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استفاده  اورئوس لوکوكیاستافی و کُل ایشیاشراین مقاله، از تخلیه سد دي الکتریک براي غیرفعال کردن دو گونه باکتري در  –چکیده 
 حسطو شده است. این باکتري ها در مدت زمان هاي مختلف تحت تأثیر پالسما قرار داده شده است. نتایج حاصله از تأثیر پالسما بر

 ثانیه سبب از بین رفتن این دو باکتري شده است. 160هد که اعمال پالسما به مدت پوشیده شده با باکتري نشان می د

 اورئوس لوکوكیو استاف یکُل ایشیاشرهاي  پالسماي سرد، تخلیه ي سد دي الکتریک، باکتري -کلید واژه
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Abstract- In this paper we used a dielectric barrier discharge plasma to inactivate Escherichia coli and Staphylococcus aureus 
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inactivated effectively after 120 seconds. 

Keywords: Dielectric  barrier  discharge (DBD), Low-temperature Plasma, Escherichia coli bacteria, Staphylococcus aureus 
bacteria 

 

  الکتریک سد دي زدایی سطوح توسط پالسماي باکتري 

 1، پروانه دهقان1، .مصطفی صدري1، الهه عطایی2، .سعید عنایت الهی1مهدي شریفیان 

 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران1

 ، ایراننولوژي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهرانبیوتکمیکروگروه 2

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irداراي اعتبار است که در سایت این مقاله در صورتی 
 

934 
 

http://www.opsi.ir/


 یزد، دانشگاه 1394 ماه بهمن 8تا  6
 

935 
 

 مقدمه -1

 یچون پزشک هایی نهیسطوح همواره در زم ییزدا کروبیم
برخوردار بوده است و تاکنون  تیاز حساس ییغذا عیو صنا
سطوح و ابزارها  زدایی کروبیم يبرا ياریبس هاي روش

به  توان می ها روش نیبکار گرفته شده است. از جمله ا
 ETO رینظ ییایمیش هاي کننده لیاتوکالوکردن، استر

خالء و... اشاره نمود  يها-ستمی،اشعه گاما، استفاده از س
زمان  یچون کوتاه یاتیخصوص یطور کل به .]2, 1[

 یعیوس فیط يبودن برا ریبودن دما، فراگ نییپا ل،یاستر
از  توان یافراد را م ياز اجسام، خطرناك نبودن روش برا

مناسب دانست. در  لیروش استر کیمهم  هاي یژگیو
 ي به واسطه کیالکتر يسد د يپالسما ریاخ ي دهه

 نیروش نو کی عنوانمنحصربه فرد خود به  يها یژگیو
 يبر رو ياریو مطالعات بس دهیمطرح گرد ونیزاسیلیاستر

 یرحرارتیغ لیروش به دل نیا .]7-3[ ردگی یآن انجام م
سطوح، مواد حساس به  لیسرد) در استر يبودن (پالسما

 نچنی هم. ]8[ زنده کاربرد دارد هاي حرارت و بافت
شده توسط پالسما طول  دیتول ییایمیفعال ش هاي¬گونه

 یشده مضر قابل توجه لیدارند و تابش گس یعمر کوتاه
عوامل مؤثر در  از .]9[ توسط پالسما وجود ندارد

به پرتو فرابنفش،  توان یسرد م يبا پالسما ونیزاسیلیاستر
آزاد اشاره  هاي کالیفعال شده و راد هاي ذرات باردار، گونه

سرد در  يپالسما ای کیالکتر يسد د يپالسما .]9[کرد 
دو  انیم یکیالکتر هیاز رخ دادن تخل يفشار اتمسفر

مانند  یقعای توسط ها از آن یکیالکترود که حداقل 
 نی. اشود یم جادیکوارتز پوشانده شده است ا ای کیسرام
دو الکترود صورت  نیمتناوب ب يبا اعمال ولتاژ باال هیتخل

باال  انیاز عبور جر کیالکتر يد هیال کیگرفته و وجود 
 .]10[ دنمای یم يریدو الکترود جلوگ انیم

 نیدر از ب کیالکتر يسد د ياپالسم ریمقاله تاث نیا در
 هاي در زمان 2اورئوس لوکوكیاستاف و 1یکُل ایشیاشربردن 

