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Abstract
Background and Objective: The emergence of Gram-positive and Gram-negative bacteria resistant to
antibiotics is a crisis worldwide. In this study, the antibacterial effect of zinc oxide nanoparticles was
evaluated on standard and food isolated strains of Salmonella enteritidis and Bacillus cereus.

Methods: This descriptive laboratory study, zinc oxide nanoparticles were prepared on zeolite materials,
and zinc level was determined using XRF. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum
bactericidal concentration (MBC) of ZnO nanoparticles were determined using disc diffusion method.

Results: MIC value for all tested bacteria was 4 mg/ml and MBC values of standard and isolated strains
of Salmonella enteritidis were 16 and 8 mg/ml, respectively, and for standard and isolated strains of
Bacillus cereus was calculated in the range of 16 mg/ml.

Conclusion: Zinc oxide nanoparticles can inhibit Salmonella enteritidis and Bacillus cereus strains and
may have a potential for its replacement with current preservatives to prevent food spoilage in industry.

Keywords: Salmonella enteritidis, Bacillus cereus, Zinc oxide, Nanoparticles, Antibacterial activity,
Food
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مقدمه
اسـت سیسالمونلوزغذا،ازمنتقلهيهايماریبنیترعیشاازیکی

وشـود یمـ جـاد یاسـالمونال يباکترمختلفيهاپیسروتتوسطکه
نیابهآنيهافرآوردهووریطیآلودگوجودازیحاکيهاینگران

ــباکترعوامــلزایکــیســالمونالدارد.وجــودســمیکروارگانیم ییای
یعمومبهداشتنظرازاست.وریطوانساننیبمشتركيزايماریب

علـت بـه سـالمونال گـروه يهايباکترازیناشییغذايهاتیمسموم
نینــاقلمــوثرنقــشزیــنومتفــاوتيهــازبــانیمهــا،پیســروتاتعــدد

سـرئوس لوسیباسـ اسـت. برخـوردار ياژهیـ وتیاهمازشان،یعیطب
لوسیباسياسپورهااست.اسپورزاومثبتگرمشکليالهیميباکتر

خاكوآبعت،یطبدرياگستردهطوربهیشیرواشکالوسرئوس
ییغــذامــوادازراآنهــاتــوانیمــکــهيطــوربــه.انــدشــدهپراکنــده

نیتـر مهـم ازیکـ یعنـوان بهسرئوسلوسیباسنمود.جداگوناگون

نیـ ااسـت. شـده شـناخته انسـان درییغـذا تیمسـموم عیشاعوامل
همچـون مختلـف ییغـذا مـواد يزاهـا يمـار یبنیتـر مهمازيباکتر

بـا سـرئوس لوسیباسـ اسـت. یگوشتموادزینوبرنجغالت،ات،یلبن
موجـب تهـوع عامـل يگـر یدواسهالعاملیکیسم،نوعدوسنتز

توسـط کـه يگریديهايماریبشود.یمییغذاتیمسمومويماریب
ــمننژ،يگــاوســتیماست؛گــرددیمــجــادیاسســرئولوسیباســ ت،ی

هسـتند. یچشـم يهـا عفونـت ویخـون يهـا عفونـت ت،یآندوکارد
عوامـل دسـته دوبـه ییایمیشـ بیـ ترکاساسبریکروبیضدمعوامل

نـواقص ازياریبسـ شـوند. یمـ میتقسـ یآلـ ریغویآلـ یکروبیضدم
است.شدهآنهااستفادهتیمحدودبهمنجریآلیکروبیضدمعوامل

مـورد اریبسـ ذراتنـانو دیاکسـ ،یرآلـ یغیکروبیضدمعواملنیباز
انـد. گرفتـه قـرار اسـتفاده مـورد مختلـف مطالعـات دروبـوده توجه
دیاکسـ نـانو انـد دهیرسـ جـه ینتنیابهخودمطالعهدريادیزنیمحقق
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گـرم ومثبـت گـرم يهـا يبـاکتر مقابلدروبودهفعالاریبسفلزات
دیاکسـ ).1(دهنـد یمـ نشانياالعادهفوقیکشيباکترتیفعالیمنف
چنــدمــادهکیــخــودخــاصییایمیشــویکــیزیفخــواصبــايرو

