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Abstract
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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.

Article history:
Received: 2014/04/19
Accepted: 2015/01/01
Available online:2015/11/30
Article Subject:
Antimocrobial Substance

IJMM 1394; 9(3): 23-30
Corresponding author at:
Dr. Nooshin Naghsh
Department of Biology,
Falavarjan Branch, Islamic
Azad University, Isfahan, Iran

Email:
n_naghsh@yahoo.com

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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بررسی اثر ضد قارچی نانو ذرات نقره بر روی عوامل مولد ولوواژینیت کاندیدایی در شرایط
آزمایشگاهی
1

افسانه اصغري ،1نوشين نقش ،3محبوبه مدني
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چکیده
زمینه و اهداف:

در سالهاي اخیر مقاومت سوش هاي قارچی فرصت طلب از جمله كاندیدا آلبیکنس به

دریافت1010/31/03:

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

پذیرش1010/13/13:

توجه به بررسی تركیبات دارویی جدید را خاطر نشان می سازد .همچنین مطالعات گسترده اي اثرات بیولوژیکی

انتشار آنالین1014/31/31:

نانو ذرات نقره را نشان می دهند .هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد قارچی نانو ذرات نقره بر روي عوامل

موضوع:
مواد ضد ميکروبي

مولد ولوواژینیت كاندیدایی در شرایط آزمایشگاهی بود.
مواد و روش کار :به منظور تشخیص نمونه ها از روش هاي معمول قارچ شناسی شامل :شکل ظاهري
بر محیط كورن میل آگار ،كروم آگار و ایجاد لوله زایا استفاده گردید .جهت بررسی اثرات ضد قارچی نانوذرات
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نقره كروي شکل با قطر  01نانو متر بر روي ایزوله ها ،قطر هاله ممانعت از رشد پس از  48-84ساعت با

نویسنده مسئول:

استفاده از روش انتشار دیسک اندازه گیري شد .میزان  MICو  MFCایزوله ها با استفاده از روش
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میکرودایلوشن تعیین شد.

یافتهها:

از مجموع ایزوله هاي كاندیدا آلبیکنس شناسایی شده ( 01نمونه) ،تعداد  63نمونه توسط نانو

ذرات نقره كروي با قطر  01نانو متر مهار شدند .قطر هاله ممانعت از رشد بین  1-00میلی متر به دست آمد.
 MICنمونه ها بین  40/60 –040 ppmو  MFCنمونه ها بین  401 - 34/0 ppmبود.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از بررسی حاضر نشان دادند كه نانو ذرات نقره كروي با قطر  01نانو متر تا
حدودي داراي فعالیت ضد قارچی علیه كاندیدا آلبیکنس می باشند .احتمال دارد در آینده پس از بررسی این
نانوذرات بتوان در درمان عوامل مولد ولوواژینیت كاندیدایی از آنها استفاده نمود.

کلمات کلیدی

نانو ذرات نقره ،كاندیدا آلبیکنس ،كاندیدیاز  ،اثر ضد قارچی

كپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله براي مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
در طي دهههاي اخير مطالعات زیادي بر روي
ميکروارگانيسمهاي فرصت طلب انجام شده است که عمدتا به علت
افزایش مرگ و مير زیاد بر اثر این ميکروارگانيسمها ميباشد .مخمر

همزیست در قسمت هایي مثل پوست و مجاري مخاطي بدن وجود
داشته و در شرایطي که مقاومت ميزبان به صورت موضعي و یا
سيستميك دچار اختالل گردد به صورت پاتوژن عمل مي کنند

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

( .)0واضح است که تغييرات فلور طبيعي روده دراثر درمان با

به گروهي از بيماريها اطالق ميشود که توسط گونههاي مختلف
کاندیدا ایجاد ميشود .این عوامل قارچي باعث ایجاد بيماري در
انسان و حيوانات ميگردند .گونه هاي مختلف کاندیدا به صورت