1 Escherichia coli 
2 Staphylococcus aureus 

 قرار گرفته است. یمختلف مورد بررس

 ها معرفی باکتري -2

گرم  لیباس ی، نوعE.coliبطور اختصار  ای یکُل ایشیاشر
 يها هیسو شتریب .است  اسهینتروباکترآاز خانواده  یمنف
موجب  ها پیاز سروت ید اما برخهستن آزار یب ،یکلایشیاشر

 آزار، یب يها هیسو نی. اشوند یو اسهال م ییغذا تیمسمو
 نیتامیو دیها در تول روده هستند. آن يعاد راز فلو یبخش
K2 در روده  زايماریب يها ينقش دارند و از استقرار باکتر

 خود به را روده فلور% 1/0 باکتري، این. کنند یم يریجلوگ
-یمدفوع ریمس قیاز طر يباکتر نی. استا داده اختصاص

 نیترعیشا .شود یم لمنتق گریفرد به فرد د کیاز  3یدهان
  .]11[ است يعامل عفونت دستگاه ادرار

 يهواز یگرم مثبت و ب یاورئوس کوکس لوکوكیاستاف
) 4گونه در جنس (سرده نیتر است که مهم ياریاخت

 يباکتر نیا .شود یمحسوب م یاز نظر پزشک لوکوكیاستاف
وجود  ینیب ایپوست  يممکن است به شکل فلور عاد

 نیاز موفق تر یکیاورئوس،  لوکوكیاستاف .داشته باشد
 دیتول لیبه دل يباکتر نی. ازاستیماریب يها يباکتر

، 5نیلوزانتینام استاف هب يدیکارتنوئ ییرنگدانه طال
در  گمانیپ نی. ادینما یم جادیرا ا یزرد رنگ يها یکلن

 دانیاکس یبه عنوان ماده آنت راینقش دارد ز ییزایماریب
در برابر  يعمل کرده و موجب در امان ماندن باکتر

آزاد  يها کالیراد .شود یم ژنیآزاد اکس يها کالیراد
 زبانی) مدیسف يها (گلبول یمنیا ستمیس طتوس ژنیاکس
 لوکوكیاستاف .شوند یم دیتول ها يکشتن باکتر يبرا

ساده  يها ها از عفونت عفونت از یعیاورئوس، گستره وس
گل مژه و  رك،ی(مانند جوشدانه، کورك، کفگ یپوست

(مانند  یکننده زندگ دیتهد يها يماریآبسه) گرفته تا ب
سندرم  ت،یاندوکارد ت،یلیاستئوم ت،یمننژ ،یپنومون

. دینما یم جادی) را ایسم یو سپت یشوك سم

3 fecal -oral 
4 Genus 
5 staphyloxanthin 
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 عیعامل شا 5از  یکیبه عنوان  اورئوس لوکوكیاستاف
 يها عفونت ژهیبه و یمارستانیب يها کننده عفونت جادیا

 دیاورئوس با تول لوکوكیاستاف. است یزخم پس از جراح
 ي. باکترکند یم ییغذا تیمسموم جادیا ن،یانتروتوکس

پوست وجود داشته  يبر رو ستیممکن است به شکل همز
به  يباکتر نیسوم از مردم جدا شود. ا کی ینیباشد و از ب

وجود داشته باشد.  زیتر ممکن است در گلو نکم زانیم
 يبه معنا طیاشر نیاورئوس در ا لوکوكیوجود استاف

موارد  نگونهیهم به درمان در ا يازیو ن ستیعفونت ن
 ياورئوس ممکن است بر رو لوکوكی. استافباشد ینم

از  ی. برخبماندها زنده  ها تا ماه هفته يسطوح خشک برا
اورئوس را  لوکوكیاستاف توانند ی) م6وفاژهایفاژها (باکتر

کننده  دیموجب انتقال ژن تول قیطر نیآلوده کنند و از ا
رو،  نیبه آن شوند. از ا 7نیوالنت -پنتون نیتوکس

که سد  یهنگام خواهند داد. شیرا افزا 8ها هیسو ییزایماریب
و  کند یبه بافت حمله م يبرود، باکتر نیاز ب یپوست

