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Background and Aims: The growing concern about bacterial strains resistant to
antibiotics reveals the urgent need to discover and develop new types of bactericidal agents.
Hence, the purpose of this study is to provide a new generation of microbial nano sized
compounds for medical-industrial applications.
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Materials and Methods: In the present study, in a pioneering step to phycosynthesis of
magnetic iron oxide nanoparticles (Fe3O4 MNPs) with antimicrobial potency, the process was
initially exploited using an aqueous extract of green marine algae Ulva prolifera, and further
evaluated the antimicrobial activity of biosynthetic magnetite nanoparticles against eight
bacterial strains and three strains of fungi.
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Results: In the present study, the U. prolifera/Fe3O4-MNPs showed a strong inhibitory
effect on gram-positive bacteria and relatively modest antifungal activity than fungal pathogenic
agents. The highest antibacterial activity compared to strain Staphylococcus epidermidis (19 ±
0.6 mm) and consequently in Bacillus subtilis (18 ± 0.03 mm) and Bacillus pumulis (18 ± 0.2
mm) were observed. However, the bactericidal effects of magnetite nanoparticles were more
effective than gram-positive bacteria compared to gram-negative ones. In the present study, we
also observed a relatively modest antifungal activity in the anesthetized nanoparticles compared
to Saccharomyces cervisiae (11 ± 0.4 mm), and this was the most sensitive fungal strain relative
to the fungicidal activity of these nanoparticles.
Conclusions: The results of this study indicated that biosynthetic magnetite nanoparticles
can be introduced as a new antibacterial to the pharmaceutical field and medicine.
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زمينه و هدف :رشد روزافزون نگرانیهای مطرح در ارتباط با سویههای باکتریایی مقاوم به آنتیبیوتیکها نیاز مبرم به کشف و
توسعۀ انواع جدیدی از عوامل باکتریکش را آشکار میسازد .از این رو هدف از این تحقیق ،ارائه نسل جدیدی از ترکیبات نانو ضد
میکروبی برای کاربرد های پزشکی-صنعتی است.
مواد و روش کار :در تحقیق حاضر طی اقدامی پیشگام در بحث تولید زیستی نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی (مگنتیت) با توان
ضدمیکروبی ،ابتدا فرآیند بیوسنتز نانوذرات با بهرهگیری از عصارۀ آبی جلبک سبزدریایی  Ulva proliferaهدفگیری شد و در ادامه
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات مگنتیت بیوسنتزشده نسبت به  8سویۀ باکتریایی و  3سویۀ قارچ بررسی و مقایسه شد.
يافتهها :در تحقیق حاضر نانوذرات بیوستنزی  U. prolifera/Fe3O4-MNPsفعالیت مهاری قوی را نسبت به باکتریهای
گرم مثبت و منفی و فعالیت ضدقارچی نسبتاً متوسطی را نسبت به عوامل بیماریزای قارچی نشان دادند .باالترین فعالیت ضدباکتریایی
نسبت به سویۀ  )19±0/6 mm( S. epidermidisو به تبع آن در  )18±0/3 mm( B. subtilisو )18±0/2 mm( B. pumulis
مشاهده شد .با اینحال اثرات باکتریزدایی نانوذرات مگنتیت نسبت به باکتریهای گرم مثبت در قیاس با گرم منفیها مؤثرتر بود .در
تحقیق حاضر ،فعالیت ضدقارچی نسبتاً متوسطی در نانوذرات بیوستنزی نسبت به  )11±0/4 mm( S. cervisiaeمشاهده شد و این
سویه حساسترین سویۀ قارچی نسبت به عملکرد قارچکشی این نانوذرات بود.
نتيجهگيري :نتایج این تحقیق نشان میدهد که نانوذرات مگنتیت بیوسنتزی را میتوان بهعنوان یک ترکیب آنتیباکتریال
جدید به حوزۀ دارو و درمان معرفی کرد.

