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حساس کردن اشریشیا کالی  O157:H7به شرایط اسیدی
بهوسیله کیتوزان و نانوکیتوزان
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 -2دانشیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

تاریخ دریافت 25 :مرداد 1393

تاریخ پذیرش 30 :خرداد 1394

چکیده :کیتوزان ،یک پلیمر غیرسمی که از داستی سال یون کیتین بهد تس میآید ،به دلیل استفادههای تجاری فراوانی که در صنایع
غذایی دارد توجه زیادی را به خود جلب کرده ا .تس در تحقیق حاض زوتیک ییاناوت ر ا یک تارذونان و ن ت ساسح رد نازو

اشریشیا کالی  O157:H7به pHهای پایین مورد ارزیابی قرار گرف .ت به این منظور ولس لللها ای اشریش یالک ای

ندرک

     

 O157:H7در

ط  TSBبا  pHبرابر با  4و  5ایجاد شده بهوسیله اسیدهای کلریدریک و استیک با غل تظ ها ،رفص ی     0/1 ،0/ 05و  0/2درصد
محی 

کیتوزان و نانوکیتوزان به مدت یک ساعت مواجه گردید .کیت ر یصخشم یبورکیمدض رثا نازو ا د  ر     pHبرابر  5نشا دن ن اد ما  ا    
نانوکیتوزان در غل تظ  0/2درصد سلولهای اشریشیا کالی  O157:H7را به این  pHحساستر کرد .اثر ضدمیکروبی کیت و نازو

نانوکیتوزان با کاهش  pHبه  4افزایش یافت بهگونهای که در این  ،pHکیتوزان در غل تظ  0/2درصد و نانوکیتوزان در غل تظ های

 0/1و  0/2درصد اثرات ضدمیکروبی قابل توجهی را علیه اشریشیا کالی  O157:H7نشان دادند بهطور کلی اثرات ض یبورکیمد

بیشتر نانوکیتوزان نس تب به کیتوزان احتما ًالًال به دلیل افزایش سطح آن و در نتیجه افزایش تمایل آن نس تب به سلولهای باکتری مییی-
باشد .نتایج رنگ آمیزی فلورسانس نشان داد که کیتوزان و نانوکیتوزان اثرات ضدمیکروبی خ  اب ار دو ا رد لالتخ

سلولی باکتری ایجاد میکنند.

کلمات کلیدی :اشریشیا کالی  ،O157:H7کیتوزان ،نانوکیتوزان ،مقاومت اسیدی
*نویسنده مسئول :مهدی زارعی

آدرس :گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن0917 2032 14 1 :

پست الکترونیکzarei@scu.ac.ir :

ءاشغ درکلمع      
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مقدمه
يك توزان مشتق دا نیمود نیتیک .تسا نيتيك هليتس      
پلیسا رف دیراک اوا جوم ن و رد د دعب تعیبط

زلولس زا     

بسیار حساسند و بعضی از مقاومت با الالال یی برخوردارن ،د
اما بطور كلی اسیدهای آلی از اثر ضدمیكروبی با تال ررری
نس تب

به اسیدهای معدنی برخوردارند .مطالعات مختلف

ا .تس این پلیمر زیستی تو دعت طس اد گرا یدایز  ا مسین     
زن م زتنس هد یییییی یش و دو تلکسا رد روفو هب یجراخ   

       

نشا ك تسا هداد ن ههههههههه ه اشریشیاالک  یییییی ی  O157:H7از

خس تتت پو تس ا یم و گنچرخ نوچ ین گ ،و رشح ا ،ت

        

زنده مانی در شرایط اسیدی میباشد اگر چه  هك ممی ییزان

چها مخم و  رر رررهام تفای  ی ییی یییش .دو
دی راو هههی راق یلولس چچچ چ
بنابراین دسترسی به کیتین و کیتوزان به فراوان و رسیم ی
ل دارا
همچنین مقرون ب نازوتیک .تسا هفرص ه      ب د ه للیل ل
بودن ویژگیهایی مانن تیلاعف د   

ضدم میکروبی ،فعالی تتت

آنتتتیاکس سسیدانی ،غیرس مم می ب ،ندو    اثرات    ض راقد چچچ ی و
توانایی تشکیل بیوفیلم به عنوان یک افزودن ننی خ ارو کککی
و نگهدارندهی محصوالت غذایی مورد توجه بسیاری از
مح قق ین قرار گرف رایسب تاعلاطم و ت ی رد 

هنیمز نیا      

انجام و کاربردهای وسیعی برای آن تعریف ش سا هد تتتتت
(.) 19 ، 16 ،8 ،7 ،6

اشریشیا کالی  O157:H7از پاتوژنهای مهم غذایی

میباشد كه از انواع مختلفی از مواد غذایی نظیر گوشت
و محص ریش و یتشوگ تالو

       و محص بل تالو ننن ن ننن ی

جداسازی شده ا تس  .این باکتری عام تیلوک داجیا ل    
خونریزی دهنده و سندرم همولیتیک اورمیک در انسان

مقاومت اسیدی باالیی برخوردار ا تس

و قادر به رش و د

این تحمل اسیدی به نوع اسید بكار رفته نیز بستگی دارد
( .) 18 ، 10 ،9از طرف دیگر در برر یققحم رگید یس ننننننن
نشان داده شده ا تس
باعث    حسا سسس

عب زا هدافتسا هك ضض ض ضضضضی از تركیبات ت
ت

ش تكاب ند رررر رریهااا ب رش ه ااااایط ا سسس یدی

میگردد .با توجه به مورد ذکر شده ،میتوان با هدافتسا    
توأم از یك ا سسس ید و تركی ببب ی خاص

شهاك ثعاب هك     

یگردد اث  دض تار مم مممیكروب ببی
مقاومت اسیدی باكتری م 
ب تهب بتارم ه رررررر ری را در مقایسههه باا فتس ا هد ا ا ز سسسسسسس ید به   
تنهایی بد تس

