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چکیده
استفاده از نانوذرات اکسید فلزی جهت مقابله با عفونتهای باکتریایی بهعنوان روش جایگزین آنتی بیوتیکها میتواند موثر باشد .در این
تحقیق خواص ضدباکتریایی نانوذرات اکسیدمس بر روی باکتری یرسینیاراکری بررسی شد .هدف از این بررسی معرفی خواص ضدمیکروبی و
ضدباکتریایی ،نانو ذرات  CuOاست .نانوذرات با تولید رادیکال آزاد – O2و  OHسبب اکسیداسیون و تخریب غشای میکروارگانیسمها میشوند.
اثر ضدباکتریایی نانوذرات مس بر روی باکتری یرسینیاراکری ،براساس قطر ناحیه بازداری از طریق آزمایشهای چاهک و محیط آبگوشت با
غلظتهای مختلف  0/8 ،0/6 ،0/4 ،0/2و  1درصد بهطور جداگانه بررسی شد .غلظتهای بحرانی و تاثیرگذاری و سینتیک کشندگی نانوذرات
با آنتیبیوتیک رایج اکسیتتراسایکلین مقایسه گردید .نسبت حداقل غلظت مهار رشد ( )MICو حداقل غلظت باکتریکشی ( )MBCدر این
محیطها مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق مشخص نمود نانو ذرات  CuOاثرات بازدارندگی بر علیه باکتری گرم منفی
یرسینیاراکری دارند .قطر ناحیه بازداری اکسیدمس در حضور غلظت  6 ،%1میلیمتر و در برابر اکسیتتراسایکلین نیز  7میلیمتر است .بهطورکلی
میتوان نتیجه گرفت نانوذرات اکسید مس بعد از آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین ،بهعنوان گزینه مناسب ضدمیکروبی ،در زمینه ضدعفونی کردن
آبهای پرورشی ،دیواره استخرها و پاکسازی محیطها پیشنهاد میشود و از نظر بهداشتی و اقتصادی حایز اهمیت است.
کلمات کلیدی :یرسنیاراکری ،نانوذرات ،اکسیدمس ،اثر ضدمیکروبی

* پست الکترونیکی نویسنده
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بررسی اثرات ضدباکتریایی نانوذرات  CuOبر روی باکتری یرسینیا راکری