ــرد ــهاســـتيعملکـ ــنادرکـ ــعیصـ ــلیمختلفـ ــالکترونمثـ ک،یـ
ــاپتوالکترون ــلک،ی ــوزری ــورنیهم ــناط ــرامعیص ــاجک،یس ،ینس

تیسـم خـاطر بـه وداردکـاربرد يداروسـاز ویشـ یآرا،يکشاورز
قـات یتحقيبـرا مناسـب مـاده کیـ یستیزهیتجزتیبلقاوآننییپا
دیاکسـ اسـت. سـت یزطیمحـ طرفـدار يهـا ستمیسویپزشکستیز

ویکننــدگیضــدعفون،یکروبیضــدميهــایژگــیوعلــتبــهيرو
داروهـا مختلـف انـواع دیـ تولدرگسـترده طـور بـه اشکننـده خشک
ذراتنـانو یکروبیضـدم اثراتهمکارانوReddy.شودیماستفاده

یاکلیشــیاشرواورئــوسلوکوکوسیاســتافيروبــررايرودیاکســ
لوکوکوسیاسـتاف مثبـت گـرم يبـاکتر کـه کردندمشاهدهویبررس

تیحساسـ یاکلیشـ یاشریمنفـ گـرم يبـاکتر بـا سـه یمقادراورئوس
ــتریب ــبتيش ــهنس ــانوب ــذراتن وGunalan).2(دارديرودیاکس

ــاران ــانوهمکـ ــذراتنـ ــنتزرايرودیاکسـ ــرسـ ــواصوهدکـ خـ
هیسـو 4ويبـاکتر هیسو4يروبرراآنیضدقارچوییایضدباکتر

یکروبیضـدم تیـ فعالکـه دادندنشانوهدادقراریبررسموردقارچ
سـنتز روشوذراتاندازهتماس،زمانذرات،نانودوزبهذراتنانو

ضـدباکتریایی فعالیـت نیـی تعمنظـور بهمطالعهنیا).3(داردیبستگ
ــانو ــیدرهذن ــريرواکس ــویهب ــتاندارد،هــايس ــهاس ــالمونالجدای س

شد.انجامغذاییموادازسرئوسباسیلوسواینتریتیدیس
بررسیروش

ــا ــهنی ــریشــگاهیآزمایفیتوصــمطالع ــاکتر2يروب عامــليب
دوکنـار در؛بودشدهجدا)5و4(قبلیمطالعاتطیکهزاییبیماري

میکروبیولـوژي تحقیقـات مرکـز درباکتريهمانازاستانداردسویه
.شدانجامتهرانپزشکیعلومدانشگاهغذاییمواد

سـت  یزيهـا اخـالق در پـژوهش  یتـه ملـ  ید کمییمطالعه مورد تا
قرار گرفت.(IR.TUMS.VCR.REC.1397.484)یپزشک

ــاده ــازآم ــزئوليس ــدات:ی ــزئولابت ــوعازتی ــلولینوپتیکلن تی
clinoptiloliteازدرصــد80متوســطوصخلــبــایمیپتاســ-میســد

وشـد وزنآنازگـرم 600شد.هیتهسمناندرواقعافرازندشرکت
مدتبهشد.دادهشستشوزهیونیدآبتریلیلیم500بامرتبه3سپس

اسـتفاده بـا بعدروزودیگردخشکطیمحيدمادرروزشبانهکی
اگرمـ سـاعت دومـدت بهگرادیسانتدرجه80يدماباانکوباتوراز

د.یگردخشککامالًتاشدداده
ـ ته ـ زئولدرشـده لـود دیاکســانـک یزذراتنـانو هی روشبــاتی