آورد .به عن لاثم ناو     Barkerو  Parkدر

سال     1002نشا اد ن دند تا هك  ا و لون       
حساس ش ند

 EDTAباعث   

لیستررریا مونو سسس ایتوژنز ب ش ه رر رررایط ا سسس یدی

ایجاد شده توسط اسیدهای مختلف میگردند (Pan .)2

و همکاران نیز در سال  1 01 2بیان کردند که کیتوزان با
اخ رد لالت

شغ درکلمعا  کیتکال یلولس ءا دیس

        

یها باعث افزایش میزان مرگ آنها گردید ( .) 20
باکتر 

میباشد .توانایی ای یین با تك ررری در رشد و زندههما ین در

بنابراین تحقیق حاضر با ه فد

كنترل این باكتری در م ذغ داو ااااایی معط  ددرگ فو (( (((،9

وسیله کیتوزان و نانوکیتوزان انجام گردید.

بسیاری از پاتوژنهای غذایی ،اسیدی كردن مواد غذایی

مواد و روش کار

شرایط اسیدی باعث گردیده ا تس

كه توج  ه ززز ی ییادی به

 .) 18 ، 10از جمله روشهای متداول جه دشر لرتنك ت    
بوسیله اسیدهای آلی میباشد كه این ا سسس یدهای آل للی ی ییا
در نتیجه فرایند تخمیر در مواد غذایی ایجاد میییش و دنو
یا اینكه به مواد غذاایی اف م هدوز یی یییش نو ددد ( .)4مقاومت
ا سسس یدی پاتوژنه اای غذااایی مختل رش هب تبسن ف ا ااا ااایط
اسیدی متفاوت ا تس  ،بعض ضضی نس رش هب تب ااااااایط ا سسس یدی

     

ی امکا ساسح ن
ارزیابی ی

کردن اشریشیا کالی  O157:H7به ش دیسا طیار ی ب  ههه هههه-

تهیه کیتوزان از پوسته میگو
به منظور تهیه کیتوزان ،در ابت دقا اد ا  هب م ا رختس اج     
کیتین از پوستهی میگو گردید .بدین منظور ابتدا پوسته-
های میگوی جمعآوری شده با آب شس د و هت ررر آون با
یگ و کشخ دار
دمای  50درج تناس ه یی یی

د سپس

ررر ررررها نو
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یزدای داوم فذح و ی    
خرد شدند .سپس به منظور کانی ی

درصد کیتوزان در  0/ 02موالر بافر استات (  0/ 02م رالو

    

استیک اسید و  0/ 02موالر سدیم ا و )تاتس  0/1م رالو

حذف پروتئین از پوستهها کی دوس لولحم زا  لامرن      

نمک طعام با دستگاه ویسکومتر تعی و دیدرگ نی

سپس    

استفاده گردید .در نهایت پس از چندین مرحله شستشو

ب سا ر ا لداعم س هههههه ه  Mark-Houwink-Sakuradaمیزان   

مع کیردیرلک دیسا زا یند       

 0/ 25نرما و ل

روظنم هب

   

وزن مولکولی کیتوزان محا بس ه گردید .در این معادله η

با آب و رساندن  pHکیتین ب هب یثنخ تلاح ه روظنم

رنگبری و بهبود کیفیت رنگ آن ،از اتانول  96درجه

Kوα

می رب یتاذ هتیزوکسیو ناز تنس بسح ییییییی یییییی ،زیوپ
-3

 1/ 81 × 10و  0/ 93و M

به مدت  30دقیقه استفاده گردید .کیتین تهیه ش سپ هد   

اعداد ثابت و به ترتیب برابر با

از خشک ش هب لیدبت تهج ،نوآ رد ند هب نازوتیک       

وزن مولکولی کیتوزان بر حسب دالتون میباشد (.)21

وسیله محلول غلیظ سود داستیله گردید .بدین منظور هر
گرم از کیتین با  15میلیییلیت دوس لولحم ر      50درصد
مخلوط گردید و به م تد

 20سا یامد اب نوآ رد تع    

 70درجه سانتیگراد ق  سپ .دش هداد رار از ا تدم نی

    

مخلوط حاصل از پارچهی تنظیف عبور داده شد و ابت اد
کبا بآ اب ر   
با م عم بآ یدایز رادق م سپس و یلو ی ککککک ککککک
مقط سش ر تتتتت وش یدرگ و د ت ا       pHخنث رگ داجیا ی د .د      
کیتوزان حاصل در آون خشک و سپس بهوسیله آسیاب
پودر گردید (.) 24 ، 23 ،1

[η] = KM

تبدیل کیتوزان به نانوکیتوزان و تعیین ان هزاد
ذرات
ت زوتیک لیدب ازوتیکونان هب ن ان ر هب  و نویسالژ ش    
یونوتروپی نیدب .دیدرگ ماجنا ک روظنم   

کیتوزان
جهت تعیین درصد داستی سال یون کیت تسد هب نازو

  

آمده از روش آنا زیل فتسا یرصنع ا رد .دیدرگ هد نیا     
روش میزان عناصر کربن و نیتروژن کیت هدش هیهت نازو    
بهوسیله دستگاه آنالیز عناص  ر (( Elemental Analyzer,

 )PerkinElmer, Model 2400SIIان زاد هههگی اب و یر   
       استی و هبساحم نویسال   

سپس با کسر از عدد  ،001درص  نویسالیتساد د ن هنوم    
محا بس ه گردید ( .) 26

DA % = [(C/N – 5.14) / 1.72] 100

جه یعت ت ی کلوم نزو ن ول  هیهت نازوتیک ی ششششششششش ش شششده از

ارتباط ب کلوم نزو و یتاذ هتیزوکسیو نی ول فتسا ی ا هد      
گردید .بر ای نازیم ساسا ن کی لولحم هتیزوکسیو       

  

     