مقدمه
این باور که نانوتکنولوژی عصر جدیدی از علوم است و تلفیقی از
مهندسی ،زیستشناسی ،شیمی ،پزشکی و فیزیک میباشد ،را عموم
دانشمندان پذیرفتهاند ( Hatchettو  .)8001 ،Josowiczاز این نظر در
گذشته نانوذرات در دو بخش فلزی و غیرفلزی مورد بحث قرار
میگرفتهاند ( .)8002 ،Dreherمیتوان گفت نانوذرات فلزی در
حشرهکشها و باکتریکشها کاربرد دارد .نانومواد در چرخه حیات و
اکوسیستم ،پایینترین سطح سمیت را از خود نشان دادهاند و در
سالهای اخیر موادآلی حاوی یونهای فلزاتی چون مس ،نقره ،آهن،
روی ،تیتانیوم و غیره از خاصیت ضدباکتریکشی برخودار میباشند.
بیماریهای میکروبی تلفات شدیدی را در ماهیان وحشی و پرورشی
بهوجود آوردهاند و سبب خسارات اقتصادی جدی شدهاند ،که
بیشترین عوامل بیماریزایی مربوط به باکتری گرم منفی است.
باکتری یرسینیا راکری ( ،)Yersinia ruckeryیک باکتری گرم منفی
میلهای شکل بیهوازی اختیاری ،فاقد اسپور است .بیماری یرسینیوزیس
معروف به بیماری دهان قرمز انتروباکتریایی با عامل مولد یرسینیا
راکری بهصورت یکی از بیماریهای مهم و مؤثر در محیط پرورشی
آبزیان ازجمله قزلآالی رنگینکمان مطرح است ( Pyghanو ،Mashayi
 .)8002این باکتری عالوه بر آزادماهیان در گونههای غیرآزادماهی از
جمله تاسماهیان ،ماهی حوض ،کپورمعمولی ،آزاد سفیدمعمولی،
ماهیقنات ،سرچربی ،شاهماهی و همچنین موش صحرایی ،پرندگان
ماهیخوار و برخی پستانداران مانند انسان و برخی بیمهرگان مانند
خرچنگدراز دیده میشود (سلطانی و همکاران .)8121 ،نانو مواد
بهعنوان مواد مناسب برای مهار و از بین بردن باکتری میتوانند مورد
استفاده قرار گیرند ( Fortnerو همکاران8002 ،؛  Soltaniو ،Kalbas
 .)8008نانوذرات اکسید فلزی ،براساس نسبت سطح به حجم،
خاصیت ضدباکتریایی متفاوتی از خود نشان میدهند .باکتری گرم
منفی در مقابل نانو ذرات فلزی ،بهدلیل دیواره سلولی مقاومتی از خود
نشان نمیدهند .تحقیقات متعدد ،نشان داده شده است که اختالف
بین بار منفی میکروارگانیسم و بار مثبت نانو ذره ،بهصورت یک
الکترومغناطیس جاذب بین میکروب و نانو ذره عمل میکند و باعث
اتصال نانو ذره به سطح سلول میشود و در نتیجه میتواند باعث مرگ
سلول شود ( Linو  .)8002 ،Xingتعداد زیادی از این تماسها در
نهایت ،منجر به اکسیدشدن مولکولهای سطحی میکروبها و مرگ
سریع آنها میشوند .احتمال داده میشود یونهای آزادشده از نانو
مواد با گروه تیول پروتئینهای سطحی سلولهای باکتریایی واکنش
دهند .تعدادی از این پروتئینهای غشای سلولهای باکتریایی عمل
انتقال مواد معدنی از سطح دیواره بهعهده دارند که نانو مواد با اثر بر
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روی این پروتئینها باعث غیرفعال شدن و نفوذ ناپذیری غشاء میشوند
( Linو  .)8002 ،Xingغیرفعال شدن تراوایی غشای در نهایت باعث
مرگ سلول میشود .همچنین نانو مواد چسبیدن سلول باکتری و
تشکیل بیوفیلم را بهتاخیر میاندازند که این عمل باعث میشود
گروهی از باکتریها نتوانند تثبیت شوند و تکثیر یابند .حسینی مشهد
طرقی و همکاران ( )8112با بررسی اثر ناخالصی بر ویژگیهای
ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس تهیه شده بهروش سل-ژل
به این نتیجه رسیدند که با تهیه مخلوطی از نانوذرات اکسیدمس با
درصدهای مختلفی از آهن برروی باکتری به یک ناخالصی رسیده که
تأثیر افزودن ناخالصی بر خواص ساختاری و ضدباکتری نمونهها،
افزایش قابل مالحظهای را نشان میدهد .اکسیدمس بهعنوان یک
عامل ضد میکروبی بر روی گونههای مختلف باکتریایی مورد استفاده
قرار گرفته است ( Condorelliو همکاران .)8001 ،همچنین نانو مواد
در چرخه حیات و اکوسیستم ،پایینترین سطح سمیت را از خود نشان
داده اند لذا استفاده از این مواد برای مبارزه با میکروبهای بیماریزا
میتواند انتخاب مناسبی باشد ( Liو همکاران .)8002 ،نانومواد
جایگزین بیضرر و بهعنوان یک ماده ضدعفونی و پاکسازی محیط،
حوضچههای پرورش ماهی ،ضدعفونی آب ،دیواره استخرهای پرورشی
و بستهبندیهای محصوالت دریایی نقش موثری ایفا مینماید .اگرچه
تنها مطالعات اندکی درباره خواص ضدمیکروبی اکسیدمس گزارش
شده با اینحال ،این گزارشها نشان دادهاند که نانو ذرات اکسیدمس
توانایی بالقوهای بهعنوان یک عامل ضدباکتریایی دارند ( Cioffilو
همکاران .)8002 ،هدف از این تحقیق ،بررسی اثر ضدباکتریایی نانو
ذرات اکسیدمس بر رشد یرسینیا راکری بهعنوان یک باکتری گرم
منفی بود.

