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تهران دانشگاه شاهد یدندانپزشک يدهان دانشکده يها يماریگروه ب اریاستاد-1

  تهران دانشگاه شاهد یپزشک يدانشکده  يولوژیکربیم اریاستاد -2

  تهران دانشگاه شاهد یدندانپزشکجوي دانش -3

  تهران دانشگاه رنگ يپژوهشگاه علوم و فناور اریاستاد -4

  یدندانپزشک يتکنولوژو  قاتیمرکز تحق-تهران یدانشگاه علوم پزشک ی) مواد دندانPhD( یتخصص يدکترا يدانشجو -5

خالصه: 

. گیرند قرار می یمراکز بهداشتی درمانی و دندانپزشکی مکرراً در معرض ترشحات عفون سطوح و تجهیزات پزشکی در سابقه و هدف:

ن مطالعه اثر در ای شود. یها وجود نداشته باشد از مواد ضد عفونی کننده سریع االثر استفاده م که  امکان استریلیزاسیون آن مواردي در

پالس   53خالص نانوسیلور  و دکونکس  يها ،  با محلول  Nanexشده ، تحت عنوان یطراح ي کننده یمحلول  ضدعفون یکروبیضد م

  .دیگرد سهیمقا نوزایاسترپتوکوکوس موتانس و سودوموناس آئروژ يها يباکتر هیعل

 يها رقت  کیفوق  از تکن يها محلول  ییایغلظت موثر ضد باکتر نییتع يبرا انجام گرفت. یبه روش تجرب قیتحق نیا ها: و روش مواد

رشد  تیاستفاده شد و در نها (MBC)وحداقل غلظت کشنده (MIC)سنجش حداقل غلظت مهار کننده يها و روش الیسر

  .قرار گرفت لیها  مورد تحل يباکتر

 100ppm حاوي Nanex( بیاز ترک 4 يل شماره محلو MBCو  MICزانیاسترپتوکوکوس موتانس م يباکتر  يبرا ها: افتهی

  Nanex 7محلول شماره نوزایسودوموناس آئروژ يبرا نیها کمتر است. همچن درصد دکونکس)  نسبت به سایر محلول2نانوسیلور و 

  .را  نشان داد MBCو MICمیزان ترین درصد  دکونکس ) کم1نانوسیلور و  133ppm(حاوي

پالس  اثرضدمیکروبی  53و دکونکس  لورسی نانو خالص هاي با محلول سهیدر مقا Nanex ي شده یراحمحلول  ط :يریگ جهینت

.داد نشان تررا قوي

  

MIC  ،MBCپالس،  53دکونکس  لور،یکننده ،نانو س یضد عفون ها: کلید واژه
  

13/5/90ذیرش مقاله: پ  18/4/90 اصالح نهایی:  21/2/90  وصول مقاله:

  
  

  

  :مقدمه

 مسري و عفونی هاي توجه به شیوع بیماري  اخیر هاي طی  دهه

شده  است. به منظور کنترل و پیشگیري  شتربی دنیا سراسر در

وکنترل   تیریدر زمینه مد ییها ها دستورالعمل از انتقال آن

 )1-3(ت.اس شده ارائه و درمانی بهداشتی هاي ها در محیط  عفونت

عرض خطر  م در حرفه، این به وابسته افراد سایر و دندانپزشکان

 که مواقعی در"معموال )2(دارند. قرار متقاطع هاي انواع عفونت

  وامکان  باشیم یدرمان لیاستر  لوسای از استفاده نیازمند

 از باشد نداشته وجود ها آن تعویض یا با حرارت استریلیزاسیون
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 )4-8( .دشو می استفاده االثر و سریع موثر  کننده عفونی ضد مواد

در جامعه  مصرفی و شایع هاي کننده یزه یکی از ضدعفونامرو

باشد که  یپالس  م 53محلول دکونکس  ،یو دندانپزشک یپزشک

-Alkyl propylenediamineمواد فعال  يحاو 1.5-

bisguasidinuim acetate وN,N- didecyl-n-

methylopoly- (oxethyl)- ammonium per 

opianate ییچهارتا باتیترک دیجداز نسل  يا که  نمونه ستا 

داشته و  )،دالیوسی(باکترییایبوده و خاصیت ضد باکتر ومیآمون

 زین )دالیسی( فونگ یضد قارچ ریتاث شود یادعا  م نیهمچن

نقره، سالهاي مدیدي  باتیخواص ضدمیکروبی  ترک ).2(دارد

 ساختهاما اخیراً به دلیل   ، )9-14( .است که شناخته شده است

 به  نقره هاي از اتم ییها نانوذرات  که خوشه شدن آن به صورت

 و یافته افزایش نقره تماس سطح ، هستند نانومتر 1 -100 قطر

کرده  دایپ شافزای درصد 99 از بیش تا آن ضدمیکروبی خاصیت

مختلف نانوذرات نقره به عنوان  باتیامروزه  از ترک )15-19(.است

رف مختلف براي مصا میکروبیال تیاز عوامل آن يدینسل جد

به دلیل داشتن خواص  بنابراین )20-22(.میشوداستفاده پزشکی

ضدمیکروبی منحصر به فرد محلول حاوي نانوذرات نقره و هم 

دکونکس،  باتیچنین قدرت ضدعفونی کنندگی باالي ترک

رقت  5شده از هی(ته Nanexتحت عنوان   يدیجد  محلول

شد ، سپس پالس)  فرموله  53دکونکس  ومختلف نانو سیلور 

  غلظت نانوسیلوربا خالص هاي اثر ضدمیکروبی آن  با محلول

200 ppm  درصد، از طریق تعیین 2پالس  53و دکونکس

 MIC=Minimum( ها يقدرت مهار رشد باکتر

inhibitory concentrationها   ي) و قدرت کشتن باکتر

)MBC=Minimum bactericidal concentration (

دهان و  يها يماریب جادیمهم در ا يها يتردو گونه از باک  هیعل

 سودوموناس آئروجینوزا و استرپتوکوکوس موتانس دندان شامل:

 نیا یشگاهیآزما يو سنجش قرار گرفت.بخش ها یمورد بررس

  دانشگاه  شاهد و در سال یدر دانشکده  پزشک قیتحق

  .دیانجام گرد 1390-1389

  ها: مواد و روش

  زیر انجام گرفت.تحقیق به روش تجربی و بشرح 

، یمطالعه تجرب نیدر ا محلول نانو ذرات نقره: هی) ته1- الف

نقره تراتیاول ن ي در مرحله يدیینانوذرات نقره کلو هیجهت ته

  (AgNo3)   قرار گرفته  يدیئآلد یپل ي کننده ایاح کیتحت

 رییتغ يفلز  Agالکترون به افتیبا در+Ag  بیترت نیو بد

در  کنار هم   جمعبه رسوب و ت لیماذرات نقره ت .داکردیپ

 مریپل کیاز   شدن ذرات يا ازخوشه يریجلوگ يداشته که برا

اثر  .دیسطح در حضور آب استفاده گرد ي فعال کننده کیلیآکر

ذرات نقره در  لیموجب کاهش تما یسطح ي فعال کننده نیا

محلول بدست  تیشد.درنها دنیبه هم چسب يبرا ایحال اح

نانومتر بود.  100کمتر از  ي هت نقره در اندازذرا يآمده دارا

محلول  يبر رو شیآزما (intensity)اندازه ذرات دییجهت تا

محلول  نیا)23(فت.مالورن آلمان انجام گر تویدر انست دیجد

 6/34 ياندازه  نیانگیاز نانو ذرات نقره با م 200ppm  يحاو

.بود نانومتر

مطالعه از  نیدر ا پالس: 53محلول دکونکس  هی) ته2- الف

 Borerپالس ساخت شرکت: 53دکونکس   با نام يمحلول تجار

Chemie-Switzerland  ساخت   يبا سرN-22330    

  .دیاستفاده گرد

با نام   دی: محلول جدNanexو ساخت محلول  ی) طراح3- الف

Nanex   در  53و دکونکس  لورینانوس  یبیترک ونیاز فرموالس

   اتیمحتو 1بشرح جدول .شد هیپنج رقت مختلف ته

  داده شده است. شینما شیمورد آزما يها محلول

  محتویات محلولهاي مورد آزمایش -1جدول      

  شماره 

  محلول

  محتویات

  %2دکونکس نام تجاري :   1

ppm 200نانوسیلور   2

  

3  

  %2نانوسیلور و دکونکس  200ppm يحاو Nanexمحلول 

  ) 100به  1(نسبت 

  

4  

  %2دکونکس نانوسیلور و  100ppm يحاو Nanexمحلول 

  ) 200به  1(نسبت 

  

5  

  %1دکونکس نانوسیلور و  200ppm يحاو Nanexمحلول 

  ) 50به  1(نسبت 

  

6  

  %1دکونکس نانوسیلور و  400ppm يحاو Nanexمحلول 

  ) 25به  1(نسبت 

  

7  

  %1 دکونکسنانوسیلور و 133ppmحاول  Nanexمحلول 

  ) 12.5به  1(نسبت 
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کشت  يها طیو مح ییایمیمواد ش :لیمواد و وسا ب)

،از شرکت مرك آلمانشیآزما نیبه کار رفته در ا یکروبیم

  (Merck Co.) کشت   يها تیاز جمله پل یکیپالست لیو وسا

  .شد هیته رانیطب ا نیاز شرکت فرازب

مطالعه از دو گونه   نیدر ا :مورد بررسی يها ي) باکترج

تهیه  ATCCاسترپتوکوکوس موتانس استاندارد شامل: يباکتر

)ATCCنوزای، سودوموناس آئروج )(35668شده  27853) 

 ي دانشکده یشناس کربیبخش م ها در يباکتر  ونیاز کلکس و

  .دیدانشگاه شاهد  استفاده گرد  یپزشک

  به روش  قیتحق نیا: MBCو MICزانی) سنجش مد

کلبر اساس پروت شیآزما يدر لوله ها الیسر يساز رقت

CLSI انجام گرفت و حداقل  شگاهیدرجه آزما 25 يدر دما

(MBC)یو حداقل غلظت کشندگ (MIC )يغلظت مهار

، دکونکس   200ppm   در غلظت يدیینانو ذرات نقره کلو

رقت  5در    Nanexیساختگ يو محلول ها درصد2پالس  53

مذکور انجام و  يها يباکتر يبرا ، فوق يمختلف از محلول ها

   .شد یبررس جینتا

MIC مقدار نییروش تع) 1-د

MICاست که مانع از   یکروبیاز ماده  ضد م ی، حداقل غلظت

 یکروبیکشت  م طیدر مح يکدورت حاصل از رشد باکتر جادیا

،  ییایاثر ضدباکتر یشود. بعد از بررس یم  (Broth )عیما

اصالح  وشنیلیبه روش ماکرودا یاثر بازدارندگ يدارا هاي نمونه

بدست آن ها  MICریتا مقاد گرفتندقرار  یده مورد بررسش

-133-100(خالص و الیسر يها منظور رقت نیا يآمد . برا

  طیمح تریل یلیم 2) در ترلی یلیدر م کروگرمیم 200-400

 (Muller Hinton Broth)براث نتونیمولره عیکشت ما

 با کدورت  يتازه باکتر ونیمتعاقبا از سوسپانس .دیگرد هیته

در  يباکتر 5/1×  108مک فارلند ( برابر  ندارداستا 5/0برابر 

کشت اضافه  طیبه هر لوله مح تریکرولیم 20)  مقدار تریل یلیم

درجه  35 دماي در ساعت 24 مدت به ها شد. سپس لوله

ها  يدر انکو باتور قرار گرفت و شمارش  تعداد باکتر گراد یسانت

  .دش  انجام زین  ونیساعت بعد از انکوباس 24در زمان 

  

MBCمقدار  نیی) روش تع2- د

MBC ،است که حداقل  یمورد بررس بیاز ترک یحداقل غلظت

وچهار ساعت به  ستیها بعد از ب يباعث کاهش تعداد  باکتر

 نییروش تع در زمان صفر شود. هایهزارم تعداد باکتر کیحدود 

 نیاست. با ا MIC نییبه روش تع هیشب بایتقر MBCمقدار 

 هایبه باال، عمل شمارش باکتر MIC هاوت که از غلظت لولتف

  صورت گرفت . یمتوال هاي به روش   رقت

  ها: یافته

 يها يباکتر هیمحلول  عل 7این   MBCو  MIC ریمقاد

  ينشان داده شده است. برا 2و1نمودارهاي  فوق در

محلول  MBCو  MIC  زانیاسترپتوکوکوس موتانس  م

دکونکس  درصد 2نانوسیلور و   ppm  100ي(حاو 4شماره 

با  سایر محلولها کمتر بوده و در ضمن  سهیپالس) در مقا 53

 زانیم نیو اppm 5با هم برابر شدند:   "بایآن ها تقر زانیم

 خالص هايمحلول MBCو  MIC ریمقاد 2/1معادل  

  لورنانوسی و) 1 شماره محلول(درصد 2 دکونکس

200 ppm   ) بود)2محلول شماره.  