         4میلیییلیتر  

محلول سدیم تریپلیفسفات دو درص هب د     001میلییی-
لیتر محلول کیت ه یور رب هک نازو

مزن مغناطیس رد ی
مممم مممم

حال هم زدن بود ،افزوده شد و عمل ه  هب ندز م مم م ممممدت
دو سا دا تع ا ی هم ا  سپ تف از تدم نیا لولحم

تعیی دصرد ن دد ددداستیالسی و نو و لوکلوم نز ی     

ا دصرد ،ریز هلداعم زا هدافتس

α

نانوکیتوزان ب تدم ه   

     

       

 10دقی روتاکینوس هاگتسد رد هق    

قرار گرفت و در نهایت محلول نا رد لصاح نازوتیکون   
آون خشک و نانو ذرات کیت یدرگ یروآ عمج نازو د    
( .)5به منظور تعیین مشخصات نانوکیتوزان تولی ،هدش د   
توزی تز لیسناتپ نازیم عا و 

     

اندا ان هز ن یک تارذو ت نازو       

بوسیله دستگاه زتاسا  رزی (( Zetasizer Nano-ZS-900,

 )Malvern Instrumentsاندازهگیری گردید.
میکروارگانیسم

باکتری اشریشیا کالی ATCC 43895 ( O157:H7

) که به صورت کشت ذخیره حاوی گلیسرول در دمای

یگراد نگهداری میییش اعف تهج ،د للل لللل-
 - 20درجه سانت 

سازی به مح طی

) Tryptic Soy Broth (TSBمنت و لق
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ب تدم ه     

 35درجه   

 20سا مد اب روتابوکنا رد تع ای       

سانتیگراد نگهداری شد.

اسیدهای کلریدریک یا اسید ا ،دوب هدش داجیا کیتس     
تلقیح گردید .قبل از تلقیح به منظور تعیین تعداد اولیهههی

آماده کردن مایهی تلقیح
میزان     001میکرولیت  ر از یواح تشک طیحم     

باکتریهای تلقیح شده ،مایهی تلقیح پس از رقیقسا یز

       

میکروارگانیسم فعال ش هب هد     5میلیییلیت یحم ر طط ططط TSB

تلقیح شد و در دمای  35 ˚Cانکوبه شد و بعد از گذشت
 24ساعت ،اقدام به رقیقسازی متوالی و کش یحطس ت

  

کشت شمارش و محا بس ه گردید .ای هس رد شیامزآ ن   
  

 24سانا تهج .دیدرگ صخشم تع ج شیامزآ ما ات           
بعدی با رقیقسازی کشت  24ساعته ،دوز منا بس
( ) 10 6 CFU/mLتهیه شد (.)72

تل حیق

انکوباتور با دمای  35درج دش هداد رارق دارگیتناس ه و   

سه تکرار صورت گرف .ت
وزان بر   
بررسی ک رثا  ی ن و نازوت ان تیکو وووو و ووو ووو
نفوذپذیری غشاء سلولی در باکتری
بدین من امه روظ نن نننگون رکذ لبق تمسق رد هک ه

    

گردید محیط کشت  TSBا ظلغ یواح لیرتس تتتتتتت های
صفر 0/1 ،0/ 05 ،و  0/2درصد از کیتوزان و نانوکیتوزان

بررسی تأثیر کیتوزان و نانوکیتوزان بر مقاومت
اسیدی اشریشیا کالی O157:H7

بدین من دتبا روظ ا ا ولحم ز ل ود  د صر د  نازوتیک  وو ووو وووووو

نانوکیتوزان در اسید استیک یک درصد؛ که عدم وجود
باکتری در آنها با کشت ب یذغم راگآ طیحم یور ر     
مش یدرگ صخ د تهج بسانم نازیم هب ؛دوب ه هیهت    

ت ی رد تعاس ک   
محیطهای  TSBتلقیح ش دم هب هد تتت تتت

محیط آگار مغذی گردید .کلیهی آزمایشات در حداقل

سپس تعداد باکتریها لیم ره رد هدنز ی یی یی یییییلیت طیحم ر   
تکرار انجام گردید .با این عم دعت ل اد سپ یرتکاب 

متوا یور رب یل حم ی گآ ط ا .دیدرگ تشک یذغم ر      

نمونه مجدد ًاًا اقدام به رقیقسازی متوالی و کشت بر روی

 36 - 48سا و دندش هبوکنا تع

زا

       

سپس ب ب دادعت نییعت روظنم ه ا رتک ییییی ییییییها  دوجوم ی در   

بر روی محیط کشت آگار م یلپ .دیدرگ یذغ تتتتتتت ها رد 
ی  35 ˚Cب تدم ه   
دمای ی

کیتوزان یا نانوکیتوزان با  pHبرابر با  4یا  5که بهههو هلیس

     

      

غلظ تتت ها،رفص ی       0/1 ،0/ 05و  0/2درص طیحم هب د      
کشت    TSBا هدوزفا لیرتس شد .اب سپس ا هدافتس از           
اسیدهای کلریدریک ( 5موالر) و استیک ( 17 /4موالر)
که بهوسیله فیلتر سرنگی ا ندوب هدش لیرتس دpH     ،های
طها ریخذ ی هه هههی تهی ،هدش ه   
مورد نظر ( 4و  )5در محیط ط

ایجا همادا رد .دیدرگ د یرتکاب              اشریشیا الک  یییییی ی

 O157:H7با دودح حیقلت زود          10 6 CFU/mLبه    10
میل یی یلیتر    مح طی     TSBحا ظلغ یو تتتتتت ها فلتخم ی    

که بهوسیله ا و کیتسا یاهدیس

هب کیردیرلک

رسانیده شده بودن یدرگ هیهت ،د د سپس  .ا تشک ز

    pH=4

24

    

ساعته باکتری که در فاز سکون رشد قرار داشت ،مقدار
طهای
 001میکرولیتر به  009میکرولیتر از هر یک محیط ط
ذکر شده اضافه گردی .د یحم نیا ططط ططططها کی تدم هب 

