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     مقایسه فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات ژالتین و ژالتین ماهی تون زردباله

(Thunnus albacares)  تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و (MIC)  

 (MBC) کشندگی حداقل غلظت و
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 چکیده

نانوتکنولوژی  .رفته است باال هابیوتیكآنتي به هاپاتوژن مقاومت چشمگیری طوربه ها،بیوتیكآنتي فزايشا های حاضر وتوجه به بیماری با

 پاتوژني هایباكتری مقابل در ژالتین و ژالتین هایذره نانو ضدباكتری باشد. هدف از مطالعه حاضر فعالیتهای قابل استفاده مييکي از روش

 )بازدارندگي غلظت حداقل) MICچنین تعیین ها با هم و همو مقايسه آن سودوموناس آئروژینوزاو  آرئوس كوكوساستافيلو، كلي اشرشيا چونهم

 های ديسك ديفوژن،باشد. ژالتین و نانوژالتین از ماهي تون زردباله  استخراج شدند و با روشمي )كشيباكتری )حداقل غلظت  MBCو

 ضدباكتری فعالیت سنجش آن تعیین گرديد. مقايسه MBC و MICچنین ديمتريك )نانوذرات ژالتین( همهای متوالي )برای ژالتین ( و توربیرقت

ضدباكتری باالتری  فعالیت ( دارای سودوموناس آئروژینوزاو  آرئوس استافيلوكوكوس نانو ژالتین )بر علیه باكتری كه دادند ژالتین نشان نانو و ژالتین

تری نسیت به ژالتین بوده ايینپ  MBCو  MIC نانوژالتین دارای باشد.مي 0 /024 برابرP ( وسودوموناس آئروژینوزانسبت به ژالتین )برعلیه باكتری 

 دهند. نشان فرد به خاصیت منحصر صورتبه را خود ضدمیکروبي اثر توانندمي ژالتین و ژالتین هایذره نانو باشد.مي 024/0برابر  با    Pو 

تر شدن اندازه چنین با كوچكباشد. همیت ضدباكتری باالتری نسیت به ژالتین دارد و اين از خواص ويژه نانو ذرات ميچنین نانوژالتین خاصهم

ی نانو ذرات ژالتین عالوه بر كاربرد كند( و اين واقعیت برااين واقعیت را تايید مي P>05/0) ابديذرات نانوژالتین خاصیت  ضدباكتری افزايش مي

 ه  آن خاصیت  ضدباكتری هم مي افزايد.احتمالي دارو ب

  کشندگی غلظت ترینکم بازدارندگی، غلظت ترینذرات ژالتین، کم نانو کلمات کلیدی:

 shahlajamili@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 طوربه هابيوتيكآنتي افزايش و پزشكي تكنولوژي باپيشرفت       

 براي است. رفته باال هابيوتيكآنتي به هاپاتوژن مقاومت چشمگيري

دارد  ضدباكتري وجود هايذره نانو پيدا كردن به نياز لمشك اين حل

(Mei، 2009). ذرات نانو اندازه هرچه كه است داده نشان هابررسي 

خود  از تريمتفاوت و جديد هايفعاليت و خصوصيات باشد، تركوچك

 استفاده سرعت امروزه كه است شده باعث هاويژگي اين. دهندمي نشان

 ابعاد تمام در كهطوريبه كند پيدا گسترش ريعس بسيار مواد نانو از

 هابيماري درمان و تشخيص و هاميكروب با مبارزه چونهم زندگي

 گذشته از (.1391)سعادتمندي و همكاران،  شناخته شود آن كاربرد

. اندگرفتهمي قرار بحث مورد غيرفلزي و فلزي بخش دو در نانوذرات

 استفاده مورد هاستسال هاكشكتريبا و هاكشحشره در فلزي نانوذرات

 ترينپايين اكوسيستم، و حيات چرخه در مواد نانو. گيرندمي قرار

 با مبارزه براي مواد اين از استفاده لذا اندداده را نشان سميت سطح

 مطالعات در. باشد مناسبي انتخاب تواندمي زابيماري هايميكروب

و   Zn ،Ti ،Ag ،Crي چونصورت گرفته نشان داده است كه نانوذرات

كشي بااليي دارند )ايماني و همكاران، ها خاصيت باكترياكسيد آن

 توانند غيرفلزي با  منشا طبيعي مانند كالژناين نانو ذرات مي. (1391

(lee 2001همكاران،  و)  و آلبومين Kreutor)، 1987) باشد. 

