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Background and Objective: Due to the increased prevalence of microbial
resistance against chemical antimicrobial agents, the biological effects of
metallic nanoparticles have recently been studied by researchers. In this
regard, the present study aimed to investigate the antimicrobial effects of
iron oxide nanoparticles made by chemical methods in different
concentrations on bacteria isolated from urinary tract infections.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional research, iron
oxide nanoparticles were synthesized by chemical precipitation method
using chemical reactants and only by controlling the conditions and applying
optimal conditions. Subsequently, their bactericidal effects on the six
common bacteria causing urinary tract infections was studied using agar well
diffusion method. The minimum inhibitory and bactericidal concentrations
of nanoparticles were determined as well. In addition, the antibiotic
resistance pattern of bacteria was investigated for antibiotics Gentamycin,
amikacin, ampicillin, nalidixic acid, ciprofloxacin, norfloxacin,
sulfamethoxazole using disk diffusion method.
Results: The iron oxide nanoparticle was made in a spherical shape with
a diameter of approximately 60 nm. Bacteria had an extensive antibiotic
resistance, but iron nanoparticles were effective on all 6 bacteria, and the
minimum inhibitory and bactericidal concentration to Proteus mirabilis,
Klebsiella pneumoniae, staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, and Serratia marcescens were 0.32, 0.04, 0.02,
0.08, 0.04, and 0.02 at 1.25, 0.08, 0.61, 32 0, 16.0, and 16.0 mg/mL
respectively.
Conclusion: Iron oxide nanoparticles showed a wide spectrum of effects at
very low concentrations against bacteria, and these nanoparticles could be
considered as an appropriate candidate for the treatment of bacterial
infections after extensive research.
Keywords: Antibacterial Activity, Iron Oxide Nanoparticles, Urinary Tract
Infection
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1398/19/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/11/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :به دنبال افزایش شیوع مقاومت میکروبی در برابر عوامل ضد میکروبی شیمیایی ،اخیراً اثرات
بیولوژیك نانوذرات فلزی مورد توجه ویژه محققان قرار گرفته است .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف تعیین
اثرات ضد میکروبی نانوذرات اکسید آهن ساخته شده به روش شیمیایی در غلظتهای مختلف بر باکتریهای
جدا شده از عفونتهای ادراری انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی– مقطعی با استفاده از واکنشگرهای شیمیایی قابل دسترس و تنها
با کنترل شرایط و اعمال شرایط بهینه ،نانوذرات اکسید آهن به روش رسوبگیری شیمیایی سنتز شدند و
اثرات باکتریسیدال آنها بر شش باکتری شایع ایجادکننده عفونتهای ادراری به روش ایجاد چاهك مورد
بررسی قرار گرفت .حداقل غلظت مهار رشد و حداقل غلظت کشندگی نانوذرات نیز تعیین گردید .همچنین
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریها نسبت به آنتیبیوتیكهای جنتامایسین ،آمیکاسین ،آمپیسیلین،
نالیدیکسیك اسید ،سیپروفلوکساسین ،نوروفلوکساسین و سولفومتاکسازول به روش انتشار دیسك بررسی شد.
یافتهها :نانوذره اکسید آهن به شکل کروی با قطری حدود  21نانومتر ساخته شد .باکتریها دارای مقاومت
آنتیبیوتیکی گستردهای بودند؛ اما نانوذرات آهن بر هر شش باکتری مؤثر واقع شدند و حداقل غلظت ممانعت
از رشد نسبت به پروتئوس میرابیلیس ،کلبسیال پنومونیه ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلی ،سودوموناس
آئروژینوزا و سراشیا مارسسنس به ترتیب  1/10 ،1/18 ،1/12 ،1/10 ،1/32و  1/12و حداقل غلظت
باکتریسایدی به ترتیب  1/12 ،1/32 ،1/12 ،1/18 ،1/22و  1/12میلیگرم بر میلیلیتر تعیین گردید.
نتیجهگیری :نانوذرات اکسید آهن طیف اثر گستردهای را در غلظتهای بسیار کم بر باکتریها نشان دادند.
میتوان این نانوذرات را انتخاب مناسبی برای مقابله با عفونتهای باکتریایی پس از انجام تحقیقات گستردهتر
معرفی نمود.
واژگان کلیدی :عفونت ادراری ،فعالیت ضد باکتریایی ،نانوذرات اکسید آهن