   

ساعت در دمای  35درجه سانتیگ رق دار ار اد  د .دندش ه   
در ادامه اتیدیوم برومای تظلغ اب د   

 001میکروم رب لو   

لیتر به آنها افزوده شد و به مدت  10دقیقه در دمای 35
درجه سانتیگراد قرار داده شدند .فیرتناس سپس ی رد ژو   
دور  00 0 14دور در دقیقه به مدت  5دقیقه انجا و دش م
رسوب باکتری حاصل بهوسیله سرم فیزیولوژی ا لیرتس
شستشو گردید .این عمل سه بار تکرار گردید تا اضا یف
اتی و هتسش دیامورب موید     

ح  و ددرگ فذ د تیاهن ر       

رسوب باکتری در حجم یک میلیلیتر یژولویزیف مرس   
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استریل غوطهورسازی گردی .د دنا روظنم هب از هههه هههههگی یر

یونوتروپیک و بهوسیله محلول تریییپلیییفس میدس تاف   

میزان نور فلورسانس ساطع شده از هر یک از نمونهههها،

انجام پذیرف .ت آنالیز ان زوتیک لیدبت ،تارذ هزاد ا هب ن    

مقدار  002میکرولیتر از هر نمونه در میکروپلیت استریل

ذراتی در ان زاد هههی نا یگنایم اب ون ن      801/6نا اب و رتمون   

تخت ریخته شد و میزان نور فلورسا ش عطاس سن ددد دددده در

پتانس ح رد اتز لی د دو         + 49 /5میل ر تلو یا شن  ا د ن اد   

   

طول موج تحریکی  394نا یعطاس جوم لوط و رتمون     

(تصویر .)1

 736نانومتر بو هاگتسد هلیس    Multimode microplate

 reader, Synergy HT, BioTekاندازهگی .دیدرگ یر

تأثیر کیت دنز رب نازوتیکونان و نازو هههه هههههم نا ی ی
ی

این آزمایشات در سه تکرار صورت پذیرفت (.) 22 ،2

اشریشیا کالی  O157:H7در شرایط اسیدی

آنالیز آماری

نانوکیتوزان بر زندهما ین اشریش الک ای یی ییی  O157:H7در

در این مطالعه تأثیر غل تظ ها زوتیک فلتخم ی ا و ن

نتایج با استفاده از نرماف راز  SPSSو آزم رامآ نو یی ییی
 One-Way ANOVAوIndependent Samples T-

 Testمورد ت زج یه و تحلیل قرار گرف .ت

خصوصیات کیتوزان و نانوکیتوزان تهی هدش ه   
از پوسته میگو
        
 45 / 111و

 8/ 359درصد بود که با جایگزین کردن ای رد ریداقم ن   
معادل نویسالیتسا دصرد ،هطوبرم ه

       14 /9درص و د

درنتیجه درصد داستی سال یون کیت ،هدش هیهت نازو     85 /1
درص نزو نییعت تهج نینچمه .دیدرگ صخشم د

       

   

مولک زوتیک یلو ا  ،ن ا بترا ز ا ذ هتیزوکسیو نیب ط ا یت             
محل زوتیک لو ا  ن و نزو  مممم مولک فتسا یلو ا ب .دیدرگ هد ا   

    

توجه به اینکه می ولحم هتیزوکسیو ناز ل کی  دصرد      
کیتوزان در اسید استیک ی اب ربارب دصرد ک     578 / 81
سنتیپویز بود ،بر اساس معادل یلوکلوم نزو ،هطوبرم ه    
کیت یهت نازو ه دش  ه ودح د

سا ب دروم تع ر رق یسر ا هنوگنامه .تفرگ ر

کککککککککککک ک ککک ه در

ایجاد شده توسط اسید ا نعم یرامآ توافت ،کیتس یییی ییییی-

داری ب نی     4غل شم نازوتیک شیامزآ دروم تظ ا هده

        

نگردید (  .)p < 0/ 05بنابراین میتوان گفت که کیتوزان

آنالیز عنصری اندازهگیری گردید .در ای زیم شور ن ان   
کربن و نیتروژن در نمونه کیتوزان ب رت ه تتیب

اسیدهای استیک و کلریدریک در طی مدت زمان یک
جدول  1مشاهده میشود ،در محیط  TSBبا  pHبرابر 5

نتایج

درص  د ددداستی زوتیک نویسال ا شور هب هدش هیهت ن

محیط کشت  TSBبا pHهای  4و  5ایجاد ش طسوت هد   

        038کیلودالت صخشم نو     

گردید .تبدیل کیتوزان به نانوکیتوزان به روش ژ سال ییون

تا غل تظ

 0/2درص ریثأت د ی سا تمواقم رب  ی ید این

باکتری ندارد .این در حالی ا تس
محیطی ،غل تظ

    

ک طیارش نیمه رد ه    

 0/2درصد نا شهاک ثعاب نازوتیکون    

معنیداری در تعداد سلولهای زنده با هسیاقم رد یرتک   
با غل تظ های کمتر و گروه کنترل (غل تظ

صفر) گردید

(  .)p > 0/ 05در مقایسه کیتوزان و نانوکیتوزان نیز م یی ییی-
توا ظلغ روضح رد هک تفگ ن تتتتتتتتتتتتت های   

 0/ 05و 0/1

درصد ،اگ ولس دادعت هک هچ ر للل للللللللها رامیت رد هدنز ی    
نانوکیتوزان کمتر از تیمار کیتوزان بود ،اما توافت نیا     
از لحا نعم یرامآ ظ یییییی یییدار ن  دوب (( (  .)p < 0/ 05اما رد    
حضور غل تظ

 0/2درص دعت د اد ولس  لللللللها رد هدنز ی   

یداری کمت رامیت زا ر     
تیما ان ر ن تیکو و نعم روطب ناز یییییییی یی

کیتوزان بود (  .)p > 0/ 05در م طیحم درو   

 TSBبا pH

52

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره دوازدهم ،شماره اول ،5931 ،پیاپی 23