  

  

        هفت محلول مورد آزمایش علیه  MBCو MICمیزان  -1نمودار   

 MBCهفت محلول فوق با   MICاسترپتوکوکوس موتانس .مقادیر 

می باشد و لذا نمودار هاي آنها بر یکدیگر منطبق شده است. برابر  
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ان هم،نوزایئروژسودوموناس آ یمنفگرم يباکتر يبرا نیهمچن

 7داده شده است ،  محلول شماره   شینما 2طور که در نمودار 

 سهیمقا دکونکس) در درصد1نانوسیلور و  133ppm ي( حاو

  .را دارا است MBCو MICمیزان ترین ها کم با سایر محلول

روژینوزا بر ئسودوموناس آ  MBCو  MICیزان م - 2نمودار     

  حسب نوع محلول 

  

  

1ppm) = ,  MIC8/5 = MBC(   زانیم وMIC 

به  200ppmنانوسیلور و درصد2 دکونکس خالص هاي محلول

   7از محلول شماره  شتریبرابر ب 26 که 100ترتیب حدود 

  باشد یم

درصد و نانوسیلور 2هاي خالص دکونکس  محلول MBC زانیم

200 ppm   از  شتریبرابر ب 17که    86به ترتیب حدود

MBC شاخص ها  نی(باال بودن حد ا بود 7ماره محلول ش

).باشدیبودن ماده م رینشانگر کم تاث

بین دو  MBCو MIC سهیحاصل از مقا جیدرضمن  نتا

 ) و نانوسیلور خالص 1(شماره درصد 2محلول  دکونکس خالص 

200ppm  نشان داد که در مورد استرپتوکوکوس 2(شماره (

برابر با  2و1محلول شماره  MBCو  MIC زانیموتانس م

  باشد، یم ppm 10و معادل  گریکدی

 MBCو  MIC، نوزایسودوموناس آئروژ يباکتر ياما برا

از محلول  شتریبرابر ب 5و  4 بیمحلول خالص دکونکس به ترت

 ي سهیمقا 4و 3يدر نمودارها است. 200ppm لوریخالص نانوس

به  یمورد بررس يها يبر حسب باکتر MICوMBC ریمقاد

  است. نشان داده شده  شیمحلول مورد آزماهفت  کیتفک

  

  

  

  بر حسب باکتریهاي  MBCمقایسه مقادیر  -3نمودار   

  مورد بررسی با تفکیک نوع محلول                               

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بر حسب باکتري هاي  MICمقایسه ي مقادیر  - 4نمودار 

  نوع محلول  مورد بررسی به تفکیک                      

  

  بحث:

و دکونکس  لورینانوس بینشان داده شد که ترک قیتحقدر این 

 یکروبیهم داشته لذا خواص ضد م يرو قدرت افزاییاثر 

کنند، مخصوصاً در مورد سودوموناس  یم دیرا تشد گریکدی

کرده بود.   دایپ شیافزابه شدت   ییایاثر ضد باکتر  نوزایآئروژ

محلول   MBCو MICزانیم  يباکتر نیدر ا یاز طرف

  تر کم زین  درصد 2از دکونکس   ppm  200 خالص سیلورنانو

و MICرمقادی موتانس استرپتوکوکوس مورد در اما بود

MBC   200محلول نانوسیلور خالصppm   و

  برابر بود. بنابراین محلول گریکدیبا "بایتقردرصد 2دکونکس

وحتی در مواردي  میکروبیال مساوي  نانوسیلور خالص اثر آنتی

مطالعه  نیا جینتا نیدارد همچن پالس 53 دکونکس از تربیش
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از گرم  یگرم منف يها يباکتر هیعل لوریرنانوسینشان داد که تاث

