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چکیده
با توجه به بیماریهای حاضر و افزايش آنتيبیوتیكها ،بهطور چشمگیری مقاومت پاتوژنها به آنتيبیوتیكها باال رفته است .نانوتکنولوژی
يکي از روشهای قابل استفاده ميباشد .هدف از مطالعه حاضر فعالیت ضدباكتری نانو ذرههای ژالتین و ژالتین در مقابل باكتریهای پاتوژني
همچون اشرشيا كلي ،استافيلوكوكوس آرئوس و سودوموناس آئروژینوزا و مقايسه آنها با هم و همچنین تعیین ( MICحداقل غلظت

بازدارندگي(

و ( MBCحداقل غلظت باكتریكشي( مي باشد .ژالتین و نانوژالتین از ماهي تون زردباله استخراج شدند و با روشهای ديسك ديفوژن،
رقتهای متوالي (برای ژالتین ) و توربیديمتريك (نانوذرات ژالتین) همچنین  MICو MBCآن تعیین گرديد .مقايسه سنجش فعالیت ضدباكتری
ژالتین و نانو ژالتین نشان دادند كه نانو ژالتین (بر علیه باكتری استافيلوكوكوس آرئوس و سودوموناس آئروژینوزا ) دارای فعالیت ضدباكتری باالتری
نسبت به ژالتین (برعلیه باكتری سودوموناس آئروژینوزا) و Pبرابر  0 /024ميباشد .نانوژالتین دارای  MICو  MBCپايینتری نسیت به ژالتین بوده
و  Pبرابر با  0/024ميباشد .نانو ذرههای ژالتین و ژالتین ميتوانند اثر ضدمیکروبي خود را بهصورت خاصیت منحصر به فرد نشان دهند.
همچنین نانوژالتین خاص یت ضدباكتری باالتری نسیت به ژالتین دارد و اين از خواص ويژه نانو ذرات ميباشد .همچنین با كوچكتر شدن اندازه
ذرات نانوژالتین خاصیت ضدباكتری افزايش مييابد ( P<0/05اين واقعیت را تايید ميكند) و اين واقعیت برای نانو ذرات ژالتین عالوه بر كاربرد
احتمالي دارو به آن خاصیت ضدباكتری هم مي افزايد.
کلمات کلیدی :نانو ذرات ژالتین ،کمترین غلظت بازدارندگی ،کمترین غلظت کشندگی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

shahlajamili@yahoo.com
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صادقی و همکاران

مقایسه فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات ژالتین و ژالتین ماهی تون زردباله و تعیین....