آنتيبيوتيك بر تعداد کلني کاندیدا آلبيکنس در روده تغييراتي وارد
ميسازد .در واقع با ازبين رفتن الکتوباسيلها در اثر آنتي بيوتيك و
کم شدن اسيد الکتيك در محيط ،افزایش رشد و تکثير در کاندیدا
32
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مشهود است .اتصال گونهاي کاندیدا به بسياري از بافت ها و سطوح
بي جان براي مراحل اوليه ي کلونيزاسيون و تهاجم بافتي ضروري
است .کاندیدا آلبيکنس محکم تر از دیگر کاندیداها به سلولهاي
اپي تليال متصل مي شود .اتصال کاندیدایي توسط سازوکارهاي
اختصاصي و غير اختصاصي انجام مي شود .سلول هاي جوان
کاندیدا آلبيکنس راحتتر از سلولها ي مسن به بافت ميزبان متصل
ميشوند .آب گریزي سطح سلولي کاندیدا آلبيکنس نقش مهمي
در اتصال ارگانيسم به سلول هاي یوکاریوتي بازي مي کند (.)5 ،4
در سالهاي اخير گزارش هاي متعددي از شکست در درمان
مبتالیان به اشکال باليني متفاوت کاندیدیازیس ارایه شده است.
داروهاي ضدقارچي با فرموالسيونهاي متفاوت جهت درمان وجود
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
شود .همچنين به دليل مقاومت دارویي گونه هاي کاندیدا و نياز به
مصرف طوالني مدت داروهاي ضد قارچي که خود سبب بروز
عوارض جانبي ناشي از مصرف آن ها مي گردد ،محدودیت هایي را
در استفاده از این قبيل ترکيبات ضد قارچي پدید آورده است (-8
 .)6حال این پرسش براي ما مطرح ميشود که چرا در سالهاي
اخير تحقيقات بر روي ترکيبات نانو براي مهار این ميکروارگانيسم-
ها زیاد شده است .امروزه به کمك علم پزشکي هر روز به تعداد
بيماريهاي قابل درمان افزوده ميشود .نانوتکنولوژي یکي از شيوه-
هاي جدید و تخصصي درمان بيماري ها ميباشد .محققان
نانوتکنولوژي با ابعاد وسيعي از کاربردهاي نانو ذرات آشنا شده اند
که ممکن است نقش بسيار زیادي در پزشکي ،پيشگيري و درمان
بيماري ها و توليد دارو داشته باشد( .)1-11از آنجایي که برخي
داروهاي رایج ضدقارچي داراي عوارض جانبي متعدد از جمله
سرطان و مسموميت هستند و همچنين مقاومت دارویي در مصرف
آن ها ایجاد مي شود و از طرفي تأثيرات نانو ذرات نقره کروي با
قطر  11nmتابه حال براي این نوع قارچ بررسي نشده است ،لذا این
تحقيق به منظور بررسي اثر ضد قارچي نانو ذرات نقره بر روي
کاندیداهاي مولد ولوواژینيت کاندیدایي در شرایط آزمایشگاهي
انجام شد.
مواد و روشها

ميکروارگانيسم هاي مورد بررسي از گونه کاندیدا آلبيکنس
انتخاب شدند .نمونه استاندارد کاندیدا آلبيکنس ( )ATCC-1677از

گردیدند .نمونه گيري از بيماران به صورت تست پاپ اسمير و
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
(مرک-آلمان) کشت تازه تهيه شد و در انکوباتور  23درجه
سلسيوس قرار داده شد.
تهیه الم مستقیم
یك کلني خالص از قارچ مربوطه انتخاب و به کمك رنگ
آميزي الم مستقيم زیر ميکروسکوپ مشاهده گردید.
پدیده ایجاد لوله زایا ()Reynolds Braunde
براي تشخيص گونه کاندیدا آلبيکنس پدیده ایجاد لوله زایا
بررسي شد .به این منظور یك کلني از قارچ با یك سي سي سرم
انساني مخلوط شد و  4-2ساعت در انکوباتور  22درجه سلسيوس
قرار داده شد .پس از گذشت زمان  4-2ساعت مقداري از
سوسپانسيون را بين الم و المل قرار داده و زیر ميکروسکوپ ایجاد
لوله زایا بررسي شد .کاندیدا آلبيکنس در این محيط لوله زایا ایجاد
مي کند که طول آن  3/3برابر قطر سلول مادر است .در حالي که
سایر گونه هاي کاندیدا لوله زایا ایجاد نمي کنند و یا لوله زایا کوتاه
است .آزمون فوق براي تأیيد نتایج بعد از  34ساعت نيز  2بار تکرار
شد (.)6
ایجاد کالمیدوکونیدی در محیط کورن میل آگار
به منظور تشخيص کالميدوکنيدي از محيط کورن ميل آگار
(بيومارک-هند) حاوي توئين ( 01مرک -آلمان) استفاده شد.
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
داده شد .پليت ها به مدت  34تا  23ساعت در دماي اتاق قرار
گرفت .بعد از گذشت زمان ،محل تلقيح زیر ميکروسکوپ بررسي
شد (.)6