داخـل رديرواسـتات گرم70باتیزئولگرم100مقدار:ییایمیش
آنبـه زهیونیـ دآبتـر یلیلـ یم400وشـد هختیريتریلیلیم500بشر

سپسبود.6يمساوpHکهشديریگاندازهآنpHودیگرداضافه

Magnetرریاســتمگنــتدســتگاهيروبــربشــردرونســاختارنیــا

stearerبـه یرامـ آبـه وشـد هگذاشـت گرادیسانتدرجه60يدمادر
سـود نظـر مـورد سـاختار بـه جیتـدر بـه pHانـدازه بـردن باالمنظور

pHمانـدن ثابـت ازبعـد .دیرسـ 12بهpHکهدیگرداضافهموالر2

ازاستفادهباسپس.ماندیباقرریاستمگنتدستگاهيروساعتکی
s&S589/2:12-25(دیفسباندو40واتمنيسلولزیصافکاغذ um

.)6(شدلتریفبشريمحتوآلمان)ساخت
ـ زئولدرشـده لوددیاکسانکیزهیته گـرم 100مقـدار ابتـدا :تی

هختـ یريتریلیلیم500بشرداخلدريرواستاتگرم70باتیزئول
سـاختار نیـ ا.دیـ گرداضـافه آنبـه زهیونیدآبتریلیلیم400وشد

Magnetرریاسـت مگنـت دستگاهيوربربشردرون stearer هگذاشـت
يسـلولز یصـاف کاغـذ ازاسـتفاده بـا قـه یدق30گذشـت ازبعد.شد

ــدو40واتمــن s&S589/2:12-25(دیســفبان umــان)ســاخت آلم
آبتریلیلیم500بارلتیفيرواتیمحتوبعدوشدلتریفبشريمحتو

.شددادهشستشوزهیونید
کیمدتبهوومنتقلياشهیشتیپلبهشدهلتریفيمحتودوره
بـه تیـ پلدوم،روزدر.دیـ گردخشـک طیمحـ يدمـا درروزشبانه
سـپس وگـراد یسـانت درجه80يدماباانکوباتوردرساعت2مدت

دادهقـرار سـاعت دومدتبهگرادیسانتدرجه120يدمابافوردر
درجـه 400کـوره ازحاصـله مـاده دنکـر نهیکلسـ يبـرا سپس.شد
سنجشيبراانتهادر.)6(شداستفادهساعتدومدتبهگرادیسانت

ــدار ــکیزمق ــان ــگاهیآزمادرد،یاکس ــگاهش ــتربدانش ــدرستی م
XRF (Model: PW 2404, Company: Philips, Country: Holland)

.دشانجام
ـ یميهاهیسويسازآماده سـالمونال اسـتاندارد يهـا هیسـو :یکروب

ــتینتریا ATCCسیدیـــــ ــو13076 ــرئوسلوسیباســـــ ســـــ
ATCC دانـش یتعاونشرکتازمطالعهنیادرشدهاستفاده11778

؛بودندشدهينگهدارخشکزیفرصورتبهکهشیروستیزانیبن
شـد گذاشتهبراثيسوکیپتیترکشتطیمحدرابتداد.یگردهیته
دادهکشـت آگـار يسـو کیپتیترکشتطیمحيروبرآنازبعدو

گـراد یسـانت درجه37يدماباگرمخانهدرساعت24مدتبهوشد
انجـام يبـرا ییایـ باکترونیسوسپانسـ هیتهمنظورهبد.یگردينگهدار

ــابتــداروز،هــردرشــاتیآزما عــدد1-5/1×108(فارلنــدمــکمین
کـدورت جـاد یاازنـان یاطميبـرا شـد. هیهت)تریلیلیمرهدريباکتر

لهیوســـبـــهآنجـــذبفارلنـــد،مـــکمینـــونیسوسپانســـحیصـــح
).1(شديریگاندازهnm620موجطولمحدودهدراسپکتروفتومتر