ه مس بر روي ك اثرات  ضدباكتري نانوذرات كيتوزان و كيتوزان       

 هاي مورد بررسيباكتري آن بارگذاري شده بود، بررسي شده است.

بودند  انتريتيديس سالمونال و  سالمونال كلرواسوئيس ،كلي اشرشيا

(Lifeng 2004 همكاران، و.)  فعاليت ضدباكتري كيتوزان و نانوكيتوزان

انجام شده  آرئوس استافيلوكوكوسو  كلي اشرشياهاي بر روي باكتري

ترين غلظت بازدارندگي براي نانوژالتين تعيين چنين كماست و هم

 اثرسازي و بررسي چنين آمادههم (.1393)سالمي و همكاران،  شد

 هايهمراه ژالتين گاوي بر روي باكترينانو ذرات نقره بهباكتري ضد

 سودوموناسو  هاي گرم مثبت()ازگروه باكتري آرئوس استافيلوكوكوس

 Darroudiشده است ) بررسي منفي( گرم هايگروه باكتري ز)ا آئروژينوزا

 احتمالي هايواكنش بر مبتني متعدد، تحقيقات. (2013 همكاران، و

است  گرفته انجام زنده موجودات هايمولكول ماكرو با ذرات نانو بين

 صورتبه ذره، نانو مثبت بار ميكروارگانيسم و منفي بار بين اختالف

عمل كرده و  ذره نانو و ميكروب بين جاذب مغناطيس الكترو يك

 باعث تواندمي نتيجه در و شده سلول سطح به نانوذره باعث اتصال

 اين تماس منجر به اكسيد از زيادي تعداد نهايت در. شود باكتري مرگ

. شوندمي هاآن سريع مرگ و هاميكروب سطحي هايشدن مولكول

هاي تيول نانو مواد با گروههاي آزاد شده از يون شودمي داده احتمال

 از تعدادي .دهند واكنش هاييباكتري هايسلول سطحي هايپروتئين

شوند. اين  پروتئين باعث غيرفعال شدن و نفوذ ناپذيري غشا مي

  شود.مي سلول مرگ باعث نهايت در غشاء تراوائي شدن غيرفعال

را به چسبيدن سلول باكتري و تشكيل بيوفيلم  مواد، چنين نانوهم

 نتوانند هااز باكتري گروهي شودمي باعث عمل اين اندازد كهتاخير مي

 .(1391يابند )ايماني و همكاران،  تكثير و شوند تثبيت

آيد كه داراي كاربردهاي دست ميهبژالتين از هيدروليز كالژن        

منبع  آرايشي، بهداشتي و عكاسي است. ژالتين از دو دارويي، غذايي،

شود. ژالتين آبزيان اران )خوک و گاو( و آبزيان استخراج ميپستاند

پايين بودن اسيدهاي آمينه  )Kim) ، 2006دليل حالل و ارزان بودنبه

 (2006 همكاران، وCho ) نداشته هيستيدين خطر اسفنجي شدن را

)فاقد جنون گاوي بوده(  چنين پايين بودن اسيدآمينه گاليسينو هم

(Cho  ،و ژالتين استخراج شده از ماهي تون زردباله 2006و همكاران )

(Thunnus albacares ( به ژالتين  و شيميايي خصوصيات فيزيكي نظر از

تواند جايگزين ژالتين پستانداران شود پستانداران شياهت داشته و مي

(Cho ،ژالتين استخراج شده  از ماهي تون زردباله 2006و همكارانش.)

به پستانداران  نسيت بااليي احد ضدباكتري()و هيدروكسي پرولين داراي

تواند خواص دست آمده از ژالتين اين گونه ميباشد. نانوژالتين بهمي

واسطه اندازه آن و درگير به بهتري را نسبت به ژالتين نشان دهد.

تري هاي گرم مثبت و منفي اثرات آنتي باكتريال بيششدن  با باكتري

تواند توليد شده بر كاربردهاي دارويي مي. نانوژالتين داشت را انتظار

رات نانوذ ضدميكروبي خاصيت انتخاب دليل ضدباكتري هم باشد.