انستيتو پاستور تهران و نمونه هاي کلينيکي این ميکروارگانيسمها
از نمونه هاي ارجاعي به بيمارستان غرضي در شهر اصفهان فراهم
34
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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
روي محيط کروم آگار کاندیدا به صورت خطي کشت داده شد و در
انکوباتور  22درجه سلسيوس قرار داده شد .بعد از مدت زمان  40تا
 23ساعت رنگ ایجاد شده کلني روي محيط کشت بررسي شد.
کلني سبز روشن نشانگر کاندیدا آلبيکنس است (.)6
تهیه نمونه از استوک اصلی
از کليه ي نمونه هاي کاندیدا آلبيکنس جهت انجام انواع
تست هاي تعيين حساسيت کاندیدا آلبيکنس به نانو ذرات نقره
استفاده شد .بدین منظور ابتدا در شرایط کامال استریل از قارچ
مورد نظر بر پليت حاوي سابورو دکستروز آگار کشت تازه 34
ساعته تهيه شد .سپس یك کلني خالص از قارچ مربوطه انتخاب و
در یك سي سي سرم فيزیولوژي استریل ،سوسپانسيون قارچي
معادل  1/3مك فارلند تهيه گردید.

فلوکونازول محلول در دي متيل سولفوکساید با غلظت  211ميلي
گرم بر ميلي ليتر تهيه شد.
تست تعیین حساسیت قارچ ها به نانو ذرات نقره با
استفاده از دیسک
به طور جداگانه مقدار  111ميکروليتر از رقتهاي تهيه شده
در هر لوله حاوي نانو ذرات نقره را بر روي دیسك هاي استاندارد
وارد نموده و آن ها را در حرارت  23درجه سلسيوس گذاشته تا
خشك شوند .محيط کشت  SDAتوسط  31ميکروليتر از
سوسپانسيون قارچ مورد نظر تلقيح شد و به مدت  3دقيقه در
حرارت اتاق قرار داده شد .سپس دیسك ها در فواصل معيني از
یکدیگر بر روي محيط کشت قرار داداه شدند .نمونه ها به مدت 40
ساعت در دماي  21درجه سلسيوس نگهداري شدند و وجود یا
عدم وجود هاله ممانعت از رشد در اطراف دیسكها بررسي گردید.
از دیسك حاوي فلوکونازول به عنوان شاهد مثبت و از دیسك
حاوي دي متيل سولفوکساید به عنوان شاهد منفي استفاده شد.
این تست براي هر قارچ و نانو ذرات نقره  4بار تکرار شد (.)14

تهیه غلظت های مختلف از نانو ذرات نقره
در این بررسي از نانو ذرات نقره کروي شکل با قطر 11
نانومتر و فرمول شيميایي  Agکه توسط شرکت سيگما طراحي و
سنتز شده بود استفاده شد .این نانو ذرات به صورت محلول
کلویيدي یکنواخت قهوه اي رنگ با غلظت  1111 ppmو در فاز
آناتاز تهيه شد .استوک اصلي نانو ذرات نقره به صورت محلول و با
غلظت  1111ppmبود ..جدول شماره ي  ،3اطالعات مربوط به
نانوذرات نقره مورد استفاده را نشان مي دهد .غلظت هاي مختلف
از نانو ذرات نقره( 331 ،133 ،03/3و  )311ppmبا استفاده از
حالل دي متيل سولفوکساید (مرک -آلمان) تهيه شد .همچنين
رقت هاي مختلف با روش سري رقت ( )Serial dilutionاز استوک
اصلي تهيه شد .در طي انجام مراحل مختلف این پژوهش ،محلول
هاي ساخته شده در شرایط مناسب درون شيشه هایي با رنگ تيره
و دور از نور آفتاب نگهداري شدند .در هنگام تهيه این محلول ها از
ماسك مربوطه و دستکش هاي التکس استفاده گردید (.)12 ،10
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
حساسيت قارچ ،اثر آن ها با فلوکونازول مقایسه شد .بنابراین از