برابر  5ایجاد ش دیرلک دیسا طسوت هد ری ن ک یز نتا جی       
مشابهی بهد تس

آمد (جدول .)1

در محیط  TSBبا  pHبرابر  4ایجاد شده توسط اسید
استیک (جدول  )2تعداد باکتریها تروص رد هدنز ی    

معنیداری کمتر از سایر غل تظ های مورد آزما دوب شی   

(  .)p > 0/ 05اما در صورت استفاده از نانوکیتوزان تعداد
سلولهای زن امیت رد هد رر رررهای  0/1و  0/2درص روطب د   
 0/ 05درص دوب د     

معن یی یداری کمت و لرتنک رامیت زا ر     

 0/2درصد کیتوزان ،بطور معنیییداری

(  .)p > 0/ 05در مقایس ن و نازوتیک ه ان زوتیکوا زین ن            

کمتر از سایر غل تظ ها  دوب شیامزآ دروم ی (((( ((((( > 0/ 05

مشاهده گردید ک دعت ه اد ولس  لللللللها روضح رد هدنز ی    

استفاده از غل تظ

 .)pای  یلاح رد ن ا تس رد هک

تروص فتسا ا زا هد

          

ناشم رب هوالع نازوتیکون ا ده هههههه هههی کا نعم شه یییی یدار در
 0/2درصد در

تعداد باکتریهای زنده در حضور غل تظ

مقایسه با تیمار کنترل و غل تظ های  0/ 05و  0/1درص ،د
در حضور غل تظ

 0/1درصد نیز کا نعم شه یی یییداری در

تعداد با رتک یییها اب هسیاقم رد هدنز ی تنک رامیت ر و ل     
غل تظ

 0/ 05درصد مشاهده شد (  .)p > 0/ 05در مقایسه

کیتوزان و نانوکیتوزان نتا اد ناشن جی د تیکونان هک  و ناز     
در غلظ تتت های     0/1و  0/2درص یبورکیم دض رثا د         
بیشتری را علیه اشریشیا کالی  O157:H7دارد ،بط یرو

ک س دادعت ه لللللل لولها امیت رد هدنز ی رررررر رهای     0/1و 0/2
درصد نانوکیتوزان بطور معنیداری کمت امیت زا ر رر رررهای
مشابه حاوی کیتوزان بود ( .)p > 0/ 05

در محیط  TSBبا  pHبرابر  4ایجاد شده توسط اسید
کلریدریک (جدول  )2نیز تعداد با رتک یییها رد هدنز ی   
ص فتسا ترو ا هد ا تظلغ ز       

غل تظ های  0/1و  0/2درصد نا نعم روطب نازوتیکون ییی یییی-
داری کمتر از غل تظ های مشا  دوب نازوتیک هب ((( (((( > 0/ 05
.)p
    

بررسی ک رثا  ی ن و نازوت ان زوتیکو ان رب       
نفوذپذیری غشاء سلولی در باکتری

بدین من زیم روظ ا رب مویدیتا گنر بذج ن وم دیا       
توسط سلولهای دچار آسیب غشایی مورد ارزیابی قرار
گرف .ت نتایج این بخش از تحقیق به خوبی تأثیر کیتوزان
و نا  رب نازوتیکون ا شغ یریذپذوفن شیازف ا یلولس ء     

      

باکتری را نشان میدهد بهطوری که تغییر در می رون ناز   
فلورسا  سن س هدش عطا

امیت رد ر اه ی اک فلتخم  م    ًالًال

     

منطبق بر نتایج آزمایشات شمارش تعداد سلولهای زنده
باکتری پس از مواجهه با غل تظ های مختلف کیت و نازو
نانوکیتوزان بود (تصویر .)2

 0/2درص زوتیک د اوطب ن رررررر ر

جدول  -1تأثیر کیتوزان و نانوکیتوزان بر اشریشیا کالی  O157:H7در محیط  TSBبا pH= 5
محیط  TSBبا  pH=5ایجاد شده
توسط

غل تظ کیتوزان یا نانوکیتوزان (درصد)
صفر

0/ 05

0/1

0/2

کیتوزان

5/ 61 ± 0/ 32 a, A

5/ 41 ± 0/21 a, A

5/12 ± 0/12 a, A

4/ 85 ± 0/23 a, A

استیک

نانوکیتوزان

5/ 61 ± 0/ 32 a, A

5/44±0/13 a, A

4/ 94 ± 0/ 41 a, A

4/ 39 ± 0/12 b, B

اسید کلریدریک

کیتوزان

5/56± 0/32 a, A

5/67± 0/ 41 a, A

5/80 ± 0/34 a, A

5/ 31 ± 0/ 19 a, A

نانوکیتوزان

5/56± 0/32 a, A

5/ 48 ±0/29 a, A

5/ 18 ± 0/07 a, A

4/27± 0/29 b, B

اسید

 -اعداد ارائه شده میانگین  ±انحراف معیار تعداد باکتری زنده بر مبنای لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی در میلیییلیت  تعاس کی زا سپ ر ا نویسابوکن یامد رد      

 35درجه

سانتیگراد مربوط به سه تکرار م زج ا میباشد .تعداد باکتری اولیه در تیمار حاوی اسید استیک  6/12 ± 0/ 31و در تیمار حاوی اسید کلریدریک  6/ 01 ± 0/ 15بوده ا .تس
یباشند..
 -اعداد ارائه شده در هر ردیف که حروف انگلیسی بزرگ غیر مشابه دارند دارای تفاوت معنیدار (  )p > 0/ 05م 

 -اعداد ارائه شده مربوط به هر اسید در هر ستون که حروف انگلیسی کوچک غیر مشابه دارند دارای تفاوت معنیدار (  )p > 0/ 05میباشند..
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7.E+04