دیاکسـ ذرهنـانو نمونـه، چهـار هراز:یکروبیضدمتیحساستست
يرواســتاتوتیـ زئولويرودیاکســنـانو ریــغتیـ کامپوزويرو

TSBطیمحدرتریلیلیمبرگرمیلیم5/0،1،2،4،8،16يهاغلظت

درسـاعت 24مـدت بـه ودیـ گردورتکـس شـدن حليبراوهیته
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وشــدهجـدا supernatantآنازبعـد د.شــينگهـدار طیمحـ يدمـا 
لیاسـتر لوله8ازجداگانهطوربهيباکتر4هريبرا.دیگردتوکالوا

بـراث يسـو کیـ پتیترطیمحـ رتـ یکرولیم100يحـاو کـدام هرکه
)TSB(ونیسوسپانسـ ،يرودیاکسـ ذرهنـانو ونیسوسپانسـ ولیاستر

اسـتفاده ؛بوديرواستاتوتیزئول،يرودیاکسنانوریغتیکامپوز
بـا نظـر مـورد یکروبـ یمونیسوسپانسـ ازهـا لولـه همـه بـه سپسشد.

).7(شداضافهتریکرولیم50زانیمبهفارلندمکمینمعادلکدورت
.نشـد ختهیرآندریونیسوسپانسوبودیمنفشاهدعنوانبهلولهکی
شـاهد عنـوان بهذرهنانوفاقدیکروبیمونیسوسپانسيحاولولهکی

درجـه 37نکوباتورادرساعت24مدتبههالولهشد.استفادهمثبت
بـه تیشـفاف وکـدورت مشـاهده باجوابوندگرفتقرارگرادیسانت

زانیـ مبیـ ترتنیـ ابـه .شـد گرفتهنظردررشدعدمایرشد،صورت
MICنیـی تعهـا سـم یکروارگانیمازکیهريبرايرودیاکسذرهنانو

لولـه درکـدورت کـه نـانوذره ونیسوسپانسـ ازغلظتنیکمترشد.
نییتعذرهنانورشدکنندهممانعتغلظتحداقلعنوانبه؛دندانشان
يروبـر مجـدد کشـت کیـ انجـام بارشد،عدمباییهالولهدرشد.
سـه هـا یبررسـ نیا.شدنییتعMBCآگارنتونیهمولرکشتطیمح
).7(شدتکراربار

مختلـف يهاغلظتدرلیاستربالنکيهاسکیدسک:یدانتشار
درسـک یديتعـداد شـد. دادهقـرار سـاعت 24مـدت بهشده،هیته

.شـد دادهقراریمنفومثبتشاهدعنوانبهمقطرآبويرواستات
24مـدت بـه راهـا تیـ پلل،یاسترپنستوسطيگذارسکیدازبعد

عـدم يهـا هالهودادهقرارگرادیسانتدرجه37انکوباتوردرساعت
يریـ گانـدازه روشهماننـد کـش، خـط بـا )جادیاصورت(دررشد

).1(دیگردادداشتیويریگاندازهوگرامیبیآنتيهاسکید
هایافته
دیاکسـ نـانو ریـ غتیـ کامپوزونیسوسپانسـ دريرودیاکسمقدار

XRFدسـتگاه ازاستفادهبايرودیاکسذرهنانوونیسوسپانسويرو

ونیسوسپانسـ دريرودیاکسـ مقـدار کـه )کیـ جـدول (شـد نییتع
دريرودیاکســمقــدارو358/8يرودیاکســنــانوریــغتیــکامپوز

د.یردگنییتع149/25يرودیاکسذرهنانوونیسوسپانس
ــا ــیمضــدتیحساســتســتجینت غلظــتحــداقلریمقــاد:یکروب