مواد و روشها
مواد و سوش باکتری مورد بررسی :جهت مطالعه ،سوش
باکتریایی یرسینیا راکری ( )ATCC 21292که از گروه میکروبیولوژی
دانشگاه مازندران خریداری گردید ،استفاده شد .جهت رشد نوترینت
آگار ( )E Merck: Damstadt. Germanyو برای غنیسازی باکتری از
نوترینت براث ( )E. Merck co: Dar stadt, Germanyو جهت شمارش
کلنی از محیط کشت  Count agarاستفاده شد.
تهیه نانوذرات :مواد الزم برای سنتز نانوذرات از شرکت
 Nanoshellآمریکا خریداری شدند و در آزمایشگاه با روش سل -ژل
( Duو همکاران )8002 ،سنتز گردید .جهت بررسی اندازههای نانو
ذرات عکس  (Transmission Electron Microscopy) TEMو SEM
) (Scanning Electron Microscopeبهوسیله میکروسکوپ
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الکترونی گرفته شد تا اندازه نانو ذرات مشخص شود .متوسط اندازه نانو
ذرات  80نانومتر که هماهنگی خوبی با نتایج X-ray) (diffraction XRD
و  TEMدارد در شکل  8آمده است .جهت توزیع نانو ذرات در محیط
کشت ،سوسپانسیون حاصل قبل از مصرف روی شیکر قرار داده شدند.
همچنین مقدار نانو ذرات مورد تلقیح در حدی نبود که رسوب دهد
یا توزیع یکنواخت نداشته باشد ( Petruniaو همکاران.)8001 ،
بررسی فعالیت ضدمیکروبی :برای تعیین و تاثیر آنتیبیوتیک
و نانو مواد بر روی باکتری هدف ،کنترل با دو روش رقتسازی در
محیط آگاردار و رقتسازی در محیط مایع استفاده شد.
بررسی اثر ضدباکتریایی نانوذرات مس بهروش رقتسازی
در محیط آگاردار :بهمنظور بررسی اثر غلظتهای مختلف نانو ذره
 ،CuOابتدا سواپ آغشته شده به سوسپانسیون میکروبی را در پلیت
حاوی محیط کشت نوترینت آگار سه بار در زاویة  60درجه کشت
متراکم مانند آزمایش آنتیبیوگرام ( )8/2 ×801انجام شد (El-Rafie
و همکاران .)8080 ،قطر استاندارد محیط کشت برای چاهکگذاری
 6میلیمتر بود که در اینصورت هر چاهک قابلیت تلقیح 10
میکرولیتر از اکسی تتراسایکلین ،آب مقطر و سوسپانسیون با غلظت
0/1 ،0/6 ،0/2 ،0/8و  8درصد از نانوذرات  CuOرا دارا میباشد.
بهمنظور بررسی اثر اختالط نانو ذرات اکسیدمس و آنتیبیوتیک
تتراسایکلین و خواص ضدمیکروبی آنها با نسبتهای حجمی 20
اکسید مس 20+اکسیتتراسایکلین ( 2میلیگرم در لیتر) میزان
بازداری آنها مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی اثرات نانوذرات
اکسیدمس بر روی رشد باکتری یرسینیا راکری باکتری در محیط
آگاردار با  %8نانو ذره  CuOبهطور جداگانه و با نسبتهای مختلف از
نانو ذره با اکسیتتراسایکلین ( ٪20اکسیدمس ٪20+اکسیتتراسایکلین)
رشد داده شد .نمونهها جهت رشد بهمدت  82ساعت در دمای 88-82
درجه سانتیگراد انکوبه گردید .این آزمایش  1مرتبه تکرار شد و
میانگین نتایج گزارش گردید.
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شد .آنگاه از سوسپانسیون میکروبی تهیه شده معادل نیم مک فارلند
به اندازه  800میکرولیتر برداشته و به هر لوله اضافه گردید .لوله شماره
 88حاوی محیط کشت و سوسپانسیون میکروبی بهعنوان شاهد مثبت
و لولة شماره  81حاوی محیط کشت و نانو ذره بهعنوان شاهد منفی
در نظر گرفته شد .لولهها در دمای  88-82درجه سانتیگراد بهمدت
 82ساعت گرماگذاری شد .برای این منظور لولههای  MICکه شفاف
بهنظر رسیدند یعنی نشانهای از کدورت یا رشد باکتری در آنها دیده
نشد ،برای بررسی  MBCمورد استفاده قرار گرفت ،بدینترتیب که مقدار
کمی از این لولهها را توسط سمپلر به محیط نوترینت آگار منتقل
کرده و پس از  82ساعت گرماگذاری رشد یا عدم رشد باکتری بررسی
شد .اولین رقتی که باکتری نتوانست در مجاورت آن بر روی محیط
رشد نماید را بهعنوان  MBCدر نظر گرفته شد .همچنین با شمارش
باکتری  MICتعیین گردید ( Salopek-Sondiو .)8002 ،Sondi