مقدمه
باپيشرفت تكنولوژي پزشكي و افزايش آنتيبيوتيكها بهطور
چشمگيري مقاومت پاتوژنها به آنتيبيوتيكها باال رفته است .براي
حل اين مشكل نياز به پيدا كردن نانو ذرههاي ضدباكتري وجود دارد
( .)2009 ،Meiبررسيها نشان داده است كه هرچه اندازه نانو ذرات
كوچكتر باشد ،خصوصيات و فعاليتهاي جديد و متفاوتتري از خود
نشان ميدهند .اين ويژگيها باعث شده است كه امروزه سرعت استفاده
از نانو مواد بسيار سريع گسترش پيدا كند بهطوريكه در تمام ابعاد
زندگي همچون مبارزه با ميكروبها و تشخيص و درمان بيماريها
كاربرد آن شناخته شود (سعادتمندي و همكاران .)1391 ،از گذشته
نانوذرات در دو بخش فلزي و غيرفلزي مورد بحث قرار ميگرفتهاند.
نانوذرات فلزي در حشرهكشها و باكتريكشها سالهاست مورد استفاده
قرار ميگيرند .نانو مواد در چرخه حيات و اكوسيستم ،پايينترين
سطح سميت را نشان دادهاند لذا استفاده از اين مواد براي مبارزه با
ميكروبهاي بيماريزا ميتواند انتخاب مناسبي باشد .در مطالعات
صورت گرفته نشان داده است كه نانوذراتي چون  Cr ،Ag ،Ti ،Znو
اكسيد آنها خاصيت باكتريكشي بااليي دارند (ايماني و همكاران،
 .)1391اين نانو ذرات ميتوانند غيرفلزي با منشا طبيعي مانند كالژن
( leeو همكاران )2001 ،و آلبومين ) )1987 ،Kreutorباشد.
اثرات ضدباكتري نانوذرات كيتوزان و كيتوزان كه مس بر روي
آن بارگذاري شده بود ،بررسي شده است .باكتريهاي مورد بررسي
اشرشيا كلي ،سالمونال كلرواسوئيس و سالمونال انتريتيديس بودند
( Lifengو همكاران .)2004 ،فعاليت ضدباكتري كيتوزان و نانوكيتوزان
بر روي باكتريهاي اشرشيا كلي و استافيلوكوكوس آرئوس انجام شده
است و همچنين كمترين غلظت بازدارندگي براي نانوژالتين تعيين
شد (سالمي و همكاران .)1393 ،همچنين آمادهسازي و بررسي اثر
ضدباكتري نانو ذرات نقره بههمراه ژالتين گاوي بر روي باكتريهاي
استافيلوكوكوس آرئوس (ازگروه باكتريهاي گرم مثبت) و سودوموناس
آئروژينوزا (از گروه باكتريهاي گرم منفي) بررسي شده است (Darroudi
و همكاران .)2013 ،تحقيقات متعدد ،مبتني بر واكنشهاي احتمالي
بين نانو ذرات با ماكرو مولكولهاي موجودات زنده انجام گرفته است
اختالف بين بار منفي ميكروارگانيسم و بار مثبت نانو ذره ،بهصورت
يك الكترو مغناطيس جاذب بين ميكروب و نانو ذره عمل كرده و
باعث اتصال نانوذره به سطح سلول شده و در نتيجه ميتواند باعث
مرگ باكتري شود .در نهايت تعداد زيادي از اين تماس منجر به اكسيد
شدن مولكولهاي سطحي ميكروبها و مرگ سريع آنها ميشوند.
احتمال داده ميشود يونهاي آزاد شده از نانو مواد با گروههاي تيول
پروتئينهاي سطحي سلولهاي باكتريهايي واكنش دهند .تعدادي از
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اين پروتئين باعث غيرفعال شدن و نفوذ ناپذيري غشا ميشوند.
غيرفعال شدن تراوائي غشاء در نهايت باعث مرگ سلول ميشود.
همچنين نانو مواد ،چسبيدن سلول باكتري و تشكيل بيوفيلم را به
تاخير مياندازد كه اين عمل باعث ميشود گروهي از باكتريها نتوانند
تثبيت شوند و تكثير يابند (ايماني و همكاران.)1391 ،