-1الف

6.E+04

شمارش کلی

5.E+04
4.E+04
3.E+04
2.E+04
1.E+04
150

200

100

0

50

-50

-100

-150

0.E+00
-200

پتانﺴیل زتا (میلی ولت)
60

-1ﺏ

50

شدﺕ (درصد)

40
30
20
10

1000

10000

10

100

1

0.1

0

ﻗطر (نانومتر)
تصویر  -1توزیع و میزان پتانسیل زتا (-1الف) و اندازه ذرات (-1ب) نانوکیتوزان تولید شده
جدول  -2تأثیر کیتوزان و نانوکیتوزان بر اشریشیا کالی  O157:H7در محیط  TSBبا pH= 4
محیط  TSBبا  pH=5ایجاد شده
توسط

غل تظ کیتوزان یا نانوکیتوزان (درصد)
صفر

0/ 05

0/1

0/2

اسید

کیتوزان

4/ 51 ± 0/11 a, A

4/ 44 ±0/11 a, A

4/ 36 ±0/21 a, A

3/ 92 ±0/ 16 a, B

استیک

نانوکیتوزان

4/ 51 ± 0/11 a, A

4/ 48 ±0/32 a, A

3/97 ± 0/ 09 b, B

3/ 46 ± 0/14 b, C

اسید کلریدریک

کیتوزان

4/99 ± 0/25 a, A

4/85 ±0/ 19 a, A

4/ 76 ± 0/72 a, A

4/ 25 ± 0/ 23 a, B

نانوکیتوزان

4/99 ±0/25 a, A

4/ 73 ±0/ 28 a, A

4/ 23 ± 0/ 32 b, B

3/ 77 ± 0/12 b, B

 -اعداد ارائه شده میانگین  ±انحراف معیار تعداد باکتری زنده بر مبنای لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی در میلیییلیت  تعاس کی زا سپ ر ا نویسابوکن یامد رد      

 35درجه

سانتیگراد مربوط به سه تکرار م زج ا میباشد .تعداد باکتری اولیه در تیمار حاوی اسید استیک  6/1 ± 0/ 25و در تیمار حاوی اسید کلریدریک  6/ 18 ± 0/ 29بوده ا .تس
یباشند.
 -اعداد ارائه شده در هر ردیف که حروف انگلیسی بزرگ غیر مشابه دارند دارای تفاوت معنیدار (  )p > 0/ 05م 

 -اعداد ارائه شده مربوط به هر اسید در هر ستون که حروف انگلیسی کوچک غیر مشابه دارند دارای تفاوت معنیدار (  )p > 0/ 05میباشند.
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-2الف

b,C

b,B

کیتوزاﻥ
نانوکیتوزاﻥ

a,A

0.2

a,A

0.1

a,A

0.05

a,A

a,A

0

فلورسانﺲ (واﺣد نﺴبی)

a,B

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ﻏلﻈت (درصد)

-2ﺏ

b,B

40

b,B

35
25

کیتوزاﻥ
نانوکیتوزاﻥ

20

a,A
a,A

a,A

a,A a,A

15

10

فلورسانﺲ (واﺣد نﺴبی)

a,B

30

5
0.2

0.05

0.1

0

0

ﻏلﻈت (درصد)

تصویر  -2میزان نور فلورسانس ساطع شده از سلولهای اشریشیا کالی  O157:H7مواجه شده با اتیدیوم بروماید در محیط  TSBبا  pH= 4ایجاد
یدار (  )p > 0/ 05بین تیمارهای
شده توسط اسید استیک (-2الف) و اسید کلریدریک (-2ب) .حروف انگلیسی کوچک غیر مشابه ،تفاوت معن 

یدار (  )p > 0/ 05بین غل تظ های
کیتوزان و نانوکیتوزان را در هر یک از غل تظ های مورد استفاده و حروف انگلیسی بزرگ غیر مشابه ،تفاوت معن 
مختلف هر ترکیب را نشان میدهند.

بحث
تحقی ب رضاح ق ا  فده  ا یزر ا یب

ا  ناکم ا شیازف               

حساسیت اشریشیا کالی  O157:H7ب رش ه ا یدیسا طی    
به وسیله کیتوزان و نانوکیتوزان و همچن نیا هسیاقم نی    
دو ترکیب انجام گردید .بر اساس اطالعات در د سرتس
تا ونک ن هعلاطم رد اهنت          Qiو همکارا  ن (( ( )4002اثر   
ض ان یبورکیمد ن تیکو و  دروم ناز ا رق یبایزر ا هتفرگ ر     

       

ا .تس این مح قق ین اثر ضدمیکروبی نا هیلع ار نازوتیکون   

با رتک یی یهای    اشریشیا ،سیوسارلک النوملاس ،یالک 

      

سالمونال تایفیموریوم و استافیلوکوکوس اورئوس مورد
ارزیا د رارق یب ا دند دح و ا دنشک تظلغ لق هههههههههههههههههه هههی
نانوکیتوزان علیه این با رتک یییها رد مرگورکیم کی ار    

میلیلیتر بیان نمودند ( .)12در تحقیق حاضر برای اول نی

بار اث ان یبورکیمدض ر ن هیلع نازوتیکو      اشریش الک ای یی ییی

 O157:H7م بایزرا درو ی رق  ا رثا اب و تفرگ ر    

            

ضدمیکروبی کیتوزان مقایسه گردید.
نتایج مطالع هک داد ناشن رضاح ه ک رد نازوتی   
براب اب ر       5ایجا دیسا ای کیتسا دیسا طسوت هدش د   
کلری تظلغ ات ،کیرد       

   pH

    

    

 0/2درص یبورکیمدض رثا د       

مشخصی را علیه این باکتری نداشت بهطوریکه نه تنها
تعداد سلولهای زندهی باکتری در حض ظلغ رو تتتتت های
مورد استفادهی کیتوزان کاهش معنیداری را نشان ن داد
بلکه میزان جذب رنگ اتیدیوم برومای طیارش رد زین د    
فو ققق ال نعم رییغت رکذ یییییی یییداری را نشا  ن ن .داد      Taoو

حساس کردن اشریشیا کالی55 ...

