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 در اثـر فعالیـت کاتـالیزگری نـوری آن در آو ديـونیزه،اغلب مطالعات صورت گرفته بر روی ويژگی ضدمیکروبی نانوذرات دیاکسـید تیتـانیم
 مـیتوانـد مـانر رشـد، پژوهشهای ناچیزی نشان دادهاند که وجود نانوذرات دیاکسید تیتانیم در محیط کشت و در شرايط تـاريکی.میباشد
 اثـر ضـدباکتريايی نـانوذرات دیاکسـید تیتـانیم در سـامانههـای دوغـابی و تيتیـت شـده، در اين مطالعه.باکتریها و نهايتاً مرگ آنها شود
 در محـیط کشـت اصت اصـی آن، به عنوان اولین باکتری درگیر در تخريب بیولـوژيکی سـیمان، بر باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس،)%0.1-1(
 نتـاي. و کدورت سوسپانسیون محیط کشت استفاده شده استpH  از اندازهگیریهای، به منظور رصد زنده بودن باکتریها.بررسی شده است
نشان دادند که تیوباسیلوس تیوپاروس در حضور سیمانهای حاوی نانوذرات دیاکسید تیتانیم رشد نکرده و در زمانهـای تمـاس الـو نیتـر
 میتوان پوشـشهـای، بنابراين با اين روش. میباشد%1  برای داشتن ويژگی ضدباکتريايی، بهترين درصد افزودن نانوذرات به سیمان.می میرد
.سیمانی ضدمیکروبی به منظور محافظت از تخريب بیولوژيکی تولید نمود
. باكتري تيوباسيلوس تيوپاروس، سيمان، نانوذرات دياكسيد تيتانيم، سمّيت، فعاليت ضدميكروبي:واژههاي كليدي
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Most studies on antimicrobial properties of nano-TiO2 in deionized water deal with its photocatalytic properties. Few studies
have shown that the presence of nano-TiO2 can inhibit the growth of the bacteria and it ultimately kills them in a culture medium
in the dark. In this study, the antibacterial effects of suspended in a culture medium and immobilized nano-TiO2 systems in cement
bed (0.1-1%) were investigated on Thiobacillus thioparus as a bacterium involved in cement biodegradation. The pH and
turbidity tests were carried out in order to monitor the viability of the bacteria in the culture medium. The results showed that T.
thioparus did not grow in the presence of cements containing nano-TiO2 and at longer contact time the bacterial death occurred.
The optimum concentration of nano-TiO2 has been found to be 1% to maintain antibacterial properties. Thus, with evaluation of
the toxicity effects, the cementitious antimicrobial coatings could be produced by immobilized nano-TiO2 for self-protected
against biodegradation. J. Color Sci. Tech. 9(2015), 101-111©. Institute for Color Science and Technology.
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*Corresponding author: phejazi@iust.ac.ir

102

اعظم يوسفي و همكاران

1ـ مقدمه
پژوهشگران زيادی به مطالعه و بررسی صاصیت ضدمیکروبی نـانوذرات
دیاکسید تیتانیم توسط فعالیت کاتالیزگری نوری آنهـا تحـت تـابش
فرابنفش پرداصتهاند [ .]1-25تا جائی که ما مطلر هستیم ،اکيـر ايـن
پژوهش ها در آو ديونیزه و يا آو مقطر ،به مطالعة فعالیت کاتالیزگری
نوری نانوذرات دیاکسید تیتـانیم تـا مـرگ کامـي میکروارگانیسـمهـا
پرداصتهاند .در اين پژوهشها اشاره شده است که نانوذرات دیاکسـید
تیتانیم در تاريکی و در آو ديونیزه اثـر سـمی بـر میکروارگانیسـمهـا
ندارند .اما بايد توجه داشت که شرايط محیطهـای واععـی بـه محـیط
کشت باکتریها نزديكترند تا به آو ديونیزه .همچنین تعداد محدودی
از پژوهشها [ ،]10 ،26به رشد مجدد باکتریها در دوره تاريکی پـس
دیاکسـید
از تابش فـرابنفش و فعالیـت کاتـالیزگری نـوری نـانوذرات 
تیتانیم  ،با سرعت بیشتر اشاره کردهاند .هر چنـد تعـداد محـدودی از
دیاکسید تیتانیم را
مطالعات [ ]27فعالیت کاتالیزگری نوری نانوذرات 
در محیط کشت میکروارگانیسمها ،به منظور بررسی اثـر بازدارنـدگی

1

2

نانوذرات انجام دادهاند .تااو و همکارانش [ ]27نتیجـه گرفتـهانـد کـه
دیاکسید تیتانیم ،باعث الو نیتر شـدن فـاز
افزايش غلظت نانوذرات 
تاصیر رشد باکتری ایکالی میشود .در کنار اين دسته از پژوهشهـا،
محققانی به مطالعه ويژگیهـای بازدارنـدگی ،سـمیت 3و ضـدمیکروبی
دیاکسید تیتانیم در تاريکی و در محیط کشـت میکـرووهـا
نانوذرات 
مشغول هستند .آنان بـا واردکـردن غلظـتهـای مختلـا از نـانوذرات
دیاکســید تیتــانیم در محــیطهــای کشــت م ـاير و يــا جامــد انــوا
میکروارگانیسمها ،به صورت پودر و يا کامپوزيتهای پلیمری و يا دوپ
شده با فلزات مختلا ،صاصیت بازدارندگی و سـمیت از رشـد و نهايتـاً
مرگ میکروارگانیسمها را توسط چگـالی نـوری محـیط کشـت مـاير،
شمارش تعداد کلنیهای زنده و آزمون نفـوذ ديسـك 4محـیط کشـت
جامــد گــزارش کــردهانــد [ .[28-35در مطالعــات فــوق بــه ســازوکار
دیاکسـید تیتـانیم بـر
مهارکنندگی و بازدارنـدگی از رشـد نـانوذرات 
میکروارگانیسمها اشاره نشده است ،اما در پژوهشهـا [ ]32، 36آمـده
است که اگر نانومواد را در محـیطهـای کشـت بـاکتریهـا وارد کنـیم،
مقاومت میکروارگانیسمها کاهش يافته به الـوری کـه در آزمـونهـای
آزمايشگاهی نانومواد ،باکتریها ،ويروسها و عارچهـا ،در عـر چنـد
دعیقه بعد از تماس با نانومواد از بین میروند .به هر حال سـازوکارهای
دعیقی که به وسیله آن نانومواد رشد میکروبی را مهار میکننـد ،کـامالً
درك نشده و هـمچنـان ناشـناصته هسـتند .بـه الـور کلـی در مـورد
سازوکارهای احتمالی فعي و انفعالهای نانو مواد با مـاکرومولکولهـای
بیولوژيکی ،اعتقاد بر اين است که نانو مواد يونهايی را آزاد میکنند که
1-Inhibitory effect
2-Han Tao
3-Toxicity
4-Disc Diffusion Method

نشريه علميـ پژوهشي علوم و فناوري رنگ ()1394

با گروه تیول ( )SHپروتئینهای موجـود بـر سـط سـلول بـاکتریهـا
واکنش میدهند .نانومواد اين پروتئینها را غیرفعال کرده ،نفوذپذيری
غشاء را تغییر داده و سرانجام باعث مرگ سلولی میشوند.
بر التق االالعات مـا هـیي يـك از پـژوهشهـا ،اثـر ضـدمیکروبی
دیاکسید تیتانیم را بر باکتریهای تخريب کنندة سـیمان از
نانوذرات 
جمله باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در هیي سامانهای ،بـا اسـتفاده از
دیاکسـید تیتـانیم در
اثر سمیت ،بازدارنـدگی و کشـندگی نـانوذرات 
محیط کشت اصت اصی آن و در تاريکی بررسـی نکردنـد .هـدي ايـن
دیاکســید تیتــانیم در
مطالعــه ،بررســی اثــر ضــدمیکروبی نــانوذرات 
سامانههای دوغابی و تيتیت شده در سیمان بـر بـاکتری تیوباسـیلوس
تیوپاروس ،در محیط کشت اصت اصی آن است.

