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 چکیده

منظور بررسی خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره در این تحقیق به

که به روش بیولوژیکی سنتزشده از عصاره جلبک دریایی سارگاسوم 

خارج سلولی تولید شد، بار باکتریایی مزوفیل، انتروباکتریاسه، 

های الکتیک اسید و سرمادوست پوست ماهی کپور معمولی باکتری

 mg/L AgNPدر مواجهه با سه غلظت از نانوذره مذکور شامل 

11/0 ،mg/L AgNP 13/1  وmg/L AgNP 76/5 14مدت به 

گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت روز مورد بررسی قرار 

طوری نانوذرات نقره بار باکتریایی مزوفیل و انتروباکتریاسه به

(، اما از >p 05/0ی در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت )دار معنی

که طبق طوریهای سرمادوست کاسته نشد، بهتعداد جمعیت باکتری

ی سرمادوست در آزمون توکی بین میانگین شمارش باکتریای

ار شاهد اختالف متیمارهای مواجهه با نانوذرات نقره سنتزشده با تی

(. کمترین شمارش باکتریایی نیز <05/0pی مشاهده نشد )دار معنی

00/1log cfu/cm ±01/0مربوط به انتروباکترها )
( و در مواجهه  2

های الکتیک اسید بوده است. باکتری mg/L AgNP13/1 با غلظت 

گونه تیمارها و نیز در تیمار شاهد تا آخرین روز مواجهه هیچ در تمام

 رشدی نداشتند. 
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Abstract 

In this study, in order to investigate the 

antibacterial properties of silver nanoparticles that 

were synthesized using Sargassum seaweed extract 

by biological extracellular method, Mesophile 

Enterobacteriaceae, lactic acid bacteria and 

psychrophilic bacteria skin of common carp 

exposed to three concentration (0.11, 1.13, 5.67 

mg/L AgNP) of this silver nanoparticles were 

studied for 14 days. The results showed that with 

increasing concentration of silver nanoparticles, 

the load of Enterobacteriaceae and Mesophile 

significantly reduced compared with control 

(p<0.05), but it did not reduce the number of 

psychrophilic bacteria, so that according to Tukey 

test, the average bacterial count of psychrophilic 

bacteria in treatments exposed to silver 

nanoparticles was not significantly different from 

control group (p>0.05). The lowest bacterial count 

was related to enterobacteria (log cfu/cm
2
 

1.00±0.01), when exposed to concentration 1.13 

mg/L AgNP. Lactic acid bacteria in all treatments 

and in control, did not grow until the last day of 

exposure. 

 

Keywors: Bacterial flora, common carp, 

sargassum saeweed extract, silver nanoparticles. 
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 مقدمه
اوتی در زمینه نانو به فامروزه نانو مواد و محصوالت مت

که یکی از  ،باشندصورت تجاری در دسترس می
که در صنایع  ،ها نانوذرات نقره استمهمترین آن

 ,.Ahmed et alمختلف کاربرد بسیار زیادی دارد )

نانو در شیالت شامل  . کاربردهای فناوری(2008
بندی محصوالت و مواد در بسته کاربرد نانو

ها، های آبزیان، تجهیزات، ادوات و دستگاهفرآورده
های پرورش، ها و قفسوساز حوضچهساخت

ضدعفونی و ایجاد سطوح آنتی باکتریال با استفاده از 
(. Rather et al., 2011باشد )نانوذرات نقره می
نوع باکتری  056ون بیش از نانوذرات نقره تاکن

که بر طیف طوریشناخته شده را از بین برده است، به
های گرم منفی و گرم مثبت و وسیعی از باکتری
ها اثر بیوتیکهای مقاوم به آنتیهمچنین باکتری

های جلبک (.Percival et al., 2007گذارد )می
دریایی دارای ترکیبات گوناگونی با خواص 

که این  ،(Nair et al., 2007باشند )میضدباکتریایی 
های دریایی در سنتز امر اهمیت استفاده از جلبک

عنوان عامل نانوذرات نقره و استفاده از آن به
    ا کند، بنابراین اخیرضدباکتریایی را دو چندان می