 اشريشياكلي و آرئوس استافيلوكوكوس هايباكتري بر ژالتين وژالتين 

 هايبيماري بسياري از علت آرئوس استافيلوكوكوس است كه اين

صورت به غالباً و داشته وسيع انتشار طبيعت در باكتري اين. است عفوني

 ديده تنفس دستگاه فوقاني بخش و بيني پوست، طبيعي ميكروفلور

 بزرگ روده در كلي اشرشيا( 1391شود )سعادتمند و همكاران، مي

 در كه است جنس اين در گونه تنها و دارد حيوان وجود و انسان

 هايعلت ترينشايع از باكتري اين دارد، اهميت انسان زائيبيماري

 هايعفونت در طلبفرصت ارگانيسم يك عنوانبه و است عفونت ادراري

 آن هاياين گونه از برخي اين بر عالوه. كندمي شركت مننژيت و زخم

در (. 1391هستند )سعادتمند و همكاران،  اسهالي هايعفونت عامل

باكتريال ژالتين و نانوژالتين بر عليه نماينده  اين تحقيق اثرات آنتي

 استافيلوكوكوس Staphylococcus aureus)) باكتري مثبت، گرم يباكتر

 سودوموناس آئروژينوزاهاي گرم منفي )و نماينده باكتري آرئوس

(Pseudomonas aeruginosaو ) اشرشياكليEsherichia coli) ) 
 ) MIC (Minimum inhibitory concentration چنينهم شدند. سنجيده

ترين ترتيب كمبه ) bactericidal concentration) Minimum  (MBC)و

ترين غلظت كشندگي براي نانوذرات ژالتين و غلظت بازدارندگي و كم

 ژالتين تعيين گرديدند.
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 هامواد و روش
 تهيه و صيد عمان درياي از1393در مرداد ماه سال  گيدر ماهي       