همــههیــعليرودیاکســذرهنــانوونیسوسپانســرشــدبازدارنــده
بودتریلیلیمبرگرمیلیم4همطالعنیادرشیآزمامورديهايباکتر

ــدهغلظــتحــداقلریمقــادو همــههیــعليرواســتاترشــدبازدارن
وتـر یلیلـ یمبـر گرمیلیم8العهمطنیادرشیآزمامورديهاياکترب

حـداقل فاقـد تیزئولويرودیاکسنانوریغتیکامپوزونیسوسپانس
نیـ ادرشیآزمامورديهايباکتریتمامهیعلرشدبازدارندهغلظت
نـانو ونیوسپانسـ سیکشندگغلظتحداقلریمقاداست.بودهمطالعه

سیدیـ تینتریاالسالمونهیجداواستانداردهیسوهیعليرودیاکسذره

اسـتاندارد هیسويبراوتریلیلیمبرگرمیلیم8و16بابرابربیترتبه
ودیگردمحاسبهتریلیلیمبرگرمیلیم16سرئوسلوسیباسهیجداو

مـورد يهايباکترهیعليرواستاتیکشندگغلظتحداقلریمقاد
ــیمبــرگــرمیلــیم8مطالعــهنیــادراســتفاده ونیســسوسپانوتــریلیل
غلظــتحــداقلفاقــدتیــزئولويرودیاکســنــانوریــغتیــکامپوز
است.بودهمطالعهنیادراستفادهمورديهايباکترهیعلیکشندگ

نـانو ونیسوسپانسـ یکروبیضـدم یبررسجینتاسک:یدانتشارجینتا
سـالمونال کـه دادنشـان وژنیـ فیدسـک یدروشبـا يرودیاکسذره

ATCCییشناساکدباسیدیتینتریا گـرم یلیم16غلظتدر13076
یکننـدگ مهـار اثـر نیشـتر یبيدارايرودیاکسـ ذرهنانوتریلیلیمبر

کاسـته آنيمهـار اثـرات ازذرهنانوغلظتکاهشباکهاسترشد
نـانو ریغتیـ کامپوزونیسوسپانسک).یشکلو2(جدولاستشده
شیآزمامورديهايباکتريروبريمهاراثرتیزئولويرودیاکس

نداشتند.يرشدعدمهالهونداشت

سوسپانسیوندرموجودعناصرمختلفدرصدهايمقایسه:1جدول
روياکسیدذرهنانوسوسپانسیونوروياکسیدنانوغیرکامپوزیت

عناصر
سوسپانسیوندرصد

اکسیدنانوغیرکامپوزیت
روي

نانوسوسپانسیوندرصد
روياکسیدذره

L.O.I.12/906/9
MgO568/0478/0

Al2O3905/8643/7
SiO2819/65232/50
P2O5031/003/0
SO3153/0102/0
Cl04/0039/0

K2O324/1029/1
CaO661/3333/4
TiO2144/0117/0
MnO053/0039/0

Fe2O3291/1154/1
Co03/0
Ni072/0009/0
Cu005/0

ZnO358/8149/25
Rb004/0004/0
Sr133/0135/0
Zr036/0034/0
Ba233/0382/0
Pb02/0032/0

بحث
بريرودیاکسذرهنانوونیسوسپانسمطالعه،نیاجینتابهتوجهبا
ونیسوسپانسبهنسبتيبهتریکروبیضدماثراتهايباکترهمه

درداشت.يرواستاتوتیزئول،يرودیاکسنانوریغتیکامپوز
تیفعالذره،نانومحلولغلظتشیافزابا،یبررسنیایط

نشانهمکارانوین خانیه حسمطالعرد.افتیشیافزاییایضدباکتر
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يهايباکتررشدتوانیمذراتنانوازاستفادهباشدداده
وLiuمطالعهدر).8(کردمهاررايسنتریدگالیشچونییزايماریب

عاملکیعنوانبهيرودیاکسذراتنانوکهشدعنوانهمکاران
موادويکشاورزییغذاتیامنازحفاظتيبراموثريضدباکتر

