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Background and Aim: Recently opportunistic fungus resistance has significantly 

increased like Candida albicans. The poison in antibacterial drugs, resistance in fungus 

and existence of different drugs make it necessary to use more effective drugs with a 

higher level of influence and less poison. also large number of investigations showed 

biologic influence of silver nanoparticles.The aim this study was In vitro comparison of 

antifungal effect of silver nanoparticle on Candida producer of vulvovaginal candidiasis. 

Materials and Methods: In order to identification of samples was used from 

conventional mycological methods: morphology on corn meal agar and chrom agar and 

germ tube production. To evaluate the antifungal effect of spherical silver nanoparticles 

with 10 nm diameter on the isolates. Inhibitory zone diameter after 24-48 hour were 

performed by disk diffusion method. Also inhibitory effect of nanoparticles in all the 

samples were compared with fluconazol. Also MIC and MFC of samples were 

determined by microdilution method. 

Results: Total of isolates of C. albicans (50 sampels), 36 samples were inhibited 

with spherical silver nanoparticles with 10 nm diameter. Inhibitory zone diameter was 

between 0-15 mm. MIC was between 31.25-125 ppm and MFC was between 62.5-250 

ppm. 

Conclusions: The results of the present investigation showed that spherical silver 

nanoparticles with 10 nm diameter has some antifungal effect against Candida albicans. Probably 

in the future after looking at this silver nanoparticles can be used in the treatment of producer of 

vulvovaginal candidiasis. 
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به  كاندیدا آلبیکنسدر سالهاي اخیر مقاومت سوش هاي قارچی فرصت طلب از جمله  :زمینه و اهداف

مقاومت در قارچ ها و تداخل هاي دارویی  یجادمیزان زیادي افزایش یافته است. سمیت داروهاي ضد میکروبی، ا

سازد. همچنین مطالعات گسترده اي اثرات بیولوژیکی  یرا خاطر نشان م یدجد ییدارو یباتترك یتوجه به بررس

عوامل  ينانو ذرات نقره بر رو یقارچ اثر ضد یبررس یقتحق یننانو ذرات نقره را نشان می دهند. هدف از ا

 بود. یشگاهیآزما یطدر شرا یداییكاند ینیتمولد ولوواژ

 يشامل: شکل ظاهر یمعمول قارچ شناس ينمونه ها از روش ها یصبه منظور تشخمواد و روش کار: 

نانوذرات  یارچاثرات ضد ق ی. جهت بررسیداستفاده گرد یالوله زا یجادآگار، كروم آگار و ا یلكورن م یطبر مح

با  عتسا 48-84ها، قطر هاله ممانعت از رشد پس از  یزولها ينانو متر بر رو 01شکل با قطر  ينقره كرو

ها با استفاده از روش  یزولها MFCو  MIC یزانشد. م یرياندازه گ یسکاستفاده از روش انتشار د

 شد. یینتع یکرودایلوشنم

نمونه توسط نانو  63نمونه(، تعداد  01شده ) ییشناسا آلبیکنسكاندیدا  يها یزولهاز مجموع ا: هایافته

میلی متر به دست آمد.  1-00نانو متر مهار شدند. قطر هاله ممانعت از رشد بین  01ذرات نقره كروي با قطر 

MIC  نمونه ها بینppm  040– 60/40  وMFC  نمونه ها بینppm  0/34-  401 .بود 

نانو متر تا  01رسی حاضر نشان دادند كه نانو ذرات نقره كروي با قطر نتایج حاصل از بر: گیرییجهنت

 ینا یپس از بررس یندهمی باشند. احتمال دارد در آ كاندیدا آلبیکنسحدودي داراي فعالیت ضد قارچی علیه 

 از آنها استفاده نمود. یداییكاند ینیتنانوذرات بتوان در درمان عوامل مولد ولوواژ

 اثر ضد قارچی ، ، كاندیدیازكاندیدا آلبیکنس و ذرات نقره،نان کلیدی کلمات 

 
 پزشکی ایران محفوظ است. شناسییکروبمبراي مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتیكپ

 :نویسنده مسئول

 نوشین نقشدکتر 

 ی،پزشک یگروه قارچ شناس

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم

  یرانفالورجان، اصفهان، ا

 12112431120 تلفن: 