مقدمه
از آنجایی که باکتریها به سهولت به مجرای ادراری وارد
میشوند ،عفونتهای مجرای ادراری از نظر فراوانی در دومین
رتبه عفونتها یعنی پس از عفونتهای مجرای تنفسی قرار دارند.
عفونتهای مجرای ادراری در اولین ردیف شیوع عفونتهای
باکتریایی در بزرگساالن و مراجعه به پزشك قرار داشته و میزان
قابل توجهی از عفونتهای بیمارستانی را شامل میشود .عفونت
مجرای ادراری گاهی به باکتریمی و سپتیسمی منجر میشود
] .[1مقاومت آنتیبیوتیکی و مصرف مداوم و بیرویه داروها در
باکتریهای بیماریزای انسانی ،یك چالش بزرگ در زمینه
83

دارویی و پزشکی است .مشکل دیگر مصرف این داروها ،اثرات
جانبی آنها است .بنا بر گزارش سازمان جهانی بهداشت ،از هر
 11بیماری که در بیمارستانها بستری میشوند ،یك نفر به
عفونتهای بیمارستانی مبتال میشود و هزینه درمانی این بیماران
سه برابر بیشتر از افرادی است که دچار عفونت بیمارستانی
نشدهاند ][2؛ از این رو توسعه و شناسایی ترکیبات ضد میکروبی
با پتانسیل اثرات ضد باکتریایی مطلوب ،یك اولویت مهم در
تحقیقات فعلی و آتی پزشکی میباشد ] .[3یکی از کاربردهای
نانوفناوری ،استفاده از نانوذرات فلزی جهت حذف آلودگیهای
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بنیاسدی و همکاران

زیست محیطی ،میکروبی و درمان بیماریهای عفونی است که
اهتمام ویژه متخصصان میکروبیولوژی را به خود معطوف نموده
است .نانوفناوری به عنوان پیشرفتهترین فناوری کنونی توانسته
است در تمامی بخشها و زوایای حیات انسانی ،جانوری ،گیاهی،
زیست محیطی و صنعتی رخنه کرده و با نوآوری خود ،وضعیت
فعلی و آتی آنها را تحت تأثیر قرار دهد ] .[0گوناگونی مواد
نانوذرهای به اندازه تنوع آنها در کاربردهایشان میباشد.
زمینههای کاربردی نانوذرات عبارت هستند از :بستهبندی،
افزودنی سوخت ،پزشکی ،داروسازی ،دارورسانی ،تشخیص
پزشکی و غیره.
همواره نانوذرات در دو بخش فلزی و غیر فلزی مورد بحث
قرار گرفتهاند ] .[2نانوذرات اکسید آهن به صورت ذراتی با قطری
بین  1تا  111نانومتر به دو فرم اصلی مگنتیت ( )Fe3O4و فرم
مغناطیسی اکسید شده ( )γ-Fe2O3ساخته میشوند .این
نانوذرات فلزی به دلیل ویژگیهای فوقالعاده پارامغناطیسی و
کاربردهای بالقوه خود در زمینههای گوناگون در علوم زیستی و
پزشکی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفتهاند ][2؛ به
طوری که سازمان غذا و داروی آمریکا ،نانوذره اکسید آهن
(مگنتیت) با روکش دکستران را برای مصارف دارویی و پزشکی
تأیید نموده است ] .[7نانوذرات اکسید فلزی براساس نسبت
سطح به حجم ،خاصیت ضد باکتریایی متفاوتی را از خود نشان
میدهند ] .[8نانوذرات اکسید آهن خواص منحصر به فردی
چون پایداری بیشتر ،دوام طوالنی ،بیخطر بودن و همچنین
مقاومت در مقابل طیف گستردهای از میکروبها دارند ] .[9از
فناوری نانو در تولید نانوذرات مواد مختلف از قبیل نانوذرات
فلزی نقره ،آهن ،روی ،منگنز ،طال ،مس ،نانو خاك رس ،نانو
سیلیس و غیره استفاده میشود ] .[11، 11نانوذرات اکسید
آهن به عنوان عامل جاذب بسیار مؤثر برای حذف آالیندهها
از محیط آبی شناخته شدهاند و در بسیاری از موارد برای
حذف آالیندههای آلی و فلزات سنگین از محیطهای آبی مورد
استفاده قرار گرفتهاند ].[12
مطالعات نشان دادهاند که نانوذرات اکسید آهن مانند Fe2O3
و  Fe3O4سمیت نسبتاً کمی دارند ] .[13نانوذرات آهن و کبالت،
سازگاری زیست محیطی بیشتری نسبت به سایر نانوذرات فلزی
دارند و میتوانند انتخاب مناسبی برای مقابله با عوامل خطرساز
محیطی محسوب گردند ] .[10،12در این راستا ،مطالعه حاضر با
هدف تعیین اثرات ضد میکروبی نانوذرات اکسید آهن ساخته شده
به روش شیمیایی در غلظتهای مختلف بر مهمترین باکتریهای
عامل عفونت ادراری انجام شد.
مواد و روش ها