2ـ بخش تجربي
2ـ1ـ مواد
مواد شیمیايی مورد استفاده در اين مطالعـه ،هیدروکسـید کلسـیم بـا
دیاکسید تیتـانیم تجـاری بـا
صلوص  %96از شرکت مرك و نانوذرات 
دیاکسید تیتانیم مورد استفاده ،دارای
عنوان  P25میباشند .نانوذرات 
اندازه ذرات  21 10نانومتر ،سـط ويـژه  50 m2/gو صلـوص %99.5
بوده و دارای صاصـیت کاتـالیزگری نـوری [ ]37هسـتند .از نـانوذرات
دیاکسید تیتانیم در ساصت نمونههای سیمانی بـا درصـدهای 0.1-1

استفاده شد .نمكهای معدنی استفاده شده برای تهیـه محـیط کشـت
باکتری ،از شرکت مرك آلمان و پودر آگار ،از شرکت ايتالیايی لیوفیـي
کم 5مورد استفاده عرار گرفتند.
پودر سیمان پرتلند نو  2اسـتفاده شـده در ايـن پـژوهش دارای
ترکیــب شــیمیايی مطــابق جــدول  1و صــواص فیزيکــی نرمــی بلــین
 302 m2/kgو چگالی  3120kg/m3میباشد.
جدول  :1ترکیب شیمیايی سیمان پرتلند نو

.2

تركيب

غلظت

تركيب

غلظت

شيميايي

()%W/W

شيميايي

()%W/W

CaO

63.26
22.50
4.15
3.44
3.25

SO3

1.80
0.65
0.20
0.72
0.61

SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO

K2O
Na2O
Free-CaO
LOI

2ـ2ـ ميكروارگانيسم
در پژوهش حاضر از باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس به عنـوان بـاکتری
تخريــبکننــده ســیمان اســتفاده شــده اســت .بــاکتری تیوباســیلوس
تیوپاروس  PTCC 1668از مرکـز کلکسـیون عـارچهـا و بـاکتریهـای
5- Liofilchem
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ايران ( )IROSTوابسته به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
تهیه شد pH .بهینه رشد اين باکتری  7و دمای آن  25-30 °Cاسـت.
اجزای محیط کشت اصت اصی ماير مورد استفاده شامي،0.4 NH4Cl :
،5 Na2S2O3·5H2O ،2 KH2PO4 ،2 K2HPO4 ،0.2 MgCl2·6H2O
 0.4 Na2CO3گرم در لیتر آو مقطر مورد اسـتفاده عـرار گرفـت .ايـن
میکروارگانیسم در محـیط کشـت اصت اصـی مـاير صـود در يخ ـال
نگهداری و هر  2تا  3هفته يكبار تجديد کشـت شـد .محـیط کشـت
جامد باکتری تیوباسـیلوس تیوپـاروس  ،PTCC 1668حـاوی محـیط
کشت ماير اصت اصی آن به عالوه  %1.5آگار بود.
2ـ3ـ روش كار
رشد باکتری در ارلنهای  100میلیلیتری حاوی  20میلی لیتر محیط
کشت با  %1تلقی باکتريايی با  pH = 4.5و در داصي شـیکر انکوبـاتور
اربیتالی با دمای  30 °Cو دور  ،150 rpmبـه صـورت سـه بـار تکـرار،
دیاکسـید تیتـانیم
صورت گرفت .آزمايشهای ضدباکتريايی نانوذرات 
در محیط کشت باکتری و در سامانههـای دوغـابی و تيتیـت شـده بـه
صورت دو بار تکرار ،انجام شدند که در ادامه توضی آنها آمده است.
دياكسيد تيتانيم
2ـ3ـ1ـ سامانه دوغابي نانوذرات 
ابتدا يك لیتر محیط کشت در شرايط  121 °Cو فشار  1.2بار به مدت
دیاکسـید
 20دعیقه اتوکالو گرديـد .پـس از صنـكشـدن ،نـانوذرات 
تیتانیم به آن افزوده شده و به شدت مخلوط شدند تـا سوسپانسـیون
نانوذرات بـا غلظـت مشـخه تهیـه شـود .ايـن آزمـون در ارلـنهـای
دیاکســـید تیتـــانیم در
 100 CCبـــا و بـــدون حضـــور نـــانوذرات 
 20میلیلیتر محیط کشت مـاير اصت اصـی و بـا  %1تلقـی بـاکتری
تیوباسیلوس تیوپاروس در انتهای فاز لگاريتمی آن در شیکر انکوباتور با
دور  100 rpmو دمای  30 oCانجام شد .از آنجا که در مطالعات عتلی،
دیاکسید تیتانیم در سـامانة دوغـابی
کمینه و بیشینه غلظت نانوذرات 
دیاکسید تیتانیم  ،برای بررسی فعالیـت کاتـالیزگری نـوری
نانوذرات 
آنها در آو ديونیزه برابر  0.1 g/lو  1در نظر گرفته شـده بـود ،بـرای
انجام آزمايشهای اثر سمیت آنها ،غلظت  0.35 g/lنانوذرات بـین دو
غلظت ذکـر شـده در نظـر گرفتـه شـد .در روزهـای مختلـا کشـت،
اندازهگیری کدورت و  pHمحیط تمـامی ارلـنهـا ،بـه عنـوان يکـی از
شاصههای رشد باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس ،تا  12روز انجام شد.
2ـ3ـ2ـ سامانه تثبيت نانوذرات دياكسـيد تيتـانيم در بسـتر
سيمان
در ابتــدا ،نمونــههــای ســیمانی حــاوی درصــدهای مختلــا نــانوذرات
1-Iranian Research Organization for Science and Technology
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دیاکسید تیتانیم تهیه شدند .بدين منظور ،مقـدار مشـخه نـانوذرات