 پست الکترونیک:

n_naghsh@yahoo.com  

 مهمقد 

اخير مطالعات زیادي بر روي هاي ههدر طي د

به علت  هاي فرصت طلب انجام شده است که عمدتا  ميکروارگانيسم

باشد. مخمر مي هااثر این ميکروارگانيسم برمير زیاد  مرگ وافزایش 

(. کاندیدیازیس 2، 1) کاندیدا شایعترین قارچ فرصت طلب مي باشد

هاي مختلف گونه شود که توسطها اطالق ميبه گروهي از بيماري

شود. این عوامل قارچي باعث ایجاد بيماري در کاندیدا ایجاد مي

گردند. گونه هاي مختلف کاندیدا به صورت انسان و حيوانات مي

همزیست در قسمت هایي مثل پوست و مجاري مخاطي بدن وجود 

داشته و در شرایطي که مقاومت ميزبان به صورت موضعي و یا 

ل گردد به صورت پاتوژن عمل مي کنند سيستميك دچار اختال

طبيعي روده دراثر درمان با  (. واضح است که تغييرات فلور0)

در روده تغييراتي وارد  کاندیدا آلبيکنسبيوتيك بر تعداد کلني آنتي

ها در اثر آنتي بيوتيك و ر واقع با ازبين رفتن الکتوباسيل. دسازدمي

شد و تکثير در کاندیدا کم شدن اسيد الکتيك در محيط، افزایش ر
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 1014 پاییز – 0شماره  – 1سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  

 

 

مقاله 

 پژوهشی

http://www.ijmm.ir/


 یدایيکاند ینيتعوامل مولد ولوواژ ينانو ذرات نقره بر رو ياثر ضد قارچ |و همکاران  ریاصغ

34 

 

اي کاندیدا به بسياري از بافت ها و سطوح . اتصال گونهمشهود است

بي جان براي مراحل اوليه ي کلونيزاسيون و تهاجم بافتي ضروري 

هاي محکم تر از دیگر کاندیداها  به سلول کاندیدا آلبيکنساست. 

اپي تليال متصل مي شود. اتصال کاندیدایي توسط سازوکارهاي 

اختصاصي و غير اختصاصي انجام مي شود. سلول هاي جوان 

تر از سلولها ي مسن به بافت ميزبان متصل راحت کاندیدا آلبيکنس

نقش مهمي  کاندیدا آلبيکنسشوند. آب گریزي سطح سلولي مي

(. 5 ،4) در اتصال ارگانيسم به سلول هاي یوکاریوتي بازي مي کند

از شکست در درمان هاي اخير گزارش هاي متعددي در سال

یازیس ارایه شده است. مبتالیان به اشکال باليني متفاوت کاندید

هاي متفاوت جهت درمان وجود داروهاي ضدقارچي با فرموالسيون

دارد که در بسياري از موارد به دليل عدم پاسخ مناسب به درمان، 

بيماري به شکل مزمن در آمده و گاهي عودهاي مکرر مشاهده مي 

و نياز به  نين به دليل مقاومت دارویي گونه هاي کاندیداشود. همچ

هاي ضد قارچي که خود سبب بروز مصرف طوالني مدت دارو

عوارض جانبي ناشي از مصرف آن ها مي گردد، محدودیت هایي را 

-8) در استفاده از این قبيل ترکيبات ضد قارچي پدید آورده است

هاي چرا در سالشود که (. حال این پرسش براي ما مطرح مي6

-اخير تحقيقات بر روي ترکيبات نانو براي  مهار این ميکروارگانيسم

لم پزشکي هر روز به تعداد ها زیاد شده است. امروزه به کمك ع

-شود. نانوتکنولوژي یکي از شيوههاي قابل درمان افزوده ميبيماري

باشد. محققان هاي جدید و تخصصي درمان بيماري ها مي

و ذرات آشنا شده اند با ابعاد وسيعي از کاربردهاي ناني ژنانوتکنولو

نقش بسيار زیادي در پزشکي، پيشگيري و درمان  که ممکن است

. از آنجایي که برخي (1-11)بيماري ها و توليد دارو داشته باشد

داروهاي رایج ضدقارچي داراي عوارض جانبي متعدد از جمله 

دارویي در مصرف  سرطان و مسموميت هستند و همچنين مقاومت

آن ها ایجاد مي شود و از طرفي تأثيرات نانو ذرات نقره کروي با 

لذا این  ،تابه حال براي این نوع قارچ بررسي نشده است nm11قطر 

تحقيق به منظور بررسي اثر ضد قارچي نانو ذرات نقره بر روي 

کاندیداهاي مولد ولوواژینيت کاندیدایي در شرایط آزمایشگاهي 

 .دانجام ش

 هاروشمواد و 

 کاندیدا آلبيکنسميکروارگانيسم هاي مورد بررسي از گونه 

( از ATCC-1677) کاندیدا آلبيکنسانتخاب شدند. نمونه استاندارد 

ها ه هاي کلينيکي این ميکروارگانيسمپاستور تهران و نمون انستيتو

از نمونه هاي ارجاعي به بيمارستان غرضي در شهر اصفهان فراهم 

د. نمونه گيري از بيماران به صورت تست پاپ اسمير و گردیدن

کشت نمونه هاي واژن بر روي محيط سابارو دکستروز آگار انجام 

 گرفت.