 اهای دریایی بسنتز نانوذرات نقره با استفاده از جلبک
 ی این روش با خاطر سازگارروش بیولوژیکی، به

محیط زیست و خواص بهتر ضدباکتریایی، خیلی 
 ,.Li et al., 2007; Song et al) متداول شده است

های اخیر مطالعات متعددی در رابطه در سال. (2009
با خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتزشده از 

 inهای دریایی در شرایط های مختلف جلبکگونه

vitro انجام شده است (Govindaraju et al., 

2009; Suriya et al., 2012; Kumar et al.,. 
مطالعه حاضر اولین مطالعه با هدف بررسی (. 2012
نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک  تأثیر

سارگاسوم بر فلور باکتریایی پوست ماهی کپور معمولی 
 باشد.می

 هامواد و روش
 مشخصات نانوذرات نقره

در این مطالعه از نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره 
 با Sargassum angustifoliumجلبک دریایی 
 55/91و اندازه ذرات  mg/L 7/865غلظت اسمی 

روش بیولوژیکی خارج سلولی که به(، 8)شکل  نانومتر 
تولید شده بود، برای بررسی خواص ضدباکتریایی آن 

معمولی استفاده بر فلور باکتریایی پوست ماهی کپور 
 شد. 

 

 
( از TEMتصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ) .1شکل 

 نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک سارگاسوم

 
 تهیه و شرایط نگهداری ماهیان

ی وزنمیانگین قطعه ماهی کپور معمولی با  566تعداد 
از مزارع ، وزن( ±)انحراف معیار گرم  33/71 55/80±

تطابق با شرایط برای و شوشتر تهیه  پرورش ماهی
های با حجم به مدت دو هفته در آکواریوم ،آزمایشگاه

بهداشت آبزیان  آزمایشگاه تحقیقاتیدر لیتر  856
در طول و  ،نگهداری شدند دانشگاه شهید چمران اهواز

% وزن بدن، در دو نوبت )صبح و 1این مدت به میزان 
دوره سازگاری و پس از اتمام غذادهی شدند.  ،عصر(
ساعت قبل از انجام آزمایشات، غذادهی به ماهیان  15

% 56قطع گردید. از آنجا که تاکنون مقادیر دقیق 
نانوذرات نقره سنتز شده از  (LC50غلظت کشندگی )

 Sargassum angustifolium عصاره جلبک دریایی
در ابتدا با ، است تعیین نشده در ماهی کپور معمولی

برای این منظور جهت ، مقدماتی هایآزمایشانجام 
 LC50آزمایش تعیین  محدوده کشندگی تعیین



 89 ... ییاینانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک در ریتأث یبررسو همکاران:  بیتا 

به  8331در سال  O.E.C.Dاساس روش استاندارد بر
 15تعویض آب هر  static renewal:) صورت ساکن
 های مورد نظر(بار و جایگزینی مجدد غلظتساعت یک

، mg/L16 هایتیمار با غلظت 0ساعت در  30مدت و به
نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک  5/1و  5، 86، 16، 56

تکرار  9دریایی همراه با یک تیمار شاهد و هر کدام در 
سازی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از ذخیره

با حجم قطعه ماهی در هر آکواریوم  5ماهیان به تعداد 
ساعت  15ساعت(، هر  30روز ) 5تلفات در طی لیتر،  56

بعد از ثبت تلفات، اقدام به گردد. سی و ثبت مییکبار برر
با ساعت  30و  71، 51، 15های در زمان LC50تعیین 

نسخه  SPSSافزار %  با استفاده از نرم35حدود اطمینان 
مقدار واقعی زمون استاندارد پروبیت آنالیز شد و و آ 18
 mg/L AgNP95/88 % غلظت کشندگی  به میزان56

خواص  ،بنابراین دست آمد.ه بهساعت مواجه 30در طی 
های پوست ماهی ضدباکتریایی این نانوذره بر باکتری

 LC508( %mg/Lهایی شامل کپور معمولی در غلظت

AgNP 88/6 ،)LC5086( %mg/L AgNP 89/8 و )
LC5056( %mg/L AgNP 07/5در سه ت )مار ی
همراه  ،روز 85های مختلف نانوذرات نقره به مدت غلظت

مورد بررسی قرار  )هر کدام با سه تکرار( با تیمار شاهد
  گرفت.
 