در مطالعات خارج و داخل کشور تحقیق باشد. یم شتریمثبت ب

 و نانوسیلور محلول باکتریال در مورد مقایسه اثر آنتی هیمشاب

به صورت توام   MBCو MICتعیین از طریق دکونکس

است و مطالعات انجام شده عمدتاً به بررسی اثر  نگرفتهصورت 

   )12،23(.اند پرداخته ضدمیکروبی محلول نانوسیلور

 ، 2009و همکاران در سال  kyung-Hwcn ch ي در مطالعه

استرپتوکوکوس  يها ياثرآنتی میکروبیال نانوسیلور علیه  باکتر

مورد  MICزانیرا از طریق تعیین م یا کلموتانس و اشرشی

 نقره نانوذرات  MICسنجش قرار دادند و نشان دادند که حد

 60و 50  ترتیب به اشرشیاکلی و موتانس استرپتوکوکوس براي

ppm انجام شده توسط ي در مطالعه نهمچنی )23( باشد. می

petica   که در آن اثر نانوذرات نقره   2008وهمکاران در سال

سودوموناس   هیبر سه سو ار 300ppm را با غلظت  يدییکلو

 دند،یسنج یکلایشیاورئوس  و اشر لوکوکوسی، استافنوزایآئروج

حاصل از  MICریمقاد قیتحق نیارائه شده از ا جیطبق نتا

 31و  32،7  برابر با بیفوق به ترت يها يباکتر هینانوذرات عل

ppm ریمقاد زانیم نیبنابرا )24( .بودMIC  به دست آمده از

یم  رتیمغا نیکار ما متفاوت است که ا جیق با نتایدو تحق نیا

شکل اندازه و نیتفاوت در غلظت و همچن لیبه دل واندت

سورفاکتانت و  بینوع ترک زینانوذرات به کار رفته و ن

تواند بر  ینانوذرات  م يها یژگیو نیباشد لذا  ا دارکنندهیپا

ي در مطالعه نیهمچن موثر باشد.آن   یکروبیضد م تیخاص

Morones  یکه به بررس زین 2005و همکاران در سال 

در سه   ppm 150غلظت با نانوسیلور باکتریالآنتی تیخاص

 اورئوس پرداختند، لوکوکوسیمختلف برروي استاف ي هانداز

 به وابسته نانوسیلور ذراتنشان دادند که اثر باکتریوسیدال  

 افزایش دلیل به باشند کوچکتر ذرات رچهه و باشند می سایز

 در ضمنا  یابد می ها افزایش آن  باکتریایی آنتی اثر تماس سطح

 ذرات مورفولوژي ، اندازهبر عالوه که ه شدداد نشانمطالعه  نای

  )25(.است مؤثر نیز

  Shrivastava در طی تحقیقی اثر  2010و همکاران در سال

 لوکوكاستافی اشرشیاکلی، يبررو را نانوسیلور باکتریال آنتی

اورئوس و سالمونالتیفی موریوم مورد بررسی قرار دادند و نشان 

 دوز به وابسته نانوسیلور ذرات باکتریال دادند که اثر آنتی

 به نسبت منفی گرم هاي علیه باکترياین ذرات  و باشد می

  )26(.ند مؤثرتر مثبت گرم هاي باکتري

،  2008همکاران در سال و  Rupareficaمطالعه  در همچنین

 گونه 4 علیه بر نانوسیلور هاي اثر آنتی باکتریال پارتیکل

  گونه 3 و سوبتیلیس باسیلوس از گونه 3 اشرشیاکلی،

و ضمن تأیید  )27(شد یرساورئوس بر لوکوکوسازاستافی

 نانوسیلورذرات نشان دادند که  Shrivastavaآقاي ي مطالعه

 مثبت گرم هاي باکتري به تنسب منفی گرم هاي باکتري علیه

 جینتا دییدو مطالعه در تا نیحاصل از ا جنتای که است مؤثرتر

  . باشد یما م ریاخ ي مطالعه

  

  نتیجه گیري:

شده و  یدهد که محلول طراح یحاضر نشان م ي مطالعه جینتا

 و نانوسیلور خالص هاي از محلول" Nanex "با نام   يشنهادیپ

داشته و  يشتریب الیباکتر یآنتاثر  تجاري پالس 53 دکونکس

در  یشاخص گرم منف يباکتر هیآن  عل یکروبیاثر ضد م

  .باشد یم شتریگرم مثبت ب يبا باکتر سهیمقا

پالس  53نانوسیلور به همراه دکونکس  محلول هاي نیبنابرا 

 دجدی محلول و کردهآنتی باکتریال یکدیگر را تشدید  اثر

کننده قوي   یماده ضد عفونتواند به عنوان یک   یم  يشنهادیپ

 مصارف در رایج کننده ضدعفونی هاي محلول ینیگزیدر جا

، خصوصاً به منظور عمومی بهداشت و دندانپزشکی و پزشکی

  مطرح باشد.   یمارستانیب ياز عفونت ها يریگ شیپ

  

  
  
  
  
  
  
  



  

هاي شایع دهانی هاي ضد عفونی کننده بر میزان باکتري مختلف نانو سیلور با محلول هاي مقایسه تاثیر نسبت                                                          80

  28 / پیاپی1390تابستان / دوم/ شماره هشتممجله تحقیق در علوم دندانپزشکی/ دوره      

  
  

Refrences:

1-Taiwo JO, Aderinokun GA. Assessing Cross Infection Prevention Measures at the Dental Clinic University College 
Hospital. J Med Sci. 2002 Sep;31(3):213-7. 

2-Saburi A, Fallah F, Dastgiri M .Evaluation of Antimicrobial Effect of  Micro 10 and Deconex 53plus on Dental 
Instruments .J Islamic Dental Association. 2008 Sep; 18(4):49-55.

3-Association Report. Council on Dental Therapeutics: Quaternary Ammonium Compounds not Acceptable for 
Disinfection of Instruments and Environmental Surfaces in Dentistry. J  Am Dent Assoc. 1978 Nov; 97(5):855-6.

4-Lochner N, Malam Y, Seifalian A. Silver Nanoparticle Enhanced Immunoassays: One Step Real Time Kinetic Assay 
for Insulin in Serum. J Pharm Biopharm. 2003 Nov; 56(3):469–477.

5-Liesje S, Bart D , Paul V, Benny F  G Pycke , Verstraete W, Boon N. The Antibacterial Activity of Biogenic Silver and 
its Mode of Action. J Microbial Biotechnology.  2011 Jul; 91(1):153-62.

6-Liu J, Sonshine DA, Shervani S, Hurt RH.Controlled Release of Biologically Active Silver from Nanosilver Surfaces. 
2010 Nov; 23;4(11):6903-13. Epub 2010 Oct 22.

7-Chaloupka K, Malam Y, Seifalian AM.Nanosilver as a New Generation of Nanoproduct in Biomedical Applications.J  
Trends Biotechnol.  2010 Nov;28(11):580-8. Epub 2010 Aug 18. 

8-Sotiriou GA, Pratsinis SE. Antibacterial Activity of Nanosilver Ions and Particles. J Environ Sci Technol  . 2010Sep; 

15(44):65-94.

9- Medina C, Santos-Martinez MJ, Radomski A, Corrigan OI, Radomski MW. Nanoparticles: Pharmacological and 
Toxicological Significance. J Pharmacol. 2007 Mar; 150(5):552-8. 

10-Hsu SH, Tseng HJ, Lin YC. The Biocompatibility and Antibacterial Properties of Waterborne Polyurethane-Silver 
Nanocomposites. J Biomaterials. 2010 Sep; 31(26):6796-808. 

11- De Gusseme B, Sintubin L, Baert L, Thibo E, Hennebel T.Biogenic Silver for Disinfection of Water Contaminated 
with Viruses. J Environ Microbiol. 2010 Feb; 76(4):1082-7. 