 مراحل تشخیص گونه های کاندیدا

به این منظور ابتدا در شرایط کامال استریل از نمونه هاي 

قارچي مورد نظر بر پليت حاوي محيط کشت سابارو دکستروز آگار 

درجه  23آلمان( کشت تازه تهيه شد و در انکوباتور -)مرک

 قرار داده شد. سلسيوس

 تهیه الم مستقیم

یك کلني خالص از قارچ مربوطه انتخاب و به کمك رنگ 

  .مستقيم زیر ميکروسکوپ  مشاهده گردید آميزي الم

 (Reynolds Braundeپدیده ایجاد لوله زایا )

ده ایجاد لوله زایا پدی کاندیدا آلبيکنسبراي تشخيص گونه 

بررسي شد. به این منظور یك کلني از قارچ با یك سي سي سرم 

 سلسيوسدرجه  22ساعت در انکوباتور  4-2انساني مخلوط شد و 

ساعت مقداري از  4-2قرار داده شد. پس از گذشت زمان 

سوسپانسيون را بين الم و المل قرار داده و زیر ميکروسکوپ ایجاد 

در این محيط لوله زایا ایجاد  کاندیدا آلبيکنسد. لوله زایا بررسي ش

برابر قطر سلول مادر است. در حالي که  3/3مي کند که طول آن 

سایر گونه هاي کاندیدا لوله زایا ایجاد نمي کنند و یا لوله زایا کوتاه 

بار تکرار  2ساعت نيز  34است. آزمون فوق براي تأیيد نتایج بعد از 

 (.6) شد

 کونیدی در محیط کورن میل آگارایجاد کالمیدو

به منظور تشخيص کالميدوکنيدي از محيط کورن ميل آگار 

آلمان( استفاده شد.  -)مرک 01هند( حاوي توئين -)بيومارک

قسمتي از کلني توسط یك ميله پالتين سر کج به صورت یك خط 

افقي در محيط کشت تلقيح شد و یك المل در محيط کشت قرار 

ساعت در دماي اتاق قرار  23تا  34به مدت داده شد. پليت ها 

گرفت. بعد از گذشت زمان، محل تلقيح زیر ميکروسکوپ بررسي 

 (.6) شد
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 کشت در محیط کروم کاندیدا آگار

به منظور تشخيص گونه هاي کاندیدا، کشت در محيط کروم 

آگار کاندیدا )پاریس( انجام شد. یك کلني از کشت تازه کاندیدا بر 

به صورت خطي کشت داده شد و در  وم آگار کاندیداروي محيط کر

تا  40قرار داده شد. بعد از مدت زمان  سلسيوس درجه 22انکوباتور 

ساعت رنگ ایجاد شده کلني روي محيط کشت بررسي شد.  23

 (.6) است کاندیدا آلبيکنسکلني سبز روشن نشانگر 

 تهیه نمونه از استوک اصلی

جهت انجام انواع  لبيکنسکاندیدا آاز کليه ي نمونه هاي 

به نانو ذرات نقره  کاندیدا آلبيکنستست هاي تعيين حساسيت 

استفاده شد. بدین منظور ابتدا در شرایط کامال استریل از قارچ 

 34کشت تازه  مورد نظر بر پليت حاوي سابورو دکستروز آگار

ساعته تهيه شد. سپس یك کلني خالص از قارچ مربوطه انتخاب و 

سي سرم فيزیولوژي استریل، سوسپانسيون قارچي در یك سي 

 مك فارلند تهيه گردید. 3/1معادل 

 تهیه غلظت های مختلف از نانو ذرات نقره

 11در این بررسي از نانو ذرات نقره کروي شکل با قطر 

که توسط شرکت سيگما طراحي و  Agنانومتر و فرمول شيميایي 

ه صورت محلول سنتز شده بود استفاده شد. این نانو ذرات ب

و در فاز  ppm 1111کلویيدي یکنواخت قهوه اي رنگ با غلظت 

آناتاز تهيه شد. استوک اصلي نانو ذرات نقره به صورت محلول و با 

اطالعات مربوط به  ،3. جدول شماره ي بود. ppm1111غلظت 

را نشان مي دهد. غلظت هاي مختلف  نانوذرات نقره مورد استفاده

( با استفاده از ppm311و  331، 133، 3/03از نانو ذرات نقره)