دیاکسید تیتانیم ( 0.5 ،0.1 ،0و  1گرم نسـتت بـه  100گـرم پـودر

سیمان) وزن شده ،به  35میلیلیتر محلول آو آهك اشتا صايشـده
[ ،]37اضافه گرديد و به مدت  15دعیقه تحت عملیات فراصوت (مـدل
 )Badelin 2070با توان  70وات به صورت پالسی ( 0.70ثانیه روشن و
 0.30ثانیه صـاموش) عـرار داده شـدند تـا سوسپانسـیون يکنواصـت و
پايداری حاصي گردد .سوسپانسیون آماده شده فوراً به پودر سیمان در
دمای محیط افزوده شده و به الور دستی ،کامالً مخلوط شدند تا صمیر
يکنواصتی ايجاد گردد .برای ساصت نمونههای سیمانی ،از نستت آو به
سـیمان در مقــدار ثابـت  0.35اســتفاده شـد .صمیرهــای ســیمانی در
عالبهای مکعتی بـه ابعـاد  20 mmعالـبگیـری شـدند .عالـبهـا در
محیطی با رالوبت با ی  %95و دمای  25 oCبـه مـدت  1روز ذصیـره
شدند و پس از آن ،نمونهها از عالبها صارج شدند pH .اولیه نمونههای
ســیمانی بــا ی  12بــوده و ايــن محــیط صــود بــه صــود کشــنده
بــاکتریهاســت .بــرای کــاهش  pHســطحی نمونــههــای ســیمانی در
آزمايشگاه پس از صروج آنهـا از عالـب ،بـه مـدت  27روز در زيـر آو
جاری عرار داده شدند تـا هـم فرآينـد هیدراتاسـیون فازهـای مختلـا
ســیمان انجــام شــود و هــم فروشــوئی پرتلنــدايت از درون نمونــههــا
صورتپذيرد .سپس  6روز در مجـاورت اسـید سـولفوريك بیولـوژيکی
استريي [ ]38با  pH < 2عرار داده شدند .نستت حجم سولفوريك اسید
بیولوژيکی به سط نمونههای سیمانی برابر با  5در نظر گرفته شـد .بـا
کاهش مناسب  pHسطحی نمونهها تا حدود  ،7آنهـا آمـادگی زم را
برای آزمونهای ضدباکتريايی به دست آوردند.
دیاکسـید
مشابه آزمايش بخش  ،1-3-2بررسی سمیت نانوذرات 
تیتانیم تيتیت شده در بستر سیمان بر باکتری تیوباسیلوس تیوپـاروس
در محیط کشت اصت اصی آن به همراه نمونههای شاهد تکرار گرديـد.
اين آزمون در شرايط شیکر انکوباتور بـا دور  ،100 rpmدمـای ،30 oC
نستت حجم محیط کشت به حجـم ارلـن برابـر  1بـه  2و در تـاريکی
مطابق جدول  2انجام شد .به هر ارلن  250میلیلیتری دهـان گشـاد،
 %1باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در انتهای فاز لگاريتمی رشد به جز
آزمايشهای شمارة  1و  2تلقی شد .از هفت آزمـون معرفـی شـده در
جدول  ،2چهار آزمون مربوط بـه آزمـايشهـای شـاهد و سـه آزمـون
دیاکســید تیتــانیم بــا
مربــوط بــه ســمیت ســامانه تيتیــت نــانوذرات 
درصدهای مختلا در بستر سـیمان مـیباشـند .آزمـايشهـای شـاهد
مربوط به میزان فروشوئی اجزا سیمان با و بدون نـانوذرات دیاکسـید
تیتانیم در محیط کشت اصت اصی باکتری تیوباسـیلوس تیوپـاروس و
هـمچنــین رشــد بــاکتری تیوباســیلوس تیوپــاروس در محــیط کشــت
اصت اصی صود با و بدون نمونه سیمانی شاهد میباشند.
در روزهای مختلا کشت ،اندازهگیری  pHو میزان کدورت محیط
کشت تمامی ارلنها ،به عنوان شاصههای رشد باکتری تیوباسـیلوس
تیوپاروس ،تا  18روز انجام شد.
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دیاکسید تیتانیم در شرايط تاريکی.
جدول  :2مشخ ات آزمايشهای بررسی سمیت سامانه تيتیت نانوذرات 
توضيح

شماره

مقدار نانوذرات ()%

هدف

1

0

2

1

بررسی میزان فروشوئی پن عدد نمونة سیمانی در محیط کشت ماير اصت اصی باکتری
تیوباسیلوس تیوپاروس بدون تلقی

3

0

4

0

5

0.1

6

0.5

7

1

نمونه شاهد

بررسی رشد باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در محلول محیط کشت ماير اصت اصی
بررسی میزان رشد باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در محیط کشت ماير اصت اصی صود به
همراه پن عدد نمونة سیمانی

2ـ3ـ3ـ آزمـايشهـاي بررسـي رفتـار بـاكتري تيوباسـيلوس
تيوپاروس در حضور نمونههاي سيماني عاري و حاوي  %1نانوذرات
دياكسيد تيتانيم در محيط كشـت در شـرايط دورهاي تـابش و

بررسی اثر سمیت

تعداد کلنی 4باکتریهای زندة کشت به صورت سه بار تکرار ،برای رسم
منحنی رشد باکتریها استفاده گرديد.
 :OD600برای اندازهگیری میزان کدورت محیط به عنوان معیاری از
5

تاريكي

میزان رشد سلول باکتريايی از دستگاه الیاسـن

برای شتیهسازی محیط واععی رشد باکتریها ،از دورههای تاريکی و تابش

 )SP8001در الول موج  600نانومتر استفاده شد.

نور (با استفاده از مپ فرابنفش  160واتی ساصت شرکت ناروا )1تا  3روز

 :DCWبرای تعیین وزن صشك سلولی نمونههـای سوسپانسـیون
میکروبی ،پس از نمونـهگیـری در سـانتريفوژ بـا دور  4000 rpmو بـه
مدت  15دعیقه در دمای  4 °Cرسوو داده شدند .توده سلولی مرالوو
در دمای  70 oCبه مدت  24ساعت صشـك شـد .جـرم تـوده صشـك
سلولی بر حجم کشت غوالهور میکروبی به صورت  mg/lگزارش گرديد.

استفاده شد ،تا هم از اثر سمیت در تاريکی و هم از فعالیـت کاتـالیزگری
نوری نمونههای سیمانی حاوی  %1نانوذرات دیاکسید تیتانیم در محیط
کشــت اصت اصــی آنهــا اســتفاده گــردد .ايــن آزمــون در شــرايط
 ،100 rpmدمای  25-35 oCو نستت حجم محیط کشت به حجم ارلـن
برابر با  1به  ،2.5به صورت دو بار تکرار ،به همراه آزمـون شـاهد حـاوی
دیاکسید تیتانیم ،انجام شد .بـه هـر ارلـن
نمونه سیمانی بدون نانوذرات 
 250میلیلیتر دهانه گشاد حاوی محیط کشت و نمونههای سیمانی%1 ،
باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در انتهای فاز لگاريتمی آن ،تلقی شد .در
روزهای اول تا سوم ،ارلنها به ترتیب در معـر  8سـاعت تـابش و 16
ساعت تاريکی عرار داده شدند .در انتهای زمانهای تابش و تاريکی ،از هر
ارلن (شاهد و اصـلی) زيـر کشـت مـاير در محـیط کشـت جديـد درون
ارلنهای  50میلیلیتر گرفته شد و در شرايط شیکرانکوباتور ( 100 rpmو
 )30 oCکشت داده شدند .پس از آن ،ارلـنهـای  250میلـیلیتـر اولیـه
همراه با محلولهای باعیمانده و نمونههای آنها ،در درون شیکرانکوباتور
و تاريکی عرار داده شدند .در شرايط جديد و تـا  11روز ،از ايـن دو ارلـن
 250میلیلیتر ،نمونهگیری برای بررسی زنده بودن و رشد باکتریهـا بـا
اندازهگیری میزان کدورت و  pHسوسپانسیون آنها انجام شد.
2ـ4ـ روشهاي اندازهگيري
از روشهای تعیـین چگـالی سـلولی بـر اسـاس جـذو نـوری کشـت
2