 يايزكر آزمايشگاه به هايييخدان در فراوان يخ همراهبه سپس. شد

 استخراج .شد منتقل تحقيقات آزاد واحد علوم دانشگاه در واقع رازي

 شده جدا پوست آغاز در. شد انجام زير شرحبه قليايي روشبه ژالتين

 كرده تميز كامالً را پوست سپس. شدند جدا پوست از كامالً هافلس و

 داده شستشو مقطر آب با مرحله اين در شدند. آماده استخراج جهت و

 قليايي محلول در را آن وزني حجمي 8 مقدار محلول در آن از سپ و

 با شيكردار انكوباتور در درجه 10 دماي در سديم هيدروكسيد%  1/3

 مقطر آب با كامل شستشوي از درس. شد داده قرار (2000RPM) دور

 نرمال 6 اسيدهيدروكلريدريك با را قبل عمل سازي، خنثي جهت

 برابر6 ميزانبه را مقطر آب استخراج، تجه بعد مرحله در. شد انجام

ساعت  9 مدتبه گرادسانتي درجه 60-40 بين دماي در شد و اضافه

 از پس. گردد استخراج آن ژالتين تا شد داده قرار هيتراستيرر روي

 درجه25 دماي در  RPM)2000) دور در را مايع مدت، اين گذشت

 دماي در و ريخته هايييتپل در را آن بعد و كرده سانتريفوژ گرادسانتي

 تا شد داشته نگه روز شبانه يك مدتبه آون در گرادسانتي درجه 60

ژالتين به اين ترتيب  ذرات نانو (.2006و همكاران،  Cho ( شود خشك

 با استيرر روي بر كوچك بشر در را ژالتين  گرم  62تهيه شدند كه 

 ليترميلي5/12 در گرادسانتي درجه 50 حرارت در RPM 700 دور

 اضافه آب ليترميلي5/10 و گرديد مخلوط استون ليترميلي5/12 و آب

 وسيلهبه استون دقيقه بر ليترميلي 25/0 و رسانده12 به را آن pH شد

 آن به گلوترآلدهيد ماكروليتر 100. شد اضافه آن به اينفوژن پمپ

 شد گذاشته 700 دور با استيرر روي بر ساعت12 مدتبه و شد اضافه

 20 مدتبه 10000RPM دور در شده تهيه ذرات نانو بعد مرحله در

 باكتريضد سنجش .(2006 همكاران، و Vorgelegt) شدند سانتريفوژ دقيقه

كه عبارت بودند  هاي مشخصATCC با هاباكتري شد. انجام ترتيب اين به

 استافيالكوكوس و25922 اشرشياكلي، 27853 ،آيروژنوزا سودوموناس از

ند. صورت ليوفيليزه خريداري شدبه طب پادتن شركت از 25923 وسئآر

( اشرشياكلي و آرئوس استافيلوكوكوس و اشرشياكلي) موردنظر هايسويه از

 كشت از توانمي با مطابق و شد تهيه فارلند مك نيم رقت با مطابق

 35 شيكر روي در كه براث تريپتوكيس محيط در ميكروب ساعته 4

 شد داده مطابقت فارلند مك نيم رقت كدورت دگراسانتي درجه37تا 

(Qi 2004 همكاران، و.) با ميكروبي سوسپانسيون رقت تنظيم OD كه 

 ) cfu/mg) 510 حدود در و دهدمي نشان را 1 عدد نانومتر 600 در

و  شد انجام شودمي شامل را باكتري گرم()شمارش كلوني بر ميلي

 Raafat) كشت داده شدند بعد بر روي محيط كشت مولر هينتون آگار

براي سنجش خاصيت ضدباكتري ژالتين از روش (. 2008 همكاران، و

ك گرم از ژالتين استفاده گرديد. ي (Disc diffusionديسك ديفوژن )

 ساعت  1مدتخالي را بههاي سي آب حل كرده و ديسكرا در يك سي

در  هاريهايي كه باكتدر داخل پليتها ديسكقرار داده و  آن داخلدر 

ايي مرحله 4صورت شعله به و دركنار انددهغلظت نيم مكفارلند تهيه ش

اند هاي محيط كشت مولر هينتون آگاركشت داده شده)بر روي پليت

درجه 37مدت يك شبانه روز در دماي ها بهاين پليتقرار گرفتند. 

ه سيپروفلوكساسين ب بيوتيك. از آنتيماندنددر انكوباتور گراد سانتي

 استفاده هاله براي هر سه نوع باكتري ايجاد جهتعنوان شاهد منفي 

جهت  شد. براي كنترل هم يك محيط كشت خالي درنظر گرفته شد.