آلمان( تهيه شد. همچنين  -حالل دي متيل سولفوکساید )مرک

( از استوک Serial dilutionرقت هاي مختلف با روش سري رقت )

اصلي تهيه شد. در طي انجام مراحل مختلف این پژوهش، محلول 

ره هاي ساخته شده در شرایط مناسب درون شيشه هایي با رنگ تي

و دور از نور آفتاب نگهداري شدند. در هنگام تهيه این محلول ها از 

 (.12، 10ماسك مربوطه و دستکش هاي التکس استفاده گردید )

 تهیه محلول فلوکونازول

جهت مقایسه اثر نانو ذرات نقره و تأثير ضد قارچي آن ها به 

همراه استاندارد سازي روش هاي مختلف تست هاي تعيين 

رچ، اثر آن ها با فلوکونازول مقایسه شد. بنابراین از حساسيت قا

ميلي  211فلوکونازول محلول در دي متيل سولفوکساید با غلظت 

 گرم بر ميلي ليتر تهيه شد.

تست تعیین حساسیت قارچ ها به نانو ذرات نقره با  

 استفاده از دیسک

هاي تهيه شده ميکروليتر از رقت 111گانه مقدار به طور جدا

لوله حاوي نانو ذرات نقره را بر روي دیسك هاي استاندارد  در هر

گذاشته تا  سلسيوسدرجه  23وارد نموده و آن ها را در حرارت 

ميکروليتر از  31توسط  SDAخشك شوند. محيط کشت 

دقيقه در  3سوسپانسيون قارچ مورد نظر تلقيح شد و به مدت 

عيني از حرارت اتاق قرار داده شد. سپس دیسك ها در فواصل م

 40یکدیگر بر روي محيط کشت قرار داداه شدند. نمونه ها به مدت 

نگهداري شدند و وجود یا  درجه سلسيوس 21ساعت در دماي 

ها بررسي گردید. اله ممانعت از رشد در اطراف دیسكعدم وجود ه

از دیسك حاوي فلوکونازول به عنوان شاهد مثبت و از دیسك 

عنوان شاهد منفي استفاده شد. حاوي دي متيل سولفوکساید به 

 (.14بار تکرار شد ) 4این تست براي هر قارچ و نانو ذرات نقره 

نانوذرات نقره به روش  MFCو  MICآزمون تعیین 

 میکرودایلوشن

جهت بررسي اثرات ضد قارچي نانو ذرات نقره حداقل غلظت 

( و حداقل غلظت کشنده قارچ MICمهار کنندگي از رشد قارچ )

(MFCبه )  خانه اي به  90روش ميکرودایلوشن در ميکروپليت

 ترتيب مراحل زیر انجام گرفت:

آلمان(  -ابتدا از محيط کشت سابارو دکستروز براث )مرک

داخل یك ردیف از چاهك هاي  ميکرو ليتر 111استریل 

ليتر از ميکرو 111ر ادامه به اولين چاهك پليت ریخته شد. دميکرو

نقره اضافه و خوب مخلوط شد )در این باالترین غلظت محلول نانو 

ميکروليتر محيط کشت مایع  111مرحله چاهك اول حاوي 

یا  331ميکرو ليتر محلول نانو نقره و با غلظت  111استریل و 

ميکروليتر محلول  111نصف غلظت اوليه است(. از چاهك اول، 

 111 برداشت گردید و به چاهك هاي بعدي که تنها محتوي

ط کشت بود، اضافه شد. این روند از چاهك دوم به ميکروليتر محي

سوم و به همين ترتيب تا چاهك دهم ادامه پيدا کرد تا تمامي 

ميکروليتر از چاهك  111غلظت هاي مورد نظر ساخته شوند و 

دهم دور ریخته شد تا حجم تمام چاهك ها یکسان گردد. چاهك 

محيط  ميکروليتر از 111یازدهم به عنوان کنترل مثبت حاوي 
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ميکروليتر از محيط  111استریل و به چاهك دوازدهم  SDBکشت 