پست الکترونيک:
morteza110110@gmail.com
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کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
علیرغم تعداد بیشمار آنتیبیوتیکهای موجود ،عفونتهای
باکتریایی هنوز علت اصلی بسیاری امراض و مرگومیر در دنیا
محسوب میشوند .در حال حاضر سوءمصرف و استفادۀ بیرویه و
ناصحیح از آنتیبیوتیکها در درمانهای کلینیکی منجر به
شکلگیری و توسعۀ سریع انواع مختلفی از سویههای میکروبی
بیماریزای مقاوم به آنتیبیوتیکها شده است که به یک تهدید
جدی برای سالمت انسان بدل شدهاند و شدت بیماریزایی آنها
نسبت به گذشته افزایش یافته است .از اینرو ،نیاز شدیدی به رشد

و توسعۀ انواع جدیدی از باکتریکشها در حوزههای درمانی
احساس میشود.
در سالهای اخیر ،بهدنبال موفقیت نانوذرات نقره بهعنوان
یک عامل ضدمیکروبی قوی و البته با درجۀ سمیت باال برای
بسیاری از انواع سلولها و نیز موجودات ،رشد و توسعۀ دیگر
نانوذرات در حوزۀ شیمیدرمانی ضدمیکروبی در کانون توجه
بسیاری از دانشمندان جهان قرار گرفته است .در این میان ،با
توجه به ایمنبودن نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی و تأیید آنها
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برای مصرف در حوزۀ سالمت و پزشکی ( ،)1-3این نانوذرات
میتوانند بهترین گزینه برای جایگزینی با نانوذرات نقره باشند.
در یک دهۀ اخیر ،مشخص شده است که عالوه بر نانوذرات
نقره ،دیگر نانوذرات از قبیل نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی
)

)MNPs

or

(MgNPs

nanoparticles

Magnetic

(

(مگنتیت Fe3O4-MgNPs :یا  )Fe3O4-MNPsنیز ،واجد پتانسیل
عملکرد ضدمیکروبی مشابه نانونقره بوده و میتوانند برای درمان
بیماریها و ساخت تجهیزات پزشکی معرفی شوند .با اینحال،
تعداد مطالعات گزارششده در این حوزه بسیار اندک بوده است
( )4،5و همین تعداد محدود نیز عمدت ًا مبتنی بر نانوذرات
اکسیدآهن شیمیوسنتزی بودهاند .بهعالوه ،یکی از مهمترین
کاربردهای نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی بهعنوان نانوذرات فلزی
با درجۀ اهمیت مصرفی باال ،کاربری بسیار وسیع آنها در حوزۀ
زیست پزشکی نظیر :هدفگیری دارو ،انتقال دارو (،)6
تصویربرداری سلولی ( ،)7برچسبزنی سلولها ،بافتها ( )8و
بیوسنسورها ( )9است .با اینوجود ،بین مطالعات روز دنیا ،تعداد
بسیار اندکی به ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات بیوسنتزی
اکسیدآهن مغناطیسی  Bio-Fe3O4-MNPsپرداختهاند ( .)10،11از
اینرو ،نیاز مبرم و شایانتوجهی به رشد و توسعۀ نانوذرات
زیستسازگار و سنتزشده به شیوۀ سبز ،ایمن و پاک در حوزۀ
نانوزیست فناوری پزشکی دارویی احساس میشود؛ زیرا سنتز سبز
یا تولید زیستی نانوذرات علیرغم حفظ اثرات کینتیکی و خواص
نانویی آنها میتواند کاهش تأثیرات سمیت ،آلرژیزایی و
تحریکپذیری را در سیستمهای زیستی در پی داشته باشد (.)12
تاکنون مطالعات بسیاری به خواص ضدمیکروبی جلبکهای
دریایی بهویژه جلبکهای سبز از جنس  Ulvaاذعان کردهاند ،به
نحوی که ،عصارههای آبی ( ،)13متانولی ( ،)14اتیل استانی ( )14و
نیز نانوذرات بیوسنتزشدۀ نقره از طریق این گروه از جلبکها ()13
خواص ضدمیکروبی قویای را به نمایش گذاشته بودند .لذا ،این
فرض محتمل بود که بهرهگیری از این گروه از جلبکهای سبز در
تولید زیستی نانوذرات اکسیدآهن بتواند توان ضدمیکروبی باالیی
را به نمایش بگذارد .در این راستا ،در تحقیق حاضر و طی اقدامی
پیشگام در بحث تولید نانومگنتیت بیوسنتزی با توان ضدمیکروبی،
ابتدا فرآیند بیوسنتز نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی با بهرهگیری
از عصارۀ آبی جلبک سبز دریایی  Ulva proliferaهدفگیری شد
و در ادامه ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات مگنتیت
بیوسنتزشده نسبت به  8سویۀ باکتریایی و  3سویۀ قارچ بررسی و
مقایسه شد.