آزمون تعیین  MICو  MFCنانوذرات نقره به روش
میکرودایلوشن
جهت بررسي اثرات ضد قارچي نانو ذرات نقره حداقل غلظت
مهار کنندگي از رشد قارچ ( )MICو حداقل غلظت کشنده قارچ
( )MFCبه روش ميکرودایلوشن در ميکروپليت  90خانه اي به
ترتيب مراحل زیر انجام گرفت:
ابتدا از محيط کشت سابارو دکستروز براث (مرک -آلمان)
استریل  111ميکرو ليتر داخل یك ردیف از چاهك هاي
ميکروپليت ریخته شد .در ادامه به اولين چاهك  111ميکروليتر از
باالترین غلظت محلول نانو نقره اضافه و خوب مخلوط شد (در این
مرحله چاهك اول حاوي  111ميکروليتر محيط کشت مایع
استریل و  111ميکرو ليتر محلول نانو نقره و با غلظت  331یا
نصف غلظت اوليه است) .از چاهك اول 111 ،ميکروليتر محلول
برداشت گردید و به چاهك هاي بعدي که تنها محتوي 111
ميکروليتر محيط کشت بود ،اضافه شد .این روند از چاهك دوم به
سوم و به همين ترتيب تا چاهك دهم ادامه پيدا کرد تا تمامي
غلظت هاي مورد نظر ساخته شوند و  111ميکروليتر از چاهك
دهم دور ریخته شد تا حجم تمام چاهك ها یکسان گردد .چاهك
یازدهم به عنوان کنترل مثبت حاوي  111ميکروليتر از محيط
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کشت  SDBاستریل و به چاهك دوازدهم  111ميکروليتر از محيط
کشت مایع استریل به عنوان کنترل منفي ریخته شد .در ادامه به
همه ي چاهك ها  11ميکروليتر سوسپانسيون قارچي که قبال
استاندارد سازي شده بود اضافه شد (به جز چاهك هاي یازدهم و
دوازدهم) .سپس جذب نوري توسط دستگاه اليزا ریدر در طول موج
 231-401نانومتر خوانده شد .پس از گذاشتن درپوش بر روي
پليت االیزا ،به مدت  40ساعت در دماي  21-23درجه سلسيوس
انکوبه شد .سپس توسط دستگاه االیزا جذب نمونه ها مجددا
خوانده شد .هر چاهکي که جذب آن بعد از انکوباسيون بيشتر از
جذب قبل از انکوباسيون بود بيانگر این است که رشد قارچ در آن
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
تقریبا یکسان باشد به این معني است که کدورتي ایجاد نشده و
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
کدورتي قابل تشخيص نبود (عدم رشد) به عنوان  MICدر نظر
گرفته شد .از دو چاهك قبل و بعد از چاهك مربوط به  MICبه
ميزان  11ميکروليتر برداشت شد و به ظروف پتري دیش حاوي
محيط کشت  SDAبرده شد و تمامي پتري دیش ها به مدت 40
ساعت در دماي  21درجه سلسيوس قرار داده شد .غلظتي که
قارچ در روي محيط کشت هيچ گونه رشدي نداشت به عنوان
 MFCدر نظر گرفته شد .این تست براي هر قارچ  4بار تکرار شد
(.)15 ،16
تست تعیین حساسیت قارچ ها به فلوکونازول با
استفاده از دیسک
براي این کار به طور جداگانه مقدار  111ميکروليتر از رقت
تهيه شده در لوله حاوي محلول فلوکونازول را بر روي دیسك هاي
استاندارد وارد نموده و آن ها را در حرارت  23درجه سلسيوس
گذاشته تا خشك شوند .محيط کشت  SDAتوسط  31ميکروليتر
از سوسپانسيون قارچ مورد نظر تلقيح شد و به مدت  3دقيقه در
حرارت اتاق قرار داده شد .سپس دیسك ها در فواصل معيني از
یکدیگر بر روي محيط کشت قرار داده مي شوند .بعد از  40ساعت
انکوبه نمودن در دماي  21درجه سلسيوس براي قارچ ،وجود یا