کشت مایع استریل به عنوان کنترل منفي ریخته شد. در ادامه به 

ميکروليتر سوسپانسيون قارچي که قبال  11همه ي چاهك ها 

استاندارد سازي شده بود  اضافه شد )به جز چاهك هاي یازدهم و 

در طول موج  ریدر يزادستگاه ال م(. سپس جذب نوري توسطدوازده

نانومتر خوانده شد. پس از گذاشتن درپوش بر روي  401-231

سلسيوس درجه  21-23ساعت در دماي  40پليت االیزا، به مدت 

انکوبه شد. سپس توسط دستگاه االیزا جذب نمونه ها مجددا 

چاهکي که جذب آن بعد از انکوباسيون بيشتر از  خوانده شد. هر

ز انکوباسيون بود بيانگر این است که رشد قارچ در آن جذب قبل ا

چاهك صورت گرفته و کدورت ایجاد شده است که این کدورت 

ممکن است با چشم نيز قابل مشاهده باشد. اولين چاهکي که 

کدورت ایجاد نشده بود و چنانچه جذب قبل و بعد از انکوباسيون 

ایجاد نشده و تقریبا یکسان باشد به این معني است که کدورتي 

قارچ رشد نکرده است. به عبارتي نانو ذرات نقره رشد قارچ را 

محدود نموده اند. این چاهك حداقل غلظت مهارکنندگي را نشان 

مي دهد. به همين ترتيب آخرین رقتي که در آن هيچ گونه 

در نظر  MICکدورتي قابل تشخيص نبود )عدم رشد( به عنوان 

به  MICبعد از چاهك مربوط به  گرفته شد. از دو چاهك قبل و

ميکروليتر برداشت شد و به ظروف پتري دیش حاوي  11ميزان 

 40برده شد و تمامي پتري دیش ها به مدت  SDAمحيط کشت 

قرار داده شد. غلظتي که   سلسيوس درجه 21ساعت در دماي 

قارچ در روي محيط کشت هيچ گونه رشدي نداشت به عنوان 

MFC  .بار تکرار شد  4این تست براي هر قارچ در نظر گرفته شد

(16 ،15.) 

تست تعیین حساسیت قارچ ها به فلوکونازول با 

 استفاده از دیسک

ميکروليتر از رقت  111براي این کار به طور جداگانه مقدار 

تهيه شده در لوله حاوي محلول فلوکونازول را بر روي دیسك هاي 

 سلسيوسدرجه  23ت استاندارد وارد نموده و آن ها را در حرار

ميکروليتر  31توسط  SDAگذاشته تا خشك شوند. محيط کشت 

دقيقه در  3از سوسپانسيون قارچ مورد نظر تلقيح شد و به مدت 

حرارت اتاق قرار داده شد. سپس دیسك ها در فواصل معيني از 

ساعت  40یکدیگر بر روي محيط کشت قرار داده مي شوند. بعد از 

براي قارچ، وجود یا  سلسيوسدرجه  21ي انکوبه نمودن در دما

عدم وجود هاله ممانعت از رشد در اطراف دیسك ها بررسي گردید 

(14.) 

فلوکونازول به روش  MFCو  MICآزمون تعیین 

 میکرودایلوشن

جهت بررسي اثرات ضد قارچي داروي ضد قارچي فلوکونازول 

 ( و حداقل غلظتMICحداقل غلظت مهار کنندگي از رشد قارچ )

 90( به روش ميکرودایلوشن در ميکروپليت MFCکشنده قارچ )

 خانه اي به ترتيب مراحل زیر انجام گرفت:

( استریل SDBابتدا از محيط کشت سابارو دکستروز براث )

ميکرو ليتر داخل یك ردیف از چاهك هاي ميکرو پليت  111

ميکرو ليتر از باالترین  111ریخته شد.در ادامه به اولين چاهك 

ظت محلول فلوکونازول اضافه و خوب مخلوط شد )در این مرحله غل

ميکروليتر محيط کشت مایع استریل و  111چاهك اول حاوي 

یا نصف غلظت  131ميکرو ليتر محلول فلوکونازول و با غلظت  111

ميلي گرم در ميلي ليتر بود(.از چاهك  211اوليه است. غلظت اوليه 

گردید و به چاهك هاي بعدي  ميکروليتر محلول برداشت 111اول، 

ميکروليتر محيط کشت بود، اضافه شد. این 111که تنها محتوي

روند از چاهك دوم به سوم و به همين ترتيب تا چاهك دهم ادامه 

 111پيدا کرد تا تمامي غلظت هاي مورد نظر ساخته شوند. 