شرایط مجاورسازی ماهیان کپور معمولی با نانوذرات 

 نقره سنتز شده

 ،LC50پس از انجام آزمایشات مقدماتی و تعیین 
%، 8هایی معادل های مختلف با غلظتماهیان در تیمار

منظور بهساعته  نودوشش LC50% میزان 56%، و 86
در نانوذرات نقره بر فلور باکتریایی پوست  تأثیربررسی 
قطعه ماهی در  15لیتری به تعداد  866های آکواریوم

آب شرایط فیزیکوشیمیایی  هر آکواریوم مجاور شدند.
دما: شامل  مورد استفاده در تحقیق به قرار زیر بود: 

c
؛  1-3و  ppm9/6±3/7 ؛ اکسیژن محلول: 8±15˚

pH ؛ppm  68/6 NO2< ؛ ppm8/6> NH3  سختی
 متر مربع. میکروزیمنس در سانتی 176آب 

% حجم 16 میزانآب به آزمایش تعویض در طی دوره
شد. بعد از هر بار ساعت یکبار انجام می 51آب هر 

تعویض آب، دز نانوذرات نقره مدنظر در هر آکواریوم 
 . (Kalbasi et al., 2012تنظیم گردید )       مجددا 
 

آزمایشات میکروبی در ماهیان کپور معمولی مجاور 

 شده با نانوذرات نقره سنتزشده

ماهی از هر تیمار در فواصل زمانی  9برای این منظور 
صورت تصادفی انتخاب گردید. بهروز  85و  7، 9، 8
برداری و کشت باکتریایی، سطح سینی منظور نمونهبه

مک نگهداری ماهی با الکل ضدعفونی شده و با ک
پنس و قیچی استریل، پوست ماهیان جداسازی 

گرم برداشته و  8های پوست به میزان شد. از نمونهمی
% 15/6فیزیولوژی استریل سی سرمسی 3همراه با 

 هموژن گردید. 
 

های کشت، انکوباسیون و شمارش تهیه محیط

 هاباکتری

های مزوفیل و سرمادوست جهت شمارش کل باکتری
ت نوترینت آگار )مرک، آلمان( و از محیط کش

مکانکی )مرک، آلمان( انتروباکتریاسه از محیط کشت 
سی سی 8/6استفاده شد. بعد از ساخت محیط کشت، 

کشت داده  PCAشده به روش های هموژناز نمونه
 51شده پس از های کشت دادهشد. شمارش پلیتمی

گراد سانتیدرجه 97ساعت انکوباسیون در دمای 
 86( و پس از و انتروباکتریاسه های مزوفیلری)باکت

گراد سانتیدرجه 7روز انکوباسیون در دمای 
 کشت د. جهتشسرمادوست( انجام می های باکتری)

و  MRSAهای اسیدالکتیک از محیط کشت باکتری
 ها پس از شد. پلیتاستفاده  pour plateبه روش 

گراد سانتیدرجه 97روز انکوباسیون در دمای  9-1
صورت آمده بهدستهای بهشدند و دادهشمارش می

هر  یازاشده بههای شمارشتعداد کلنیلگاریتم 
 Log) مترمربع در واحد سطح پوست ماهیسانتی

cfu/cm
2
 ±SE) .ارائه شدند 
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 هاتجزیه و تحلیل آماری داده

صورت های مربوط به شمارش باکتریایی بهداده
( بیان Mean± SEخطای استاندارد ) ±میانگین

ها ها و مقایسه میانگین نمونه. اختالف بین دادهاند شده
طرفه در تیمارهای مختلف با سنجش واریانس دو 

(Two-Way ANOVAدر نرم ) افزارSPSS  نسخه
بین  دار معنیانجام و در صورت وجود اختالف  18

های بندی میانگینبرای گروه Tukeyها، آزمون گروه
استفاده شد و اختالف در سطح  دار معنیدارای اختالف 
  شد.( پذیرفته >65/6P% )35اطمینان باالی 