ژالتين از هيدروليز كالژن بهدست ميآيد كه داراي كاربردهاي
غذايي ،دارويي ،آرايشي ،بهداشتي و عكاسي است .ژالتين از دو منبع
پستانداران (خوک و گاو) و آبزيان استخراج ميشود .ژالتين آبزيان
بهدليل حالل و ارزان بودن ) (2006 ،Kimپايين بودن اسيدهاي آمينه
هيستيدين خطر اسفنجي شدن را نداشته ( Choو همكاران)2006 ،
و همچنين پايين بودن اسيدآمينه گاليسين (فاقد جنون گاوي بوده)
( Choو همكاران )2006 ،و ژالتين استخراج شده از ماهي تون زردباله
( (Thunnus albacaresاز نظر خصوصيات فيزيكي و شيميايي به ژالتين
پستانداران شياهت داشته و ميتواند جايگزين ژالتين پستانداران شود
(Choو همكارانش.)2006 ،ژالتين استخراج شده از ماهي تون زردباله
داراي هيدروكسي پرولين (واحد ضدباكتري) بااليي نسيت به پستانداران
ميباشد .نانوژالتين بهدست آمده از ژالتين اين گونه ميتواند خواص
بهتري را نسبت به ژالتين نشان دهد .بهواسطه اندازه آن و درگير
شدن با باكتريهاي گرم مثبت و منفي اثرات آنتي باكتريال بيشتري
را انتظار داشت .نانوژالتين توليد شده بر كاربردهاي دارويي ميتواند
ضدباكتري هم باشد .دليل انتخاب خاصيت ضدميكروبي نانوذرات
ژالتين وژالتين بر باكتريهاي استافيلوكوكوس آرئوس و اشريشياكلي
اين است كه استافيلوكوكوس آرئوس علت بسياري از بيماريهاي
عفوني است .اين باكتري در طبيعت انتشار وسيع داشته و غالباً بهصورت
ميكروفلور طبيعي پوست ،بيني و بخش فوقاني دستگاه تنفس ديده
ميشود (سعادتمند و همكاران )1391 ،اشرشيا كلي در روده بزرگ
انسان و حيوان وجود دارد و تنها گونه در اين جنس است كه در
بيماريزائي انسان اهميت دارد ،اين باكتري از شايعترين علتهاي
عفونت ادراري است و بهعنوان يك ارگانيسم فرصتطلب در عفونتهاي
زخم و مننژيت شركت ميكند .عالوه بر اين برخي از اين گونههاي آن
عامل عفونتهاي اسهالي هستند (سعادتمند و همكاران .)1391 ،در
اين تحقيق اثرات آنتي باكتريال ژالتين و نانوژالتين بر عليه نماينده
باكتري گرم مثبت ،باكتري ( (Staphylococcus aureusاستافيلوكوكوس
آرئوس و نماينده باكتريهاي گرم منفي (سودوموناس آئروژينوزا
( )Pseudomonas aeruginosaو اشرشياكلي ))Esherichia coli
سنجيده شدند .همچنين (Minimum inhibitory concentration( MIC
و ) (Minimum bactericidal concentration) (MBCبهترتيب كمترين
غلظت بازدارندگي و كمترين غلظت كشندگي براي نانوذرات ژالتين و
ژالتين تعيين گرديدند.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مواد و روشها
ماهي گيدر در مرداد ماه سال 1393از درياي عمان صيد و تهيه
شد .سپس بههمراه يخ فراوان در يخدانهايي به آزمايشگاه زكرياي
رازي واقع در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات منتقل شد .استخراج
ژالتين بهروش قليايي بهشرح زير انجام شد .در آغاز پوست جدا شده
و فلسها كامالً از پوست جدا شدند .سپس پوست را كامالً تميز كرده
و جهت استخراج آماده شدند .در اين مرحله با آب مقطر شستشو داده
و پس از آن در محلول مقدار  8وزني حجمي آن را در محلول قليايي
 %3/1هيدروكسيد سديم در دماي  10درجه در انكوباتور شيكردار با