عدم وجود هاله ممانعت از رشد در اطراف دیسك ها بررسي گردید
(.)14
آزمون تعیین  MICو  MFCفلوکونازول به روش
میکرودایلوشن
جهت بررسي اثرات ضد قارچي داروي ضد قارچي فلوکونازول
حداقل غلظت مهار کنندگي از رشد قارچ ( )MICو حداقل غلظت
کشنده قارچ ( )MFCبه روش ميکرودایلوشن در ميکروپليت 90
خانه اي به ترتيب مراحل زیر انجام گرفت:
ابتدا از محيط کشت سابارو دکستروز براث ( )SDBاستریل
 111ميکرو ليتر داخل یك ردیف از چاهك هاي ميکرو پليت
ریخته شد.در ادامه به اولين چاهك  111ميکرو ليتر از باالترین
غلظت محلول فلوکونازول اضافه و خوب مخلوط شد (در این مرحله
چاهك اول حاوي  111ميکروليتر محيط کشت مایع استریل و
 111ميکرو ليتر محلول فلوکونازول و با غلظت  131یا نصف غلظت
اوليه است .غلظت اوليه  211ميلي گرم در ميلي ليتر بود).از چاهك
اول 111 ،ميکروليتر محلول برداشت گردید و به چاهك هاي بعدي
که تنها محتوي111ميکروليتر محيط کشت بود ،اضافه شد .این
روند از چاهك دوم به سوم و به همين ترتيب تا چاهك دهم ادامه
پيدا کرد تا تمامي غلظت هاي مورد نظر ساخته شوند111 .
ميکروليتر از چاهك دهم دور ریخته شد تا حجم تمام چاهك ها
یکسان گردد .سپس به همه ي چاهك ها  11ميکرو ليتر از محلول
سوسپانسيون قارچي اضافه شد .چاهك یازدهم به عنوان کنترل
مثبت که حاوي  111ميکروليتر از محيط کشت  SDBاستریل و
 11ميکروليتر از سوسپانسيون قارچي مورد نظر که استاندارد
سازي شده ریخته شد و در چاهك دوازدهم  111ميکروليتر از
محيط کشت مایع استریل به عنوان کنترل منفي ریخته شد .بقيه
مراحل طبق روش ذکر شده براي نانو ذرات انجام گرفت .این روش
براي هر قارچ  4بار تکرار شد (.)16 ،15

یافتهها
نتایج نانو ذرات نقره کروي شکل با قطر  11نانو متر در
غلظت  311ppmبر روي  31نمونهکاندیدا آلبيکنس آزمایش شد.
ميانگين قطر هاله عدم رشد در غلظت  311 ppmبرابر
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 9/34±3/02ميلي متر بود که کمتر از ميانگين قطر هاله عدم رشد
در فلوکونازول مشاهده شد (.)p<1/13
مقایسه قطر هاله عدم رشد در غلظت  533 ppmنانو ذرات
نقره و فلوکونازول:
براي مقایسه مقادیر قطر هاله عدم رشد نانو نقره در غلظت
 311ppmو 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
آماره آزمون برابر  z= -2/212و سطح معناداري آزمون تقریبا برابر
صفر بود ( .)p>1/111بنابراین در سطح خطاي پنج درصد فرض
برابري مقادیر قطر هاله عدم رشد در غلظت  311ppmنانو نقره و
فلوکونازول رد شد و ميانگين قطر هاله عدم رشد در فلوکونازول
بطور معناداري بزرگتر از مقادیر قطر هاله عدم رشد در نانو ذرات
نقره با غلظت  311 ppmبود .شکل  ،1هاله ممانعت از رشد در
اطراف دیسك حاوي نانو ذرات نقره بعد از  40ساعت و نمودار ()1
ميانگين قطر هاله عدم رشد در غلظت  311 ppmاز نانو ذرات نقره
و فلوکونازول را نشان مي دهد .نمودار ( )3قطر هاله عدم رشد در
غلظت 311 ppmنانو نقره و فلوکونازول را براي  31نمونه باليني و
نمونه استاندارد نشان مي دهد.

شکل  :1هاله ممانعت از رشد در اطراف دیسك حاوي نانو ذرات نقره بعد
از  40ساعت.

