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چکیده
مقدمــه :پیشــرفت در علــوم و فنــاوری نانــو در دهــه گذشــته ،فرصتهــای زیــادی بــرای بررســی اثــرات
بیولوژیکــی از جملــه اثــرات ضــد باکتریایــی نانــو ذرات ایجــاد کــرده اســت .هــدف ایــن مطالعــه تعییــن خــواص
ضــد میکروبــی نانــو ذرات نقــره در حــذف باکتــری کلبســیال پنومونیــه جــدا شــده از پســابهای صنعتــی اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه تجربــی ،پــس از نمونــه بــرداری از صنایــع آلــوده تسـتهای مربــوط بــه کلیفــرم کل
و مدفوعــی بــا روشهــای اســتاندارد میکروبیولــوژی انجــام شــد .فعالیــت ضــد میکروبــی نانــو ذرات نقــره بــر روی
باکتریهــای مذکــور (ایزولــه و اســتاندارد کلبســیال پنومونیــه) ،بــا روش رقــت ســازی در محیــط مایــع مــورد
بررســی قــرار گرفــت .بــه هــر یــک از رقتهــا یــک میلــی لیتــر سوسپانســون باکتــری حــاوی 108 CFU/mL
×  1/5اضافــه و در دمــای  37درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  24ســاعت گرمخانهگــذاری شــد .پــس از طــی شــدن
مــدت مذکــور طــول مــوج  600 nmبــرای انــدازه گیــری غلظــت باکتریهــا اســتفاده شــد .ســپس از هــر رقــت
 100میکرولیتــر روی محیــط پخــش و گرمخانهگــذاری شــد .در نهایــت نتایــج بــه کمــک روشهــای آمــاری و
نرمافــزار  SPSS 22آنالیــز و تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا :آلودگــی کلیفــرم کل و توتــال پســاب صنایــع نســاجی تأییــد و باکتــری کلبســیال پنومونیــه
(شــاخص آلودگــی صنایــع نســاجی) ایزولــه گردیــد .بــا افزایــش غلظــت ،میــزان فعالیــت ضدباکتریایــی نانــو
ذرات نقــره بیشــتر شــد و تعــداد کلنیهــا کاهــش یافــت .هــر چنــد هیــچ یــک از غلظتهــا قــادر بــه مهــار و
حــذف کامــل باکتریهــا نبــود و بــر پایــه نــوع باکتــری گرچــه اثــر ،متفــاوت بــود ولــی ایــن تفــاوت بــه لحــاظ
آمــاری معن ـیدار نبــود.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان داد ،متغیرهــای مــورد بررســی یعنــی نــوع باکتــری و غلظــت نانــو ذرات نقــره از
عوامــل مؤثــر در بــروز خاصیــت ضــد میکروبــی نانــو ذرات نقــره اســت .گــر چــه غلظتهــای مــورد اســتفاده بــر
باکتریهــای مذکــور مؤثــر بودنــد ولــی باعــث حــذف کامــل باکتریهــا نشــدند.

مقدمه
امــروزه یکــی از مهمتریــن مســائل روز جامعــه نگــرش نــو و پایــدار
بــه منابــع آب و بــر نامــه ریــزی بــرای آن میباشــد .توســعه پایــدار
بــه شــدت وابســته بــه مدیریــت بهینــه منابــع آب اســت .بنابرایــن
تدویــن اســتراتژیهای مناســب و ارائــه راهکارهــای مقابلــه بــا
بحــران آب و اولویــت بنــدی ایــن راهکارهــا بــه منظــور تمرکــز
بیشــتر در جهــت مقابلــه اصولــی بــا آن بســیار مفیــد و کاربــردی
خواهــد بــود .ســال  2050میــادی انســان بــرای تأمیــن آب مــورد
نیــاز خــود مجبــور اســت نیمــی از کل منابــع آب شــیرین دنیــا
را بــه خدمــت گیــرد و اگــر رشــد صنعــت و جمعیــت بــه شــدت
کنونــی ادامــه یابــد ،نیــاز مبــرم بــه اتخــاذ سیاســتهای آبــی
مناســبتری اســت تــا بتــوان بــه مدیریــت صحیــح و تخصیــص
عادالنــه آن در بخشهــای مختلــف مصرفــی پرداخــت [.]2 ,1
براســاس گــزارش ســازمان ملــل در آینــد ٔه نزدیــک ،حــدود 31