دور ( )RPM2000قرار داده شد .درس از شستشوي كامل با آب مقطر
جهت خنثي سازي ،عمل قبل را با اسيدهيدروكلريدريك  6نرمال
انجام شد .در مرحله بعد جهت استخراج ،آب مقطر را بهميزان 6برابر
اضافه شد و در دماي بين  60-40درجه سانتيگراد بهمدت  9ساعت
روي هيتراستيرر قرار داده شد تا ژالتين آن استخراج گردد .پس از
گذشت اين مدت ،مايع را در دور ( (RPM 2000در دماي 25درجه
سانتيگراد سانتريفوژ كرده و بعد آن را در پليتهايي ريخته و در دماي
 60درجه سانتيگراد در آون بهمدت يك شبانه روز نگه داشته شد تا
خشك شود ) Choو همكاران .)2006 ،نانو ذرات ژالتين به اين ترتيب
تهيه شدند كه  62گرم ژالتين را در بشر كوچك بر روي استيرر با
دور  RPM 700در حرارت  50درجه سانتيگراد در 12/5ميليليتر
آب و 12/5ميليليتر استون مخلوط گرديد و 10/5ميليليتر آب اضافه
شد  pHآن را به 12رسانده و  0/25ميليليتر بر دقيقه استون بهوسيله
پمپ اينفوژن به آن اضافه شد 100 .ماكروليتر گلوترآلدهيد به آن
اضافه شد و بهمدت 12ساعت بر روي استيرر با دور  700گذاشته شد
در مرحله بعد نانو ذرات تهيه شده در دور  RPM10000بهمدت 20
دقيقه سانتريفوژ شدند ( Vorgelegtو همكاران .)2006 ،سنجش ضدباكتري
به اين ترتيب انجام شد .باكتريها با ATCCهاي مشخص كه عبارت بودند
از سودوموناس آيروژنوزا ،27853 ،اشرشياكلي 25922و استافيالكوكوس
آرئوس  25923از شركت پادتن طب بهصورت ليوفيليزه خريداري شدند.
از سويههاي موردنظر (اشرشياكلي و استافيلوكوكوس آرئوس و اشرشياكلي)
مطابق با رقت نيم مك فارلند تهيه شد و مطابق با ميتوان از كشت
 4ساعته ميكروب در محيط تريپتوكيس براث كه در روي شيكر 35
تا 37درجه سانتيگراد كدورت رقت نيم مك فارلند مطابقت داده شد
( Qiو همكاران .)2004 ،تنظيم رقت سوسپانسيون ميكروبي با  ODكه
در  600نانومتر عدد  1را نشان ميدهد و در حدود (cfu/mg( 105
(شمارش كلوني بر ميليگرم) باكتري را شامل ميشود انجام شد و
بعد بر روي محيط كشت مولر هينتون آگار كشت داده شدند (Raafat
و همكاران .)2008 ،براي سنجش خاصيت ضدباكتري ژالتين از روش
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ديسك ديفوژن ( )Disc diffusionاستفاده گرديد .يك گرم از ژالتين
را در يك سيسي آب حل كرده و ديسكهاي خالي را بهمدت 1ساعت
در داخل آن قرار داده و ديسكها در داخل پليتهايي كه باكتريها در
غلظت نيم مكفارلند تهيه شدهاند و دركنار شعله بهصورت  4مرحلهايي
(بر روي پليتهاي محيط كشت مولر هينتون آگاركشت داده شدهاند
قرار گرفتند .اين پليتها بهمدت يك شبانه روز در دماي 37درجه
سانتيگراد در انكوباتور ماندند .از آنتيبيوتيك سيپروفلوكساسين به
عنوان شاهد منفي جهت ايجاد هاله براي هر سه نوع باكتري استفاده
شد .براي كنترل هم يك محيط كشت خالي درنظر گرفته شد .جهت
تعيين  MICو  MBCاز روش رقتهاي متوالي ( )serial dilutionاستفاده
گرديد و  6رقت براي ژالتين تهيه شد و ديسكهاي خالي را بهمدت
يك ساعت در رقتهاي مختلف قرار داده و بعد از يك ساعت آنها را
در شرايط استريل (در زير هود) در كنار شعله ديسكها را در پليتهايي