نمودار :1ميانگين قطر هاله عدم رشد در غلظت  311 ppmاز نانو
ذرات نقره و  211ميلي گرم بر ميلي ليتر فلوکونازول

نمودار  :3قطر هاله عدم رشد در غلظت  311 ppmنانو نقره و فلوکونازول براي  31نمونه باليني و نمونه استاندارد

بحث
نتایج به دست آمده از تأثير نانو ذرات نقره با قطر  11nmبر
روي قارچ هاي باليني کاندیدا آلبيکنس نشان دادند که این نانو

ذرات در غلظت  311 ppmداراي اثر ضد قارچي بودند اما این اثر
کمتر از تأثير فلوکونازول بود .در روش دیسك رقت 311 ppm
رشد  20نمونه از  31نمونه قارچ هاي مزبور را مهار کرد و رقتهاي
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بعدي اثر مهاري از خود نشان ندادند .قطر هاله ي عدم رشد در
روش دیسك با رقت  ،311 ppmبراي ایزوله هاي باليني بين  11تا
 13ميليمتر بود .قطر هاله عدم رشد در مورد کاندیدا آلبيکنس
استاندارد نيز  11ميلي متر بود .نتایج حاصل از  MICو MFCنيز
این نتایج را تایيد کردند .با توجه به اینکه قطر هاله ي ممانعت از
رشد در مورد سویه ي استاندارد کاندیدا آلبيکنس ()ATCC-1677
و نانو ذرات نقره جزء کوچکترین هاله ها است مي توان گفت سویه
ي استاندارد کاندیدا آلبيکنس طي گذشت زمان بسيار مقاوم شده
است به طوري که نانو ذرات نقره فعاليت مهاري کمي نسبت به
قارچ هاي باليني بر روي این سویه داشتند .نکته ي حائز اهميت
آن است که قطر هاله ي عدم رشد نانو ذرات نقره در تمام نمونه ها
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
مشابهي با آزاد سازي رادیکال هاي آزاد ناشي از نانو ذرات نقره به
سلول هاي قارچ حمله نموده و باعث دگرگون سازي
ميکروارگانيسم ها به وسيل تبدیل پيوند هاي  SHبه  S-Agشده
اند.در این مکانيسم نانو ذرات نقره به مرور یون هاي نقره از خود
ساطع مي کنند که این یون ها طي واکنش جانشيني ،باندهاي
 -SHرا در جداره ي ميکروارگانيسم ها به باندهاي  S-Agتبدیل
مي کنندکه نتيجه ي این واکنش از بين رفتن ميکروارگانيسم ها
است (.)13،11
 Nasrollahiو همکاران در سال  3111پس از سنتز نانو
ذرات نقره ،فعاليت ضد قارچي آن را بر عليه دو نوع قارچ کاندیدا
آلبيکنس و ساکارومایسس سرویزیه مورد بررسي قرار دادند و
گزارش کردند که نانو ذرات نقره داراي فعاليت ضد قارچي قابل
توجهي بر عليه دو سویه مورد آزمایش است ،ميزان MICنانوذرات
نقره در عليه دو قارچ نامبرده به ميزان چشمگيري کمتر از ميزان
 MICآمفوتریسين Bو فلوکونازول بود ،آنها بيان کردند که نانوذرات
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
منافذي در غشاي سيتوپالسمي قارچ ها سبب مرگ سلولي مي
شود .در حالي که در تحقيق حاضر اثر نانو ذرات نقره با قطر 11nm
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
تفاوت تأثير را با توجه به خصوصيات نانو ذرات بيان کرد (.)11
از طرفي  Noorbakhshو همکاران در سال  3111فعاليت
ضد قارچي نانو ذرات نقره را به صورت جداگانه و در ترکيب با
داروهاي ضد قارچي بر عليه درماتوفيت پاتوژن تریکوفيتون روبروم
( )Trichophyton rubrumمورد بررسي قرار دادند .نتایج حاصل از
این بررسي نشان داد که رشد این درماتوفيت در غلظت 11
ميکروگرم بر ميلي ليتر از نانو ذرات نقره مهار مي شود .این در
صورتي است که ميزان  MICگریزئوفولوین و فلوکونازول به ترتيب
 1/0و  41ميکروگرم بر ميلي ليتر بود .زمانيکه این محققين نانو
ذرات نقره را در ترکيب با داروهاي ضد قارچي به کار بردند ،در
حضور  3/3ميکرو گرم بر ميلي ليتر از نانو ذرات نقره و  31ميکرو
گرم بر ميلي ليتر از فلوکونازول و  3/3ميکرو گرم بر ميلي ليتر از
گریزئوفولوین رشد قارچ مهار گردید .این نتایج آشکار مي کند که
اثرات ضد قارچي این داروها در حضور نانو ذرات نقره تقویت مي
گردد .این در حالي است که نانودرات نقره با قطر  11نانومتر به
تنهایي و با رقت  311 ppmتوانست  20تا از ایزوله ها را مهار کند
و این نانودرات در ترکيب با فلوکونازول اثر مهاري بيشتري از خود
نشان ندادند (.)18
 Martinez-Gguterrezو همکاران در سال  3111پس از
ساخت 13نوع از نانو ذرات نقره ونانو ذرات  Tio2و ترکيبي از این
دو ،فعاليت ضد ميکروبي آن ها را بر عليه سویه هاي باکتریایي و
قارچي فرصت طلب و پاتوژن مورد بررسي قرار دادند .نتایج آنها
نشان داد که نانو ذرات نقره در ابعاد  31-33نانومتر بيشترین
فعاليت ضدباکتري را بين سایر نانو ذرات ساختگي دارا ميباشند.
هریك از نانو ذرات نقره و نانو ذرات  Tio2به تنهایي فعاليت ضد
قارچي کمي داشتند ،اما زماني که در طي دوره سنتز با یکدیگر
ترکيب شدند فعاليت ضد قارچي آن ها افزایش یافت .در حاليکه در
تحقيق حاضر نانو ذرات نقره با قطر  11nmاثر مهاري ناچيزي بر
روي قارچ هاي بالينيکاندیدا آلبيکنس و همچنين سویه ي
استاندارد آن داشتند همچنين برخي از قارچ هاي کاندیدا آلبيکنس
نيز مهار نشدند .ممکن است نانوذرات نقره در قطر بيشتر تأثير
مهاري بيشتري در مورد قارچ هاي مزبور از خود نشان دهند (.)11
 Kimو همکاران درسال  3110گزارش نمودند که فعاليت
ضد قارچي نانو ذرات نقره به شکل کروي برعليه درماتوفيتي به
نامتریکوفيتون منتاگروفيتس ( )Trichophyton mentagrophitesو
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قارچ تریکوسپورون بژلي ( )Tricosporon begelliو گونه هاي
مختلف کاندیدا در مقایسه با عوامل ضد قارچي موجود مانند
فلوکونازول و آمفوتریسين  Bبيشتر است .در حالي که نتایج حاصل
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