 
 نتایج

های الکتیک اسید در تمام تیمارها باکتری طبق نتایج،
در تیمار  گونه رشدی نداشتند.و نیز در تیمار شاهد هیچ

شاهد با گذشت زمان بار باکتریایی مزوفیل افزایش 
 .(8)جدول  نبود دار معنی اما این افزایش ،پیدا کرد

طبق آزمون آماری واریانس دوطرفه، بین میانگین 
 log 10/8±83/6شمارش باکتریایی مزوفیل )

cfu/cm
 LC5056% (mg/L AgNP( در تیمار 2

نانوذرات نقره با تمام تیمارها اختالف  (07/5
(، ولی میانگین >65/6pی مشاهده شد )دار معنی

 log 11/9±98/6شمارش باکتریایی مزوفیل )

cfu/cm
 LC508% (mg/L AgNP 88/6)در تیمار  (2

ی نشان دار معنینانوذرات نقره با تیمار شاهد اختالف 
(. طبق آزمون توکی، میانگین شمارش <65/6pنداد )

باکتریایی مزوفیل بین روزهای مختلف در تمام 
 (.<65/6pی نشان نداد )دار معنیتیمارها اختالف 

باکترهای پوست در تیمار شاهد با بار بارکتریایی انترو
(. طبق آزمون 1)جدول گذشت زمان افزایش پیدا کرد 

انتروباکترهای توکی، بین میانگین شمارش باکتریایی 
log cfu/cm 31/8±13/6پوست )

در تیمار ( 2
LC5056%  نانوذرات نقره(mg/L AgNP 07/5)  با تمام

، LC5086% (mg/L AgNP 89/8)جز تیمار تیمارها به
میانگین  (.>65/6pداری مشاهده شد ) اختالف معنی

 شمارش باکتریایی انتروباکترهای پوست در تیمارهای
LC5086% (mg/L AgNP 89/8 )و LC5056% 

(mg/L AgNP 07/5)  با گذشت زمان روند کاهشی
 LC5086% (mg/L در تیمارنشان داد که این کاهش 

AgNP 89/8 )85و  7جز بین روز در بین تمام روزها به 
 (.>65/6pداری نشان داد ) اختالف معنی

شمارش باکتریایی سرمادوست در تمام تیمارهای 
مواجهه با نانوذرات نقره و نیز تیمار شاهد دارای 

(، 9نوسانات کاهشی و افزایشی بود )جدول 
که طبق آزمون توکی بین میانگین شمارش طوریبه

log cfu/cm 81/1 ±81/6باکتریایی سرمادوست )
2  )

در تیمارهای مواجهه با نانوذرات نقره سنتزشده با تیمار 
(.  <65/6pی مشاهده نشد )دار معنیشاهد اختالف 

طبق آزمون آماری واریانس دو طرفه شمارش 
باکتریایی سرمادوست بین تمام تیمارها و در روزهای 

 (. <65/6pی نشان نداد )دار معنیمختلف اختالف 
 

نانوذرات نقره سنتزشده از   LC50نتایج حاصل از بارباکتریایی مزوفیل پوست ماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف درصد  .1جدول 
 عصاره جلبک سارگاسوم

 AgNP %86 AgNP %56 AgNP 8% شاهد برداریروزهای نمونه باکتری

 مزوفیل

8 
A,a 

85/6± 79/9 
A,a 

51/6± 09/9 
B,b 

5/6± 58/9 
C,c 

89/6± 15/8 

9 
A,a 

95/6± 79/9 
A,a 

19/6± 01/9 
B,b 

88/6± 96/9 
C,c 

85/6± 60/1 

7 
A,a 

90/6± 66/5 
A,a 

87/6± 61/5 
B,b 

89/6± 66/9 
C,c 

90/6± 36/8 

85 
A,a 

87/6± 69/5 
A,a 

90/6± 61/5 
B,b 

81/6± 31/1 
C,c 

85/6± 09/8 

AgNPنانوذرات نقره : 
( و حروف غیرهمنام بزرگ در هر ستون P<65/6تیمارها ) بیندر تعداد بار باکتریایی  دار معنیدهنده تفاوت ، نشانهاحروف غیرهمنام کوچک در سطر