ساخت و شناسایی نانوذرات اکسید آهن
در مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر ،نانوذرات اکسید آهن با
استفاده از مواد اولیه کلرید آهن فریك (،)FeCl3,6H2O
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هیدروکسید سدیم و آب به عنوان حالل با روش همرسوبی سنتز
شدند ] .[12، 17برای تهیه نانوذرات اکسید آهن 1/21 ،گرم
کلرید آهن فریك و  2میلیمول ( 1/00گرم) از هیدروکسید
سدیم در یك بشر  111میلیلیتری تحت شرایط همزن در دمای
 21درجه به مدت  02دقیقه حرارت داده شد .در بشر دیگری0 ،
میلیمول ( 1/31گرم) سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات به
عنوان منبع پایدارکننده در  11میلیلیتر حالل متانول تحت
دمای  21درجه سانتیگراد به مدت  31دقیقه روی همزن
مغناطیسی قرار داده شد .در این شرایط  pHمحلول بین  8تا 9
تنظیم گردید .سپس محتویات دو بشر مخلوط شد و به مدت یك
ساعت در دمای  21درجه سانتیگراد و سپس در دستگاه حمام
آلتراسونیك در توان  21وات قرار داده شد .به منظور تثبیت،
ذرات محلول حاصل شده در دمای  21درجه سانتیگراد قرار
گرفت .در ادامه ،رسوب ایجاد شده جداسازی شد و روماند تخلیه
گردید .به منظور حذف ناخالصیها ،شستشوی متعدد رسوب با
آب دو بار تقطیر و اتانول انجام شد و در نهایت در دمای  21درجه
سانتیگراد به مدت  20ساعت در آون خأل خشك شد .سپس
مورفولوژی و سایز به دست آمده توسط دستگاههای آنالیز پراش
اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM: Scanning
 )Electron Microscopeمورد بررسی قرار گرفت .کلیه مواد
مورد استفاده ساخت شرکت  Merckآلمان بودند.

اثرات ضد باکتریایی نانوذرات اکسید آهن
ارگانیسمهای مورد استفاده شامل :اشریشیا کلی ،کلبسیال
پنومونیه ،پروتئوس میرابیلیس ،سودوموناس آئروژینوزا،
استافیلوکوکوس اورئوس و سراشیا مارسسنس بودند که از
کشتهای مثبت افراد مبتال به عفونتهای ادراری پس از کشت
روی محیط کشتهای پایه و افتراقی و انجام آزمونهای
تشخیصی و بیوشیمیایی جداسازی و شناسایی شده و مورد
استفاده قرار گرفتند ] .[18از هر باکتری کشت خالص  20ساعته
در محیط مایع تریپتیکاز سوی براث تهیه گردید و سوسپانسیون
استاندارد با کدورتی برابر با محلول نیم مكفارلند در سرم
فیزیولوژی استریل تهیه گردید .این کدورت دارای جذب نوری
برابر با  1و طبق استاندارد نیم مكفارلند شمارش باکتری در
آن  1/2×118واحد تشکیل کلونی بر میلیلیتر میباشد .هر
باکتری به طور جداگانه روی محیط کشت مولر هینتون آگار به
روش یکنواخت کشت داده شد .غلظتهای متفاوت ،2،11،21،01
 1/10 ،1/18 ،1/12 ،1/32 ،1/22 ،1/22 ،2/2و  1/12میلیگرم
بر میلیلیتر از نانو اکسید آهن ساخته شده در حالل دیمتیل
سولفوکسید و متانول (با حجم برابر) به روش دو برابر کردن رقت
در هر مرحله تهیه گردید ] .[19،21حفرههایی به قطر  0میلیمتر
در محیط کشت مولر هینتون آگار تعبیه گردید و میزان 21
میکرولیتر از محلول نانو اکسید آهن در هر حفره ریخته شد.
پلیتها به مدت یك ساعت در دمای  0درجه سانتیگراد
81