مواد و روشها
تهيۀ نمونۀ جلبک و جداسازي عصارۀ جلبکي
بهمنظور فرآیند زیست تولید جلبکی نانوذرات اکسیدآهن
مغناطیسی از ماکروجلبک سبزدریایی ;(U. prolifera
) ،Chlorophyceaeاین جلبک دریایی بهصورت دستی از آبهای
ساحلی شمالی خلیج فارس (سواحل بندرعباس) جمعآوری و بنا
بر شاخصههای تاکسونومیک شناسایی و تأیید شد .پس از
شستوشو و خشککردن نمونههای جمعآوریشده در سایه،
عصارۀ آبی از این جلبک سبز فراهم آمد .بهمنظور تهیۀ عصارۀ آبی،
میزان  10گرم از جلبک در  150میلیلیتر آب دوبار تقطیر بهمدت
 10دقیقه در دمای  80درجۀ سلسیوس جوشانده شد .عصارههای
آبی این جلبکها پس از جوشاندهشدن سرد شده و با استفاده از
کاغذ صافی واتمن شماره  1فیلتر شد .عصارۀ تهیهشده برای
استفادههای بعدی در یخچال و تحت شرایط تاریک نگهداری
گشت.
احیای زیستی نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی احیای
زیستی نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی بیوسنتزی با استفاده از
 30mLاز عصارۀ آبی جلبک سبز ( 100 mL ،)U. proliferaاز
محلول  0/1موالر کلریدآهن فرو/فروس و محلول سود یک موالر
(قطرهقطره تا زمانی که احیای نانوذرات سیاه رنگ مگنتیت در
محلول نمایان شود) ،بهواسطۀ تغییر رنگ محلول از نارنجی
بهسمت سیاهرنگ انجام پذیرفت .الزم به توضیح است برای تهیۀ
کلریدآهن فرو/فروس  1/06گرم از  FeCl2.4H2Oبههمراه 2/22
گرم از  FeCl3.6H2Oبا نسبت مولی  1:2در  200میلیلیتر آب
دیونیزه حل شده و تا دمای  88درجۀ سلسیوس بهمدت  10دقیقه
با قرارگیری روی یک هم زن مغناطیسی گرمادهی شد .رسوب
سیاهرنگ نانوذرات مگنتیت پس از چندین بار شستوشو با
آبمقطر استریل و اتانول و خشکشدن در دمای  90درجه
سلسیوس تخلیص شد .در ادامه خصوصیات فیزیکوشیمیایی نظیر
توزیع ذرات ،اندازه و جنس نانوذرات و طبیعت کریستالۀ آنها با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره (Transmission electron
) ،FEI( microscopy;TEMآمریکا) و آنالیز پراش اشعه (X-ray X
) ،Panalytical( powder diffraction; XRDهلند) سنجش شد
(شکل .)1
عوامل ميکروبي مورد بررسي
در این پژوهش بهمنظور ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی
نانوذرات مگنتیت بیوسنتزی جداشده از جلبک سبز از  8سویۀ
باکتریایی و  3سویۀ قارچی استفاده شد که عبارتاند از :سویههای
210

مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران ▐سال  12شمارۀ ▐ 3مرداد  -شهریور 1397
باکتریایی Bacillus subtilis (ATCC 465), B. pumulis (PTCC
1274),
Enterococcus
faecalis
(ATCC
29737),
Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Staphylococcus
epidermidis (ATCC 12228), Escherichia coli (ATCC
25922), Klebsiella pneumoniae (ATCC 10031),
) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 85327و  3سویۀ
قارچیAspergillus niger (ATCC 16404), Candida albicans :