ميکروليتر از چاهك دهم دور ریخته شد تا حجم تمام چاهك ها 

ميکرو ليتر از محلول  11سپس به همه ي چاهك ها  یکسان گردد.

سوسپانسيون قارچي اضافه شد. چاهك یازدهم به عنوان کنترل 

استریل و  SDBميکروليتر از محيط کشت  111مثبت که حاوي 

ميکروليتر از سوسپانسيون قارچي مورد نظر که استاندارد  11

از ميکروليتر  111سازي شده ریخته شد و در چاهك دوازدهم 

محيط کشت مایع استریل به عنوان کنترل منفي ریخته شد. بقيه 

مراحل طبق روش ذکر شده براي نانو ذرات انجام گرفت. این روش 

 (.16، 15) بار تکرار شد 4براي هر قارچ 

 

 هایافته

نانو متر در  11نانو ذرات نقره کروي شکل با قطر نتایج 

آزمایش شد.  کاندیدا آلبيکنسنمونه 31بر روي  ppm311غلظت 

برابر  ppm 311ميانگين قطر هاله عدم رشد در غلظت 
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ميلي متر بود که کمتر از ميانگين قطر هاله عدم رشد  02/3±34/9

 (.>13/1pدر فلوکونازول مشاهده شد )

نانو ذرات  ppm 533مقایسه قطر هاله عدم رشد در غلظت 

 نقره و فلوکونازول:

طر هاله عدم رشد نانو نقره در غلظت براي مقایسه مقادیر ق

ppm311  و مقادیر قطر هاله عدم رشد در فلوکونازول، و با توجه به

عدم برقراري فرض نرمال بودن مشاهدات از آزمون ناپارامتري من 

ویتني استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون مقدار 

آزمون تقریبا برابر  و سطح معناداري z= -212/2آماره آزمون برابر 

(. بنابراین در سطح خطاي پنج درصد فرض p<111/1صفر بود )

نانو نقره و  ppm311برابري مقادیر قطر هاله عدم رشد در غلظت 

فلوکونازول رد شد و ميانگين قطر هاله عدم رشد در فلوکونازول 

بطور معناداري بزرگتر از مقادیر قطر هاله عدم رشد در نانو ذرات 

هاله ممانعت از رشد در  ،1بود. شکل  ppm 311ا غلظت نقره ب

( 1ساعت و نمودار ) 40اطراف دیسك حاوي نانو ذرات نقره بعد از 

از نانو ذرات نقره  ppm 311ميانگين قطر هاله عدم رشد در غلظت 

( قطر هاله عدم رشد در 3و فلوکونازول را نشان مي دهد. نمودار )

نمونه باليني و  31نازول را براي نانو نقره و فلوکو ppm 311غلظت

 نمونه استاندارد نشان مي دهد.

 

هاله ممانعت از رشد در اطراف دیسك حاوي نانو ذرات نقره بعد  :1شکل 

 ساعت. 40از 

 

از نانو  ppm 311ميانگين قطر هاله عدم رشد در غلظت  : 1نمودار

 ميلي گرم بر ميلي ليتر فلوکونازول 211ذرات نقره و 

 

 

 نمونه باليني و نمونه استاندارد 31نانو نقره و فلوکونازول براي  ppm 311قطر هاله عدم رشد در غلظت   : 3دار نمو

 بحث

بر  nm11نتایج به دست آمده از تأثير نانو ذرات نقره با قطر 

نشان دادند که این نانو  کاندیدا آلبيکنسروي قارچ هاي باليني 

ضد قارچي بودند اما این اثر  داراي اثر ppm 311ذرات در غلظت 

 ppm 311کمتر از تأثير فلوکونازول بود. در روش دیسك رقت 

هاي نمونه قارچ هاي مزبور را مهار کرد و رقت 31نمونه از  20رشد 
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بعدي اثر مهاري از خود نشان ندادند. قطر هاله ي عدم رشد در 

تا  11، براي ایزوله هاي باليني بين ppm 311روش دیسك با رقت 

 کاندیدا آلبيکنسميليمتر بود. قطر هاله عدم رشد در مورد  13

نيز  MFCو MICميلي متر بود. نتایج حاصل از  11استاندارد نيز 

این نتایج را تایيد کردند. با توجه به اینکه قطر هاله ي ممانعت از 

( ATCC-1677) کاندیدا آلبيکنسرشد در مورد سویه ي استاندارد 

جزء کوچکترین هاله ها است مي توان گفت سویه و نانو ذرات نقره 

طي گذشت زمان بسيار مقاوم شده  کاندیدا آلبيکنسي استاندارد 

است به طوري که نانو ذرات نقره فعاليت مهاري کمي نسبت به 

قارچ هاي باليني بر روي این سویه داشتند. نکته ي حائز اهميت 

در تمام نمونه ها آن است که قطر هاله ي عدم رشد نانو ذرات نقره 

کمتر از داروي ضد قارچي فلوکونازول بود. این مسئله بيانگر 

فعاليت مهاري کم نانو ذرات نقره در مقایسه با فلوکونازول مي 

 باشد.