همکارا  ن (( ( )1 01 2نی هم تظلغ لقادح ز ا دننکر هههههههه ههههی

کیت زو ا ار ن هیلع        ا تس ا ئروا سوکوکولیف و سسسسسسس

0/ 83 0

درص،د    اشریشیا الک  یییی ی  0/ 075درص د وو و علیه   لیس ایرت   

مونوسایتوزنز ،سالمونال انتریتیدیس ،باسیلوس سرئوس و

سودوموناس آئروژین ،ازو  0/3درص زگ د ا ندرک شر د   .

این مح قق ین حداقل غل دنشک تظ هه هههی کیت هیلع ار نازو   

ا تس ا کولیف وکو وئروا س سسسسسس و اشریشیا الک  یییی یی 0/ 075

درص هیلع و ،د        لیس زنزوتیسونوم ایرت  ، ،،،،،،سا النومل   

          Noو

ولس لللها رامش هدنز ی ش د نآ هدش  ا .دنتش

همکاران در سال  Lim ،) 17 ( 2002و  Hudsonدر سال
 ) 15 ( 4002و  Kongو همکاران در سال  ) 13 ( 2010نیز
نتایج مشابهی را گزارش کردن .د هب ریثأت شیازفا نیا    
دلی ا ل فف ف فف زایش چگا نازوتیک یحطس تبثم راب یل

رد        

 Benhabilesو همکارا  ن (((( (  ) 2012حدا تظلغ لق         

تأثیر کیتوزان و نانوکیتوزان بر افزایش نفوذپذیری غشاء
ولس ل شن یبوخ هب یرتکاب ی ا لالتخا .دش هداد ن رد   

ی سانومودوس   
مها ررر رکنند ههه ه کیت زو ا ب هلیع ن ا رتک ییییییییی ی

  

     

عملکرد غشاء سلولی باکتری باعث افزایش میزان جذب

 0/5و

 0/1درصد گزارش کردند (.)3

رنگ اتیدیوم بروماید توسط سلولها گردید ب یروط ه   
  

که با کاهش تعداد ولس لللها رد هدش شرامش هدنز ی

همچن طم جیاتن نی ا ح هعل ا ناشن رض                 داد که    

حض ظلغ رو تتتتتتت های      0/1و  0/2درص و نازوتیک د     

نانوکیتوزان در  pHبرابر با  5ایجا طسوت هدش د ا دیس    

مخصوص ًاًا نانوکیتوزان ،میزان نور فلورسانس ساطع ش هد

استیک یا اسید کلریدریک ،در غل تظ

 0/2درصد ت ریثأ

معنیداری را بر اف هب یرتکاب تیساسح شیاز

از با زفا یرتک ا نعم شی ی یییییییی ییداری را نشا .داد ن     Panو

طیارش      

همکاران ( )1 01 2بیا درک ن نن ننند ک تظلغ رد نازوتیک ه   

یک دعت ه اد ولس  لللللللها هدنز ی   
اسیدی نشان داد بهههط رو ی ی
شمارش شده در حضور غل تظ

  

در تحقیق حاضر با استفاده از رنگ اتیدیوم بروماید

ززز  0/3درص شرازگ د کر  دند (((((( ( ) 25

آئروژینوزا و سالمونال تایفی موریوم را به ترتیب

حسا سا طیارش هب یرتکاب تیس ی شهاک و ید

دعت اد   

       

pHهای پایینتر میباشد ( .) 15 ، 13

انتریتی ساب ،سید یییییییی یلوس وئرس سسسسس و مودوس و سان    

آئروژین زو اا ا ب ا شی

های  0/1و  0/2درص یثأت د رر ررر معنیییداری را ب زفا ر ا شی   

 0/2درصد نا نازوتیکون

 0/ 05درص  اب د ا کلمع رد لالتخ ر یلولس ءاشغ د     

      

الکتیک اسید باکتریها باعث افزایش نفوذپذیری غشاء

ب هه هط نعم رو یییی یداری کمت ظلغ ریاس زا ر تتتتتتت ها دروم ی     

سلولی و در نتیجه اف زیم شیاز ا آ گرم ن

آزمایش بود و میزان رنگ اتیدیوم بروماید ج هدش بذ   

آنها با اندازهگیری می ناز  pHداخ ولس ل ل ،یرتکاب ی    

در ای ن طیارش ن یز ب هههههههه هط نعم رو یییی یداری بیش ریاس زا رت     

کاهش  pHپس از مواجهه باکتری با کیت ناشن ار نازو   

غل تظ ها بود .بر اساس نظر  Qiو همکاران ( ،)4002اثر

    

ضدمیکروبی بیشتر نانوذرات کیت  طوبرم نازو ا تس هب
کا نازیم شیازفا و هزادنا شه

   

 هک نآ حطس بببببببببببب باعث   

افزایش تمایل آن به سلولهای باکتری میشود ( .)12با
کا شه    

 pHبه      ،4اث  یبورکیمدض ر ک و نازوتی        

نانوکیتوزان افزایش یافت بهههط رد هک یرو     pHبرابر 4
ایجاد ش ،کیردیرلک دیسا و کیتسا دیسا طسوت هد       
کیتوزان در غل تظ

 0/2درصد و نانوکیتوزان در غل تظ -

ننن ننننها .دیدرگ 

دادند .همچن اب نیققحم نیا نی کمک پوکسورکیم

فلور زفا تنس ا پذوفن شی ذ تکال یلولس ءاشغ یری یک        
گها دیدی و جنروا نیدیرکآ ی     
اسید باکتریها به رنگ گ
پروپیدیوم را نشان دادند (  Tao .) 20و همکاران ()1 01 2
نیز نتایج مشابهی را گزارش کردن .د آنننها اد ناشن  دند    