کشــور جهــان بــا کمبــود آب مواجــه خواهنــد شــد و نــام ایــران
بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن کشــورهای درگیــر بحــران آب
در آینــده مطــرح میشــود .بــر اســاس شــاخص ســازمان ملــل
و همچنیــن موسســه بیــن المللــی مدیریــت آب ( )IWMIایــران
در وضعیــت بحــران شــدید آبــی قــرار دارد و از ســوی دیگــر
خشکســالیهای دورهای ،اســتفاده بیرویــه از منابــع ،تغییــر
کاربــری زمینهــا ،شــرایط هیدرولوژیکــی و عوامــل اجتماعــی ،از
قبیــل رشــد جمعیــت ،مهاجــرت ،نبــود فرهنــگ صحیــح مصــرف و
عواملــی از قبیــل ســوءمدیریت منابــع ،ناتوانــی نهادهــای مســئول
بــرای تأمیــن خدمــات انتقــال آب ،سیاســتهای اقتصــادی
نامناســب ،تحــوالت اجتماعــی و برنامــه ریــزی ضعیــف دولت-هــا
از جملــه مــواردی هســتند کــه باعــث آلودگــی منابــع آب ،شــیوع
بیماریهــای مرتبــط و تشــدید فزاینــده بحــران آب در بســیاری از

حبیبی پور و همکاران
کشــورها شــده اســت [ .]3در حــدود  1/1میلیــون نفــر در جهــان
بــه منبــع آشــامیدنی بــا کیفیــت بــاال دسترســی ندارنــد .بــر اســاس
گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی ( )WHOدر ســال 2008
میــزان مــرگ و میــر مرتبــط بــا بیماریهــای منتقلــه آب بیــش
از  5میلیــون نفــر در ســال بــوده اســت .بنابرایــن گندزدایــی آب
بــرای از بیــن بــردن میکروبهــای بیمــاریزا ضــروری میباشــد.
یــک گنــدزدای ایــده آل بایســتی ویژگیهایــی از قبیــل خاصیــت
ضــد باکتریایــی گســترده در دمــای محیــط و در زمــان کوتــاه ،عــدم
تولیــد محصــوالت جانبــی گندزدایــی مضــر بــرای ســامتی در طــی
اســتفاده و بعــد از اســتفاده ،قیمــت ارزان ،ذخیرهســازی و اســتفاده
آســان ،حاللیــت بــاال در آب و عــدم خورندگــی داشــته باشــد .نانــو
ذرات میتواننــد نقــش مهمــی در فرایندهــای گندزدایــی ایفــا
کننــد .کارشناســان معتقدنــد کــه فنــاوری نانــو میتوانــد نقــش
کلیــدی دررفــع مشــکالت تصفیــه آب و پســاب داشــته باشــد
[ .]4بهرهگیــری از فنــاوری نانــو در فراینــد تصفیــه آب ،راه حــل
مناســبی اســت تــا بتــوان بــه ســادگی آب آلــوده را بــرای اســتفاده
در کشــاورزی ویــا حتــی بــرای مصــارف خانگــی بازیافــت نمــود .بــا
توســعه فنــاوری نانــو در صنعــت آب و فاضــاب ،میتــوان تحولــی
عظیــم در تأمیــن آب مصرفــی و بخشهــای وابســته بــه آن ،بــه
وجــود آورد .کاربردهــای فنــاوری نانــو در تصفیــه آب ،گندزدایــی،
اســتفاده بهینــه ازآب ســفرههای زیــر زمینــی وبهبــود ســازههای
آبــی از جملــه ویژگیهایــی اســت کــه صنعــت آب و فاضــاب بــا
اســتفاده از فنــاوری نانوبــه دنبــال تحقــق آن اســت .بســیاری از
نانــو ذرات از قبیــل نانــو ذرات نقــره ،فتوکاتالیســت دی اکســید
تیتانیــوم ،منیزیــم اکســید ،نانــو ذرات آهــن و  ...بــرای غیــر فعــال
ســازی میکروارگانیســمهای موجــود در آب آشــامیدنی ،فاضــاب،
آبهــای ســطحی و دیگــر منابــع پیشــنهاد شــدهاند .بــا توجــه
بــه خاصیــت ضــد میکروبــی نقــره و افزایــش ایــن خاصیــت در
مقیــاس نانــو ،میتــوان از آن در مبــارزه بــا عوامــل بیمــاریزای
مختلــف انســانی و حیوانــی بهرهمنــد شــد .نانــو ذرات نقــره بــه
دلیــل رســانایی مناســب ،پایــداری شــیمیایی ،خــواص کاتالیتیــک،
فتونیــک و اپتوالکترونیــک بســیار مــورد توجــه محققــان اســت .در
زمینــه تحقیقــات مرتبــط بــا علــوم زیســت شناســی ،نانــو ذرات
نقــره بــه عنــوان عامــل باکتــری کــش اســتفاده شــدهاند .اخیــرا ً در
ردیابــی  DNAنیــز کاربــرد پیــدا کردهانــد .بــا توســعه علــم نانــو
تکنولــوژی و تولیــد نانــو ذرات نقــره ،اســتفاده از نقــره بــه عنــوان
مــاده باکتریکــش قدرتمنــد رونــق یافتــه اســت .ایــن نانــو ذرات
خصوصیاتــی ماننــد میــزان ســطح بــاال ،انــدازه کوچــک و پراکندگی
بــاال میباشــند .بــا وجــود اینکــه اثــرات ضــد میکروبــی نقــره بــر
روی باکتریهــا ،قارچهــا و ویروسهــا بــه خوبــی شــناخته شــده
اســت ،امــا مکانیســم و روش اثــر نقــره بــر روی انــواع میکروبهــا