وSawai).9(شوداستفادهبالقوهطوربهتواندیمییغذا
Yoshikawaيرودیاکسيپودرهایکروبیضدماثریبررسبا،

يفلزدیاکسسهنیاکهکردندگزارشمیزیمندیاکسومسدیاکس
ازیعیوسفیطبرابردریخوبیکروبیضدمقدرت

ذرهنانوازمنیافادهاستزینParish).10(دارندهاسمیکروارگانیم
نشانپرتقالآببرآندادناثرباراییغذامصرفدريرودیاکس
فعالژنیاکسيحاويهاگونهدیتولهمکارانوAdams).11(داد
دیاکسذراتنانویکروبیضدمتیفعاللیدالنیترمهمازیکیرا

ذرهنانویقارچضداثرهمکارانوینی. حس)12(ندکردذکريرو
باکنسیآلبدایکانداستانداردهیسورشدمهاربررايرودیاکس

یبررسفلوکونازوليداروباسهیمقادرلوشنیدابراثکرویمروش

حذفيبرامناسبنهیگزعنوانبهيرودیاکسذرهنانووکردند
لیوساباارتباطدرژهیوبه،یپزشکطهیحدرکنسیآلبدایکاند

طیشراکهداشتندانیبChenوZhang).13(شدهیتوصیپزشک
یکافيرودیاکسیکروبیضدمتیفعاليبرایمرئنوروطیمح

يکمترقدرتباکیتارطیشرادرتیفعالنیاکهیحالدر.است
اثراتیبررسدرانرهمکاوSinha).14(شودیمانجام
گرميهاگونهکهدادندنشانيرودیاکسذراتنانویکروبیضدم

درذراتنانونیابهيشتریبتیحساسنوباکتریماروتوباکترانیمنف
علتدارند.سیسوبتللوسیباسمثبتگرميهايباکترباسهیمقا

ودیپپتيهاهیالوجودبهمثبتگرميهايباکتربودنمقاوم
باکه)15(شودیمدادهنسبتهايباکترنیادرمیضخیکانیگل

ییکارایبررسدرهمکارانویم. اماداردیهمخوانحاضرمطالعه
ومثبتگرميهايباکترهیعليرودیاکسذرهنانویکروبیضدم
يرودیاکسذراتنانويبازدارغلظتحداقلریمقادبایمنفگرم

5/0و1بیترتبهاورئوسلوکوکوسیاستافویاکلیشیاشريبرا

سرئوسلوسیباسوسیدیتینتریاسالمونالهايباکتريرويبرروياکسیدذرهنانوتاثیر:2جدول
مترمیلیحسببررشدعدمهالهقطراساسبر

)تریلیلیگرم بر میلیغلظت نانو ذره (ميباکتر
یمنفمثبت5/0124816

ATCC 1307600081219100اینتریتیدیس لمونالسا
00891014100اینتریتیدیسجدایه سالمونال

ATCC 117780000911100سرئوسلوسیباس
0000912100سرئوسلوسیباسجدایه 

مقطرآببهآغشتهدیسک:یمنفشاهد، لیترمیلیبرگرممیلی8غلظتباروياستاتبهآغشتهدیسکمثبت:شاهد

ATCCاینتریتیدیسسالمونال اینتریتیدیسسالمونالجدایه13076

ATCCسرئوسلوسیباس سرئوسلوسیباسجدایه11778

وژنیفیدسکیدروشبايرودیاکسذرهنانوونیسوسپانسیکروبیضدمیبررسجینتامقایسه: 1شکل 
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بهسبتنیمنفگرميهايباکترکهدادندنشانتریلیلیمبرگرمیلیم
کههستندمثبتگرميهايباکترازترمقاوميرودیاکسذراتنانو

تیفعالکهشدمشخصونداردیهمخوانحاضرمطالعهبا
شیافزاوذراتاندازهکاهشبايرودیاکسذراتنانويباکتردض