).(ATCC 10231), Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763
تمام سویهها از انستیتوپاستور ایران (تهران) تهیه و در محیط
مولرهیلتون آگار تحت دمای  4درجۀ سلسیوس نگهداری شدند.
بررسي فعاليت ضدميکروبي نانوذره
در تحقیق حاضر ،برای بررسی فعالیت ضدمیکروبی
نانوذرات  Bio-Fe3O4-MNPsاز روش انتشار دیسک استفاده شد
( .)15برای این منظور از هر میکروارگانیسم کشت مایع شبانه در
محیط مولرهینتون تهیه شد و در ادامه از این کشت رقتی معادل
نیم مک فارلند ( )1/0×108 CFU/mlتهیه شد ( )16و 0/1
میلیلیتر از رقتهای تهیهشده باکتریایی و قارچی بهترتیب بر
محیط کشت جامد مولرهینتون و سابورود دکستروز آگار کشت
داده شدند .سپس روی پلیتها فیلترهای کاغذی واتمن به قطر 6
میلیمتر قرار گرفت و  10ماکرولیتر از محلول نانوذره با غلظت 10
میلیگرم بر میلیلیتر به آنها تلقیح شد .برای کنترل منفی هم
دیسکها به آبمقطر آغشته شدند و برای کنترل مثبت نیز دیسک
آنتیبیوتیکهای استاندارد شامل  10میلیگرم در دیسک از
آمپیسیلین و 30میلیگرم در دیسک از نیستاتین استفاده شد.
پلیتها بهمدت یک شبانهروز در دمای  37درجۀ سلسیوس برای
باکتری و دمای  35درجۀ سلسیوس بهمدت  24ساعت برای
قارچهای مخمری و  48تا  72ساعت برای قارچ رشتهای انکوبه
شدند ( .)17سپس میانگین قطر هالۀ رشدنیافتگی در هر پلیت
برحسب میلیمتر اندازه گیری شد .آزمایشات در سه تکرار انجام
شد.
يافتهها
محاسبۀ میانگین اندازۀ ذرات نانویی تولیدشده برمبنای
تصویر  TEMو اندازهگیری بیش از  100عدد از ذرات بهصورت
تصادفی نشان میدهد که میانگین قطر نانوذرات Bio-Fe3O4-
 MNPsبرابر  9/95نانومتر است (شکل 1الف) .تصویر TEM

نانوذرات زیست سنتزشده (،)U. prolifera/Fe3O4-MNPs
بهروشنی نشان میدهد که اکثریت نانوذرات بیوسنتزی واجد شکل
کریستالی کروی ـ مکعبی ( )Cubo-sphericalهستند (شکل 1ب).
نتایج آنالیز و بررسی ساختار کریستالوگرافیک و تشخیص
فازی نانوذرات مگنتیت بیوسنتزی از طریق دستگاه پراش اشعه
ایکس در شکل1ج ،نشان داده شده است .برپایۀ الگوی طیفی
 XRDمربوط به  U. prolifera/Fe3O4-MNPsزوایای پراش  2θدر
،56/44o ،53/79o ،45/47o ،43/19 o ،35/57 o ،31/73o ،30/22o
 ،75/28o ،74/19o ،62/72 o ،57/04oبهترتیب مربوط به پیکهای
صفحات کریستالی مگنتیت در ،400 ،222 ،311 ،520 ،220
 152 ،511 ،440 ،200 ،173و  146است .بر این اساس میانگین
اندازۀ کریستالیت ) (dنانوذرۀ بیوسنتزی برمبنای فرمول محاسباتی
 )D = K λ/β cos θ( Debye-Scherrerبرابر با  10/2 ± 1/5نانومتر
است .برمبنای نتایج ارائهشده ،ساختار فازی کریستالی Bio-
 Fe3O4-MNPsنشان میدهد که حضور برخی پیکهای غیرمعمول
در الگوی  XRDنشانی از احتمال کریستالیزهشدن فازهای
بیوارگانیک موجود در عصارۀ آبی جلبک سبز است.
در تحقیق حاضر ،نانوذرات ،U. prolifera/Fe3O4-MNPst
فعالیت مهارکنندگی قوی را نسبت به برخی از باکتریهای گرم
مثبت و منفی و نیز فعالیت مهارکنندگی نسبت ًا متوسطی را نسبت
به برخی از عوامل قارچی نشان دادند .مطالعات نشان داد که
بهاستثنای سویههای باکتریایی مقاومی چون P. aeruginosa, K.
 pneumoniaeو تاحدی  E. faecalisو نیز سویههای قارچی مقاوم
نظیر C. albicans :و  A. nigerکه هیچ نوع هالۀ رشدنیافتگی را به
نمایش نگذاردند (جدول ،)1بقیۀ نمونهها به نانوذرات تولیدشده
حساس هستند .نتایج ارائهشده در جدول  1نشان میدهد که
نانوذرات مگنتیت بیوسنتزی باالترین فعالیت ضدباکتریایی را علیه
سویۀ  )19±0/6 mm( S. epidermidisو mm( B. subtilis
 )18±0/3و  )18±0/2 mm( B. pumulisدارند .این نتایج نشان
میدهد که اثرات ضدباکتریایی نانوذرات مگنتیت علیه باکتریهای
گرم مثبت در مقایسه با گرم منفیها مؤثرتر بوده است (جدول .)1
همچنین فقط فعالیت مهارکنندگی نسبتاً متوسطی از طریق
نانوذرات بیوستنزی علیه  S. cervisiaeمشاهده شد (جدول.)1
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شکل  . 1نمودار پراکنش و فراواني اندازۀ نانوذرات (الف) ،تصوير ميکروسکوپ الکتروني گذاره )( (TEMب) و الگوي پراش اشعه ايکس ()XRD
(ج) ،از نانوذرات اکسيدآهن مغناطيسي بيوسنتزي (.)Ulva prolifera-Fe3O4