نتایج
بهمنظور بررسی ریختشناسی و قطر نانو ذرات و نسبت سطح
به حجم این نانو ذرات تصاویر  SEMو  TEMاین نانوذرات در شکل
 8ارایه شده است.

بررسی اثر ضدباکتریایی نانوذرات مس بهروش رقتسازی
در محیط مایع :در این روش اثرات باکتریکشی نانوذرات در محیط
مایع از روش استاندارد میکرودایلوشن یا براث دیلوشن ،استفاده
گردید .برای این آزمایش از  81لوله استریل در  1تکرار استفاده شد.
هر یک از لولهها حاوی یک میلیلیتر محیط کشت نوترینت براث بود.
سپس یک میلیلیتر از نانوذرات با غلظت اولیه ( )%8به لوله یک اضافه
نموده و نانوذره را با محیط کشت ،توسط شیکر (مدل )LD 1102
مخلوط گردید .سپس یک میلیلیتر از محلول را برداشته و به لوله
دوم اضافه نموده و بههمین ترتیب تا لوله یازدهم ،نانو ذرهها رقیق
شدند .از لوله یازدهم یک میلیلیتر از محلول را برداشته ،بیرون ریخته

شکل :1الف) تصویر  SEMبهدست آمده از نانو ذرات اکسیدمس و
ب)  TEMبهدست آمده از نانو ذارت اکسیدمس

نتایج بررسی روش انتشار چاهکی در آگار نشان داد که با افزایش
غلظت و درصد نانوذرات در داخل چاهکها ،قطر هاله رشد یا ناحیة
بازداری گستردهتر و خاصیت ضدباکتریایی بیشتر شده است .نتایج
بررسی حاضر نشان داد نانوذرات اکسیدمس دارای خواص ضدمیکروبی
بر روی باکتری میباشد .از روی مقادیر بازداری میانگین هالههای عدم
رشد یا قدرت حداقل رقت مهاری رشد ،درصدهای مختلف حجمی
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نانوذرات  CuOبهدست آمده است .زمانیکه در اطراف بعضی چاهکها،
هالههای زیادی دیده میشود بهدلیل اثرات آنتیبیوتیک و نانوذره ،بعضی
هالهها با شعاع کوچکتر و بعضی هم هیچ شعاعی در اطراف آن
تشکیل نشد .علت عدم تشکیل هاله اثر نکردن آنتیبیوتیک و نانوذرات
میباشد .نسبت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد به حداقل غلظت
کشندگی ( )MIC/MBCبرای نشان دادن قدرت باکتریکشی نانو
ذرات بهروش چاهکگذاری و رقیقسازی میکروبی محاسبه شد .طبق
شکل  8بیشترین رقتی که از نانوذرات اکسیدمس بر روی سلول
یرسینیا راکری مؤثر بوده است در غلظت  %8مشاهده میگردد و
همچنین رابطه خطی بسیار خوبی بین غلظت نانو ذرات اکسید مس
و قطر ناحیه بازدارندگی مشاهده میشود (.)R8= 0/222

شکل  : 2رابطه بین غلظت نانو ذرات اکسیدمس و قطر ناحیه
بازدارندگی

با بررسی آزمایشهای انجام شده ،غلظت  MICبرابر با  %0/2و
غلظت  MBCبرابر  %0/1است .نتایج بررسی اثر ضدمیکروبی غلظتهای
نانوذرات اکسیدمس و آنتیبیوتیک تتراسایکلین برای باکتری یرسینیا
راکری در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  :1میانگین مقایر هالههای عدم رشد مربوط به نانو ذرات
اکسید مس و تتراسایکلین بر روی یرسینیا راکری در غلظتهای
مختلف مورد استفاده بر حسب میلیمتر
غلظت مواد

نانو ذرات

ضدمیکروبی

اکسیدمس

برحسب درصد

(میلیمتر)

