد یکی از مکانیسمهای
اصلی عملکرد نانو ذرات اکسید فلزی بر پایه تغییر دادن سطح
گونههای فعال اکسیژن ( )ROSدرون سلولها میباشد .در شرایط
خاص افزایش مقدار  ROSمیتواند استرس اکسیداتیو در سلول
ایجاد کند و سبب آسیب غشای سلولی گردد .نانو ذرات قادرند تا
سطح  ROSدرون سلول را تغییر دهند و رشد و تمایز انواع سلولها
را مختل کنند .مطالعات مختلف در محیطهای  in vitroو in
 vivoپیشنهاد میکنند که نانو ذرات قادرند  ROSتولید کنند و
بنابراین میتوانند بر روی غلظت کلسیم درونسلولی ،فعال نمودن
فاکتورهای رونویسی و ایجاد تغییر در سایتوکینها نقش داشته
باشند ROS .از طریق روشهای مختلفی نظیر آسیب رساندن به
 ،DNAتداخل با مسیرهای سیگنال سلولی ،تغییرات در روند
رونویسی ژنها و غیره میتوانند به سلولها آسیب وارد کند (.)16
در مطالعه حاضر عملکرد نانوکامپوزیت دیاکسید فلزی
نسبت به جنتامایسین اختالف معنیداری نداشت و قطر هاله عدم
رشد بیشتری علیه سودوموناس آئروژینوزا ایجاد کرد که نشان از
کارایی ضد باکتریایی بسیار خوب این نانوکامپوزیت علیه باکتری
سودوموناس آئروژینوزا دارد که مهمترین یافته مطالعه میباشد.
سودوموناس آئروژینوزا دارای تعداد زیادی از فاکتورهای مقاومت
آنتیبیوتیکی بهواسطه پالسمید و کروموزوم است و مبارزه
آنتیبیوتیکی آن را با مشکل مواجه ساخته و آنتیبیوتیکهای
جدید نیز علیه آن مؤثر نبودهاند .نفوذپذیری پایین غشاء خارجی

در مطالعه  Jungو همکاران در سال  2008بررسی اثر ضد
باکتریایی نانو نقره علیه باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و
اشرشیا کولی از طریق میزان  MICانجام گرفت ،نشان داده شد
که میزان پارتیکل های نقره برای استافیلوکوکوس اورئوس و
اشرشیا کولی به ترتیب برابر  5و  10پیپی ام در میلی مول
می باشد ( .) 14همچنین در مطالعهای که  Peticaو همکاران در
سال  2008انجام دادند و در آن ،اثر نانو ذرات کلوئیدی را با
غلظت  300پی پی ام بر سه سویه سودوموناس آئروژینوزا،
استافیلوکوکوس ارئوس و اشرشیا کولی سنجیدند .طبق نتایج
ارائه شده از این مطالعه ،مقادیر  MICحاصل از نانو ذرات علیه
باکتری های فوق به ترتیب برابر با  7 ،32و  31پی پی ام بود
( .)28در مطالعه ا ی در سال  ، 2012حساسیت باکتری
اشرشیاکولی در برابر نانو ذرات روی بررسی شد .آن ها با تعیین
 MICو  MBCاثرات ضد میکروبی نانو ذرات اکسید روی را
بررسی کردند ،نتایج آن ها نشان داد اشرشیا کولی در غلظت
 0/1میکروگرم بر میلی لیتر مهار شد؛ بنابراین گزارش کردند که
نانو ذرات اکسید روی ،اثر ضد باکتریایی قوی علیه سویه یاد
شده دارند ( .)42در مطالعه ا ی دیگر کامپوزیت نانوذره اکسید
روی حاوی هیدروکسید مضاعف  Zn-Alبررسی شد .نانوذره
 Zn3Alتولیدی در دمای  200درجه سانتی گراد خاصیت
مهارکنندگی اشرشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس را در
غلظت  100-300میکروگرم در میلی لیتر برای  4روز نشان داد
( .)18در مطالعه ا ی دیگر نیز نانوکامپوزیت TiO2/ZnCr2O4
تولید شد .این نانوکامپوزیت توانایی کاهش  1تا  2واحد
لگاریتمی باکتری اشرشیا کولی را نشان داد (.)32
310
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باکتری مقاوم سودوموناس آئروژینوزا عملکرد بسیار خوبی مشابه
شاهد دارد که میتواند یافته بسیار مهمی برای مطالعات تکمیلی
این نانو کامپوزیت در بستهبندی فرآوردههای شیالتی مانند بررسی
سمیت سلولی و بررسی مهاجرت یونی در بستهبندی و یا مطالعات
.پیش کلینیکی جهت توسعه عوامل ضد باکتری نانو ساختار باشد
همچنین توصیه میگردد نانوکامپوزیت حاضر در سایر دماهای
کلسینه سازی تولید شود و مطالعه روی سایر سویههای باکتری
.بیماری غذازاد نیز انجام شود