اثرات باکتریسیدال نانوذرات اکسید آهن بر باکتریها

(یخچال) قرار داده شدند و پس از جذب شدن محلول نانو درون
محیط کشت ،پلیتها به مدت  20ساعت در دمای  37درجه
سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند .سپس قطر هاله عدم رشد
ایجاد شده بر حسب میلیمتر اندازهگیری گردید .کمترین
غلظت از نانوذره اکسید آهن که مانع رشد باکتریها شده و هاله
عدم رشد حداقل  11میلیمتر را نشان میداد به عنوان MIC
در نظر گرفته شد .از هاله عدم رشد این غلظت و غلظتهای
ماقبل آن روی محیط کشت مولر هینتون آگار به صورت خطی
کشت داده شد .کمترین غلظت از نانوذره که مانع رشد باکتری
روی محیط کشت مولر هینتون آگار گردید و همچنین حداقل
غلظتی که پس از تلقیح باکتری پس از  20ساعت انکوباسیون
مانع رشد آن روی محیط کشت مولر هینتون آگار شد به عنوان
حداقل غلظت کشندگی یا باکتری سایدی ( )MBCنانوذرات
سنتز شده در نظر گرفته شد ] .[21، 21الزم به ذکر است که از
حالل دیمتیل سولفوکساید و متانول به عنوان کنترل منفی
استفاده گردید ] .[21، 22کلیه محیطهای کشت و مواد
شیمیایی مورد استفاده از شرکت  Merckآلمان تهیه شدند.

( 22میکروگرم) (تهیه شده از شرکت پارس طب ایران) استفاده
شد .کنترل کیفی دیسكهای پادتن طب به نتایج مطالعات مشابه
انجام شده ،استناد داده شد ]u.[22پس از انکوباسیون به مدت
 12-18ساعت در دمای  32درجه سانتیگراد ،قطر هاله عدم رشد
ایجاد شده بر حسب میلیمتر اندازهگیری گردید.
یافته ها

نتایج کیفیت ساخت نانوذرات اکسید آهن
شناسایی و آنالیز نمونه نانوذرات اکسید آهن ساخته شده
براساس میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو مطابق با مقیاس
میکروسکوپی که در شکل  1نشان داده شده است ،مشخص گردید
و مشاهده شد که این ذرات به شکل کروی با قطری حدود 21
نانومتر بوده و به خوبی پراکنده شدهاند .بررسی پیكهای پراش
اشعه ایکس ( )XRD: X-ray Diffractionنیز بیانگر آن بودند
که نمونه با خلوص بسیار باالیی در فاز کریستالی ساخته شده
است .با توجه به طیف موجود ،هیچ پیکی مبنی بر اکسیداسیون
آهن مشاهده نگردید و نمونه فاقد ناخالصی بود (شکل .)2

تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریها
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریهای مورد استفاده که از
نمونههای کشتهای ادرار مثبت جدا شده از افراد مبتال به عفونت
ادراری بودند ،به روش انتشار از دیسك روی محیط آگار مولر
هینتون تعیین شد و هاله عدم رشد براساس جدول CLSI
( )Clinical and Laboratory Standards Instituteمورد
ارزیابی قرار گرفت ] .[23، 20باکتریهای جدا شده شامل:

اشریشیا کلی ،کلبسیال پنومونیه ،پروتئوس میرابیلیس،
سودوموناس آئروژینوزا ،سراشیا مارسسنس و استافیلوکوکوس
اورئوس بودند .از آنتیبیوتیكهای نالیدیکسیك اسید (31
میکروگرم) ،سفالکسین ( 31میکروگرم) ،آمیکاسین (31
میکروگرم) ،نوروفلوکساسین ( 31میکروگرم) ،سیپروفلوکساسین
( 2میکروگرم) ،جنتامایسین ( 11میکروگرم) ،آمپیسیلین (11
میکروگرم) ،سولفامتاکسازول ( 11میکروگرم) و آموکسیسیلین

شکل  :1میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMنانوذرات اکسید آهن
سنتز شده به روش همرسوبی

شکل  :2پراش اشعه ایکس ( )XRDنانوذرات اکسید آهن
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و  1/12میلیگرم بر میلیلیتر تعیین گردید.

نتایج خواص ضد باکتریایی نانوذرات اکسید آهن
نانوذرات اکسید آهن ساخته شده علیه هر شش باکتری

نتایج آنتیبیوگرام

اشریشیا کلی ،کلبسیال پنومونیه ،پروتئوس میرابیلیس،
سودوموناس آئروژینوزا ،سراشیا مارسسنس و استافیلوکوکوس
اورئوس در کمترین غلظت مؤثر واقع شدند .همان طور که

بررسی نتایج اثر آنتیبیوتیكها بر باکتریهای جدا شده از
کشتهای ادرار مثبت از طریق مقایسه با جداول  CLSIنشان
داد که اکثر باکتریها به ویژه اشریشیا کلی ،استافیلوکوکوس
اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا ،طیف گسترده مقاومت
آنتیبیوتیکی نسبت به نه آنتیبیوتیك رایج مورد استفاده
داشتند و نالیدیکسیك اسید به عنوان یك آنتیسپتیك ادراری
فقط علیه دو باکتری کلبسیال پنومونیه و سراشیا مارسسنس
مؤثر واقع شد (جدول  1و شکل  .)0در جدول  1نتایج قطر هاله
بازدارندگی از رشد باکتریها نسبت به آنتیبیوتیكها به صورت
حساس ،نیمه حساس و مقاوم به ترتیب با عالمات  I ،Sو R
مشخص گردیده است.

مشاهده میشود ،قطر هاله عدم رشد با افزایش غلظت نانوذرات
اکسید آهن رو به افزایش میباشد (شکل  .)3حداقل غلظت
بازدارندگی از رشد نانوذره اکسید آهن که بر تمام باکتریها مؤثر
واقع شده است ،معادل  1/32میلیگرم بر میلیلیتر میباشد.
حداقل غلظت ممانعت از رشد نسبت به پروتئوس میرابیلیس،
کلبسیال پنومونیه ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلی،
سودوموناس آئروژینوزا و سراشیا مارسسنس به ترتیب ،1/32
 1/10 ،1/18 ،1/12 ،1/10و  1/12میلیگرم بر میلیلیتر و حداقل
غلظت باکتریسیدی به ترتیب 1/12 ،1/32 ،1/12 ،1/18 ،1/22

شکل  :8مقایسه میانگین قطر عدم هاله رشد (میلی متر) بر اساس غلظت نانوذره اکسید آهن ()mg/mL
جدول  :1آنتیبیوگرام به روش انتشار دیسك علیه باکتریهای عفونت ادراری
باکتری

سراشیا

کلبسیال

استافیلوکوکوس

اشریشیا

سودوموناس

پروتئوس

مارسسنس

پنومونیه

اورئوس

کلی

آئروژینوزا

میرابیلیس

جنتامایسین

S17

S19

1

1

S18

I13

آمپیسیلین

1

1

1

1

1

S29

S21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

آنتیبیوتیک

نالیدیکسیک اسید

S22

آموکسیسیلین

1

آمیکاسین

1

S21

02

1

1

1

سیپروفلوکساسین

R21

1

1

R18

I21

1

سولفامتوکسازول

1

R11

1

1

1

1

S18

1

1

1

1

1

1

1

03

1

1

1

نورفلوکسازین
سفالکسین

اندازه هاله و میانگین قطر هاله عدم رشد بر حسب میلیمتر میباشد
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.S: sensitive, R: Resistance, I: Moderate
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قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی متر