12-Morones JR, Elechiguerra JL, Camacho A, Holt K, Kouri JB, Ramirez JT. The Bactericidal Effect of Silver 
Nanoparticles. J Nanotechnology. 2005 Oct; 16(10):2346-53. 

13-Lee HY, Park HK, Lee YM, Kim K, Park SB. A Practical Procedure for Producing Silver Nano Coated Fabric and 
its Antibacterial Evaluation for Biomedical Applications. J Chem Commun. 2007 Jul; 28(28):2959-61. 

14-Vignesh N, Kathe AA, Varadarajan PV, Nachane RP, Balasubramanya RH. Functional Finishing of Cotton Fabrics 
using Silver Nanoparticles. J Nanosci Nanotechnol. 2007 Jun; 7(6):1893-7.

15-Cao XL, Cheng C, Ma YL, Zhao CS. Preparation of Silver Nanoparticles with Antimicrobial Activities and the 
Researches of their Biocompatibilities. J Mater Sci Mater Med. 2010 Oct; 21(10):2861-8. 

16-Woo Kyung J, Hye Cheong  K, Ki Woo K ,So Hyun  K, Yong Ho P. Antibacterial Activity and Mechanism of Action 
of the Silver Ion in Staphylococcus aureus and Escherichia coli Appl Environ Microbiol.J ADA. 2010Sep; 74(21):       
78–107.

17-Carlson C, Nachane RP, Buruntea N, Panzarub K. Unique Cellular Interaction of Silver Nanoparticles: Size-
Dependent Generation of Reactive Oxygen Species.J PhysChem. 2008Oct; 112(43):13608–19. 

18- Wang Q, Yang W, Yang X, Wang K, Huo X.Biosynthesis of silver nanoparticles using sun-dried mulberry leaf.         
J Nanosci  Nanotechnol. 2011 Apr; 11(4):3330-5.

19- Status report. CDA Council on Dental Materials and Devices. Alternative alloys for use in crown and bridge 
procedures.J Can Dent Assoc. 1980 Oct; 46(10):593-8.

20- Kaviya S, Santhanalakshmi J, Viswanathan B, Muthumary J, Srinivasan K. Biosynthesis of  Silver Nanoparticles 
Using Citrus Sinensis Peel Extract and its Antibacterial Activity .J Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2011
Aug; 79(3):594-8. 

21-Rai M, Yadav, A, Gade A. Silver Nanoparticles as a New Generation of Antimicrobials, Biotechnology Advances. 
2009 Jan-Feb;27(1):76-83.



  

  81  و همکارانمحمد نیاکان دکتر 

  28 / پیاپی1390تابستان / دوم/ شماره هشتمشکی/ دوره مجله تحقیق در علوم دندانپز     

22-Virender K. Sharma, Ria A. Yngard, Yekaterina Lin. Silver Nanoparticles: Green Synthesis and their Antimicrobial 
Activities. Materials Science and Engineering. 2008, 152 (3): 22-27

23-kyung-Hwcn cho, Hye Cheong Koo, Ki Woo Kim Ho Park. Antibacterial Activity and Mechanism of Action of the 
Silver ion in Staphylococcus aureus and Escherichia coli, Appl environ Microbiol. J ADA. 2009; 74(7):2171-8.

24-Petica A,Gavariliu A, M.lungue K, Buruntea N, Panzarub K. Colloidal Silver Solutions with Antimicrobial 
Properties.J Material Science. 2008 Feb;15(14):22-87

25-Morones, J., Asharani V. The Bactericidal Effect of silver Nanoparticles Against Staphylococcus Aureus. J 
Nanotechnology. 2005 Sep; 16(19): 213–235

26-Shrivastava S, jyung woo, lungue M. Characterization of Enhanced Antibacterial Effects of Nano Silver Nano 
Particles.J Nanotechnology. 2010 Jan; 25(12):103– 125.

27-Ruparefica A, Black RJ. Silver Colloid Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and there Activity.J PhysChem. 
2009 Feb; 10(12):168–188.



75                                                           مقايسه تاثير نسبتهاي مختلف نانو سيلور با محلولهاي ضد عفوني كننده بر ميزان باكتريهاي شايع دهاني01002003004005006001234567MIC(ppm)MBC(ppm)


ppm




201002003004005006001234567��βϧΎΗϮϣ�αϮ̯Ϯ̯ϮΘ̡ήΘγ�ίϮϨϳ̫ϭή�αΎϧϮϣϭΩϮγ


ϩέΎϤη�Ύϫ�ϝϮϠΤϣ�̵ppm


  
مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/ دوره هشتم/ شماره دوم/ تابستان 1390/ پياپي 28



مقايسه تاثير نسبتهاي مختلف نانو سيلور با محلولهاي ضد عفوني كننده


 بر ميزان باكتريهاي شايع دهاني


دکتر فرید عباسی1 دکتر محمد نیاکان2#,  رویا حامدی 3 الهام  علی اصغر3 دكتر فرهود نجفی 4  دکتر مصطفی فاطمی5


1- استادیار گروه بیماری های دهان دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه شاهد تهران

2- استادیار میکربیولوژی دانشکده ی پزشکی دانشگاه شاهد تهران

3- دانشجوي دندانپزشکی دانشگاه شاهد تهران

4- استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ دانشگاه تهران

5- دانشجوی دکترای تخصصی (PhD) مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی تهران-مرکز تحقیقات و تکنولوژی دندانپزشکی

خلاصه: 

سابقه و هدف: سطوح و تجهيزات پزشكي در مراكز بهداشتي درماني و دندانپزشكي مكرراً در معرض ترشحات عفونی قرار ميگيرند. در مواردی که  امكان استريليزاسيون آنها وجود نداشته باشد از مواد ضد عفوني كننده سريع الاثر استفاده میشود. در اين مطالعه اثر ضد میکروبی محلول  ضدعفونی کنندهی طراحی شده ، تحت عنوان Nanex  ،  با محلولهای خالص نانوسيلور  و دكونكس 53 پلاس  علیه باکتریهای استرپتوكوكوس موتانس و سودوموناس آئروژینوزا مقایسه گردید.