سپاسگزاری
نویسندگان از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به
جهت حمایت مادی و معنوی از مطالعه حاضر تشکر و قدردانی
.مینمایند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 به دست آمده با نتایج مطالعه حاضرMIC میزان مقادیر
 دلیل آن می تواند نوع نانو ذرات بکار رفته در.مطابقت نداشت
این دو مطالعه باشد به طوریکه غلظت های مورد استفاده در این
دو مطالعه با یکدیگر متفاوت بوده و این موضوع نشان دهنده این
،است که هر نوع از مواد نانو با توجه به ویژگی هایی مانند اندازه
. غلظت و نوع ترکیب می تواند اثر متفاوتی داشته باشد،شکل
میزان آسیب پذیری دیواره سلولی در سویه های مختلف
باکتریایی به دلیل تفاوت در نفوذپذیری غشاء متفاوت از هم
 لذا میزان حساسیت باکتری های مختلف در شرایط،می باشند
یکسان غلظت نانوذره و زمان تماس نسبت به هم بسیار متفاوت
 شاید کلسینه کردن نانوکامپوزیت در دماهای.) 48( است
متفاوت بر اثر بخشی حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل
.غلظت کشندگی تأثیر مثبت داشته باشد
در نتیجهگیری باید عنوان نمود که نانو کامپوزیت سنتزی
) علیهZnCr2O4-ZnAl2O4( روی آلومینات-روی کرومیت
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Abstract
BACKGROUND: Today, the fight against the bacteria causing foodborne diseases is of particular importance in the

packaging of seafood. It is therefore vital to find new compounds with antibacterial properties.
OBJECTIVES: In the present study, antibacterial properties of synthetic nanocomposite zinc chromite-zinc aluminate
(ZnCr2O4-ZnAl2O4) on E. coli and Pseudomonas aeruginosa were studied.
METHODS: After synthesis of nanocomposite, antibacterial activity of nanocomposite zinc chromite-zinc aluminate
was evaluated via disk diffusion method, Minimum Inhibition Concentration (MIC), and Minimum Bactericidal
Concentration (MBC) using the microdilution method.
RESULTS: The results of this study revealed a higher sensitivity reaction of Pseudomonas aeruginosa (18.6±1.2 mm)
compared to E. coli (12.7 ± 1.4 mm). No significant differences were observed between Gentamicin antibiotic and
synthetic nanocomposite against Pseudomonas aeruginosa (P<0.05). The minimum MIC and MBC concentrations
were seen in Pseudomonas aeruginosa (1.66 mg/ml) and the maximum concentration of MIC belonged to E. coli (5
mg/ml).
CONCLUSIONS: In this study, the effects of nanoparticles on these gram-negative bacteria could be attributed to the
small diameter of the ions, and hence the greater penetrability of these nanoparticles despite the wall's resistance. Based
on the results, zinc chromite-zinc aluminate nanocomposite showed a better performance compared with gram-negative
bacteria, specifically Pseudomonas aeruginosa resistant bacteria, and could be used for further studies in fisheries
product packaging.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Reference data of XRD pattern of ZnCr2O4-ZnAl2O4 nanocomposites.
Table 2. Antibacterial property of zinc chromate-zinc aluminate nanocomposites against bacteria.
Table 3. MIC and MBC values of zinc chromate-zinc aluminate nanocomposites against bacteria (mg/ml).
Figure 1. XRD pattern of ZnCr2O4-ZnAl2O4 nanocomposite calcined at 700 °C.
Figure 2. The results of elemental analysis of EDX nanocomposite structure.
Figure 3. Scanning Electron Microscopy (FESEM) image of ZnCr2O4-ZnAl2O4 nanocomposites.

Journal of Veterinary Research

314