با توجه به اثبات اثرات نقره بر روي مرگ سلول هاي باکتري 

و قارچ، احتماال در تحقيق حاضر نيز این نانو ذرات با مکانيسم 

ي با آزاد سازي رادیکال هاي آزاد ناشي از نانو ذرات نقره به مشابه

سلول هاي قارچ حمله نموده و باعث دگرگون سازي 

شده  S-Agبه  SHميکروارگانيسم ها به وسيل تبدیل پيوند هاي 

اند.در این مکانيسم نانو ذرات نقره به مرور یون هاي نقره از خود 

جانشيني، باندهاي ساطع مي کنند که این یون ها طي واکنش 

SH-  را در جداره ي ميکروارگانيسم ها به باندهايS-Ag  تبدیل

مي کنندکه نتيجه ي این واکنش از بين رفتن ميکروارگانيسم ها 

 (.13،11است )

Nasrollahi  پس از سنتز نانو  3111و همکاران در سال

کاندیدا ذرات نقره، فعاليت ضد قارچي آن را بر عليه دو نوع قارچ 
مورد بررسي قرار دادند و  سرویزیه ساکارومایسسو بيکنس آل

اراي فعاليت ضد قارچي قابل گزارش کردند که نانو ذرات نقره  د

نانوذرات MIC بر عليه دو سویه مورد آزمایش است، ميزان توجهي

به ميزان چشمگيري کمتر از ميزان  نقره در عليه دو قارچ نامبرده

MIC آمفوتریسينB  بود، آنها بيان کردند که نانوذرات و فلوکونازول

نقره از طریق ایجاد اختالل در پتانسيل غشایي قارچ هاي مذکور 

فعاليت ضد قارچي خود را اعمال مي کند. همچنين آناليز هایي که 

توسط ميکروسکوپ الکتروني انجام گرفته بود نشان داد که تشکيل 

مي منافذي در غشاي سيتوپالسمي قارچ ها سبب مرگ سلولي 

 nm11شود. در حالي که در تحقيق حاضر اثر نانو ذرات نقره با قطر 

کمتر از فلوکونازول بود. با توجه به اینکه شکل و غلظت و قطر نانو 

ذرات در خواص آن ها تأثيرات زیادي مي گذارند شاید بتوان علت 

 (.11تفاوت تأثير را با توجه به خصوصيات نانو ذرات بيان کرد )

فعاليت  3111و همکاران در سال  Noorbakhshاز طرفي 

ضد قارچي نانو ذرات نقره را به صورت جداگانه و در ترکيب با 

 تریکوفيتون روبرومداروهاي ضد قارچي بر عليه درماتوفيت پاتوژن 

(Trichophyton rubrum مورد بررسي قرار دادند. نتایج حاصل از )