مواد و روشها: این تحقیق به روش تجربی انجام گرفت. برای تعیین غلظت موثر ضد باکتریایی  محلولهای فوق  از تکنیک  رقتهای سریال و روشهای سنجش حداقل غلظت مهار کننده (MIC) وحداقل غلظت کشنده (MBC) استفاده شد و در نهایت رشد باکتریها  مورد تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: برای  باکتری استرپتوكوكوس موتانس میزانMIC  و MBC محلول شماره ی 4 از ترکیب ( Nanex حاوي  100 ppm نانوسيلور و 2درصد دكونكس)  نسبت به ساير محلولها كمتر است. همچنین برای سودوموناس آئروژینوزا محلول شماره 7 Nanex
(حاوي 133 ppm نانوسيلور و 1درصد  دكونكس ) كمترين ميزان MIC و MBC را  نشان داد .

نتیجه گیری: محلول  طراحی شدهی Nanex در مقایسه با محلولهاي خالص نانو سیلور و دکونکس 53 پلاس  اثرضدميكروبي قويتررا نشان داد.

كليد واژهها: ضد عفونی کننده ،نانو سیلور، دکونکس 53 پلاس، MIC ، MBC


وصول مقاله:
21/2/90
اصلاح نهايي:
18/4/90
پذيرش مقاله: 13/5/90

مقدمه:

طي  دهههاي اخير  توجه به شيوع بيماريهاي عفوني و مسري در سراسر دنيا بیشتر شده  است. به منظور کنترل و پيشگيري از انتقال آنها دستورالعملهایی در زمينه مدیریت وکنترل  عفونتها در محيطهاي بهداشتي و درماني ارائه شده است.(3-1) دندانپزشكان و ساير افراد وابسته به اين حرفه، در معرض خطر  انواع عفونتهاي متقاطع قرار دارند.(2) معمولا"در مواقعي كه نيازمند استفاده از وسایل  استریل درمانی باشيم  وامکان  استريليزاسيون با حرارت يا تعويض آنها وجود نداشته باشد از مواد ضد عفوني كننده  موثر و سريع الاثر استفاده ميشود. (8-4) امروزه يكي از ضدعفونی کنندههاي شايع و مصرفی در جامعه پزشکی و دندانپزشکی، محلول دكونكس 53 پلاس  میباشد که حاوی مواد فعال Alkyl propylenediamine- 1.5- bisguasidinuim acetate وN,N- didecyl-n-methylopoly- (oxethyl)- ammonium per opianate است که  نمونهای از نسل جدید ترکیبات چهارتایی آمونیوم بوده و خاصيت ضد باکتریایی(باکتریوسیدال)، داشته و همچنین ادعا  می شود تاثیر ضد قارچی ( فونگیسیدال) نیز دارد(2). خواص ضدميكروبي  ترکیبات نقره، سالهاي مديدي است كه شناخته شده است. (14-9) ، اما اخيراً به دليل  ساخته شدن آن به صورت نانوذرات  که خوشههایی از اتمهاي نقره  به قطر 100- 1 نانومتر هستند ، سطح تماس نقره افزايش يافته و خاصيت ضدميكروبي آن تا بيش از 99 درصد افزایش پیدا کرده است.(19-15) امروزه  از ترکیبات مختلف نانوذرات نقره به عنوان نسل جدیدی از عوامل آنتيميكروبيال براي مصارف مختلف پزشكي استفاده میشود.(22-20) بنابراين به دليل داشتن خواص ضدميكروبي منحصر به فرد محلول حاوي نانوذرات نقره و هم چنين قدرت ضدعفوني كنندگي بالاي ترکیبات دكونكس، محلول جدیدی  تحت عنوان Nanex (تهیه شده از5 رقت مختلف نانو سيلور و دکونکس 53 پلاس)  فرموله شد ، سپس اثر ضدميكروبي آن  با محلولهاي خالص نانوسيلوربا غلظت  200 ppm و دكونكس 53 پلاس 2درصد، از طريق تعيين قدرت مهار رشد باکتریها (MIC=Minimum inhibitory concentration) و قدرت کشتن باکتریها  (MBC=Minimum bactericidal concentration) علیه  دو گونه از باکتری های مهم در ایجاد بیماریهای دهان و دندان شامل: سودوموناس آئروجينوزا و استرپتوكوكوس موتانس مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.بخش های آزمایشگاهی این تحقیق در دانشکده  پزشکی دانشگاه  شاهد و در سال
1390-1389 انجام گردید.

مواد و روشها:

تحقيق به روش تجربي و بشرح زير انجام گرفت.

الف-1) تهیه محلول نانو ذرات نقره: در این مطالعه تجربی، جهت تهیه نانوذرات نقره کلوییدی در مرحلهی اول نیترات نقره   (AgNo3)  تحت یک احیا کنندهی پلی آلدئیدی قرار گرفته و بدین ترتیب  Ag+با دریافت الکترون به Ag  فلزی تغییر پیداکرد. ذرات نقره تمایل به رسوب و تجمع در  کنار هم  داشته که برای جلوگیری ازخوشهای شدن ذرات از یک پلیمر آکریلیک فعال کنندهی سطح در حضور آب استفاده گردید. اثر این فعال کنندهی سطحی موجب کاهش تمایل ذرات نقره در حال احیا برای به هم چسبیدن شد.درنهایت محلول بدست آمده دارای ذرات نقره در اندازهی کمتر از 100 نانومتر بود. جهت تایید اندازه ذرات(intensity) آزمایش بر روی محلول جدید در انستیتو مالورن آلمان انجام گرفت. (23) این محلول حاوی  200 ppm از نانو ذرات نقره با میانگین اندازه ی 6/34 نانومتر بود.

الف-2) تهیه محلول دکونکس 53 پلاس: در این مطالعه از محلول تجاری با نام دکونکس 53 پلاس ساخت شرکت:Borer Chemie-Switzerland  با سری ساخت  N-22330    استفاده گردید.

الف-3) طراحی و ساخت محلول Nanex: محلول جدید  با نام Nanex   از فرمولاسیون ترکیبی  نانوسیلور و دکونکس 53 در پنج رقت مختلف تهیه شد. بشرح جدول1 محتویات 
محلولهای مورد آزمایش نمایش داده شده است.