هنــوز ناشــناخته اســت [ .]8-5بنابرایــن در ایــن مطالعــه ســعی
شــده از نانــو ذرات نقــره جهــت تعییــن کارایــی فعالیــت ضــد
میکروبــی غلظتهــای گوناگونــی از نانــو ذرات نقــره بــرروی
باکتــری کلبســیال پنومونیــه ایزولــه شــده از پســابهای صنعتــی و
نمونــه اســتاندارد آن اســتفاده شــود ،شــاید بتــوان در آینــده از ایــن
مــواد در پاکســازی پســابهای صنعتــی اســتفاده کــرد.
روشکار
ایــن مطالعــه بــه صورت مقطعــی تجربــی و در مقیاس آزمایشــگاهی
انجــام شــد .آزمونهــای تشــخیصی کلیفــرم کل و مدفوعــی از
پســاب نمونهبــرداری شــده برپایــه روش آزمــون اســتاندارد ملــی
 3759انجــام شــد .گونههــای باکتــری اســتفاده شــده در ایــن
مطالعــه شــامل باکتــری گــرم منفــی کلبســیال پنومونیــه (ایزولــه و
اســتاندارد) کــه نــوع ایزولــه آن بــه روش صافــی غشــایی از پســاب
جــدا ســازی شــد .باکتریهــا قبــل از اســتفاده ،در شــرایط هــوازی
و در محیــط نوترینــت بــراث بــرای مــدت  24ســاعت در دمــای 37
درجــه ســانتیگراد گرمخانهگــذاری شــدند ،کلنیهــای روییــده
از نظــر ماکروســکوپی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .بــرای شناســایی
باکتریهــای جداشــده ،هریــک از کلنیهــای بــه دســت آمــده
کدبنــدی شــدند و آزمایشــات مربــوط بــه تعییــن هویــت شــامل
میکروســکوپی ،بیوشــیمیایی و ژنتیکــی روی آنهــا انجــام گرفــت.
ســپس باکتــری کلبســیال پنومونیــه ایزولــه شناســایی و همچنیــن
نمونــه اســتاندارد آن ( )PTCC700603از ســازمان پژوهشهــای
علمــی و صنعتــی ایــران تهیــه و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
آمــاده ســازی محلولهــای نانــو ذره نقــره :نانــو ذره نقــره مذکــور
بــه صــورت محلــول کلوئیــدی دریــک ویــال  1لیتــری از شــرکت
نانــو نصــب پــارس خریــداری شــد .حساســیت کلبســیال پنومونیــه
بــه نانــو ذرات نقــره بــا اســتفاده از روش اســتاندارد تهیــه رقــت
ســریال در محیــط آگاردار بررســی شــد [ .]10 ,9بــه ایــن صــورت
کــه رقتهــای دو برابــر کمشــونده از نانــو ذرات نقــره بــا غلظــت
اولیــه  )ppm 1000( %0/1در محیــط آگاردار تهیــه شــد .و
غلظتهــای بــه دســت آمــده در ســری رقــت عبــارت بودنــد
از 250 ،125 ،62/5 ،31/25 ،15/62 ،7/81 3/9 ppm :و 500
همچنیــن کلیــه محیــط کشــتهای مصرفــی ســاخت شــرکت
مــرک آلمــان بــود.
دســتگاهها ،وســایل و مــواد مــورد اســتفاده شــامل هــود مــدل
( ،)JTLV2Xاســپکتروفتومتر مــدل ( ،)3510 Jenwayانکوباتــور
مــدل ( ،)2002 Hپمــپ خــاء ،تــرازوی دیجیتــال ،شــیکر،
لولههــای تخمیــری ،وســیله تلقیــح ،بطریهــای نمونهبــرداری،
انــواع میکروپلیــت ،پتــری دیــش و محیــط کشــتهای ســاخت
شــرکت مــرک آلمــان.
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بررســی اثــر ضدباکتریایــی نانــوذرات نقــره بــه
روش رقــت ســازی در محیــط مایــع
ابتــدا بــرای شــاهد یــک اســتاندارد نیــم مــک فارلنــد تهیــه شــد .بــه
ایــن منظــور  0/6 mlاز محلــول کلــرور باریــم  1درصــد در 100 ml
اسیدســولفوریک بــه حجــم  100رســانده شــد و جــذب نــوری یــا
دانســیته نــوری ایــن محلــول برابــر بــا  1خوانــده شــد .محیطهــای
نوترینــت بــراث کــه از قبــل آمــاده و درون لولههــای در دار ریختــه
شــده بــود را در نزدیکــی شــعله قــرار داده و ســپس یــک لــوپ کامــل
از کلبســیال پنومونیــه (ایزولــه و اســتاندارد) کــه از قبــل فعــال شــده
بــود بــه محیــط نوترینــت بــراث وارد کــرده و تــکان داده شــد تــا
باکتــری کامــ ً
ا در محیــط یکنواخــت شــود .لولههــای مذکــور بــه
مــدت  24ســاعت در دمــای  37°Cگرمخانــه گــذاری شــد .ســپس
کــدورت لولههــای حــاوی نوترینــت بــراث و باکتــری بررســی شــدند.
ایــن کــدورت مشــابه کــدورت اســتاندارد نیــم مــک فارلنــد اســت و
جــذب نــوری آن برابــر بــا  1و طبــق اســتاندارد نیــم مــک فارلنــد
شــمارش باکتــری در آن  1/5 × 108 CFU/mLاز باکتــری کلبســیال
پنومونیــه بــود .عملیــات یــاد شــده بــه طــور مشــابه بــرای باکتــری
کلبســیال پنومونیــه اســتاندارد نیــز تکــرار شــد.
در ایــن آزمایــش از  10لولــه اســتریل کــه هــر یــک حــاوی 5
میلــی لیتــر محیــط کشــت مولــر هینتــون بــراث بــود ،اســتفاده