اثردارد.یهمخوانمطالعهنیاباکهابدییمشیافزاپودرغلظت
گذاردیماثرجیتدربهوبودهزمانبهبستهواذراتنانويضدباکتر

نشانرایتوجهقابليضدباکترتیفعالچیهيرودیاکسفلهپودرو
فعالیتیارزیابدرهمکارانو یکتابچبرادران . )16(نداد

ایزولهواستاندارديهاسویهبريرواکسیدذرهنانویمهارکنندگ
بایغذایموادازهجداشداورئوسلوکوکوسیاستافویاکلیشیاشر

يرودیاکسذراتنانویکشيباکترويبازدارغلظتحداقلریمقاد
-5/312محدودهدربیترتبهحساسيهاسمیکروارگانیميبرا
نانوازکهدادندنشان25/156- 2500وتریلیلیمبرگرمیلیم12/78

استفادهتوانیمشدهادیيهايباکترمهاريبرايرودیاکسذرات
يبرانگهدارندهموادینیگزیجايبرایمناسبلیپتانسومودن

درهمکارانوزاده نیحس). 17(استییغذاموادفسادازيریجلوگ
علیهيروکسیداذرهنانونسوسپانسیوبیوضدمیکرییراکامورد
يبازدارغلظتحداقلریمقادبامنفیمگرومثبتمگريهايباکتر

لوکوکوسیاستاف،یاکلیشیاشريبرايرودیاکسذراتنانو
نوزایآئروژپسودوموناسواورئوسلوکوکوسیاستاف،سیدیدرمیاپ
تریلیلیمبرکروگرمیم25/156و1250و625و1250بیترتبه

وداشتهییایضدباکتراثريرودیاکسذرهنانوکهدادندنشان
تمثبگرميهايباکترحذفيبرایمناسبنهیگزعنوانبهتواندیم

استفادهیمارستانیبيهاعفونتعامليهايباکترژهیوبهیمنفو
روشباهشدتهیهذراتنانوکهاستذکربهالزم).1(گردد

بادارند.سبزذراتنانوانواعازترفیضعیکروبیضدماثرییایمیش
سالموناليباکترکهافتیدرتوانیمآمدهدستبهجینتابهتوجه

برابردرسرئوسلوسیباسبهنسبتيشتریبتیحساسسیدیتینتریا
.دارديرودیاکسذراتنانو

گیرينتیجه
يرودیاکسـ ذرهنـانو ازتـوان یمـ کـه دادنشانمطالعهاینجینتا

مـواد ازسـرئوس باسیلوسواینتریتیدیسسالمونالجدایهمهاريبرا
ــذا ــتفادهییغ ــوداس ــونم ــبلیپتانس ــرایمناس ــايب ــوادینیگزیج م
همچنــیناســت.ییغــذامــوادفســادازيریجلــوگيبــراارنــدهنگهد

عیصـنا مختلـف يهـا بخـش درذراتنـانو نیاازاستفادهبهتوانیم
غذادرموجوديهاسمیکروارگانیمرشدکاهشایمهاريبراییغذا
بود.دواریامنزدیکندهیآدر

قدردانیوتشکر
)39078(کـد مصوبیقاتیتحقطرحازیبخشحاصلمقالهنیا

یپزشـک علـوم دانشـگاه ییغـذا مواديولوژیکروبیمقاتیتحقمرکز
اخـذ درجـه   يبرایما ندافینامه خانم شانین حاصل پایو همچنتهران

از دانشـکده  ییمواد غـذا یکروب شناسیارشد در رشته میکارشناس
مقالـه نیـ اسـندگان ینوتهـران بـود.  یبهداشت دانشگاه علوم پزشـک 

علـوم دانشـگاه یپژوهشـ معاونتازراخودینقدرداوسپاسمراتب
دارند.یماعالمییاجراویماليهاتیحمالیدلبهتهرانیپزشک
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