. کند یم جادیرا ا ركیفگمانند کورك و ک ییها يماریب
به نام  دیاورئوس در کودکان، عفونت شد لوکوكیاستاف

 جادیرا ا 9یلوکوکیشونده استاف یفلس یسندرم پوست
تماس با  قیاز طر یلوکوکیاستاف يها عفونت کند. یم

. تماس کنند یم دایپوست با پوست انتقال پ ایچرك زخم 
 لیامانند حوله، ملحفه، لباس و وس یشخص لیبا وسا
نقش  گریبه فرد د يدر انتقال عفونت از فرد زین یورزش

باشند مانند  دیممکن است شد قیعم يها دارند. عفونت
 . ]12[ یت و پنومونیاندوکارد ک،یسپت تیآرتر

 آزمایشروش  -3

 ریپالسما روش ز یکروبیضد م تیجهت سنجش خاص
اورئوس و  لوکوكیاستاف يدوگونه باکتر ابتدا. اجرا شد

درجه C̊37ي در دما براث نتینوتر طیرا در مح یاکلیاشرش

6 bacteriophage 
7 Valentine leukocidin-Panton 
8 resistant Staphylococcus aureus -ethicillinM

MRSA)(  
9 staphylococcal scalded skin syndrome 

. شد يخانه گذار ساعت گرم 24به مدت  rpm 120 و
نانومتر در دستگاه  600کدورت را در طول موج  سپس

 10گارآ نتیکشت نوتر طیمح. اسپکتروفتومتر قرائت شد
کشت به صورت  يها طیدر مح ها يشد و باکتر هیته

 ند.کشت شد یچمن

مورد استفاده در این تحقیق براي  چیدمان تجربی 1شکل 
 دهد. الکتریک را نشان می تولید پالسما سد دي

 
 (سیگنال high voltage کابل-1چیدمان تجربی آزمایش؛ .: 1شکل
 با ثانیه نانو هاي پالس طول با پالسی ولتاژ هرتز کیلو 12 اعمالی ولتاژ

 به ومیآلمینی ورقه شدن متصل منظور به) dc تغذیه منبع از استفاده
 به شیشه-mm 3، 3ضخامت  به مینیومیوآل ورق-2تغذیه  منبع

 منظور به تنظیم قابل میله-4الکتریک  دي عنوان به mm 4ضخامت 
 .باشد می تفلون جنس از که الکترود دو بین فاصله تنظیم

 و 200 ،160 ،120 ،80 ،40 ،20 هاي زمان در را ها پلیت
سانتی گراد،  37̊در دماي پالسما تأثیر تحت ثانیه 240

و  ه شدداد قرار ) و هواي اتاقPa105 فشار یک اتمسفر (
 .شدبه انکوباتور منتقل  یکیتار طیدر شرا

 گیري بحث و نتیجه -4

 کردیم مقایسه شاهد پلیت با را ها کشت ساعت 24 از بعد
 میکروب خاصیت پنجم زمان که بود قرار این از مشاهده

 .است نموده ريجلوگی ها میکروب رشد از و داشته کشی

10 Nutrient agar 
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هاي مورد بررسی در این آزمایش را  نمونه 3و  2شکل 
هاي (الف) مربوط به نمونه کنترل  دهد که شکل نشان می

ثانیه) تحت  160هاي (ب) مربوط به زمان پنجم ( و شکل
 است. الکتریک دي سدتخلیه  السمايتأثیر پ

 (الف)

 

 )ب(

 

(الف) اشرشیاکلی ري : دو نمونه از سطح پوشیده شده از باکت2شکل
نمونه کنترل (ب) نمونه مربوط به زمان پنجم تحت تأثیر پالسماي 

 الکتریک سد ديتخلیه 

 (الف)

 

 (ب)

 

 استافیلوکوك باکتري از شده پوشیده سطح از نمونه دو: 3شکل
 تحت پنجم زمان به مربوط نمونه) ب( کنترل نمونه) الف( اورئوس

 تریکالک دي سدتخلیه  پالسماي تأثیر

هاي  شود در محل که در تصاویر نیز دیده می طور همان
ها  اند و در این مکان ها از بین رفته اعمال پالسما، باکتري