گردیــد .ســپس  5میلــی لیتــر از نانــو ذرات بــا غلظــت اولیــه مــورد
نظــر را بــه لولــه یــک اضافــه نمــوده و پــس از مخلــوط کــردن
نانــو ذره بــا محیــط کشــت و همــوژن شــدن توســط شــیکر 5
میلــی لیتــر از محلــول برداشــته و بــه لولــه دوم اضافــه گردیــد
و بــه همیــن ترتیــب تــا لولــه آخــر نانــو ذرههــا رقیــق شــدند.
از لولــه آخــر  5میلــی لیتــر برداشــته و بیــرون ریختــه شــد.
بــه ایــن ترتیــب غلظتهــای ،31/25 ،15/62 ،7/81 3/9 ppm
 250 ،125 ،62/5و  500از نانــو ذرات بدســت آمــد .آنگاه از
سوسپانســیون میکروبــی تهیــه شــده معــادل نیــم مــک فارلنــد بــه
انــدازه  100میکرولیتــر توســط ســمپلری کــه از قبــل در اتــوکالو
در دمــای  121درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  15دقیقــه در فشــار
 15 Ibf/in2اســتریل شــده بــود برداشــته و بــه هــر لولــه اضافــه
گردیــد .لولــه شــماره  9حــاوی محیــط کشــت و سوسپانســیون
باکتــری بــه عنــوان شــاهد مثبــت و لولــه شــماره  10حــاوی
محیــط کشــت و نانــو ذره بــه عنــوان شــاهد منفــی در نظــر گرفتــه
شــد .ســپس تمامــی لولههــا در  37درجــه ســانتیگراد بــه مــدت
 24ســاعت گرمخانهگــذاری شــد و بــرای تعییــن میــزان غلظــت
مــواد ،کــه ســبب مهــار رشــد میکروارگانیس ـمها میشــود ،میــزان
کــدورت لولههــا ( )ODکــه بیانگــر رشــد باکتــری تلقیــح شــده
در حضــور نانــو ذره میباشــد در طــول مــوج  600نانومتــر بــا
دســتگاه اســپکتروفتومتر (  )3510 Jenwayخوانــده شــد .بــرای بــه
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دســت آوردن حداقــل غلظــت کشــندگی ،از لوله هایــی کــه شــفاف
بــه نظــر میرســیدند ،یعنــی نشــانههایی از کــدورت یــا رشــد
باکتــری در آنهــا دیــده نمیشــد ،مقــدار کمــی توســط ســوآپ
اســتریل برداشــته و بــا روش کشــت خطــی بــر روی پلیــت حــاوی
محیــط کشــت مولــر هینتــون آگار منتقــل کــرده و پــس از 24
ســاعت گرمخانهگــذاری رشــد یــا عــدم رشــد باکتریهــا بــر روی
پلیتهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت .تمامیآزمایشهــا برابــر
بــا دســتورالعملهای موسســه اســتاندارد و آزمایشــگاه پزشــکی
)(clinical laboratory and standards institute= CLSI
انجــام شــد [ .]12 ,11جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــای ایــن
پژوهــش ،از آزمونهــای آمــاری تحلیــل واریانــس مختلــط و مــن-
ویتنــی اســتفاده شــد .البتــه بهمنظــور انتخــاب آزمــون مناســب،
فــرض نرمــال بــودن دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون کولموگــروف-
اســمیرنوف مــورد بررســی قــرار گرفــت .در صــورت معنــادار بــودن
اثــر عوامــل ایــن پژوهــش بــر متغیرهــای وابســته ،انــدازه اثــر نیــز
بــا اســتفاده از ضریــب گــزارش شــد .جهــت پردازشهــای آمــاری،
از نــرم افــزار  SPSS 22اســتفاده شــد.
یافتهها
بررســی نتایــج ایــن آزمونهــا در نمونههــای پســاب صنایــع
نســاجی مثبــت و باکتــری کلبســیال پنومونیــه (شــاخص
صنایــع نســاجی) از پســاب ایــن صنایــع ایزولــه شــد .نتایــج اثــر
غلظتهــای متفــاوت سوسپانســیون نانــو نقــره بــر باکتــری ایزولــه
و اســتاندارد در جــدول  1آمــده اســت .بــه منظــور افزایــش دقــت
تمامــی آزمونهــا بــرای هــر غلظــت 3 ،بارتکــرار شــد و میانگیــن
نتایــج گــزارش شــد .طبــق مشــاهدات هیچیــک از غلظتهــا قــادر
بــه حــذف کامــل رشــد باکتریهــا نبودنــد.
بــا توجــه بــه جــدول  ،2بــرای بررســی متغیرهــا کــه شــامل؛
غلظتهــای گوناگــون نانــو ذرات نقــره و نــوع ایزولــه و
اســتاندارد باکتــری کلبســیال پنومونیــه اســت ،از تحلیــل
واریانــس مختلــط اســتفاده شــد .در مــورد غلظــت نانــو ذرات و
 P-Value≅0<α=0.05وF=3303.492 ,df_1=8 ,df_2=108
همچنیــن درمــورد نــوع باکتــری نیــز بــا توجــه بهاینکــه
 P-Value≅0<α=0.05وF=333.715 ,df_1=1 ,df_2=108
و شدهاســت .بنابرایــن ،تفــاوت میــزان کــدورت در غلظتهــای
گوناگــون نانــو ذرات در باکتریهــای ایزولــه و اســتاندارد تأییــد
میشــود.
همانگونــه کــه از تصویــر  1پیداســت ،نتایــج بررســی روش رقــت
لولــهای نشــان داد کــه بــا افزایــش غلظــت نانــو ذرات در داخــل
لولههــا ،میانگیــن میــزان کــدورت یــا بــه عبــارت دیگــر رشــد
باکتریهــا کاهــش مییابــد.