که متعاقب مواجهه باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا
و استافیلوکوکوس آرئوس با کیتوزان ،به دلی زفا ل ا شی   

نفوذ نازیم ،یئاشغ یریذپ سر انا یکیرتکلا یی                
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سوسپانسیون باکتری افزایش یاف .ت همچنین میزان آنزیم

این تحقیق اثرات ض و نازوتیک یبورکیمد

فسفاتاز قلیایی و گلوکز-6-فسفات دهی رد زین زانژورد   
  

    

سوسپانس .تفای شیازفا یرتکاب نوی

نیققحم نیا    

همچنین نشا ر یرتشیب ریثأت نازوتیک هک دنداد ن ا رب 

      

ا تس ا کولیف وکو وئروا س سسسسس در مقایس اب ه      دوس ومو سان

مطالب میتوان گفت که شا لیالد زا یکی دی ی هک 
در غل تظ
ا تس

باالتری نس تب

ان ن نازوتیکو    

به سایر تحقیقات مشاهده ش هد

ب نیب هاتوک ههجاوم نامز ه ب و نازوتیک ا یرتک        

نانوکیتوزان تنها به مدت یک ساعت در مواجه مه اب ه    

غشاء سلولی این دو باکتری میباشد ( .) 25

قرار گرفتن آ لاح د نن نننک یسب رد ه ا  تاقیقحت زا یر ا نی     

در مطالع خم عبانم ه ت رپ فل ا یز یگدنک ا رد ید        

  

زمان در حد  24 -27ساعت بوده ا .تس البت ریثأت دیابن ه    

اطالعات ارائه شده توسط مح قق ین مختلف راجع ب رثا ه   

عوامل دیگری مانن نس ،یرتکاب هنوگ د لولس  و و نز

ض زوتیک یبورکیمد ا م هدهاشم ن یییییییی ییگ  یضعب .ددر از   

مولکولی کیتوزان را از نظر دور داش .ت

نازوتیک هب تبسن       

ب مرتحم تنواعم زا هلیسو نید

گرم منفی را .همممچن یارب بسانم زود اب هطبار رد نی      
وجود دارد .ب ونع ه ااااان مثا دح ل ا تظلغ لق هدننکراهم     
  

محدوده  0/ 01 -1درصد (  ) 11و برای باکتریهای گ مر
شده ا .تس

    kongو همکا ار ننن ( ،) 2010

ت ضدممیکروبی کیت ازو ننن ناش ششی از عوامل
اثرات متفاوت ت
مختلفی ا تس

ی فعالی بورکیمدض ت یی ییی
که باید در ارزیابی ی

کیتوزان مورد توجه قرار گی .در ای ننن عوام رد ل  4د هتس
ط قب هبندی میش دنو  )1 ::عوام  ل ممیکروبییی ذات تتی ،شا لم
گونهههی میکور بب ب و  نس س ول للللل )2 .عوام هب طوبرم ل
مولکولهای کیت ازو ننن شا اگچ لم لل لللی با ،تبثم ر

    

   می از ننن

پروتونه شدن گروههای آمینی ،وزن مولکولی ،خاصیت
آبدوستی و آبگریزی ،ظرفیت شالته کردن مولکول
کیتوزان )3 .حالت فیزیکی کیتوزان شامل حالت محلول
در آب یا حالت جامد کیتوزان )4 .عوامل محیطی ماننددد
 ،pHقدرت یونی ،درجه حرارت و زما  شنکاو ن

تش م رک یییی یگ ینچمه .ددر ن ا هفصا مناخ راکرس ز انی          
کارشناس محترم آزمایش و تشادهب هاگ

یفیک لرتنک     

مواد غذایی بخا ینادردق حرط ماجنا رد یراکمه رط      
میگردد.

مث هدودحم رد تب       0/ 01 -0/21درص  د (( (  ) 14گزا شر   
سا رب ا رظن س

اد یشهوژپ نننننننننن نشگاه   

شهید چمران اهواز به جهت تأمین بودجه طرح ت و ریدق

         

یها رد یفنم مرگ ی    
رش رب بیکرت نیا د ا تکاب ی ریی یییییییی ی

   

تشکر و قدردانی

حساستر معرفی نمودهاند و بعض رتکاب رگید ی ییی ییییهای
مشا ده ه شرازگ مه یبورکیمدض تارثا  ات یتوافتم   

رد

مربوط باشد زیرا که در این تحقیق باکتری و کیتوزان یا

آئروژینوزا دارد که این مسأله به دلی توافتم راتخاس ل    

مح قق ین باکتریها  مرگ ی م ار تبث

  

مم مممیاننن

کیتوزان و سلولهای باکتریایی ( (  .) 13با  هب هجوت  ا نی     
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Abstract: Chitosan, a natural nontoxic biopolymer derived by deacetylation of chitin, has
received considerable attention for its commercial applications in the food industry. In the
present study, the ability of chitosan and chitosan nanoparticles to sensitize Escherichia coli
O157:H7 to low pH was assessed. To achieve this purpose, cells of E. coli O157:H7 were
exposed to pH 4 and 5 adjusted by adding hydrochloric and acetic, acids into TSB, in the
presence of 0.0, 0.05, 0.1 and 0.2 % chitosan, for one hour. Chitosan did not show
antibacterial activity at pH 5, while 0.2 % nanochitosan made E. coli O157:H7 cells more
sensitive to this pH. However, antibacterial activity of both chitosan and nanochitosan were
higher at pH 4, where 0.2 % chitosan and 0.1 and 0.2 % nanochitosan showed significant
antibacterial effects on E. coli O157:H7 at this pH. In general, the higher antibacterial
activity of nanochitosan than chitosan may be due to the nanoparticle's larger surface area
and higher affinity with bacterial cells. Results of the fluorescent staining demonstrated that
chitosan and nanochitosan exerted their effect by disrupting the cellular membrane of the
cells.
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