نالیدیك سیك اسید

آمپی سیلین

جنتامایسین

سیپروفلوکساسین

آمیکاسین

آموکسی سیلین

سفالکسین

نوروفلوکسازین

سولفومتاکسازول

شکل  :4الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریهای عامل عفونت ادراری به روش انتشار دیسك

بحث
تحقیق و توسعه در زمینههای مختلف فناوری نانو رو به
گسترش بوده و حوزههای علوم مختلف را درگیر نموده است
] .[22گزارشات متعددی مبنی بر اثرات ضد میکروبی نانوذرات
اکسید آهن بر باکتریها و قارچها وجود دارد ] .[27در این
مطالعه فعالیتهای مهارکنندگی و ضد باکتریایی غلظتهای
مختلفی از نانوذرات اکسید آهن علیه ایزولههای بالینی
باکتریهای مسبب عفونتهای ادراری بررسی گردید .نتایج
نشان دادند که نانوذرات اکسید آهن با قطر  21نانومتر به شکل
کروی در غلظتهای بسیار پایین میتوانند اثر مهارکننده رشد
و همچنین اثرات باکتریسیدال نسبت به باکتریهای گرم مثبت
و گرم منفی داشته باشند و هر شش باکتری با وجود اینکه به
بسیاری از آنتیبیوتیكها مقاومت نشان دادند؛ اما نسبت به
نانوذرات اکسید آهن حتی در غلظتهای بسیار کم حساس
بودند .حساسیت باکتریها به نانوذرات فقط به ساختار دیواره
سلولی مربوط نمیشود؛ بلکه ممکن است به پراکسیداسیون
چربی و تولید گونههای فعال اکسیژن نیز مربوط باشد ].[28
نانوذرات اکسید فلزی براساس نسبت سطح به حجم ،خاصیت
ضد باکتریایی متفاوتی را از خود نشان میدهند .یافتههای
مطالعه حاضر حاکی از آن بودند که بین غلظت نانوذره و درصد
حذف باکتری ،ارتباط مستقیم وجود دارد ] .[29در پژوهش
مشابهی مشخص گردید که نانوذرات آهن در غلظت 111
میلیگرم بر میلیلیتر باکتری اشریشیا کلی را به سرعت غیر
فعال نموده و منجر به آسیب فیزیکی قابل مالحظهای در غشای
سلولی و به دنبال آن تراوش محتویات داخل سلولی میشود
] .[31احتماالً با توجه به تفاوت غلظت مؤثر در این مطالعه و
مطالعه حاضر می توان اذعان کرد که نوع روش سنتز نانوذره
تفاوت داشته است .همچنین ممکن است محققاق غلظتهای
پایینتر را امتحان نکرده و یا نتوانستهاند از محلولی استفاده کنند
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که قابلیت حل کردن بیشترین ماده مؤثره با خاصیت ضد
میکروبی را داشته باشد .محققان دیگری فعالیت ضد قارچی و
ضد باکتریایی نانوذرات اکسید آهن علیه قارچهای آسپرژیلوس
نیجر ،فوزاریوم سوالنی ،کاندیدا آلبیکانس و باکتریهای اشریشیا
کلی و باسیلوس سوبتیلیس را گزارش نمودند و نشان دادند که
مقدار حداقل غلظت بازدارندگی از رشد نانوذرات اکسید آهن
بین  1/12و  1/11میلیگرم بر میلیلیتر بوده است که با مقدار
حداقل غلظت بازدارندگی از رشد برای پاتوژنهای استاندارد
مختلف قارچی قابل مقایسه میباشد ] .[31در این ارتباط،
ایمانی و همکاران دریافتند که نانوذرات اکسید آهن در دوز
پایین اثرات کمتری بر منحنی رشد باکتری تغییر ژن یافته
دارد؛ اما در دوز مصرف باالتر از  211بخش در میلیون ،فاز
تأخیر رشد این باکتری را افزایش میدهند .از سوی دیگر از
دوز  2111بخش در میلیون به باال ،رشد باکتری در حضور این
نانوذرات متوقف میشود .این پژوهشگران چنین استنتاج نمودند
که اختالف بین بار منفی میکروارگانیسم و بار مثبت نانوذره به
صورت یك الکترومغناطیس جاذب بین میکروب و نانوذره عمل
کرده و باعث اتصال نانوذره به سطح سلول میشود؛ در نتیجه
میتواند باعث مرگ سلول شود ] .[32ترن و همکاران در آمریکا
نشان دادند که اکسید آهن با غلظت  3میلیگرم بر میلیلیتر
رشد استافیلوکوکوس اورئوس را مهار میکند .در مطالعه حاضر
نیز در این غلظت و حتی کمتر ،نانوذره اکسید آهن بر باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس مؤثر واقع گردید ] .[33هرچند
مکانیسمهای دقیق اثرات ضد میکروبی نانوذرات فلزی به درستی
مشخص نشده است؛ اما میتوان جذب یونهای فلزی ساطع شده
از نانوذرات به درون سلول و ایجاد اختالل در همانندسازی
دیاکسیریبونوکلئیك اسید و آسیب به سیستمهای اکسیداتیو
میکروبهای هوازی را مطرح نمود .فعالیت مهارکننده نانوذرات
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،27شماره  ،1بهار 1811