(مـدلMetertech-

شمارش تعداد كلني :از هر نمونه سوسپانسیون میکروبی با رعت
مشخه ،مقدار  100میکرولیتر برداشته و بر روی محیط کشت جامـد
حاوی آگار پخش و در دمای  30 oCگرماصانهگـذاری شـد .پـس از 3
روز ،تعــداد کلنــیهــای ايجــاد شــده )CFU( 6شــمارش و در ضــريب
رعیقسازی ضرو و به صورت  CFU/mlگزارش شد.
اندازهگيري  pH :pHسوسپانسیونهای باکتريايی و محلول حاوی
نمونههای سیمانی به وسیله  pHمتر مدل  Percisa pH-meterسـاصت
کشور سويیس اندازهگیری شد.

3ـ نتايج و بحث
3ـ1ـ بررسي ميزان رشد باكتري در محيط كشت اختصاصي
تغییرات چگالی سلولی بر اساس جذو نوری کشت میکروبی (،)OD600
وزن صشك سلولی ( ،)DCWشمارش تعداد کلنی باکتریهـای زنـده و
مقدار  pHکشت برحسب زمـان ،بـه عنـوان انـوا منحنـیهـای رشـد
باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس بر اساس بنـد  ،3-2در شـکي  1آورده
شده است.

3

میکروبــی ( ،)OD600وزن صشــك ســلولی ( pH ،)DCWو شــمارش
1- Narva
2- Optical density
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3- Dry cell weight
4- Bacterial colony counting
5-Spectrophotometer
6-Colony Forming Unit
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سمّيت پوششهاي سيماني حاوي نانوذرات دياكسيد تيتانيم بر باكتري تيوباسيلوس تيوپاروس

عنوان شاصه رشد باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس ،برای رصد ويژگـی
بازدارندگی و ضدمیکروبی نانوذرات دیاکسید تیتانیم استفاده گرديد.
دیاکســید تیتــانیم در محــیط کشــت
بررســی ســمیت نــانوذرات 
اصت اصی ماير باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس مطابق بخـش  3-2بـه
دو روش دوغابی و تيتیت شده در بستر سیمان صـورت گرفـت .نتـاي
حاصله به ترتیب در ادامه آمده است.

شكل  :1انوا منحنیهای رشد باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس.

همانالور که در منحنیهای رشد باکتری تیوباسیلوس تیوپـاروس
(شــکي  )1ديــده مــیشــود pH ،سوسپانســیون بــاکتری تیوباســیلوس
تیوپاروس در الی  8روز از کشت ،از مقدار حدود  7تـا  4.5و کـدورت
آن در الول موج  600نانومتر تا حد  ،0.33تغییـر کـرده اسـت .تعـداد
کلنــیهــای ايجــاد شــده در ايــن فاصــلة زمــانی ،پــس از  3روز
گرماصانهگذاری  109 CFU/mlو مقدار وزن صشك سـلولی آن حـدود
 350 mg/lاندازه گیـری گرديـد .در ضـمن نیمـة فـاز لگـاريتمی رشـد
باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس ،روز  3-4در نظر گرفته شد .پـس از 8
روز از کشــت بــاکتری تیوباســیلوس تیوپــاروس و بــه دلیــي تولیــد
سولفوريك اسید از سديم تیوسولفات اولیه pH ،سوسپانسیون آن ،روند
نزولی داشته است [ .]39کلنیهای باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس پس
از  3روز بر روی محیط کشت جامد اصت اصـی آن رويـت مـیشـوند.
دنتال کردن هر کدام از متغیرهای محیط کشت ( ،pHکدورت در الول
موج  600نانومتر ،مقدار وزن صشك سلولی و تعداد کلنیهـای ايجـاد
شده) با زمان ،نشانة رشد و يا عدم رشد باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس
صواهد بود .به دلیي سرعت و سادگی اندازهگیـریهـای  pHو کـدورت
محیط در الول موج  600نانومتر ،در مطالعه حاضر ،از اين دو متغیر به
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دياكسيد تيتانيم
3ـ2ـ سامانه دوغابي نانوذرات 
دیاکسـید تیتـانیم بـر رشـد بـاکتری
نتاي بررسی سـمیت نـانوذرات 
تیوباسیلوس تیوپاروس ،حاصي از آزمايشهای انجام شده مطـابق بنـد
 ،1-3-2با اندازهگیری تغییرات  pHمحیط کشت نستت به زمان تا 12
روز ،در شکي  2نشان داده شده است .در اين شکي ديده میشـود ،در
دیاکسـید تیتـانیم هماننـد شـکي ،1
ارلنهای شاهد بدون نانوذرات 
بــاکتری تیوباســیلوس تیوپــاروس پــس از  7روز ،در محــیط کشــت
اصت اصی ماير به انتهای فاز رشـد صـود رسـیده و  pHمحـیط را بـه
کمترين حد صود ( )4.5میرساند .در حالیکه در آزمايش مشابه ،ولـی
به دلیي حضـور نـانوذرات دیاکسـید تیتـانیم ،سـرعت رشـد بـاکتری
تیوباسیلوس تیوپاروس کند و يا متوعا شده است ،به الوریکه کاهش
 pHمحیط کشت ،به عنـوان نمـاد رشـد بـاکتری در مـدت  12روز از
آزمايش ديده نمیشود .همچنین در لحظة صـفر نمـودار تغییـرات pH
محیط کشت آزمايش اصلی ديده میشود که به دلیـي ويژگـی بـافری
دیاکسید تیتانیم ،تغییر pHرا برای آن
محیط کشت ،افزودن نانوذرات 
ايجاد نکرده است .در همین شرايط ،نمودار تغییـرات کـدورت محـیط
کشت با و بدون نانوذرات ،نیز روند مشابه با نمودارهای تغییرات  pHرا
دارند (نتاي نشان داده نشده است) .در الول  12روز آزمـون ،کـدورت
ايجاد شده در نمونة حاوی نانوذرات صفر اندازهگیری شد.