 باشند.( برای هر تیمار میP<65/6گیری )روزهای مختلف نمونهبین در تعداد بار باکتریایی در  دار معنیدهنده تفاوت نشان
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نانوذرات نقره سنتزشده  LC50نتایج حاصل از بارباکتریایی انتروباکتریاسه پوست ماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف درصد  .2جدول 
 از عصاره جلبک سارگاسوم

 AgNP %86 AgNP %56 AgNP 8% شاهد برداریروزهای نمونه باکتری

 انتروباکتریاسه

8 
A,a 

97/6± 00/9 
A,a 

17/6± 08/9 
B,b 

90/6± 16/9 
A,b 

98/6± 80/1 

9 
A,a 

91/6± 71/9 
A,a 

98/6± 15/9 
C,b 

10/6± 90/1 
A,b 

15/6± 63/1 

7 
A,a 

51/6± 71/9 
A,a 

81/6± 15/9 
D,b 

9/6± 56/8 
A,b 

10/6± 36/8 

85 
A,a 

83/6± 31/9 
A,a 

17/6± 19/9 
D,b 

68/6± 66/8 
A,b 

90/6± 77/8 

AgNPنانوذرات نقره : 
( و حروف غیرهمنام بزرگ در هر ستون P<65/6تیمارها ) بیندر تعداد بار باکتریایی  دار معنیدهنده تفاوت ، نشانهاسطرحروف غیرهمنام کوچک در 

 باشند.( برای هر تیمار میP<65/6گیری )روزهای مختلف نمونهبین در تعداد بار باکتریایی در  دار معنیدهنده تفاوت نشان

 
نانوذرات نقره سنتزشده از  LC50نتایج حاصل از بارباکتریایی سرمادوست پوست ماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف درصد  .3جدول 

 عصاره جلبک سارگاسوم
 AgNP %86 AgNP %56 AgNP 8% شاهد برداریروزهای نمونه باکتری

 سرمادوست

8 
A,a 

19/6± 17/1 
A,a 

17/6± 95/1 
A,a 

99/6± 15/1 
A,a 

85/6± 65/1 

9 
A,a 

85/6± 33/8 
A,a 

63/6± 89/1 
A,a 

67/6± 85/1 
A,a 

61/6± 65/1 

7 
A,a 

8/6± 65/1 
A,a 

61/6± 15/1 
A,a 

81/6± 87/1 
A,a 

60/6± 85/1 

85 
A,a 

60/6± 67/1 
A,a 

85/6± 85/1 
A,a 

86/6± 65/1 
A,a 

87/6± 85/1 

AgNPنانوذرات نقره : 
( و حروف غیرهمنام بزرگ در هر ستون P<65/6تیمارها ) بیندار در تعداد بار باکتریایی  دهنده تفاوت معنی، نشانهاحروف غیرهمنام کوچک در سطر

 باشند.( برای هر تیمار میP<65/6گیری )روزهای مختلف نمونهبین دار در تعداد بار باکتریایی در  تفاوت معنی دهندهنشان

 

 گیریبحث و نتیجه
خواص ضدباکتریایی یون نقره و ترکیبات مربوط به 

اما در مقیاس  است، خوبی شناخته شدهآن از قدیم به
فرد دلیل خواص منحصر بهنانو، نانوذرات نقره به

بیولوژیکی، شکل و اندازه مناسب و نیز سطح تماس 
کشی بهتری بر علیه انواع بیشتر دارای فعالیت باکتری

 باشندنفی و گرم مثبت میهای گرم مباکتری
(Ahamed et al., 2010; Sawosz et al., 

فلور باکتریایی در ماهی و آب بسته به مناطق (. 2011
تواند مختلف جغرافیایی و نیز شرایط نگهداری می

در  (.Uddin & Al Harbi, 2012) متفاوت باشد
های الکتیک اسید در تمام باکتری ،مطالعه حاضر

گونه رشدی نداشتند، تیمار شاهد هیچ تیمارها و نیز در
نشان داده شد که  ،Ringù et al. (2000)در مطالعه 
های باکتریایی الکتیک تواند برخی از گونهاسترس می