0/8
0/2
0/6
0/1
8

8
1/82
1/2
2
6
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تتراسایکلین
(میلیمتر)
2
2
2
2
2

ترکیب اکسیدمس
و تترا سایکلین
(میلیمتر)
8/8
8/2
1/2
1/1
2

قطر هالههای عدم رشد بیانگر میزان حساسیت باکتریها به
مواد ضدمیکروبی مورد استفاده است .نتایج بهدست آمده در این بررسی
حاکی از حساسیت باکتری یرسینیا راکری میباشد ،زیرا این باکتری
حتی در رقتهای بسیار کم از نانوذرات مس در غلظت  %0/8هاله
داده است .نانوذرات اکسیدمس نسبت به تتراسایکلین در غلظتهای
باال اثر ضدمیکروبی نزدیک و در غلظتهای پایین تفاوت قابل
مالحظهای نشان دادند .این یافتهها بیانگر این است که نانوذرات
اکسیدمس نسبت به تتراسایکلین اثر ضدمیکروبی کمتری دارد .در
این آزمایش بهترین غلظت از نانوذرات اکسیدمس که باالترین
خاصیت باکتریکشی را دارد در حضور غلظت  CuO %8بهدست آمد.
بههمین جهت بهمنظور بررسی اثر اختالط نانوذرات بر روی خواص
ضدمیکروبی با نسبت حجمی  CuO/TC 20:20سوسپانسیون تهیه
شد .براساس نتایج ارائه شده میتوان گفت که  CuOچه در حالت
منفرد و چه درحالت اختالط دارای خاصیت ضدمیکروبی و بازدارندگی
چشمگیری ،نسبت به آنتیبیوتیک تتراسایکلین نداشته است .قطر
ناحیه ممانعت اکسید مس در حضور غلظت  6 ،%8میلیمتر ،در حالت
اختالط با تتراسایکلین  2میلیمتر و ناحیه ممانعت تتراسایکلین در
حالت منفرد  2میلیمتر نشان داده شد (جدول  .)8قطر ناحیه بازداری،
ممانعت از رشد ،حاصل از ادغام نانو ذرات اکسیدمس و آنتیبیوتیک
تتراسایکلین  2میلیمتر بهدست آمد که افزایش قابل توجهی را در
مقدار ناحیه بازداری از خود نشان نمیدهد.

بحث
روش تولید زیستی نانو ذرات یکی از راههای جدید ،کم هزینه
و کم خطر برای تولید نانوذرات میباشد که از دهه  20قرن بیستم
بهشدت مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است ( Veerasamyو
همکاران .)8088 ،در سالهای اخیر بررسیهای آزمایشگاهی نشان
دادهاند که برخی از داروها در فرم نانومتری دارای فعالیت ضدباکتری
موثرتری هستند ( Webbو همکاران Shaffiey .)8002 ،و همکاران
( ) 8082اثرات ضدباکتریایی نانو ذرات مس را بر روی باکتری
آئروموناس هیدروفیال بررسی نمودند و نشان دادند که نانو ذرات
اکسیدمس و آنتیبیوتیک تتراسایکلین نواحی ممانعت بزرگتری را در
مقایسه با اکسیدمس و همچنین آنتیبیوتیک تتراسایکلین به تنهایی
ایجاد کردهاند که این بیانگر افزایش اثر و قدرت ضدمیکروبی مخلوط
فوق میباشد .در این تحقیق فعالیت ضدمیکروبی غلظتهای مختلفی
از نانوذرات مس بر باکتری مورد نظر مطالعه گردید به این امید که
بتوان در آینده از این مواد برای جایگزین شدن آنتیبیوتیک
اکسیتتراسایکلین در ضدعفونیکردن آب ،محیط و تجهیزات پرورشی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