از باكتريها (كه با غلظت نيم مكفارلند كشت چهار مرحلهاي شده
بودند) قرار داده شد .اين پليتها بهمدت يك شبانه روز (ماندن در
انكوباتور) در صورت وجود هاله ،قطر آن اندازهگيري شد ( Nesterو
همكاران .)2003 ،كمترين غلظت بازدارنده و كشنده نانو ذرات ژالتين
بهوسيله متد توربيدومتريك تعيين ميشود ( Nesterو همكاران)2003 ،
تلقيح بايد بهميزان ( (cfu/mg) 107واحدشمارش كلوني بر ميليگرم)
تست هر كدام شامل  5ميليليتر مولر هينتون براث ميباشد كه به
مدت  15دقيقه در  121درجه سانتيگراد استريل شدهاند .به آن آب
مقطر اضافه شدتا  pHبه 12رسيد .در اولين لوله 5 ،ميليليتر محلول
سوسپانسيون ژالتين و نانوژالتين (يك ميليليتر در ميليليتر) اضافه
ميشود و بعد از مخلوط كردن  5ميليليتر از آن به لوله بعدي منتقل
گرديد و به همين ترتيب رقتهاي بعد ساخته ميشوند .پس هر لوله شامل
سوسپانسيون نمونه موردنظر با  5ميليليتر از سوسپانسيون قبلي است.
سپس به لولهها  50ماكروليتر سوسپانسيون باكتريايي كه در باال توضيح
داده شد تلقيح شد .تست كنترل مثبت با اضافه كردن سيپروفلوكساسين
انجام شد  .تست كنترل شاهد شامل مولر هينتون در دماي  37درجه
سانتيگراد بهمدت  24ساعت انكوبه ميشوند ( Nesterو همكاران،
 .)2003باتوجه به كدورت آنها  MBC ،MICتعيين ميشوند .يك لوپ
پر از هر كدام از اين لولهها (لولههائي از تست حداقل غلظت بازدارندگي)
به محيط نوترينت آگار تلقيح شد و براي رشد باكتريها مورد آزمايش
قرار ميگيرد.كدورت نشاندهنده عدم رشد باكتريها و فعاليت
ضدباكتري در لولهها بوده و مورد بررسي قرار گرفت ( Nesterو
همكاران.)2003 ،
پردازشهای آماری :از روش رگراسيون)مدلسازي مدل پيشبيني)
جهت بررسي خاصيت ضدباكتري و رابطه آن با اندازه نانوذرات ژالتين
كمك گرفته شد.
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نتایج
خاصیت ضدباکتری :ژالتين داراي فعاليت ضدباكتري خود را
برعليه باكتريهاي گرم منفي نشان داد كه نمايندۀ آن باكتريهاي
گرم منفي سودوموناس آئروژينوزا بود (شكل .)1ژالتين توانسته است
هالهايي را به قطر 3ميليمتر بر عليه باكتري سودوموناس ايجاد كند.
( MICكمترين غلظت بازدارندگي) و ( MBCكمترين غلظت كشندگي)
ژالتين در غلظت )در  5و  )4بهترتيب  62و ( 125ماكروليتر بر ميليليتر)
در باكتري سودوموناس آئروژينوزا ميباشد (شكل  .)2درحاليكه فعاليت
ضدباكتري نانوژالتين برعليه باكتريهاي گرم مثبت و منفي ،كه
نمايندگان آن باكتريهاي عبارت است از باكتري استافيلوكوكوس
آرئوس و سودوموناس آئروژينوزا ميباشد .كدورت لولهها نشاندهنده
اثر ضدباكتري ميباشد (شكل  )3و بهترتيب درغلظتهاي  31و 62
ماكروليتر بر ميليليتر نانوذرات ژالتين اثر ضدباكتري بر باكتريهاي
استافيلوكوكوس آرئوس و سودوموناس آئروژينوزا نشان داد و همچنين
كدورت در لولهها نشاندهنده فعاليت ضدباكتري ميباشد (شكل .)3
 MICو  MBCشاهد منفي آنتيبيوتيك سيپروفلوكساسين در جدول
 1نشان داده شده است .همچنين شكل  4هاله ضدباكتري آنتيبيوتيك
سيپروفلوكساسين را نشان ميدهد.