حبیبی پور و همکاران
جدول  :1تعیین کارایی غلظتهای گوناگون نانوذرات نقره در مهار رشد باکتری کلبسیال پنومونیه

a

نانو ذرات نقرهppm ،
غلظتهای
گوناگون

سنجش شماره 1

سنجش شماره 3

سنجش شماره 2

باکتری استاندارد

باکتری ایزوله

باکتری استاندارد

باکتری ایزوله

باکتری استاندارد

باکتری ایزوله

500

0/.044

0/.047

0/039

0/049

0/045

0/048

250

0/056

0/0131

0/058

0/0138

0/063

0/119

125

0/129

0/164

0/129

0/166

0/134

0/153

62/5

0/166

0/187

0/159

0/180

0/185

0/197

31/25

0/269

0/306

0/302

0/329

0/268

0/291

15/62

0/416

0/437

0/399

0/513

0/428

0/442

7/81

0/510

0/660

0/497

0/635

0/572

0/595

3/9

0/869

0/997

0/892

0/974

0/896

0/951

کنترل مثبت

1/086

1/192

1/109

1/179

1/035

1/202

0/006
0/006
0/006
کنترل منفی
* اندازهگیری میزان جذب برای باکتری کلبسیال پنومونیه درطول موج 600 nm

0/006

0/006

0/006

جدول  :2نتایج آنالیز متغیرهای مورد مطالعه در مهار رشد باکتریها از پساب بوسیله نانو ذرات نقره
متغیرها

مجموع مربعات نوع III

درجه آزادی

میانگین توان دوم

F

سطح معنیدار

اندازه اثر

غلظت

18/739

8

2/342

3303/492

0/000

0/996

نوع

0/237

1

0/237

333/715

0/000

0/756

غلظت نوع

0/055

8

0/007

9/609

0/000

0/416

خطا

0/077

0/108.001

-

-

-

کل

43/350

162

-

-

-

تصویر  :1مقایسه میانگین کدورت (رشد باکتری) در غلظتهای مختلف نانو
ذرات نقره و گروه کنترل