اسید را در ماهی تیالپیا حذف نماید، بنابراین در 
ها در تیمارهای مطالعه حاضر عدم رشد این باکتری

تواند ماال میاحت ،در تیمار شاهد خصوص بهمختلف 
ناشی از استرس وارد شده به محیط پرورشی در زمان 

سازی ماهیان باشد که ها و ذخیرهآبگیری آکواریوم
 .ها فراهم نشودسبب شد شرایط رشد برای این باکتری

با وجود برطرف شدن استرس بعد از  ،از طرف دیگر
رشد نداشتند  های الکتیک اسیداین زمان نیز باکتری

های رشد بیشتر بقیه گروه دلیل این امر،           که احتماال 
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باکتریایی در روزهای مختلف در تیمار شاهد و نیز 
باشد که سبب می حضور نانوذرات نقره در بقیه تیمارها

. نکنندفرصت تکثیر و رشد پیدا  هاشد تا این باکتری
در مواجهه Kalbasi et al. (2012 )ای توسط العهدر مط

ن با نانوذرات نقره، تعداد کم اکمآالی رنگین ماهی قزل
بار باکتری الکتیک اسید روده ماهی در مقایسه با بقیه 

های باکتریایی را استرس ناشی از نانوذرات نقره بر گروه
های مزوفیل در بار باکتریطبق نتایج، نمودند. ماهی ذکر 

بیشترین که طوری، بهتیمار شاهد روند افزایشی نشان داد
های مزوفیل کتریایی مربوط به باکتریمیزان شمارش با

(87/6± 69/5log cfu/cm
 85در تیمار شاهد در روز ( 2

دلیل افزایش  ،Kalbasi et al. (2012)در مطالعه . بود
آالی رنگین کمان باکتریایی مزوفیل پوست ماهی قزل

در تیمار شاهد را ناشی از شرایط محیطی و اختالف 
عه ما نیز افزایش بار در مطال سطح استرس ذکر کردند که
به دلیل باال بودن دما باشد که                          باکتریایی مزوفیل احتماال 

های سرمادوست سبب شده از تعداد جمعیت باکتری
  .کاسته شود

مزوفیل، انتروباکتریاسه و  میانگین شمارش باکتریایی
آخرین روز  در پوست های سرمادوستباکتری
 غلظت نانوذرات نقرهبرداری در مواجهه با باالترین نمونه
log cfu/cm 09/8±85/6ترتیب به

2 ،90/6±77/8 
log cfu/cm

log cfu/cm 85/1 ±87/6و  ،2
بود  ،2

دهنده خواص ضدباکتریایی قوی نانوذرات که نشان
های مزوفیل و نقره سنتزشده بر علیه باکتری

با افزایش غلظت  کهطوریباشد، بهانتروباکترها می
های پرورشی ماهی نانوذرات نقره در آب آکواریوم

های مزوفیل کاهش پیدا کرد که این تعداد باکتری
های سایر محققین که بیانگر خواص نتایج با یافته

 باشد مطابقت داردضدباکتریایی نانوذرات نقره می
(Morones et al., 2005; Panacek et al., 

2006; Shahverdi et al., 2007; Soltani et. 
al., 2009.)  همچنینShrivastava et al. 

فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره را وابسته  ،(2007)
با بررسی  Kumar et al. (2012) به دز دانستند.

نانوذرات سنتزشده از جلبک خواص ضدباکتریایی 
که با بیان کردند  Sargassum ilicifoliumدریایی 

افزایش غلظت نانوذرات نقره اثرات بازدارندگی 
 Suriya etهمچنین باکتریایی آن نیز افزایش یافت. 

al. (2012) کشی نانوذرات نقره اثرات باکتری
را بر علیه  sp.  Urosporaسنتزشده از جلبک دریایی

اثبات کردند و بیان داشتند که اثرات باکتری ها باکتری
که نتایج  سته به غلظت آن داردکشی نانوذرات نقره ب

حاصل از این محققین در رابطه با وابسته به غلظت 
بودن خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره، با نتایج 

 Pinedaای توسط . در مطالعهمطالعه ما مطابقت دارند

et al. (2012) ، جمعیت باکتریایی روده جوجه به
قرار نگرفت که  تأثیرتحت  وسیله مکمل نانوذرات نقره