ب)

الف)

شکل ( :3الف) نشاندهنده عدم کدورت (عدم فعالیت
ضدباکتری در نانو ذرات ژالتین) و شکل (ب) نشاندهنده
کدورت (فعالیت ضدباکتری در نانوذرات ژالتین) در

استافیلوکوکوس آرئوس و سودوموناس آئروژینوزا

الف)

ج)

ب)

شکل  :4ایجاد هالههایی به قطر 31،35،34میلیمتر در
سیپروفلوکساسین (بهعنوان شاهد منفی) بهترتیب بر روی

باکتریهای الف) سودوموناس آئروژینوزا ،ب) استافیلوکوکوس
آرئوس و ج) اشرشیاکلی

ارتباط بین اندازۀ نانوذرات ژالتین و فعالیت ضدباکتری:

شکل :1هاله ضدباکتری ماهی تون زردباله به قطر  3میلیمتر بر

روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا

نشان ميدهد كه نانو ذرات ژالتين فعاليت ضدباكتري بر عليه باكتري
سودوموناس آئروژينوزا را دارد .زمانيكه اندازه نانوذرات به زير 659
نانومتر ميرسد به خاصيت ضدباكتري آن افروده شده و به باكتري
استافيلوكوكوس آرئوس هم خاصيت ضدباكتري هم پيدا ميكند .پس
با كوچكتر شدن اندازه ذرات خاصيت ضدباكتري افزايش ميابد
(جدول.)2
جدول  MIC :1و ( MBCماکرولیتر بر میلیلیتر) شاهد منفی
(آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین)
(ماکرولیتر بر میلیلیتر)

شکل  MBC, MIC :2ژالتین بر روی باکتری سودوموناس به
ترتیب در رقتهای  5و  4و غلظتهای  62و 125
(ماکرولیتربرمیلیلیتر) و ایحاد هالههایی به قطر 1و 0/5میلیمتر
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MIC

MBC

شاهد منفي آنتيبيوتيك
سيپروفلوكساسين

1000

1000

سودوموناس آئروژينوزا
استافيلوكوكوس آرئوس
اشرشياكلي

1
0/5
0/015

0/25
0/12
0/004

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول :2ارتباط بین اندازه نانوذرات ژالتین و وجود ( )+یا عدم وجود ()-فعالیت ضدباکتری
132

143

279

341

659

فعاليت ضدباكتري سودوموناس آئروژينوزا

+

+

+

+

+

+

+

+

+

اندازه نانوذرات ژالتین (نانومتر)
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فعاليت ضدباكتري استافيلوكوكوس آرئوس

_

_

_

_

_

_

_

_

_

نتایج آماری :با استفاده از رگراسيون (مدلسازي مدل پيشبيني)
مييابد.

با كاهش اندازه نانوذرات ژالتين اثر ضدباكتري آن افزايش
نتايج آماري نشان ميدهد كه فعاليت ضدباكتري سودوموناس آئروژينوزا
و استافيلوكوكوس آرئوس (متغيرهاي ثابت) و همچنين اندازه نانوذرات
ژالتين (متغير وابسته) داراي رابطه هستند P<0/023 .بوده و معنيدار
ميباشد  Rبرابر ،0/24خطاي استاندارد برابر با 27/9و  256/5انحراف
معيار آن مي باشد و نتايج آماري تاثير اندازه را بر اثر ضدباكتري تاييد
ميكند.