بنیاسدی و همکاران

در سنتز نانوذرات و نیز از کارکنان آزمایشگاه تحقیقاتی
. صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایند،میکروبیولوژی دانشگاه
تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان و نتایج مطالعه
.وجود ندارد
مالحظات اخالقی
این مطالعه دارای نامه تأییدیه اخالق در پژوهش از دانشگاه
 مورخ17/22/2/28198 آزاد اسالمی واحد کرمان به شماره
. میباشد98/12/21
سهم نویسندگان
، جمعآوری نمونه و دادهها:)نویسنده اول (پژوهشگر اصلی
31 : انجام آزمایشات و مشارکت در نگارش مقاله،بازنگری متون
 طراحی، مسئول مکاتبات:)درصد؛ نویسنده دوم (پژوهشگر اصلی
 نگارش و ویرایش نهایی، تدوین نتایج و تفسیر دادهها،مطالعه
، روششناسی:) درصد؛ نویسنده سوم (پژوهشگر همکار21 :مقاله
 درصد21 :تفسیر و آنالیز دادهها
حمایت مالی
مطالعه حاضر از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
.واحد کرمان پشتیبانی مالی شده است

،اکسیدهای فلزی میتواند به دلیل القای استرس اکسیداتیو
 استرس.انتشار یونهای فلزی و مکانیزمهای غیر اکسیداتیو باشد
اکسیداتیو ناشی از تولید انواع فرمهای اکسیژن مانند سوپراکسید
) وO2(  اکسیژن آزاد،)-OH(  رادیکالهای هیدروکسیل،)O2-(
 یونهای فلزی که توسط.) استH2O2( پراکسید هیدروژن
 از طریق،برخی از نانوذرات اکسیدهای فلزی منتشر میشوند
غشای سلولی جذب میشوند و پس از آن تعامل با پروتئینها و
 حیات سلولهای میکروبی را به مخاطره،اسیدهای نوکلئیك
.[30] میاندازند
نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر پیشنهاد میگردد از
 مغناطیسی با روش همرسوبیFe3O4 روش ساده سنتز نانوذرات
بدون استفاده از تجهیزات پیشرفته و روشهای پیچیده که در
مقایسه با روشهای دیگر از دمای قابل مالحظه پایینتر و زمان
، منجر خواهد شدFe3O4 واکنش کوتاهتر به سنتز نانوذرات
 خواص ضدFe3O4  همچنین این نانوساختار.استفاده شود
باکتری قابل مالحظهای دارد که میتواند انتخاب مناسبی برای
.اهداف کنترل میکروبهای بیماریزا باشد
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد
میکروبشناسی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
 بدینوسیله نویسندگان از دکتر رنجبر به دلیل همکاری.میباشد
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