که احتمال آلودگی در آنها میرود ،استفاده نمود .این نانومواد با
نسبتهای متفاوت نسبت به ممانعت از رشد باکتری عملکرد مناسبی
داشتند ،این مساله در سایر مطالعات نیز بهدست آمده است
( Sungkawornو همکاران .)8002 ،مطالعات نشان داده ،زمانی که از
داروی تتراسایکلین برای رفع بیماری دهان قرمز رودهای ( Enteric
 )Redmouth Diseaseبهطور مداوم استفاده میگردد نتیجه مطلوبی
نخواهد داد و باید آنتیبیوتیک دیگری جایگزین شود Zhao .و همکاران
( )8080با بررسی اثرات نانوذرات جایگزین آنتیبیوتیک ،در برابر
بیماریهای واگیردار ،بیان کرد بهجای استفاده از آنتی بیوتیکها بهتر
است به سراغ معالجه بهوسیله نانوذراتی رفته که بتوانند به راحتی بر
بیماریها مقابله نمایند .باکتریها میتوانند از نظر ژنتیکی خود را با
داروهای آنتیبیوتیک سازش دهند ،در نهایت موجب پدیدار شدن
باکتریها میشود که نسبت به داروها ایمن هستند (.)8221 ،Williams
با بررسی خواص ضدمیکروبی نانومس و تتراسایکلین در غلظتهای
مختلف اثبات شده است که فعالیت ضدمیکروبی تتراسایکلین نسبت
به نانومس بیشتر است .اثر غلظتهای مختلف نانوپارتیکل بر باکتری
در غلظتهای ( )%0/6 ،0/2 ،0/8بهمقدار کمی زیاد و در غلظتهای
( ،)%8 ،0/1چندان نیست .از اکسیدمس بهعنوان یک ماده ضدمیکروبی
میتوان استفاده نمود .در بررسی خاصیت ضدمیکروبی از نانوذرات
مشاهده شد که نانوذرات مس بر روی باکتری مورد نظر در غلظتهای
مختلف هالههای عدم رشد تشکیل شده است .در واقع میتوان از نانو
مس بهعنوان یک مواد ضدمیکروبی در بعضی شرایط استفاده نمود.
در سایر ،تحقیقات نیز بیان گردید که اکسیدمس دارای خواص
ضدباکتریایی میباشد ،برای مثال مطالعات خسرویاقبال و همکاران
( )8112نشان داد بیشترین قطر هاله در غلظتهای برابر 8000
میکروگرم در میلی لیتر از نانو ذره اکسیدمس در باکتری سرئوس 11
میلیمتر گزارش شده است .همچنین  Kumarو همکاران ()8002
بیان کردند که نانوذرات با دیواره سلولی باکتری واکنش داده و سبب
توقف تنفس سلولی و سرانجام مرگ سلول میشود.
با توجه به نتایج حاصل از انتشار چاهکها مالحظه میشود که
با افزایش غلظتهای نانوذرات ،قطر هاله عدم رشد باکتری افزایش
یافته است .اما با اینحال قطر هاله عدم رشد به دوز مصرفی نانوذرات
مس بستگی دارد که نشاندهندۀ تأثیر بر روی باکتری است .با این
حال میتوان نتیجه گرفت نانومس باعث مهار باکتری در غلظتهای
مختلف شد .اثر ضدمیکروبی برای حالتهای ترکیب از نانوذرهها و
آنتیبیوتیک متفاوت است .این هم بهدلیل تفاوت در اثر مکانیسم نانو
ذرات و آنتیبیوتیک میباشد .با این وجود نانوذرات میتوانند عامل
بالقوه ضدمیکروبی مساوی با آنتیبیوتیک بر علیه عفونت میکروبی عمل
کنند که با نتایج بهدست آمده با تحقیق Hilgren
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( )8002مشابهت دارد .در این آزمایش مشاهده شد که نانوذرات مس
نیز باعث مهارکنندگی باکتری میگردد .با انجام آزمایش رقتسازی
در محیط مایع نیز خواص ضدمیکروبی نانوذرات به اثبات رسیده است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد نانومس در غلظتهای باال اثر ضدمیکروبی
بیشتری داشته است .بررسیهای انجام شده با نتایج عطایی (،)8120
 )8002( Diaoو  )8211( Mooreمطابقت دارد .در واقع میتوان
گفت نانوذرات اکسیدمس ،اثر ضدمیکروبی دارد .نتایج حاصل نشان
داد نانوذرات مس بهعنوان یک ماده ضدعفونی میکروبی برای محیطها
و تجهیزات پرورشی ،پاکسازی محیط ،تصفیه آبها که در برگیرندۀ
میکروارگانیسمهای بیماریزا هستند بسیار مفید و قابل پیشنهاد
است.
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