شكل  :2تغییرات  pHمحیط کشت باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس نستت به
دیاکسید تیتانیم .
زمان با و بدون نانوذرات 
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در مجموعه آزمايش های ضدمیکروبی کاتالیزگری نوری سامانة دوغابی
نانوذرات دیاکسید تیتانیم در آو ديونیزه نشان داده شد که نـانوذرات
دیاکسید تیتانیم به تنهائی ،بر باکتریها اثر سمی ندارنـد و نـانوذرات

دیاکسید تیتانیم فقط تحت تـابش فـرابنفش انـوا بـاکتریهـا را در

زمانهای مختلا تابش غیرفعال کرده و باعث مـرگ آنهـا مـیشـوند
[ .]13ولی در آزمايش اصیر ،نانوذرات دیاکسید تیتانیم پراکنده شـده
در محیط کشت مـاير ،ويژگـی توعـا ،بازدارنـدگی رشـد و يـا مـرگ
باکتریهای تلقی شده را دارند.
3ـ3ـ سامانه تثبيت نانوذرات دياكسيد تيتانيم در بستر سيمان
آزمايشهای بررسی سمیت نمونههای سیمانی بـا درصـدهای مختلـا
دیاکسید تیتانیم بر باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در محیط
نانوذرات 
کشت اصت اصی آن مطابق بخش  2-3-2و جدول  2به صورت  2بـار
تکرار انجام شد .در اين جدول از  4نمونه آزمايش شاهد استفاده شـده
است .آزمايشهای شماره  1و  2مربـوط بـه فروشـوئی  5عـدد نمونـه
سیمانی عاری و حاوی  %1نانوذرات دیاکسید تیتانیم در محیط کشت
است .نتاي اندازهگیریهای  pHو کدورت محیط کشت آنها نشان داد
که به دلیي فروشوئی پرتلندايت از درون نمونههـای سـیمانی [ ]38در
الی  18روز pH ،محلول از حدود  7تا  7.5افـزايش يافتـه اسـت .ايـن
مقدار افزايش  ،pHنمیتواند اثر سوئی بر باکتریها داشته باشد .در الی
مدت  15روز ،کدورت محلولها در حد صفر ،ولی در  3روز آصر حدود
 0.1اندازهگیری شد .اين کدورت نـاچیز ،مـیتوانـد بـه دلیـي حضـور
نمونههای سیمانی در محلـول و سـايش احتمـالی نمونـههـا در درون
محلول ارلنها ( )100 rpmکه با چشم غیرمسل ديده نمیشود ،باشد.
حتی در روزهای پايانی آزمايش ،کدورت محلول حاوی نمونه سـیمانی
دیاکسید تیتانیم ،کمی بیشتر از آزمايش شاهد بـدون
حاوی نانوذرات 
نانوذرات دیاکسید تیتانیم است .اين افزايش ناچیز ،میتواند به دلیـي
دیاکسید تیتانیم کنده شده از سط
کدورت حاصي از حضور نانوذرات 
نمونهها و ورود آنها به درون محیط کشت باشد.
آزمايشهای شـاهد شـماره  3و  4از جـدول  ،2مربـوط بـه رشـد
باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در محیط کشت اصت اصـی صـود بـا و
بدون نمونة سیمانی عاری از نانوذرات دیاکسـید تیتـانیم مـیباشـند.
نتاي اندازهگیریهای  pHو کدورت محیط کشت آنها ،در اثـر فعالیـت
باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس پس از  18روز نشـان داد کـه بـاکتری
تیوباسیلوس تیوپاروس در حضور نمونههای سیمانی عميآوری شده به
صوبی رشد میکنند .مطابق شکي  3در سه تا چهار روز اول آزمايشها
که باکتری تیوباسیلوس تیوپـاروس در فـاز تـاصیر رشـد صـود اسـت،
افزايش  pHمحیط کشت به دلیي فروشوئی پرتلندايت سیمان و کاهش
نــاچیز  pHدر آزمــايش شــاهد بــدون نمونــة ســیمانی وجــود دارد.
اما در روزهای پنجم تا نهم و با ورود باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس به
فاز لگاريتمی رشد صود pH ،محیط کشت ،در حضـور نمونـه سـیمانی
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نستت به آزمايش شاهد بدون حضور نمونه سـیمانی 1 ،روز زودتـر بـه
کمترين مقدار  pHصود ( )4.5رسیده است .گرچه التـق روش آمـاری
 t-testدر کي دورة آزمايش ،اصتالفات  pHمحیطهای کشت با و بدون
نمونه سیمانی معنادار نمیباشد ،ولـی بـرعکس در روز نهـم آزمـايش،
اين اصتالفات کامالً بامعنا است .زيـرا در ايـن روز pH ،محـیط کشـت
حاوی نمونة سیمانی به کمترين مقدار صود يعنی حدود  5و انتهای فاز
لگاريتمی رشد باکتری ،رسیده است .در صورتی که در همین روزpH ،
برای محیط کشت کنترل بدون آزمونـه ،حـدود  6.5مـیباشـد و ايـن
مقدار  pHسوسپانسیون ،نشانه حضور باکتری در انتهـای فـاز تـاصیر و
يا شرو فاز لگاريتمی رشد اسـت .در بررسـیهـای تغییـرات کـدورت
محیطهای کشـت نسـتت بـه زمـان در آزمـايشهـای شـماره  3و ،4
به دلیي جـذو بـاکتریهـا بـر سـط نمونـههـای سـیمانی ،کـدورت
محیط کشت ناشی از رشد باکتريايی در حضور نمونه سیمانی ،در حـد
آزمايش بدون نمونة سیمانی است .بنـابراين در کـي مـیتـوان نتیجـه
گرفــت کــه وجــود ســیمان ش ـاهد بــه دلیــي حضــور اجــزا کلســیم،
آهن ،آلومینیم ،سیلیسیم ،سولفات و غیره ،نقش بستر و منتـر غـذايی
مناسب را برای رشد باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در محـیط کشـت
داشته است.
سه آزمايش پايانی جدول  2مربوط به رشد بـاکتری تیوباسـیلوس
تیوپاروس در مجاورت نمونههای سیمانی حاوی درصدهای  0.5 ،0.1و
دیاکسید تیتانیم میباشند .نتاي تغییرات  pHو کـدورت
 %1نانوذرات 
سوسپانسیونهای اين آزمـايشهـا در الـی  18روز در شـکي  4آورده
شده است.

شكل  :3تغییرات  pHو کدورت محیط کشت در اثر فعالیت باکتری
تیوباسیلوس تیوپاروس با و بدون حضور نمونههای سیمانی شاهد (عاری از
دیاکسید تیتانیم ).
نانوذرات 
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شكل  :4تغییرات  pHوکدورت محیط کشت با حضور باکتری تیوباسیلوس
تیوپاروس و نمونههای سیمانی عاری و حاوی درصدهای مختلا نانوذرات

دیاکسید تیتانیم .

روند کاهشی  pHکشت باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس بعـد از 18
دیاکسـید
روز در نمونههای سیمانی عـاری و حـاوی  %0.1نـانوذرات 
تیتانیم  ،نشان دهنده رشد باکتريايی است .در حالی که روند افزايشـی
و ثابت بـودن آن در نمونـههـای سـیمانی حـاوی  0.5و  %1نـانوذرات
دیاکسید تیتانیم  ،به منزلة عدم رشد باکتری و فروشـوئی پرتلنـدايت

است .مطـابق شـکي  ،4رونـد تغییـرات کـدورت محـیط کشـتهـای
آزمايشهای مختلا به جـز محلـول نمونـههـای سـیمانی حـاوی %1
نانوذرات دیاکسید تیتانیم منظم نیستند .بینظمی مشاهده شـده در
اين آزمايشها میتواند به دلیي جذو و رهاسازی باکتریهـا از سـط
نمونههای سیمانی در روزهای مختلا باشد .در روز نهم کـه کـمتـرين
مقــدار  pHدر نمونــههــای ســیمانی عــاری و حــاوی  %0.1نــانوذرات
دیاکسید تیتانیم اندازهگیری شده است ،کدورت محیطها حـدود 0.4

میباشد ،در صورتی که کدورت نمونه  ،%1هـمچنـان نـاچیز و در حـد
صفر است .در واعر با افزايش بیشتر نانوذرات دیاکسید تیتانیم تـا %1
در بستر سیمان ،رشد باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در محیط کشت
ماير آن ،کاهش میيابد .به الوری که در درصدهای  ،%0.5-1نانوذرات
دیاکسید تیتانیم در بستر نمونههای سـیمانی و محـیط کشـت نقـش
بازدارندگی نانوذرات ،برای رشـد بـاکتری تیوباسـیلوس تیوپـاروس بـه
صوبی ديده میشود .دلیي رشد باکتری در مجاورت نمونههای سیمانی
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حاوی  %0.1نانوذرات ،میتواند بـه دلیـي کـم بـودن مقـدار نـانوذرات
دیاکسید تیتانیم و به التر ناچیز بودن اثر بازدارندگی آنها باشد.