باشد. در  رشد و تکثیري وجود ندارد و محل شفاف می
ها پوشانده شده  باکتريکه سایر نقاط توسط اجتماع  حالی
 اي کدر بر روي سطح تشکیل شده است. و الیه

مساحت ناحیه شفاف را  Image Jفاده از نرم افزار با است
درصد مساحت غیرفعال شده باکتري گیري کردیم.  اندازه

کتري اشرشیاکلی براي بادر زمان پنجم تحت تأثیر پالسما 
% به  5/64اورئوس  % و براي باکتري استافیلوکوك 9/74

 شده گیري دست آمد. با توجه به اینکه مقادیر اندازه
ثیر پالسما بر واضح است که تأم هستن اما نزدیک به ه

روي باکتري اشرشیاکلی در مقایسه با باکتري 
 اورئوس بیشتر بوده است. استافیلوکوك

 گیري نتیجه -5

الکتریک در  در این مقاله از روش تخلیه پالسماي سد دي
 اشرشیاکلی باکتري زدایی سطوح ناشی از دو گونه باکتري

گردید. نتایج نشان  استفاده اورئوس و استافیلوکوك
تواند  الکتریک می دهد که پالسماي تخلیه سطح دي می

روش مناسب و کارآمدي باشد بدین صورت که این گونه 
 روند. ها تحت تأثیر آن غیرفعال شده و از بین می باکتري
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 اصالحات مورد نظر:
 یفیو ک یکل اریبس جیو به خصوص نتا یبخش تجرب -1

 ازمندیدارد که ن یشده است و کمتر جنبه کم انیب
 است. يبازنگر

از  يدر صورت امکان در متن اشاره شود که چه درصد -2
 فعال شده اند. ریها از کل حجم نمونه غ يباکتر

جالب  نکهیبا ا يباکتر یبخش مقدمه مقاله و معرف -3
وزن مقاله را به خود اختصاص داده  شتریاست اما ب

 شود. لیاست و الزم است تعد
 دیتول يبرا یتجرب دمانیچ فی، توص3در بخش  -4

 لیباز ق يپالسما، به شدت کوتاه و مبهم است. موارد
 گنالینوع گاز و فشار گاز، حتما ذکر شده و شکل س

حتما  زی) ن high voltage سندگانیولتاژ (به قول نو
 نشان داده شود.

شده حذف  اهیس ي، قسمت ها3و  2 يدر شکل ها -5
اطالعات است، به  يکه حاو يا رهیشوند و قسمت دا

 صورت بزرگتر و واضح تر نشان داده شود.
)، پاراگراف اول، نوشته شده شیزما(روش آ 3در بخش  -6

فشار  يکایکه  نیبا توجه به ا "pm 160فشار "
 نیشود، ا ینشان داده م Paپاسکال است که با 

 داده شود. حیموضوع توض
 ه،یسو ،یکل ایشیشود مثل اشر سیرنویاصل لغات ز -7

 ن،یوالنت-پنتون نیتوکس نتاگار،یسرده، فلور، نوتر
 وفاژهایباکتر

ها)، پاراگراف اول، نوشته  يباکتر ی(معرف 2در بخش -8
بهتر است  "% فلور روده را ....1/0 ،يباکتر نیا "شده:

 ."فلور روده را ... کهزارمی ،يباکتر نیا"نوشته شود: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هیاصالح حاتیتوض
 .شد اصالح -1
 .شد اصالح -2
 .اصالح شد -3
 -فشار گاز: یک اتمسفر -نوع گاز: هواي معمولی -4

 12 اعمالی ولتاژ اژ: سیگنالشکل سیگنال ولت
 نانو هاي پالس طول با پالسی ولتاژ هرتز کیلو
 dc تغذیه منبع از استفاده با ثانیه

 اصالح شد. -5
6-  rpm  واحد فرکانس گرمخانه (دستگاهی که

 میشود).کشت ها در آن آماده  باکتري
 اصالح شد. -7
 و بگیرد، صورت گزارشی درصد از خارج نباید -8

 بیان ها باکتري میزان درصدي صورت به جا همه
 حجم در ها باکتري از دسته این جمعیت. میشود

 دیگر هاي گونه به نسبت مخصوص جرم یا و
 .شود می هئارا باکتریایی
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