جدول .1فعاليت ضدميکروبي نانوذرات بيوسنتزي  U. prolifera-Fe3O4-MNPsدر مقايسه با آنتيبيوتيکهاي استاندارد در شرايط .in vitro
Nystatine

Ampicillin

Bio-Fe3O4-MNPs

گرم+/-

ميکروارگانيسم

Nt
Nt
Nt
Nt
Nt
Nt
Nt
Nt
16 ± 0/4
18 ± 0/5
18 ± 0/2

14 ± 0/4
13 ± 0/3
11 ± 0/3
13 ± 0/3
19 ± 0/5
12 ± 0/2
10 ± 0/3

18 ± 0/2
18 ± 0/3
10 ± 0/5
16 ± 0/2
19 ± 0/6
14 ± 0/2
11 ± 0/4

+
+
+
+
+
Nt
Nt
Nt

B. subtilis
B. pumulis
E. faecalis
S. aureus
S. epidermidis
E. coli
K. pneumoniae
P. aeruginosa
A. niger
C. albicans
S. cerevisiae

Nt
Nt
Nt

نتایج قطر هالۀ رشدنیافتگی بهصورت میانگین  ±انحرافمعیار و در سه تکرار ارائه شده است .غیرفعال ) ،(-سنجشنشده ) ،(Ntفعالیت ضعیف ( )< 7 mmفعالیت متوسط (
 ،)14-7mmفعالیت باال (>  .)20( )14mmقطر هالۀ رشدنیافتگی ،مشتمل بر طول دیسک ( 6میلیمتر) نیز است.
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بحث
در دهههای اخیر ،نانوفناوری یکی از سریعترین بخشهای
اقتصاد در کشورهای پیشرفته بوده است و محصوالت این صنعت
در سالهای اخیر رشد و توسعۀ بسیار شگرفی داشتهاند؛ به نحوی
که در حال حاضر بخش تفکیکناپذیری از حوزههای پزشکی ـ
دارویی ،زیستفناوری ،فرآیندهای مواد و انرژی و محیطزیست
شده است.
بیوسنتز نانوذرات فلزی نظیر نانوذرات آهن  Fe3O4-MNPsتا
حدودی بسیار متفاوت از دیگر نانوفلزات بیاثر و پایداری نظیر
 Ag-NPsو  Au-NPsاست که میتوان آنها را به سهولت از طریق
عصارههای گیاهی احیا کرد؛ زیرا آهن متالیک در سایز نانو واجد
خصوصیات مهمی چون سایز ذرهای کوچک ،مساحت سطحی ویژۀ
بزرگ و واکنش پذیری سطحی بسیار باال است و این نانوذرات
میتوانند  10تا  1000برابر بیشتر از ذرات میکروسایزی و یا
دانهای واکنشپذیر باشند .ازاینرو ،فرآیند بیوسنتز نانوذرات پایدار
اکسیدآهن با استفاده از عصارههای گیاهی تاحدودی بسیار پیچیده
است .در میان مطالعات انجامشده ،گزارشهای بسیار اندکی از
بهکارگیری جلبکهای دریایی بهمنظور زیستساخت سبز نانوذرات
مگنتیت ( )Fe3O4-MNPsموجود است ( .)18،19علیرغم موارد
اشارهشده ،تاکنون گزارشی از بیوسنتز نانوذرات مگنتیت Fe3O4-
 MNPsبا استفاده از عصارۀ آبی ماکروجلبک دریایی سبز در سطح
جهان منتشر نشده است.
در ارزیابی پتانسیل فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات بیوسنتزی
مگنتیت ،به طبقهبندی توصیهشده از سوی  Baronو Finegold
استناد شد ( .)20بنابر توصیۀ این پژوهشگران ،چنانچه میانگین
قطر هالۀ رشدنیافتگی عامل ضدمیکروب ،کمتر از  7میلیمتر
باشد ،فعالیت ضدمیکروبی آن ضعیف تلقی شده و اگر قطر هاله
بین  7تا 14میلیمتر باشد ،فعالیت مذکور متوسط بوده و در
صورت بیشتر از 14میلیمتر بودن قطر هالۀ رشدنیافتگی ،عامل
ضدمیکروبی ،واجد فعالیت ضدمیکروبی قوی شناخته میشود .از
اینرو ،با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،1فعالیت ضدمیکروبی
قوی علیه برخی از باکتریها و فعالیت ضدقارچی نسبتاً متوسطی
علیه قارچ  S. cervisiaeدر نانوذرات بیوسنتزی مگنتیت مشاهده
شد؛ زیرا بهواسطۀ برهمکنش و جذب الکترواستاتیک عامل
بیماری زای میکروبی (باکتری یا قارچ) به نانوذرات مگنتیت با بار
سطحی مثبت و توان تخریبی نانوذرات  Bio-Fe3O4-MNPsدر
القای گسست دیوارۀ میکروبی ،توازن بار الکتریکی سطحی و
تمامیت غشای میکروبی برهم خورده و این گسست دیوارۀ سلولی