دیاکسـید
کدورت حاصي از نمونة سیمانی حاوی  %0.5نـانوذرات 
تیتانیم در مقايسه با آزمايشهای ديگر با بوده ولی اين افـزايش ،بـه
دلیي رشد باکتری در اين آزمون نیست .اين نتیجه میتوانـد بـه دلیـي
دیاکسید تیتانیم همانتاشته شده در  3روز
کنده شدن بیشتر نانوذرات 
آصر آزمايش باشد [ .]37احتما ً به دلیي پراکندگی بهتر  %1نـانوذرات
دیاکسید تیتانیم در بستر سیمان ،محلول اين نمونه کامالً ز ل اسـت
و حتی از نمونههای شـاهد سـیمانی بـا و بـدون نـانوذرات دیاکسـید
تیتانیم که اصالً باکتری ندارند ،بسیار کمتر میباشد .پائین بـودن زيـاد
کدورت محلول آن میتواند به دلیي جذو باکتریهای تلقی شـده بـر
سط نمونههای سیمانی و جلوگیری از سايش احتمالی نمونهها باشـد.
در مجمو باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس به دلیـي حسـاس بـودن تـا
مدت  18روز از گذر آزمايش ،هیي رشـد عابـي مالحظـهای در محـیط
کشت اصت اصی صود و در حضور نمونههای سـیمانی حـاوی %0.5-1
نانوذرات دیاکسید تیتانیم ندارد.
شکي  5ت اوير تهیه شـده از آزمـايشهـای مختلـا رشـد بـاکتری
تیوباسیلوس تیوپاروس در روز يازدهم را در انوا نمونههای جدول  ،2بـه
منظور مقايسه چشمی کدورت آنها ،نشان میدهد .در ضمن در اين روز
از تمامی ارلنها به صورت سه بار تکرار ،زير کشت ماير گرفته شد .نتاي
اندازهگیری  pHمحلول کشت ماير انوا آزمونهای جدول  2در اين روز
و پس از  10روز از کشت آنها ،در شکي  6آمده است .کـاهش مناسـب
 pHمحیط کشت ،شاصه صـوبی از زنـده بـودن بـاکتری تیوباسـیلوس
تیوپاروس میباشد .همان الور که ديده میشود در آزمايشهـای مربـوط
به نمونههای سیمانی عاری و حاوی  %0.1نانوذرات دیاکسید تیتـانیم ،
باکتریهای تیوباسیلوس تیوپاروس زنده بوده و به صوبی رشد کردهانـد و
در محلول نمونههای حاوی  %0.5-1نانوذرات دیاکسید تیتـانیم  ،رشـد
باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس ديده نمیشود ( pHمحلول آن در حـد 7
تقريتاً ثابت مانده اسـت) .يعنـی در ايـن دو آزمـايش ،پـس از  11روز از
مجاورت باکتریها با نمونـههـای سـیمانی حـاوی نـانوذرات دیاکسـید
تیتانیم  ،اثر بازدارندگی از رشد آنها به اثر کشندگی تتديي شـده اسـت.
ولی در همین مدت زمان ،در آزمونهای مربوط به نمونـههـای سـیمانی
عاری و حاوی  %0.1نانوذرات ،کاهش  pHمحیط کشـت از مقـدار اولیـه
 7.13تــا  ،4.5پــس از  10روز ،حــاکی از رشــد بــاکتری تیوباســیلوس
تیوپاروس است .هـم چنـین بـر اسـاس شـکي  6بـاکتری تیوباسـیلوس
تیوپاروس در آزمون مربوط به نمونه شاهد بدون نمونة سـیمانی ،پـس از
 11روز ناتوان شده و سرعت رشد آنهـا بسـیار کنـد شـده اسـت و pH
محیط کشت آن حدود  6است .به عتـارتی وجـود نمونـههـای سـیمانی
عاری و حاوی  %0.1نانوذرات دیاکسـید تیتـانیم ،در فعـال نگـهداشـتن
باکتریها در محیط کشت بدون نمونه سیمانی موثر بوده است.
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شكل  :5ت اوير بررسی چشمی کدورت محلول انوا آزمايشهای بررسی سمیت نانوذرات دیاکسید تیتانیم تيتیت شده در بستر سیمان.

شدن نانوذرات در بستر سیمان ،رهايی و جـدايش آنهـا ،کـاربرد ايـن
درصد نانوذرات در بستر سیمان توصیه نمیشود.
3ـ4ـ رفتار باكتري تيوباسيلوس تيوپاروس در حضور نمونههـاي
سيماني عاري و حاوي  %1نانوذرات دياكسيد تيتانيم در شـرايط

شكل  :6تغییرات  pHمحیط کشت تلقی شده با  %1از انوا محلولهای 11
روزة نمونههای سیمانی با درصدهای مختلا نانوذرات دیاکسید تیتانیم در
آزمايش های بررسی اثر سمیت نانوذرات بر رشد باکتری تیوباسیلوس
تیوپاروس پس از  10روز به عنوان شاص ی از زنده بودن باکتریها در آنها.