-

تصویر  :2بررسی اثر نوع باکتری (ایزوله-استاندارد) بر میزان کدورت
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تصویــر  2نشــاندهندهٔ اثــر تقابلــی باکتریهــای ایزولــه و اســتاندارد
و ســطوح هش ـتگانه متغیــر غلظــت نانــو ذرات بــر میــزان کــدورت
اســت .همانطــور کــه از نمــودار پیداســت باکتــری اســتاندارد در
تمامــی ســطوح کــدورت کمتــری نســبت بــه باکتــری ایزولــه نشــان
میدهــد.
بــرای بررســی و ســنجش دقیــق میانگیــن کــدورت در ســطح
باکتریهــا (ایزولــه -اســتاندارد) ،بایــد از تــی -آزمــون مســتقل
اســتفاده شــود ،امــا چــون فــرض نرمــال بــودن دادههــا رد شــده
میبایســتی ناپارامتــری تــی -آزمــون مســتقل یعنــی من-ویتنــی
بــکار رود .گرچــه نمــودار بــاال تفــاوت کــدورت در باکتریهــای
ایزولــه و اســتاندارد را نشــان میدهــد ،امــا بــا توجــه بــه جــدول
مــن -ویتنــی از آنجــا کــه میباشــد ،اختــاف معنــیدار نیســت.
بدینمعنــی کــه تفاوتــی از لحــاظ کــدورت ایجــاد شــده کــه نشــان
از رشــد باکتــری دارد بیــن باکتــری ایزولــه و اســتاندارد کلبســیال
پنومونیــه وجــود نــدارد.
بحث
برپایــه نتایــج ایــن پژوهــش ،آلودگــی میکروبــی (توتالکولیفــرم
و فکالکولیفــرم و کلبســیال پنومونیــه) پســاب صنایــع نســاجی
محــرز شــد کــه ایــن نتایــج بــا مطالعــه پژوهشــگران دیگــر مبنــی بــر
ایــن کــه فاضــاب ایــن صنایــع محتــوی آالیندههــای متعــدد اســت
کــه روشهــای تصفیــه متــداول قــادر بــه حــذف کلیــه آالیندههــای
آن نیســت و در صــورت تصفیــه نشــدن و تخلیــه نامناســب بــه
محیــط زیســت زیانهــای جبــران ناپذیــری وارد میکنــد مطابقــت
دارد [ .]19-13در ایــن مطالعــه اثــر ضدمیکروبــی غلظتهــای
گوناگــون نانــو ذرات نقــره بــر روی باکتــری کلبســیال پنومونیــه
ایزولــه و اســتاندارد بررســی شــد .نانــو ذرات نقــره بــه دلیــل انــدازه
کمــی کــه دارنــد ،ســطح تمــاس بیشــتری بــا فضــای بیــرون داشــته
و تأثیــر بیشــتری بــر غشــای ســلولها میگذارنــد .نتایــج حاصــل
از تحقیقــات انجــام شــده نشــان میدهــد مکانیســم مهارکنندگــی
نانــوذرات نقــره بــه عملکــرد یونهــای نقــره در محلــول کلوئیــدی
برمیگــردد .همچنیــن دگرگــون ســاختن میکروارگانیســم بــه
وســیله تبدیــل پیوندهــای  SA-gبــه  SHصــورت میگیــرد .در
ایــن مکانیســم ذرات نانونقــره فلــزی بــه مــرور زمــان یونهــای نقــره
از خــود ســاطع میکننــد .ایــن یونهــا طــی واکنــش جانشــینی،
باندهــای  SHرا در جــداره میکروارگانیســمها بــه باندهــای SA-g
تبدیــل کــرده کــه نتیجــه آن از بیــن رفتــن میکروارگانیســم اســت
[ .]22-20چنــان چــه کومــار و همــکاران در ســال  2004بیــان
کردنــد کــه نانــوذرات نقــره بــا گروههــای ســولفیدریل (–)S–H
بــا دیــواره ســلولی باکتــری واکنــش داده و ترکیــب R–S–S–R
را تشــکیل میدهنــد ،ایــن ترکیــب تنفــس ســلولی را متوقــف
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میکنــد و ســبب مــرگ ســلولی میشــود [.]23