به مرگ عامل بیماریزایی میانجامد .این امر بیشتر متأثر از
ویژگیهای نانوذرهای و مغناطیسپذیری آنها در جذب بارهای
الکتریکی بوده است و تا حدی نیز میتواند ناشی از فعالیت
کاتالیکی و کاهش مساحت سطحی و نسبت سطح به حجم بسیار
باالی ذرات در حالت نانویی باشد ( .)21در این میان باالترین
فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات مگنتیت بیوسنتزی ،علیه S.
 epidermidisمشاهده شد که یکی از معروفترین سویههای
بیماریزای گرم مثبت است و بر پایۀ مطالعات زیستپزشکی
بهعنوان اصلیترین عامل عفونتهای بیمارستانی شناخته شده
است ( .)22با اینوجود ،اثرات باکتریکشی این بیونانوذرات نسبت
به باکتریهای گرم مثبت درمقایسه با گرم منفیها مؤثرتر بوده
است .از طرفی قطر هالۀ رشدنیافتگی آنتیبیوتیک آمپیسیلین،
محدودهای از  12تا  19میلیمتر و در مورد عامل ضدقارچی
نیستاتین  16تا  18میلیمتر بود .با اینحال ،نانوذرۀ بیوسنتزی
نانوذرات اکسیدآهن توانسته است اثرات باکتریکشی باالتری را
نسبت به آنتیبیوتیکهای استاندارد در برخی سویهها نشان دهد
(جدول  .)1در میان مطالعات گزارششده ،تحقیقات بسیار اندکی
اثرات ضدباکتریایی نانوذرات  Fe3O4-MNPsرا ارزیابی کردهاند
( .)4،5،23،24با اینحال ،تاکنون گزارشی از اثرات ضدباکتریایی
نانوذرات مگنتیت بیوسنتزشده از جلبکهای سبز منتشر نشده
است و نتایج ضدباکتری ارائهشده در تحقیق حاضر ،حتی نسبت به
نانوذرات مگنتیت شیمیوسنتزی گزارششده در مطالعات پیشین
نیز ،بسیار مؤثرتر و باالتر بوده است.
در میان اندک مطالعات گزارششده در این حوزه ،میتوان
به پژوهش  Senthilو  )25( Rameshاشاره کرد که نانوذرات
مگنتیت را با استفاده از عصارۀ آبی برگ گیاه گلدار Tridax
 procumbensبیوسنتز کرده و برخالف تحقیق حاضر ،این نانوذرات
اثرات ضدباکتری مؤثری را علیه باکتری  P. aeruginosaنشان
دادهاند Santoshi .و همکاران ( )26نیز ،فعالیت ضدباکتریایی
قویای را علیه باکتریهای گرم مثبت S. ،E.coli ،B. subtilis
 aureusو  S.aureusاز طریق نانوذرات مگنتیت بیوسنتزشده از
گیاه  Desmodium gangeticumگزارش کردند .در تحقیق حاضر،
فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات مگنتیت بیوسنتزشده از عصارۀ
جلبک میتواند ،تا حد زیادی ناشی از اندازۀ بسیار ریز ذرات
( 9/95نانومتر) ( ،)4، 27،28خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارائهشده
و نیز نرخ رهایش احتمالی یونهای آهن از طریق این نانوذرات
باشد .بهعالوه ،برخی دیگر از عوامل چون غلظت نانوذرات مگنتیت
( )4، 29،28که در اینجا معادل  0/1 mg/discبوده ،نوع و طبیعت
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عوامل پوششی بیوسنتزی (گروههای عاملی فیکوشیمیایی) ()10،12