نتاي ارائه شده در شکيهای  4و  6نشـان مـیدهنـد کـه درصـد
بهینة نانوذرات دیاکسید تیتانیم در بستر سـیمان بـرای جلـوگیری از
رشد باکتری تیوباسـیلوس تیوپـاروس و تيتیـت بهتـر آنهـا در بسـتر
سیمان %1 ،است .زيرا به دلیـي توزيـر مناسـب نـانوذرات دیاکسـید
تیتانیم در اين درصد [ ،]37کدورت بسیار پـايینی در محلـول محـیط
کشت و روند افزايشی  pHمحیط کشت ديده میشود و بـاکتریهـا در
اين درصـد نـانوذرات دیاکسـید تیتـانیم بعـد از  18روز از آزمـايش،
فعالیت عابي تشخی ی ندارند .اندازهگیریهای بررسی رشد باکتری در
محیط کشت اصت اصی صـود در روز يـازدهم آزمـون ،نشـان داد کـه
بــاکتریهــای تیوباســیلوس تیوپــاروس تلقــی شــده ،پــس از  11روز
مجاورت با نمونههای سیمانی حاوی  %1نانوذرات دیاکسید تیتانیم در
شرايط تاريکی غیرفعال شده و مردهاند .در نمونههای  %0.5نیز گرچـه
رشد باکتريايی و کاهش  pHديده نشد ولی احتما ً به دلیي همانتاشته
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دورهاي تابش و تاريكي
نتــاي انــدازهگیــری  pHو کــدورت محــیط کشــت مــاير تمــامی
نمونهگیریهايی که در زمانهای مختلا تـابش و تـاريکی از آزمـايش
شاهد سیمانی بدون نانوذرات دیاکسید تیتـانیم مطـابق بنـد 3-3-2
انجام شد ،نشان دادند که پـس از  3بـار تـابش فـرابنفش  160واتـی،
باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس  ،کامالً زنـده و فعـال اسـت و پرتوهـای
تابش فرابنفش نتوانسته است هیي اثر کشندگی بر آنها داشته باشـد.
هم چنین تمامی نمونهگیریهايی که در زمـانهـای مختلـا تـابش و
تاريکی از آزمايش اصلی يعنی نمونههای سیمانی حـاوی  %1نـانوذرات
دی اکسید تیتانیم در محیط کشت صورت گرفتنـد ،نشـان دادنـد کـه
وعتی باکتری تیوباسـیلوس تیوپـاروس ،از نمونـههـا دور مـیشـود ،در
شرايط مناسب (محـیط کشـت اصت اصـی ،دمـا و هـوادهی مناسـب)
مجدداً شرو به فعالیت و رشد میکند .بنابراين تمامی اندازهگیریها از
دیاکسید تیتانیم در
آزمايشهای سیمانی عاری و حاوی  %1نانوذرات 
زمانها و دورههای مختلا (تابش و تاريکی در روزهای اول تـا سـوم)،
حاکی از زنده بودن بـاکتریهـا بـوده و رونـد رشـد باکتريـايی مشـابه
نمودارهای شکي ( 7تغییر  pHو کدورت محیط کشت ماير نسـتت بـه
زمان) را در شرايط مناسب (غذا ،دما و هوادهی) دارند .به دلیي تکراری
بودن آنها فقط نمودار رشد نمونهگیری شده در لحظه آصر روز سوم از
دیاکسید تیتانیم (پس
آزمايش نمونههای سیمانی حاوی  %1نانوذرات 
از  3دوره تابش و  3دورة تاريکی) در شکي  7نشان داده شده است.

)Journal of Color Science and Technology(2015

109

سمّيت پوششهاي سيماني حاوي نانوذرات دياكسيد تيتانيم بر باكتري تيوباسيلوس تيوپاروس

شكل  :7تغییرات  pHو کدورت محیط کشت ماير نستت به زمان از باکتری
تیوباسیلوس تیوپاروس نمونهگیری شده در آزمايشها و زمانهای مختلا
تابش و تاريکی در حضور نمونههای سیمانی عاری و حاوی 1درصد نانوذرات
دیاکسید تیتانیم.


نتاي بررسی رشد بـاکتری تیوباسـیلوس تیوپـاروس (تغییـر  pHو
کدورت محیط کشت ماير نستت به زمان) در ارلنهای اصلی (شـرايط
ثابت باکتریها و در حضـور نمونـههـای سـیمانی عـاری و حـاوی %1
نانوذرات دیاکسید تیتانیم) پس از الی  3دورة تـابش و تـاريکی و در
ادامه عرار داده شدن به مدت  11روز در شرايط مناسب دمائی و هوائی
(شیکر انکوباتور) در شکي  8نشان داده شده است .روند اين تغییـرات،
حاکی از زنده بودن باکتریها در حضور نمونههـای سـیمانی عـاری از
نــانوذرات و مــرگ بــاکتریهــای تیوباســیلوس تیوپــاروس در حضــور
نمونههای سیمانی حاوی  %1نانوذرات دیاکسید تیتانیم است.
در شکي  8نمودارهای تغییرات کدورت محیط کشت با زمان نشان
میدهند که او ً باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در حضور نمونـههـای
سیمانی عاری از نانوذرات و در الی  3دورة تابش و تاريکی ،رشد بسیار
عوی داشته و کدورت بسیار با ی حدود  2را ايجـاد کـرده اسـت .ايـن
میزان کدورت برای اولین بار اسـت کـه توسـط بـاکتری تیوباسـیلوس
تیوپــاروس در محــیط کشــت اصت اصــی آن انــدازهگیــری مــیشــود.
بیشترين کدورت اندازهگیری شده با اين باکتری در حضور نمونههـای
سیمانی عاری از نانوذرات ،میزان  0/4مطابق شکي  ،4بوده اسـت .اثـر
ميتت تابش و دورة تاريکی پس از آن ،بر رشـد بـاکتری تیوباسـیلوس
تیوپاروس در حضور نمونههای عـاری از نـانوذرات و در محـیط کشـت
اصت اصی آن ديده میشود .در واعـر بـاکتریهـايی کـه تحـت تـابش
مجروح شدهاند ،در دوره تاريکی از اجزا سـلولهـای مـرده و ترکیتـات
سیمانی تغذيه کرده و در شرايط بهینه ،رشد سريرتری پیدا میکنند و
در برابر عوامي صارجی و حتی بازدارندهها در الی دورة تابش مقاومتـر
1

میشوند .به اين فرآيند ،فعالیت مجدد باکتريايی گفته شده که شامي
دو مرحلة فعالیت مجدد نوری 2و تعمیر در تاريکی 3است [.]10

شكل  :8تغییرات  pHو کدورت محیطهای کشت حاوی باکتری تیوباسیلوس
تیوپاروس نستت به زمان پس از  3دوره تابش و تاريکی در حضور نمونههای
سیمانی عاری و حاوی  %1نانوذرات دیاکسید تیتانیم .

اما در اين آزمايش ،فاز تاصیر رشد باکتریهـا ،بسـیار الـو نی شـده
است .اين پديده میتواند به دلیي مجروح شدن باکتریها در اثـر  3دوره
تابش باشد که زمان زيادی صري بازپروری و تعمیر صدمات برگشتپذير
شده است .هم نین کدورت محلول حاوی نمونههای سیمانی حاوی %1
نانوذرات دیاکسید تیتانیم ،در الول آزمايش در حد صـفر ثابـت مانـد و
هیي رشدی از باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس در آن مشاهده نشد .يعنی
 3دورة تابش و فعالیت کاتالیزگری نوری نانوذرات دیاکسید تیتـانیم در
بستر سیمان ،در کشتن باکتریها مؤثر بوده و آنها در دورههای تـاريکی
نتوانستهاند توسط فرآيند فعالیت مجدد ،بـه بـازپروری ،تعمیـر و اصـالح
جراحات وارده در حضـور نـانوذرات دیاکسـید تیتـانیم بپردازنـد .ايـن
ناتوانی در تعمیر سلولهای باکتريايی ،باعث تخريتات برگشـتناپـذير در
سلولهای باکتريايی شده است .امـا دورة تـاريکی پـس از تـابش ،باعـث
مقاوم شدن نستی باکتریها در برابر عامي بازدارنـدة دیاکسـید تیتـانیم
شده است .به الوری که در نمودار رشد تغییـرات  pHمحـیط کشـت بـر
حسب زمان در نمونة سیمانی نانوذراتدار در شکي  ،8در  4روز اول روند
کاهشی ناچیز  pHاز  7.5تا ( 6.5زنده بودن ولـی نـاتوانی و رشـد بسـیار
کند باکتری) ديده میشود و بعد از آن روند افزايشی  pHديده مـیشـود
که به دلیي فروشوئی پرتلندايت نمونهها بوده و دلیلی بر عـدم فعالیـت و
با صره مرگ باکتری است .وعتی که آزمايش اثر بازدارنـدگی در تـاريکی
کامي صورت گرفت ،هیي افت  pHمحیط کشـت بـاکتریهـا (شـکي )4
اندازهگیری نشده و تماماً رونـد افزايشـی در نمونـه  %1نـانوذرات وجـود
داشت ولی زمانی که از نور و تاريکی استفاده گرديد (شـکي  )8در ابتـدا
مقداری روند کاهشی ديده میشود .اين تفاوتها همـان فرآينـد فعالیـت
مجدد میکروارگانیسمها را در اثر تابش و تعمیر در تاريکی ،مقـاومشـدن
در برابر عوامي بازدارنده (نانوذرات دیاکسید تیتانیم) و پی یدگی شرايط
کار را نشان میدهد.