استفاده  (serial dilution) متوالي هايرقت از روش MBC و  MICتعيين

 مدتبه را خالي هايديسك و شد تهيه ژالتين رقت براي 6 گرديد و

 را هاآن ساعت يك از بعد و داده قرار مختلف هايرقت در ساعت يك

هايي پليت ها را درديسك شعله كنار در )در زير هود( استريل شرايط در

شده  ايمرحله چهار كشت مكفارلند نيم غلظت با )كه هااز باكتري

)ماندن در  روز شبانه يك مدتبه هاپليت اين. شد داده قرار بودند(

 و Nester) شد گيرياندازه آن قطر هاله، جودو صورت انكوباتور( در

ژالتين  ذرات نانو بازدارنده و كشنده غلظت كمترين  (.2003 همكاران،

 (2003 همكاران، و Nester) شودمي تعيين توربيدومتريك متد وسيلهبه

گرم( )واحدشمارش كلوني بر ميلي )cfu/mg(  710 ميزانبه بايد تلقيح

 به كه باشدمي براث هينتون مولر ليتريميل 5 شامل كدام هر تست

به آن آب  اند.شده گراد استريلسانتي درجه 121 در دقيقه 15 مدت

 محلول ليترميلي 5 لوله، اولين در رسيد. 12بهpH مقطر اضافه شدتا 

 اضافه (ليترميلي در ليترميلي يك)ژالتين و نانوژالتين  سوسپانسيون

 منتقل بعدي لوله به آن از ليترميلي 5 كردن مخلوط از بعد و شودمي

 شامل لوله هر پس .شوندمي ساخته بعد هايرقت ترتيب همين به و گرديد

. است قبلي سوسپانسيون از ليترميلي 5 با موردنظر نمونه سوسپانسيون

 توضيح باال در كه باكتريايي ماكروليتر سوسپانسيون 50 هالوله به سپس

سيپروفلوكساسين  كردن اضافه با مثبت لكنتر تست شد. تلقيح شد داده

 درجه 37 در دماي هينتون مولر شامل شاهد كنترل تست . انجام شد

 همكاران، و Nester) شوندمي انكوبه ساعت 24 مدتبه گرادسانتي

 لوپ شوند. يكتعيين مي MIC ،MBCها به كدورت آن باتوجه .(2003

( بازدارندگي غلظت حداقل تست زا هائيلوله) هالوله اين از كدام هر از پر

 آزمايش ها موردباكتري رشد و براي نوترينت آگار تلقيح شد محيط به

 فعاليت و هاباكتري رشد عدم دهندهنشان گيرد.كدورتمي قرار

 و Nester) ها بوده و مورد بررسي قرار گرفتلوله در ضدباكتري

 (.2003 همكاران،

( بينيپيش مدل سازيمدل(ونرگراسي روش از :آماری هایپردازش       

بررسي خاصيت ضدباكتري و رابطه آن با اندازه نانوذرات  ژالتين  جهت

 كمك گرفته شد.
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 نتایج  
 را خود ضدباكتري فعاليت داراي ژالتين :خاصیت ضدباکتری       

 ايهباكتري نمايندۀ آن كه داد نشان منفي گرم هايباكتري برعليه
ست اژالتين توانسته  (.1شكل) بود آئروژينوزا سودوموناس منفي گرم

 د كند.ايجا سودوموناسمتر بر عليه باكتري ميلي3ايي را به قطر هاله

MIC و غلظت بازدارندگي( ترين)كم MBC ترين غلظت كشندگي()كم 

ليتر( ميلي بر )ماكروليتر 125و  62 ترتيب( به4 و 5در ( ژالتين در غلظت

 ليتفعا كهدرحالي (.2 شكل) باشدمي ئروژينوزاآ سودوموناس در باكتري

 كه منفي، و مثبت گرم هايباكتري برعليه نانوژالتين ضدباكتري

 استافيلوكوكوس باكتري از است هاي عبارتباكتري نمايندگان آن

هنده دها نشانكدورت لوله. باشدمي آئروژينوزا سودوموناسو  آرئوس

 62و  31هاي ترتيب درغلظتو به( 3شكل ) باشداثر ضدباكتري مي

 هايكتريباكتري بر باليتر نانوذرات ژالتين اثر ضدماكروليتر بر ميلي

ين چننشان داد و هم سودوموناس آئروژينوزاو  آرئوس استافيلوكوكوس

 (.3باشد )شكل دهنده فعاليت ضدباكتري ميها نشانولهلكدورت در 

MIC وMBC   كساسين در جدول بيوتيك سيپروفلوشاهد منفي آنتي

 بيوتيكهاله ضدباكتري آنتي 4 چنين شكلداده شده است. هم نشان 1

 دهد.سيپروفلوكساسين را نشان مي

 

 
 متر برمیلی 3هاله ضدباکتری ماهی تون زردباله  به قطر  :1شکل

 آئروژینوزا سودوموناسروی باکتری 

 

 
به  سسودوموناژالتین  بر روی باکتری   MBC, MIC:2شکل 

 125و  62های و غلظت 4 و 5 هایرقتدر ترتیب 

 متریمیل 5/0و1هایی به قطر لیتر( و ایحاد هاله)ماکرولیتربرمیلی

 

 ب(      الف(

)عدم فعالیت  دهنده عدم کدورت)الف( نشان :3شکل 

دهنده ضدباکتری در نانو ذرات ژالتین( و شکل )ب( نشان

وذرات ژالتین( در کدورت )فعالیت ضدباکتری در نان

 آئروژینوزا سودوموناسو  آرئوس استافیلوکوکوس

 

   
 ج(            ب(         الف(

متر در میلی31،35،34هایی به قطر : ایجاد هاله4شکل 

ترتیب بر روی عنوان شاهد منفی( بهسیپروفلوکساسین )به

 وساستافیلوکوک، ب(  آئروژینوزا سودوموناسهای الف( باکتری

 اشرشیاکلیو ج(  آرئوس

 