بحث
مقايسه سنجش فعاليت آنتي باكتريال ژالتين و نانو ژالتين نشان
دادند كه نانو ذرات ژالتين داراي فعاليت آنتي باكتريال باالتري نسبت
به ژالتين ميباشد .نانو ذرات ژالتين داراي  MBCو  MICپايينتري
نسبت به ژالتين ماهي تون زردباله ميباشد نانوذرات ژالتين نسبت
به آنتيبيوتيكها داراي مزيتهائي ميباشند كه مهمترين آنها اين
است كه باكتريها نسبت به نانوذرات مقاومت پيدا نميكنند زيرا نانو
ذرات بر روي قسمتهاي مختلف و آنزيمهاي متعددي موثر هستند،
زيرا سلولهاي انساني بهصورت بافت هستند.
 Alizadehو همكاران ( ،)2013بر روي اثرات ضدباكتري نانو ذرات
نقره بر روي  Brucella melitensisدر مدل جانوري در آزمايشگاه ،كار
كردند Burcellosis .يكي از باكتريها معمول جانوري در دنياست كه
عفونت ايجاد ميكند .بروز عفونت باال در بسياري از جوامع بهخصوص
در مديترانه و در آسياي غرب اتفاق ميافتد .بعد از انكوباسيون نانوذرات
نقره بر روي باكتري  Burcellosis melitensisكه  40دقيقه بوده است
اثر باكتري كشي بسيار خوبي عليه اين باكتري دارد.
 Salemو همكاران ( )2015اثر ضدباكتري دونوع ازنانوذرات نقره و
روي را بر روي دو باكتري اشرشياكلي و ويبريوكلرال كه باعث اسهال
و همچنين در كشورهاي جهان سوم سبب مرگ ميشوند ،مطالعه كردند.
طراحي نانوذراتي كه به طول  90تا  100نانومتر بوده و كمترين غلظت
بازدارندگي آن را هم بررسي كردند و دريافتند كه نانوذرات روي اثرات
كمتري بر روي باكتريهاي مذكور داشته و نانونقره اثرات ضدباكتري
بهتري داشته است Lifeng .و همكاران ( )2004برروي آمادهسازي
ذرات نانو كيتوزان و اثرات ضدباكتري آن كار كردند .هدف آنها ارزيابي
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اثرات آنتيباكتريال برعليه ميكرواورگانيسمهاي متعدد ذرات نانو كيتوزان
و نانو ذراتي كه مس بر آن اضافه شده ،بود .نانو ذرات كيتوزان بر پايۀ
ژالتين يوني از كيتوزان با آنيونهاي تري پليفسفات آمادهسازي شدهاند.
يونهاي مس به نانو ذرات كيتوزان جذب ميشوند .مشخصات فيزيكو
شيميايي نانو ذرات با اندازهگيري سايز آن ،پتانسيل ،نيروي اتمي
ميكروسكپي FTIR ،آناليز و زمينههاي  XRDرا تعيين كردند .اثرات
آنتي باكتريال نانو ذرات كيتوزان و نانو ذرات كيتوزان و بارگذاري با
مس به باكتريهاي S. typhimurium ،S. choleraeuis ،E coliو
 S. aureusبررسي شد MIC .و  MBCرا مورد بررسي قرار دادند .نتايج
نشان دادند كه غلظت نانوذرات كيتوزان در MICو  ./2 MBCماكروگرم
بر ميليليترميباشد و ميزان اثرات ضدباكتري آن با اضافه شدن مس
به نانوكيتوزان ،افزايش مييابد.
 Guillenو همكاران ( )2011بر روي اثرات ضدباكتري و آنتي
اكسيدان ژالتين ماهي تون و اسكوييد كار كردند و نتايج آنها نشان
داد كه از ميان باكتريهاي مورد بررسي بر روي باكتريهاي گرم مثيت
بوده و همچنين باكتري  Lactobacillus acidophilusكه گرم مثبت
بوده و  Bifidobacterium lactisدر روده بزرگ بسياري ازپستانداران
و انسان زندگي ميكنند و متعلق به باكتريهاي گرم منفي به
 Photobacterium phosphoreumاثر آنتي باكتريال خود را نشان داده
است .با توجه به نتايج بهدست آمده و مطالعات گذشته ژالتين را به
عنوان پايداركننده استفاده كردهاند .در اين تحقيق بهصورت اختصاصي
بر روي خاصيت ضدباكتري آن بررسي شده و از باكتريهايي استفاده
شده كه در برابر آنتيبيوتيكها مقاومت دادهاند همچنين بررسي
خاصيت ضدباكتري نانوذراتي از پروتئين (ژالتين) تهيه شدهاند ،برخالف
نانو ذرات نقره و طال ،ميتواند براي بدن موجودات عوارض جانبي
كمتري داشته باشد .ژالتين خاصيت ضدباكتري پايينتري نسبت به
نانو ذرات ژالتين دارد ( .)P<0/05با تاييد مطالعات گذشته ،افزايش
خاصيت ضدباكتري بهدليل نانو بودن ژالتين ميباشد همچنين MIC
و  MBCنانوذرات ژالتين كمتر از ژالتين ميباشد .كم بودن  MICو
 MBCنانوذرات ژالتين به خصوصيات منحصر بهفرد آن ميافزايد.
همچنين با كوچكتر شدن اندازه نانوذرات ژالتين خاصيت ضدباكتري
اضافه شده و خاصيت ضدباكتري و كاربرد احتمالي نانو ذرات ژالتين
بهعنوان حامل دارو از مزيتهاي آن ميباشد .همچنين نانوذرات
ژالتين خاصيت ضدباكتري باالتري نسبت به ژالتين دارد و اين از
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