      جدول1- محتويات محلولهاي مورد آزمايش

		شماره 


محلول

		محتويات



		1

		نام تجاري : دكونكس 2%






		2

		نانوسيلور 200 ppm



		3




		محلول Nanex حاوی 200ppm نانوسيلور و دكونكس 2%

(نسبت 1 به 100) 



		4

		محلول Nanex حاوی 100ppm نانوسيلور و دكونكس 2%

(نسبت 1 به 200) 



		5

		محلول Nanex حاوی 200ppm نانوسيلور و دكونكس 1%

(نسبت 1 به 50) 



		6

		محلول Nanex حاوی 400ppm نانوسيلور و دكونكس 1%

(نسبت 1 به 25) 



		7

		محلول Nanex حاول 133ppm نانوسيلور ودكونكس 1%

(نسبت 1 به 12.5) 





ب) مواد و وسایل: مواد شیمیایی و محیطهای کشت میکروبی به کار رفته در این آزمایش،از شرکت مرک آلمان
  (Merck Co.) و وسایل پلاستیکی از جمله پلیتهای کشت  از شرکت فرازبین طب ایران تهیه شد.

ج) باکتریهای مورد بررسی: در این مطالعه از دو گونه  باکتری استاندارد شامل: استرپتوكوكوس موتانسATCC تهيه شده 35668)) ، سودوموناس آئروجینوزا ATCC( 27853) و از کلکسیون  باکتریها در بخش میکربشناسی دانشکدهی پزشکی  دانشگاه شاهد  استفاده گردید.

د) سنجش میزان MIC وMBC  :این تحقیق به روش 
رقتسازی سریال در لوله های آزمایش بر اساس پروتکل CLSI در دمای 25 درجه آزمایشگاه انجام گرفت و حداقل غلظت مهاری( MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) نانو ذرات نقره کلوییدی در غلظت   200 ppm  ، دکونکس 53 پلاس 2درصد و محلول های ساختگیNanex   در 5 رقت مختلف از محلول های فوق،  برای باکتریهای مذکور انجام و نتایج بررسی شد. 

د-1) روش تعیین مقدار MIC

 MIC، حداقل غلظتی از ماده  ضد میکروبی  است که مانع از ایجاد کدورت حاصل از رشد باکتری در محیط کشت  میکروبی مایع ( Broth)  میشود. بعد از بررسی اثر ضدباکتریایی ، نمونههای دارای اثر بازدارندگی به روش ماکرودایلیوشن اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفتند تا مقادیر MIC  آن ها بدست آمد . برای این منظور رقتهای سریال (خالص و100-133-200-400 میکروگرم در میلیلیتر) در 2 میلی لیتر محیط  کشت مایع مولرهینتون براث (Muller Hinton Broth) تهیه گردید. متعاقبا از سوسپانسیون تازه باکتری با کدورت  برابر 5/0 استاندارد مک فارلند ( برابر 108×  5/1 باکتری در میلی لیتر)  مقدار 20 میکرولیتر به هر لوله محیط کشت اضافه شد. سپس لولهها به مدت 24 ساعت در دمای 35 درجه سانتیگراد در انکو باتور قرار گرفت و شمارش  تعداد باکتری ها در زمان 24 ساعت بعد از انکوباسیون  نیز انجام  شد .

د-2) روش تعیین مقدار MBC

MBC ،حداقل غلظتی از ترکیب مورد بررسی است که حداقل باعث کاهش تعداد  باکتریها بعد از بیست وچهار ساعت به حدود یک هزارم تعداد باکتریها در زمان صفر شود. روش تعیین مقدار MBC تقریبا شبیه به روش تعیین MIC است. با این تفاوت که از غلظت لوله MIC به بالا، عمل شمارش باکتریها به روش   رقتهای متوالی صورت گرفت .

يافتهها:


مقادیر MIC و MBC اين  7 محلول  علیه باکتریهای فوق در نمودارهای 1و2 نشان داده شده است. برای  استرپتوكوكوس موتانس  میزان  MIC و MBC محلول شماره 4 (حاوی100  ppm   نانوسيلور و 2درصد  دكونكس 53 پلاس) در مقایسه با  ساير محلولها كمتر بوده و در ضمن میزان آن ها تقریبا" با هم برابر شدند:  5 ppmو این میزان معادل  2/1 مقادیر MIC و MBC محلول هاي خالص دکونکس 2 درصد (محلولشماره1) و نانوسیلور
200 ppm   (محلول شماره 2)بود.





   نمودار1- میزان  MICو MBC هفت محلول مورد آزمایش علیه         استرپتوكوكوس موتانس .مقادیر MIC  هفت محلول فوق با MBC برابر   می باشد و لذا نمودار های آنها بر یکدیگر منطبق شده است.
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همچنین برای باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا، همان طور که در نمودار 2 نمایش داده شده است ،  محلول شماره  7 ( حاوی 133 ppm نانوسيلور و 1درصد دكونكس) در مقایسه با ساير محلولها كمترين ميزان MIC و MBC را دارا است.
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     نمودار2- ميزان MIC و MBC  سودوموناس آئروژينوزا بر حسب نوع محلول 

1ppm) = ,  MIC8/5 =  MBC)   و میزان MIC محلولهاي خالص دكونكس 2درصد و نانوسيلور200 ppm به ترتيب حدود 100 كه 26 برابر بیشتر از محلول شماره 7 
میباشد


میزان MBC محلولهاي خالص دكونكس 2درصد و نانوسيلور 200 ppm به ترتيب حدود  86  که  17 برابر بیشتر از MBC محلول شماره 7 بود (بالا بودن حد این شاخص ها نشانگر کم تاثیر بودن ماده میباشد).01002003004005006001234567MIC(ppm)MBC(ppm)


ppm




درضمن  نتایج حاصل از مقایسه MIC وMBC بين دو محلول  دكونكس خالص 2درصد (شماره 1) و نانوسيلور خالص  200 ppm (شماره 2) نشان داد كه در مورد استرپتوكوكوس موتانس میزان MIC و MBC محلول شماره 1و2 برابر با یکدیگر و معادل 10 ppm میباشد،

اما برای باکتری سودوموناس آئروژینوزا، MIC و MBC محلول خالص دکونکس به ترتیب 4 و 5 برابر بیشتر از محلول خالص نانوسیلور 200ppm است. در نمودارهای3 و4 مقایسهی مقادیر MBCوMIC بر حسب باکتریهای مورد بررسی به تفکیک هفت محلول مورد آزمایش نشان داده شده است. 