 11لظت این بررسي نشان داد که رشد این درماتوفيت در غ

ميکروگرم بر ميلي ليتر از نانو ذرات نقره مهار مي شود. این در 

گریزئوفولوین و فلوکونازول به ترتيب  MICصورتي است که ميزان 

ميکروگرم بر ميلي ليتر بود. زمانيکه این محققين نانو  41و  0/1

ذرات نقره را در ترکيب با داروهاي ضد قارچي به کار بردند، در 

ميکرو  31رو گرم بر ميلي ليتر از نانو ذرات نقره و ميک 3/3حضور 

ميکرو گرم بر ميلي ليتر از  3/3گرم بر ميلي ليتر از فلوکونازول و 

گریزئوفولوین رشد قارچ مهار گردید. این نتایج آشکار مي کند که 

اثرات ضد قارچي این داروها در حضور نانو ذرات نقره تقویت مي 

نانومتر به  11انودرات نقره با قطر گردد. این در حالي است که ن

تا از ایزوله ها را مهار کند  20توانست  ppm 311تنهایي و با رقت 

و این نانودرات در ترکيب با فلوکونازول اثر مهاري بيشتري از خود 

 (.18) نشان ندادند

Martinez-Gguterrez  پس از  3111و همکاران در سال

و ترکيبي از این  2Tioنو ذرات نوع از نانو ذرات نقره  ونا 13ساخت

دو، فعاليت ضد ميکروبي آن ها را بر عليه سویه هاي باکتریایي و 

قارچي فرصت طلب و پاتوژن مورد بررسي قرار دادند. نتایج آنها 

نانومتر بيشترین  31-33نشان داد که نانو ذرات نقره در ابعاد 

باشند. ين سایر نانو ذرات ساختگي دارا مرا بي فعاليت ضدباکتري

به تنهایي فعاليت ضد  2Tioهریك از نانو ذرات نقره و نانو ذرات 

اما زماني که در طي دوره سنتز با یکدیگر  ،قارچي کمي داشتند

ترکيب شدند فعاليت ضد قارچي آن ها افزایش یافت. در حاليکه در 

اثر مهاري ناچيزي بر  nm11تحقيق حاضر نانو ذرات نقره با قطر 

و همچنين سویه ي  کاندیدا آلبيکنسبالينيروي قارچ هاي 

 کاندیدا آلبيکنساستاندارد آن داشتند همچنين برخي از قارچ هاي 

نيز مهار نشدند. ممکن است نانوذرات نقره در قطر بيشتر تأثير 

 (.11مهاري بيشتري در مورد قارچ هاي مزبور از خود نشان دهند )

Kim  فعاليت  گزارش نمودند که  3110و همکاران درسال

ضد قارچي نانو ذرات نقره به شکل کروي برعليه درماتوفيتي به 

( و Trichophyton mentagrophites)تریکوفيتون منتاگروفيتس نام
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( و گونه هاي Tricosporon begelli) تریکوسپورون بژليقارچ 

در مقایسه با عوامل ضد قارچي موجود مانند کاندیدا مختلف 

بيشتر است. در حالي که نتایج حاصل   Bفلوکونازول و آمفوتریسين

از تحقيق حاضر نشان داد که اثر فلوکونازول بهتر از نانو ذرات نقره 

است. احتماال علت تفاوت به قطر نانو ذره و غلظت آن بر مي گردد 

(23.) 

Kim  فعاليت ضد قارچي نانو ذرات  3119و همکاران درسال

ودند و نشان دادند که گزارش نم کاندیدا آلبيکنسنقره را بر عليه 

نانو ذرات نقره از طریق ایجاد اختالل در ساختار غشاء قارچ اثرات 

ضد قارچي خود را اعمال مي کنند. در تحقيق حاضر نانو ذرات نقره 

اثر مهاري چشمگيري نداشتند و اثر فلوکونازول به  nm11با قطر 

 (.21مراتب بهتر از نانو ذرات نقره بود )

Zhang  عنوان کردند که نانو  3111در سال و همکاران

ساختارها و نانو ذرات به طور خاص داراي خواص فيزیك و 

شيميایي منحصر به فردي هستند که این خواص مي توانند به 

منظور تسهيل مدیریت داروهاي ضد ميکروبي و غلبه بر برخي 

محدودیت هاي موجود در روش هاي درماني ضد ميکروبي سنتي 

 11مطالعه ي حاضر نانوذرات نقره کروي با قطر  به کار روند. در

نانومتر تأثير مهاري قابل توجهي از خود نشان ندادند، لذا جهت 

استفاده ي درماني نياز به تحقيقات بيشتري در این زمينه مي باشد 

(22.) 

با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقيق، نانوذرات نقره 

کاندیدا متر توانایي مهار ایزوله هاي نانو  11کروي شکل با اندازه ي 
لذا در صورت بررسي ایمن بودن نانوذرات نقره  را دارند؛ آلبيکنس

براي سلول هاي انساني، ممکن است در آینده بتوان جهت درمان 

 ولوواژینيت کاندیدایي از آن ها استفاده نمود.

 

 تقدیر و تشکر 

احد بدین وسيله از کليه پرسنل آزمایشگاه تحقيقاتي و

قهدریجان که در انجام مراحل مربوط به نانو ذرات نقره  -فالورجان

از هيچ کوششي در راستاي انجام این پروژه دریغ ننمودند نهایت 

 تشکر و قدرداني به عمل مي آید.

 

 تعارض منافع:

پزشکي ایران هيچ  شناسيميکروببين نویسندگان و مجله  

 وجود ندارد. گونه تعارض منافعي
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