: ضدباکتری فعالیت و ژالتین نانوذرات اندازۀ بین ارتباط       

 اكتري فعاليت ضدباكتري بر عليه ب ذرات ژالتين نانودهد كه نشان مي

 659زير  اندازه نانوذرات بهكه زماني را دارد. آئروژينوزا سودوموناس

 يوده شده و به باكترخاصيت ضدباكتري آن افررسد به نانومتر مي

كند. پس هم خاصيت ضدباكتري هم پيدا مي آرئوس استافيلوكوكوس

تر شدن اندازه ذرات خاصيت ضدباكتري افزايش ميابد با كوچك

 .(2)جدول

 

 لیتر( شاهد منفی )ماکرولیتر بر میلی MBC و  MIC: 1جدول 

 بیوتیک سیپروفلوکساسین()آنتی

MBC MIC ر(لیت)ماکرولیتر بر میلی 

1000 1000 
بيوتيك شاهد منفي آنتي

 سيپروفلوكساسين

 آئروژينوزا سودوموناس 1 25/0

 آرئوس استافيلوكوكوس 5/0 12/0

 اشرشياكلي 015/0 004/0
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 (فعالیت ضدباکتری-)وجود  )+( یا عدم وجود ارتباط بین اندازه نانوذرات ژالتین و :2جدول

 1124 1019 911 659 341 279  170 143 132 )نانومتر( اندازه نانوذرات ژالتین

 + + + + + + + + + سودوموناس آئروژينوزا باكتريضد فعاليت 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  آرئوس استافيلوكوكوس باكتريضد فعاليت 

 بيني(مدل پيش سازي)مدل استفاده از رگراسيون با آماری: نتایج       

 .يابدمي افزايش دباكتري آن ض اثر نانوذرات ژالتين  اندازه كاهش با

 آئروژينوزا سودوموناس باكتريضد فعاليت كه دهدنتايج آماري نشان مي
چنين اندازه نانوذرات و هم )متغيرهاي ثابت( آرئوس استافيلوكوكوس و

دار بوده و معني >023/0Pژالتين )متغير وابسته( داراي رابطه هستند. 

انحراف  5/256و  9/27برابر با خطاي استاندارد ،24/0برابر R باشدمي

باشد و نتايج آماري تاثير اندازه را بر اثر ضدباكتري تاييد معيار آن مي

 كند. مي

 

 بحث

 ژالتين نشان نانو و ژالتين باكتريال آنتي فعاليت سنجش مقايسه       

باكتريال باالتري نسبت  آنتي فعاليت داراي ژالتينذرات نانو  كه دادند

تري پايين  MICو   MBCنانو ذرات ژالتين داراي  باشد.به ژالتين مي

 نسبتباشد نانوذرات ژالتين ت به ژالتين ماهي تون زردباله ميبنس

 اين هاآن ترينمهم كه باشندمي هائيمزيت داراي هابيوتيكآنتي به

 نانو زيرا كنندنمي پيدا مقاومت نانوذرات به نسبت هاباكتري كه است

 هستند،  موثر متعددي هايآنزيم و مختلف هايسمتق روي بر ذرات

 هستند. بافت صورتبه انساني هايسلول زيرا

Alizadeh       ( 2013و همكاران،)  باكتري نانو ذرات ضدبر روي اثرات

در مدل جانوري در آزمايشگاه، كار  Brucella melitensisنقره بر روي 

ل جانوري در دنياست كه ها معمويكي از باكتري Burcellosisكردند. 