و نیز روش ساخت نانوذره  Fe3O4-MNPsکه در مطالعۀ حاضر
مورد استفاده قرار گرفته است نیز میتواند در این زمینه تأثیرگذار
باشد.
در ارزیابی اثرات ضدقارچی نانوذرات بیوسنتزی مگنتیت،
فعالیت مهاری متوسطی مشاهده شد و دوسویۀ قارچی C.
 albicansو  ،A. nigerنسبت به این نانوذرات مقاوم بودند .اساس ًا
مقاومت قارچها نسبت به عوامل ضدقارچی ،مبتنی بر سه مکانیسم
 .1کاهش نرخ تجمع درون سلولی دارو (ترکیب مورد سنجش)
بهواسطۀ عملکرد پمپهای غشایی برای خروج دارو  .2کاهش
تشکیل اجتماعات مورد هدف توسط دارو  .3عملکرد متقابل و
پادگشتی نسبت به اثرات دارو است .گزینش این مکانیسمها از
طریق قارچهای مقاوم ،بسته به سویۀ قارچ و قدرت ضدقارچی
ترکیب سنجشی متفاوت است ( .)30احتمال بهرهگیری قارچها از
مکانیسم 2و 3برای مقابله با اثرات مهاری نانوذرات نسبت به
مکانیسم اول محتملتر است؛ زیرا تنظیم ورود و خروج نانوذرات به
سلول ،عمدتاً از مسیرهای اندوسیتوزی بوده ( )31و وابسته به
عملکرد پمپهای غشایی نیست.
مکانیسم احتمالی فعالیت باکتریکشی و قارچکشی نانوذرات
مگنتیت بیوسنتزی میتواند ،متأثر از ایجاد یک قابلیت جذب
الکترواستاتیک بین نانوذرات مگنتیت (بار مثبت) و میکروب
بیماریزا (بار منفی) باشد ( .)5این برهمکنش در ادامه ،منجر به
اکسیداسیون غشای باکتری برپایۀ آزادسازی یونهای آهن از
طریق نانوذره که قادر به کنش با گروههای تیولی پروتئینهای
غشایی بوده ،میشود .این امر پتانسیل نانوذرات را برای ایجاد
واکنشهای استرس اکسیداتیو و تولید گونههای فعال اکسیژن
( ،)ROSافزایش میدهد .درنهایت کل این فرایند سبب برهمزدن
عملکرد و کارایی نفوذپذیری و تنفس غشایی غشاء سلول شده و
درنهایت منجر به تجزیۀ سلول و مرگ میکروارگانیسم میشود
( .)32-33، 27اساساً نقش اندازۀ ذره در میزان نفوذ و انتشار آن
به سیستمهای زیستی بسیار تعیینکننده است؛ زیرا ورود نانوذرات
به درون سلول ،معموالً از خالل غشای سلولی ،توسط فرآیند
انتشار ساده و یا بهواسطۀ پورینها و یا پروتئینهای دیوارۀ سلولی
صورت میپذیرد .همانطور که اشاره شد ناپایداری غشای خارجی
نیز ممکن است ،از طریق برخی از انواع برهمکنشها بهواسطۀ
پروتئینهایی که واجد گروههای تیولاند و یا طی یک برهمکنش
الکترواستاتیک با شکل هندسی نانوذرات ،ایجاد شود ( )34که هر
دو پدیده یک تداخلی را در گرادیان الکتروشیمیایی غشا ایجاد