1-Reactivation
2- Photoreactivation
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3- Dark Repair
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در مجمو  ،پس از  7روز ( 3روز تابش و تـاريکی و  4روز تـاريکی
کامي) اثر کاتالیزگری نوری و بازدارندگی از رشد نـانوذرات دیاکسـید
تیتــانیم در محــیط کشــت بــاکتری تیوباســیلوس تیوپــاروس بــه اثــر
کشندگی کامي آنها تتديي شده است .در  3روز اول آزمايش با وجود
ويژگـی بازدارنــدگی از رشـد و صاصــیت کاتـالیزگری نــوری نــانوذرات
دیاکسید تیتانیم در محیط کشت اصت اصی باکتری ،مطابق شکي ،7
زمانی که آنها از محیط مسموم (نـانوذرات دیاکسـید تیتـانیم ) دور
شده و در محیط کشت تازه و شرايط مناسـب رشـد عـرار مـیگیرنـد،
مجدداً رشد و فعالیت میکنند .ولی زمانی کـه در حضـور نمونـههـای
حاوی نانوذرات عرار دارند ،پس از  3روز تـابش و تـاريکی دورهای و 4
روز تاريکی کامـي ،بـا صره مقاومـت صـود را از دسـت داده ،و کـامالً
غیرفعال شده و میمیرند .پـس محـیط سـیمانی کـه دارای نـانوذرات
دیاکسید تیتانیم است ،با صره کـامالً ضـدمیکروبی مـیشـود و اگـر
باکتریها از چنین محیطی جـدا شـوند ،مـیتواننـد بـه زنـدگی صـود
ادامه داده و در چرصه زيسـتی صلـي ايجـاد نگـردد .شـکي  9ت ـاوير
نمونههای سیمانی عاری و حـاوی  %1نـانوذرات دیاکسـید تیتـانیم را
پس از  11روز مجاورت با  %1باکتری تیوباسـیلوس تیوپـاروس تلقـی
شده در محیط کشت ( 3روز تابش و تـاريکی و  8روز تـاريکی) نشـان
میدهد .تشکیي زيست تودة کرم رنگ بر سط نمونـة سـیمانی بـدون
نانوذرات دی اکسید تیتانیم  ،به صوبی ديـده مـیشـود .عطـر و وصـي
تابش ،تاثیر ميتت بر رشد باکتری تیوباسـیلوس تیوپـاروس بـر سـط
نمونه سیمانی عاری از نانوذرات دیاکسید تیتانیم داشته و رشـد آن را
تسرير کرده است.

()A

()B

شكل  :9تشکیي بیوفیلم واض از باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس بر سط
نمونة سیمانی عاری از نانوذرات دیاکسید تیتانیم ( )Aنستت به نمونة
سیمانی حاوی  %1نانوذرات دیاکسید تیتانیم ( )Bپس از  11روز.

در آزمايش مشابه ،عدم تشکیي زيست توده بر روی نمونه سیمانی
حاوی  %1نانوذرات تیتانیم دی اکسايد تائیدی بـر عـدم رشـد و مـرگ
باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس تلقی شده به اين محیط است.
به الور صالصهتر آنکه استفادة هـمزمـان از هـر دو ويژگـیهـای
سمیت و کاتالیزگری نوری نانوذرات دیاکسید تیتـانیم  ،زمـان مـرگ
باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس را کـاهش مـیدهـد .زيـرا در آزمـايش
بررسی سمیت در دورة تاريکی ،پس از  11روز باکتریها از بین رفتنـد
ولی در شرايطی که دورة تابش فرابنفش به آن اضافه گرديد ،اين زمان
به  7روز کاهش يافـت .بنـابراين در محـیطهـای فاضـالبی بـا شـرايط
تاريکی مطلق و يا بر عکس در فضاهای بیرونـی کـه سـاعاتی تـابش و
ساعاتی تاريکی وجود دارد ،میتوان سازهها و پوششهـای سـیمانی را
ضدعفونی نموده و از تخريب زيستی محافظت کرد.

4ـ نتيجهگيري
مطالعات نشان دادهاند که وجود نانوذرات دیاکسید تیتانیم در محیط
کشت باکتریها میتواند ،مانر از رشد آنها شده و در دراز مدت باعث
مــرگ آنهــا شــود .بــاکتری تیوباســیلوس تیوپــاروس بــه عنــوان
میکروارگانیسم شرو کنندة تخريب بیولوژيکی سازهها و پوشـشهـای
سیمانی در نظر گرفته میشود .در اين مطالعه ،بـا تيتیـت درصـدهای
پائین نانوذرات دیاکسید تیتانیم ( )%0.1-1در بستر سـیمان ،بهتـرين
درصد برای غیرفعالسازی باکتری تیوباسیلوس تیوپاروس %1 ،تعیـین
گرديد .بـا دور شـدن بـاکتری تیوباسـیلوس تیوپـاروس از نمونـههـای
ســیمانی حــاوی  %1نــانوذرات دیاکســید تیتــانیم و ورود بــه شــرايط
مناسب رشد ،آنها به حیات و رشد صود ادامه میدهند .اما در صـورت
باعی ماندن در حضور نمونههای سیمانی حاوی  %1نانوذرات دیاکسید
تیتانیم با صره فعالیت و رشد صود را از دسـت داده و مـیمیرنـد .در
مجمــو  ،اســتفاده از نــانوذرات دیاکســید تیتــانیم در بســتر ســیمان
مــیتوانــد بــه دلیــي دارا بــودن ويژگــی بازدارنــدگی از رشــد بــاکتری
تیوباسیلوس تیوپاروس ،رشد آنها را بر سطوح سیمانی در تاريکی بـه
تعويق انداصته و در زمانهای تمـاس الـو نیتـر ،باعـث مـرگ آنهـا
بشوند .بنابراين با استفاده از اين فناوری نه تنها سازهها و پوششهـای
ســیمانی از تخريــب زيســتی حفاظــت مــیشــوند بلکــه مــیتــوان بــه
محیطهای ضدعفونی شده و ضدمیکروو دست يافت.
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