  نمودار 3- مقايسه مقادير MBC بر حسب باكتريهاي 


                              مورد بررسي با تفكيك نوع محلول 




نمودار 4- مقايسه ي مقادير MIC بر حسب باكتري هاي 


                      مورد بررسي به تفكيك نوع محلول 

بحث:

در اين تحقیق نشان داده شد كه ترکیب نانوسیلور و دكونكس اثر قدرت افزایی روی هم داشته لذا خواص ضد میکروبی یکدیگر را تشدید می کنند، مخصوصاً در مورد سودوموناس آئروژینوزا  اثر ضد باکتریایی  به شدت افزایش پیدا کرده بود.  از طرفی در این باکتری  میزان MIC و MBC  محلول نانوسيلور خالص 200  ppm   از دكونكس2 درصد  نیز كمتر  بود اما در مورد استرپتوكوكوس موتانس مقادیر MIC و MBC  محلول نانوسيلور خالص 200ppm  و دكونكس2درصد تقریبا"با یکدیگر برابر بود. بنابراين محلول

نانوسيلور خالص اثر آنتي ميكروبيال مساوي وحتي در مواردي بيشتر از دكونكس 53 پلاس دارد همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که تاثیرنانوسیلور علیه باکتریهای گرم منفی از گرم مثبت بیشتر میباشد. در مطالعات خارج و داخل كشور تحقيق مشابهي در مورد مقايسه اثر آنتيباكتريال محلول نانوسيلور و دكونكس از طريق تعيين MIC و MBC  به صورت توام صورت نگرفته است و مطالعات انجام شده عمدتاً به بررسي اثر ضدميكروبي محلول نانوسيلور پرداختهاند.(12،23) 

در مطالعهي  kyung-Hwcn chو همكاران در سال  2009 ، اثرآنتي ميكروبيال نانوسيلور عليه  باکتریهای استرپتوکوکوس موتانس و اشرشيا کلی را از طريق تعيين میزان MIC مورد سنجش قرار دادند و نشان دادند كه حد MIC ذرات نانو نقره براي استرپتوکوکوس موتانس و اشرشياكلي به ترتيب  50 و 60 ppm ميباشد.( 23) همچنین در مطالعهی انجام شده توسط petica  وهمکاران در سال 2008  که در آن اثر نانوذرات نقره کلوییدی  را با غلظت  300 ppm را بر سه سویه  سودوموناس آئروجینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس  و اشریشیاکلی سنجیدند، طبق نتایج ارائه شده از این تحقیق مقادیر MIC حاصل از نانوذرات علیه باکتریهای فوق به ترتیب برابر با  32،7 و 31 ppm بود. (24) بنابراین میزان مقادیر MIC به دست آمده از این دو تحقیق با نتایج کار ما متفاوت است که این مغایرت  می تواند به دلیل تفاوت در غلظت و همچنین اندازه و شکل نانوذرات به کار رفته و نیز نوع ترکیب سورفاکتانت و پایدارکننده باشد لذا  این ویژگیهای نانوذرات  میتواند بر خاصیت ضد میکروبی  آن موثر باشد. همچنین در مطالعهي Morones و همكاران در سال 2005 نیز که به بررسی خاصیت آنتي باكتريال نانوسيلور با غلظت 150  ppm  در سه اندازهي مختلف برروي استافیلوکوکوس اورئوس پرداختند، نشان دادند كه اثر باكتريوسيدال  ذرات نانوسيلور وابسته به سايز ميباشند و هرچه ذرات كوچكتر باشند به دليل افزايش سطح تماس اثر آنتي باكتريايي  آنها افزايش مييابد  ضمنا در این مطالعه نشان داده شد كه علاوه براندازه ، مورفولوژي ذرات نيز مؤثر است.(25)

  Shrivastavaو همكاران در سال 2010 در طي تحقيقي اثر آنتيباكتريال نانوسيلور را برروي اشرشياكلي، استافیلوکوک اورئوس و سالمونلاتيفي موريوم مورد بررسي قرار دادند و نشان دادند كه اثر آنتيباكتريال ذرات نانوسيلور وابسته به دوز ميباشد و این ذرات عليه باكتريهاي گرم منفي نسبت به باكتريهاي گرم مثبت مؤثرتر ند.(26)

همچنين در مطالعه Ruparefica و همكاران در سال 2008 ، اثر آنتي باكتريال پارتيكلهاي نانوسيلور بر عليه 4 گونه اشرشياكلي، 3 گونه از باسيلوس سوبتيليس و 3 گونه  ازاستافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد(27) و ضمن تأييد مطالعهي آقاي Shrivastava نشان دادند كه ذرات نانوسيلور عليه باكتريهاي گرم منفي نسبت به باكتريهاي گرم مثبت مؤثرتر است که نتایج حاصل از این دو مطالعه در تایید نتایج مطالعهی اخیر ما میباشد. 

نتیجه گیری:


نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد که محلول طراحی شده و پیشنهادی  با نام " Nanex "از محلولهاي خالص نانوسيلور و دكونكس 53 پلاس تجاری اثر آنتی باکتریال بیشتری داشته و اثر ضد میکروبی آن  علیه باکتری شاخص گرم منفی در مقایسه با باکتری گرم مثبت بیشتر میباشد.

 بنابراین محلول های نانوسيلور به همراه دكونكس 53 پلاس اثر آنتي باكتريال يكديگر را تشديد کرده و محلول جدید پیشنهادی  میتواند به عنوان يك  ماده ضد عفونی کننده قوي  در جایگزینی محلولهاي ضدعفوني كننده رايج در مصارف پزشكي و دندانپزشكي و بهداشت عمومی، خصوصاً به منظور پیشگیری از عفونت های بیمارستانی مطرح باشد.  
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