اولیــن متغیــر بررســی شــده در ایــن تحقیــق غلظــت نانــو ذرات
میباشــد .نتایــج نشــان داد متغیــر غلظــت نانــو ذرات بــر میــزان
رشــد باکتــری اثــر معنــی دار دارد و یــا بــه عبــارت دیگــر بیــن
میــزان رشــد باکتــری و غلظــت نانــو ذرات نقــره ارتبــاط مســتقیم
وجــود دارد .بــه ایــن ترتیــب کــه هــر چــه غلظــت نانــو ذره بیشتــر
میشــود میانگیــن کــدورت کــه نشــاندهندهٔ رشــد باکتــری اســت
کاهــش پیــدا میکنــد و تفــاوت بیشتــری نســبت بــه گــروه
کنتــرل مشــاهده میکنیــم بهطــوری کــه بیشتریــن کــدورت در
غلظــت  3/9و کمتریــن کــدورت در غلظــت  500دیــده شــد کــه
بــه لحــاظ آمــاری نیــز معنـیدار شــد .کــه ایــن نتایــج بــا یافتههــای
بســیاری از محققیــن دیگــر مبنــی بــر اینکــه اثــر آنتــی باکتریــال
نانــو ســیلور وابســته بــه دوز و تحــت تأثیــر غلظــت نانــو ذرات در
محلــول میباشــد مطابقــت دارد [.]31-24
متغیــر دیگــری کــه در طــول ایــن مطالعــه بــه بررســی آن پرداختــه
شــد متغییــر نــوع باکتــری (ایزولــه و اســتاندارد) کلبســیال پنومونیــه
بــود .نانــو ذرات نقــره در برابــر باکتریهــای فــوق اثرگــذاری
متفاوتــی از خــود نشــان دادنــد ولــی ایــن اثــر معنــی دار نبــود کــه
ایــن یافتــه بــا پژوهشهــای یــون و همــکاران در ســال  2007و
روپارلیــا و همــکاران در ســال  ،2009همچنیــن کیــم و همــکاران
در ســال  2007و یافتههــای بســیاری از محققیــن دیگــر مبنــی
بــر اینکــه میــزان غلظــت ممانعــت کننــده از رشــد باکتریهــا
بســته بــه نــوع باکتریهــا متفــاوت میباشــد مطابقــت دارد و
ایــن حساســیت میتوانــد مربــوط بــه تفــاوت در پوشــش ایــن
باکتریهــا باشــد [ .]35-32همانطــور کــه از نتایــج پیداســت
سوسپانســیون نانــو ذرات تهیــه شــده بــه روش مایکــرو دایلوشــن
حتــی در غلظتهــای بــاال و اولیــه نتوانســته اســت تأثیــر
چش ـمگیری در حــذف باکتــری کلبســیال پنومونیــه از خــود نشــان
دهــد ،چنــان کــه حتــی بــا اســتفاده از روشهــای دیســکگذاری
و چاهکگــذاری بــه دلیــل اثرگــذاری ناچیــز نتایــج درخــور ارائــه،
دســت نیامــد و ایــن یافتههــا بــا نتایــج بــه دســت آمــده بســیاری از
محققیــن متفــاوت اســت و ایــن مغایــرت میتوانــد بــه دلیــل تفــاوت
در غلظــت ،همچنیــن انــدازه یــا شــکل نانــو ذرات بــه کار رفتــه و
نیــز نــوع ترکیــب ســورفاکتانت و پایدارکننــده آن باشــد .همانطــور
کــه مودگــی و همکارانــش در ســال  2006نشــان دادنــد کــه تأثیرات
نانــوذرات بــر روی ســلولهای موجــودات زنــده بــه قطــر ،انــدازه
و شــکل نانــوذرات بســتگی دارد [ .]36و یــا در مطالعــه دیگــری
مورونــس و همــکاران در ســال  2005نیــز کــه بــه بررســی خاصیــت
آنتــی باکتریــال نانوســیلور بــا غلظــت  150 ppmدر ســه انــدازهٔ
مختلــف بــرروی اســتافیلوکوکوس اورئــوس پرداختنــد ،نشــان دادنــد
کــه اثــر باکتریوســیدال ذرات نانوســیلور وابســته بــه ســایز میباشــند