میکنند که جریان الکترونی تولیدشده را در زنجیرههای تنفسی
برهم زده و باعث تولید فعال  ،ROSطی فرآیندهای مختلف
میشوند .افزایش نرخ تولید  ،ROSاز جمله نشانگرهای زیستی در
فرآیندهای متابولیک واکنش  NPsبا باکتریها و دیگر عوامل
بیماریزا است؛ زیرا این رادیکالهای فعال  ،ROSبهواسطۀ
پراکسیداسیون لیپیدها و بروز تغییرات در غشا و افزایش قابلیت
نفوذپذیری آن نسبت به ورود نانوذرات به درون سلول ،ایجاد
گسست در مسیر انتقال یون ،القای تغییرات ساختاری در پروتئین
ها و آنزیمهای آنتیاکسیدانی و ایجاد شکست در مولکول ،DNA
نهایت ًا به آپوپتوزیس و مرگ سلولی عامل بیماریزا منتهی میشوند
( .)34از اینرو ،افزایش نرخ مرگومیر باکتریها و قارچها طی
مجاورت با نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی میتواند ،ناشی از تولید
 ROSو بروز اثرات استرساکسیداتیو نیز باشد .حتی در ارتباط با
اثرات ضدمیکروبی قوی Ag-NPsها ،نیز پژوهشگران این تأثیرات را
ناشی از اندازۀ ذره و شکل آن دانسته و وجود یک طرح مشبک ـ
مثلث کریستالی را در نانوذرات نقره بر فعالیت ضدمیکروبی
( )Biocidalآنها بر بیوفیلمهای میکروبی ،بسیار اثرگذار میدانند؛
زیرا میتواند پارگی غشای باکتریایی را در پی داشته باشد ( )34و
به نظر می رسد این امر دربارۀ نانوذرات کروی ـ مکعبی اکسیدآهن
مغناطیسی نیز قابل تعمیم باشد.
با اینحال ،در پژوهش حاضر سویههایی چون ،P. aeruginosa
 K. pneumoniaeو  E. faecalisجزو سویههای مقاوم به اثرات
ضدباکتریایی نانومگنتیت شناسایی شدند .مقاومت در این
باکتریها ،معموالً به ویژگیهای ذاتی و اکتسابی آنها باز میگردد،
(Multidrug
وجود ژنهای مقاومت به چندین نوع دارو
) Resistanceکه در طول تکامل نیز حفاظت شدهاند ،از جمله
خصوصیات ذاتی این سویهها بوده و وقوع جهش در برخی ژنها و
ایجاد سویۀ مقاوم و قرارگیری این ژنها در پالسمیدها و انتقال آن
به دیگر نسلها از طریق همیوغی از جمله خصوصیات اکتسابی
آنها در بحث مقاومت دارویی است ( .)35اما در ارتباط با نانوذرات
مکانیسم عمل مقاومت باکتریایی کامالً متفاوت بوده و برمبنای
جدیدترین پژوهشهای منتشرشده از سوی تیم تحقیقاتی
 )36( Panacekمشخص شد که باکتریهای گرم منفی و
سویههای مقاومی چون  E.coliو  P. aeruginosaروشهای
پیشرفتهای برای مقاومت نسبت به نانوذرات ارائه میدهند که
عمدتا ناشی از تولید پروتئین فالژلین ( )Flagellinشالقگونۀ
چسبندهای است که رهایش آن از طرف باکتری بهسمت نانوذرات
بهدام اندازی و تجمیع و آگلومره شدن نانوذرات را در پی خواهد
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،پاک و نیز چشماندازی نویدبخش را پیشروی حوزۀ سالمت
.پزشکی و دارودرمانی بازگشاید
سپاسگزاري
نویسندگان از تمامی کسانی که آنها را در انجام این پژوهش
. کمال تشکر و قدردانی را میکنند،یاری کردهاند
تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 به گفتۀ این.داشت و مانع از اثرات اکسایشی سطحی آنها میشود
 این نوع از مقاومت ضدباکتریایی هیچ نوع ارتباطی با،پژوهشگران
ژنتیک سویه نداشته و فقط وابسته به تغییرات فنوتیپی سطحی
.)36(  بهمنظور تثبیت کلوئیدی نانوذرات و حذف آنها است،سلول
در پایان و براساس نتایج بهدستآمده میتوان اذعان کرد که
رویکرد قدرتمند سنتز سبز نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی با
استفاده از جلبک سبز دریایی و تولید نانوذرات مگنتیت بیوسنتزی
 توانسته منجر به تولید نانوذراتی با،U. prolifera /Fe3O4-MNPs
 راهکاری ایمن و،توان ضدمیکروبی باال شود و این امر میتواند
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