خصوص كند. بروز عفونت باال در بسياري از جوامع بهعفونت ايجاد مي

افتد. بعد از انكوباسيون نانوذرات غرب اتفاق مي مديترانه و در آسياي در

 دقيقه بوده است 40ه ك melitensis Burcellosis نقره بر روي باكتري

 .ري دارداثر باكتري كشي بسيار خوبي عليه اين باكت

Salem       ازنانوذرات نقره و  دونوع باكتريضد اثر (2015)و همكاران

كه باعث اسهال  ويبريوكلرالو  اشرشياكليروي را بر روي دو باكتري 

 شوند، مطالعه كردند.مي مرگ سوم سبب جهان كشورهاي در چنينو هم

غلظت ترين كم نانومتر بوده و 100تا  90طراحي نانوذراتي كه به طول 

بازدارندگي آن را هم بررسي كردند و دريافتند كه نانوذرات روي اثرات 

 باكتريضدهاي مذكور داشته و نانونقره اثرات تري بر روي باكتريكم

سازي برروي آماده (2004و همكاران )  Lifeng.بهتري داشته است

ي ها ارزيابكردند. هدف آن كار باكتري آنضدذرات نانو كيتوزان و اثرات 

كيتوزان  نانو ذرات متعدد هايميكرواورگانيسم عليهبر باكترياليآنت اثرات

نانو ذرات كيتوزان بر پايۀ  .، بودانو ذراتي كه مس بر آن اضافه شدهو ن

اند. شده سازيآماده فسفاتپلي تري هايكيتوزان با آنيون يوني از ژالتين

 خصات فيزيكوشوند. مشهاي مس به نانو ذرات كيتوزان جذب مييون

گيري سايز آن، پتانسيل، نيروي اتمي شيميايي نانو ذرات با اندازه

را تعيين كردند. اثرات  XRDهاي آناليز و زمينه FTIRميكروسكپي، 

آنتي باكتريال نانو ذرات كيتوزان و نانو ذرات كيتوزان و بارگذاري با 

 و E coli ،S. choleraeuis ،S. typhimuriumهايبه باكتري مس
S. aureus بررسي شد. MIC و MBC  نتايج  .قرار دادند بررسيمورد را

ماكروگرم  ./MBC  2وMIC كه غلظت نانوذرات كيتوزان در نشان دادند

آن با اضافه شدن مس  باكتريضدباشد و ميزان اثرات ميليتربر ميلي

 بد.ياافزايش مي به نانوكيتوزان،

Guillen       آنتي و باكتريضد اثرات روي بر (2011) همكاران و 

 نشان هاآن نتايج و كردند كار اسكوييد و تون ماهي ژالتين اكسيدان

 مثيت گرم هايباكتري روي بر بررسي مورد هايباكتري ميان از كه داد

 مثبت گرم كه Lactobacillus acidophilus باكتري چنينهم و بوده

 ازپستانداران اريبسي بزرگ روده در Bifidobacterium lactis و بوده

 به منفي گرم هايباكتري به متعلق و كنندمي زندگي انسان و

Photobacterium phosphoreum  اثر آنتي باكتريال خود را نشان داده

دست آمده و مطالعات گذشته ژالتين را به با توجه به نتايج به است.

ختصاصي صورت ادر اين تحقيق به اند.كرده عنوان پايداركننده استفاده

 استفاده هاييباكتري از و شده بررسي آن ضدباكتري خاصيت بر روي

  بررسي چنينهم اندداده مقاومت هابيوتيكآنتي برابر در كه شده

 برخالف اند،شده تهيه (ژالتين) پروتئين از نانوذراتي ضدباكتري خاصيت

 عوارض جانبي موجودات بدن براي تواندمي طال، و نقره ذرات نانو

  به نسبت تريپايين ضدباكتري خاصيت ژالتين. باشد داشته تريمك

 افزايش گذشته، مطالعات تاييد با (.>05/0P) دارد ژالتين ذرات نانو

 MIC چنينهم باشدمي ژالتين بودن نانو دليلبه ضدباكتري خاصيت

 و   MICبودن كم. باشدمي ژالتين از تركم ژالتين نانوذراتMBC و 

MBC افزايدمي آن فردبه منحصر خصوصيات به ژالتين نانوذرات.  

 ضدباكتري خاصيت ژالتين نانوذرات اندازه شدن تركوچك با چنينهم

  ژالتين ذرات نانو احتمالي كاربرد و ضدباكتري خاصيت و شده اضافه

 نانوذرات چنينهم. باشدمي آن هايمزيت از دارو حامل عنوانبه

 از اين و دارد ژالتين به تبنس تريباال ضدباكتري خاصيت ژالتين
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 ذرات اندازه شدن تركوچك با چنينهم. باشدمي آن بودن نانو خواص

 نانو براي واقعيت اين و دبايمي افزايش ضدباكتري خاصيت نانوژالتين

ضدباكتري آن  خاصيتبه  آن به دارو احتمالي كاربرد بر عالوه ژالتين

 افزايد.مي
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