حبیبی پور و همکاران
.گــرم منفــی در مقایســه بــا باکتــری گــرم مثبــت بیشتــر میباشــد
نتیجه گیری
،از آنجایــی کــه گندزدایــی فاضــاب بــا اســتفاده از نانــو ذرات
توانایــی حــذف همــه عوامــل بیمــاریزای میکروبــی را نــدارد مانــور
 ایــن، بنابرایــن،بهرهبــرداری در ایــن روش بــه حداقــل میرســد
 بــر. پیشــنهاد نمیشــود،گزینــه بــه تنهایــی بــرای تصفیــه پســاب
پایــه ایــن نتایــج میتــوان گفــت کــه نانــو ذرات نقــره تــا حــدی در
از بیــن بــردن باکتریهــا از فاضــاب مؤثــر اســت ولــی ایــن عمــل
ً آلودگــی آن را کامــ
 بنابرایــن نمیتــوان آن.ا بــر طــرف نمیکنــد
را از کلیــه مــواد آلــوده کننــده موجــود پــاک ســاخت زیــرا عوامــل
آلــوده کننــده زیــاد بــوده و جهــت از بیــن بــردن هــر یــک از آنهــا
تصفیــه بخصوصــی الزم اســت و بــرای مبــارزه اساســی بــا آلودگــی
آب بایــد منشــأ آلودگــی را شــناخت و در همــان منبــع بــا آن مبــارزه
.کــرد

و هرچــه ذرات کوچکتــر باشــند بــه دلیــل افزایــش ســطح تمــاس
اثــر آنتــی باکتریایــی آنهــا افزایــش مییابــد ضمن ـاً در ایــن مطالعــه
 مورفولــوژی ذرات نیــز مؤثــر،نشــان داده شــد کــه عــاوه برانــدازه
 نشــان داده اســت کــه نانــو ذرات در، تحقیقــات اخیــر.]37[ اســت
 خصوصیــات و فعالیتهــای جدیــد و،اندازههــا و اشــکال مختلــف
 ممکــن اســت اثــر گــذاری بــاال و.متفــاوت از خــود نشــان میدهنــد
متفــاوت نانــو ذرات کــه در بســیاری از مقــاالت بیــان شــده اســتفاده
از نانــو ذرات بــه همــراه دیگــر مــواد باشــد کــه باعــث تشــدید اثــر
ضــد میکروبــی آنهــا میشــود چنانچــه در مطالعــهای نیــاکان و
 نشــان دادنــد کــه ترکیــب نانوســیلور و2012 همــکاران در ســال
دکونکــس اثــر قــدرت افزایــی روی هــم داشــته لــذا خــواص ضــد
 مشــخص شــد کــه محلــول،میکروبــی یکدیگــر را تشــدید میکننــد
" Nanex " طراحــی شــده از محلولهــای نانــو ســیلورخالص و
 پــاس تجــاری اثــر آنتــی باکتریال53 پیشــنهادی بــا نــام دکونکــس
بیشتــری داشــته و اثــر ضــد میکروبــی آن علیــه باکتــری شــاخص
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Abstract
Introduction: Progress in nano-science and nanotechnology in the past decade has
provided many opportunities to study the biological effects of nanoparticles, in particular
their anti-bacterial effects. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial properties
of silver nanoparticles for the removal of Klebsiella pneumoniae isolated from industrial
effluents.
Methods: In this experimental study, after sampling polluted industries, coliform and
total coliform measurements of fecal industrial wastewater microbiology were performed
by standard methods. The antimicrobial activity of silver nanoparticles on the bacteria
(Klebsiella pneumoniae isolates and standard) was evaluated with the agar dilution method
and broth dilution. One milliliter suspension containing bacteria at 1.5 × 108 CFU/
mL was added to each sample followed by incubation at 37°C for 24 hours. After the
mentioned period, the optical density at a wavelength of 600 nm was used to measure the
concentration of bacteria. Next, 100 mL of each dilution was transferred to solid medium
followed by incubation. The results were analyzed with SPSS 22 software.
Results: Fecal and total coliform bacteria pollution of textile wastewater was approved, and
Klebsiella pneumoniae (textile industry pollution index) were isolated. With increasing
concentration, the antibacterial activity of silver nanoparticles increased while the number
of colonies decreased. Although none of the concentrations were able to eliminate the
bacteria, a non-significant decrease in the number of bacteria was observed.
Conclusion: The results of the study showed that the type of bacteria and concentrations
of silver nanoparticles antimicrobial properties of silver nanoparticles are risk factors.
Although the concentrations used were effective against bacteria yet they did not lead
to complete elimination of bacteria Therefore potential impact of nanoparticles for use
requires further research and economic factors and other factors should be considered in
their application.