با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقيق ،نانوذرات نقره
کروي شکل با اندازه ي  11نانو متر توانایي مهار ایزوله هاي کاندیدا
آلبيکنس را دارند؛ لذا در صورت بررسي ایمن بودن نانوذرات نقره
براي سلول هاي انساني ،ممکن است در آینده بتوان جهت درمان
ولوواژینيت کاندیدایي از آن ها استفاده نمود.

(.)23
 Kimو همکاران درسال  3119فعاليت ضد قارچي نانو ذرات
نقره را بر عليه کاندیدا آلبيکنس گزارش نمودند و نشان دادند که
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
با قطر  11nmاثر مهاري چشمگيري نداشتند و اثر فلوکونازول به
مراتب بهتر از نانو ذرات نقره بود (.)21
 Zhangو همکاران در سال  3111عنوان کردند که نانو
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
به کار روند .در مطالعه ي حاضر نانوذرات نقره کروي با قطر 11
نانومتر تأثير مهاري قابل توجهي از خود نشان ندادند ،لذا جهت
استفاده ي درماني نياز به تحقيقات بيشتري در این زمينه مي باشد

تقدیر و تشکر
بدین وسيله از کليه پرسنل آزمایشگاه تحقيقاتي واحد
فالورجان -قهدریجان که در انجام مراحل مربوط به نانو ذرات نقره
از هيچ کوششي در راستاي انجام این پروژه دریغ ننمودند نهایت
تشکر و قدرداني به عمل مي آید.

تعارض منافع:
بين نویسندگان و مجله ميکروبشناسي پزشکي ایران هيچ
گونه تعارض منافعي وجود ندارد.
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