                                                با نتایج ما همخوانی ندارد، دالیل این امر احتماال 
تفاوت در غلظت نانوذرات نقره، گونه، نحوه تجویز 
نانوذرات، شرایط محیطی، اندازه نانوذرات و حتی اندام 

های کشت و شمارش باکتریایی شده و روشبرداری نمونه
وذرات بیشترین میزان خواص ضدباکتریایی نانباشند. می

نقره سنتزشده در مطالعه حاضر در مواجهه با غلظت 
mg/L AgNP 07/5  ،در اولین روز مشاهده شد

شمارش باکتریایی انتروباکترها در غلظت  ،برداری نمونه
mg/L AgNP 07/5   نسبت به تیمار شاهد و بقیه

 mg/Lغلظت  ،تیمارها کمتر بود اما با گذشت زمان

AgNP 89/8 بیشتری بر انتروباکترها  ریاذگتأثیر
برداری کمترین روز نمونهکه در آخرین طوریداشت، به

میزان شمارش انتروباکترها مربوط به همین تیمار بود 
(68/6±66/8log cfu/cm

که باتوجه به این .(2
های انتروباکتریاسه شامل طیف وسیعی از باکتری
 این احتمال وجود دارد که در تیمار ،باشندها میباکتری

mg/L AgNP07/5 ها رشد هایی از این باکتریگونه
اند، کرده باشند که نسبت به نانوذرات نقره مقاوم بوده

رغم خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره، زیرا علی
هایی نیز وجود دارند که نسبت به نقره مقاوم باکتری

محققین مختلف (. Klaus et al., 1999باشند )می
اند که نانوذرات نقره دارای خواص اظهار داشته



 87 ... ییاینانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک در ریتأث یبررسو همکاران:  بیتا 

باشند ها میضدباکتریایی بر علیه طیف وسیعی از باکتری
(Sawosz et al., 2011،)  اما نتایج مطالعه حاضر نشان

های دهد که شمارش باکتریایی انتروباکترها و باکتریمی
قره های باالی نانوذرات نمزوفیل در مواجهه با غلظت

ی کاهش پیدا کرد، اما بر روی  دار معنیطور سنتزشده به
تواند ی نداشتند که میتأثیرهای سرمادوست باکتری

های های باکتریدلیل مقاوم بودن برخی سویهبه
 ,.Kalbasi et al) سرمادوست نسبت به نانوذرات نقره

های رقیب باشد که سبب شد با یا حذف باکتری( 2012
های نانوذرات نقره، جمعیت باکتری وجود غلظت زیاد
اندکی  طلبهای فرصتصورت باکتریسرمادوست به

  .افزایش پیدا کند و از تعداد آنها کاسته نشود
دهنده خواص نتایج حاصل از بار باکتریایی نشان

خوب ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتزشده از جلبک 
ترها های مزوفیل و انتروباکسارگاسوم بر علیه باکتری

های مزوفیل مشخص گردید باشد. در مورد باکتریمی
خواص ضدباکتریایی نانوذره نقره مذکور وابسته به دز 

که با افزایش غلظت نانوذرات نقره، طوریباشد بهمی
های مزوفیل هم در پوست و هم در تعداد باکتری
در مورد  ی کاهش یافت.دار معنیطور آبشش به

بر  تأثیر%، بیشترین LC5086ر انتروباکترها، در تیما
ها در مقایسه با بقیه تیمارها مشاهده روی این باکتری

نانوذرات نقره سنتزشده از  مؤثرشد. بنابراین غلظت 
های مزوفیل و جلبک سارگاسوم بر باکتری

% و LC5056ترتیب مربوط به تیمار انتروباکترها، به
LC5086توان گفت که پس در مجموع می باشد.% می
جلبک عصاره نانوذرات نقره سنتزشده از اثرات 

ماهی کپور معمولی  بر بار باکتریایی پوست سارگاسوم
گرم بر لیتر )تیمار میلی 89/8در مواجهه با غلظت 

LC5086%باشد.ها، بیشتر می( نسبت به بقیه غلظت 
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