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چکیده
مقدمــه :بــا توجــه بــه گســترش نگــران کننــده مقاومــت بــه عوامــل ضــد میکروبــی کالســیک ،روش درمانــی نوآورانــه بــرای مبــارزه بــا عوامــل بیماریــزای مقــاوم بــه آنتــی
بیوتیــک ماننــد ترکیبــات مشــتق شــده از گیاهــان و نانــوذرات ضــروری بــه نظــر مــی رســد ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی اثــر هــم افزایــی عصــاره اکالیپتــوس و نانــوذرات
نقــره علیــه ســودوموناس آئروژینــوزا انجــام شــد.
روش کار :ایــن مطالعــه آزمایشــگاهی در آزمایشــگاه دانشــگاه آزاد تنکابــن انجــام شــد .در ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی فعالیــت هــای ضــد باکتــری اســانس اکالیپتــوس،
نانــو ذرات نقــره و اســانس تلفیــق شــده از ســه روش دیســک دیفیــوژن ،روش چاهــک و روش رقــت در لولــه اســتفاده شــد .داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS-20
آنالیــز شــدند.
نتایــج :روش دیســک و چاهــک در هیــچ غلظتــی از ســه ترکیــب رشــد ســودوموناس آئروژینــوزا را مهــار نکــرد.در روش رقــت در لولــه حداقــل غلظــت مهــار رشــد و کشــندگی
اســانس اکالیپتــوس علیــه ســودوموناس آئروژینــوزا بــه ترتیــب برابــر بــا  5.12و  25میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر ،نانــو ذرات نقــره بــه ترتیــب برابــر بــا  12.3و  25.6قســمت
در میلیــون و اســانس تلفیــق شــده بــه ترتیــب برابــر بــا 25.6و  5.12میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر همــراه بــا  5.1قســمت در میلیــون نانــو ذره بــود.
نتیجــه گیــری :ایــن مطالعــه نشــان داد کــه نانــو نقــره بــا غلظــت  1.5قســمت در میلیــون در ترکیــب بــا اســانس اکالیپتــوس بــا غلظــت  25.6میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر
اثــر هــم افزایــی بــر مهــار رشــد ســودوموناس آئروژینــوزا دارد .درمــان ترکیبــی باعــث افزایــش تاثیرپذیــری و کاهــش اســتفاده از هــر یــک از مــواد و متعاقبـاً کاهــش ســمیت
هریــک در درمــان عفونــت هــای ناشــی از ســودوموناس آئروژینــوزا مــی شــود.
واژگان کلیدی :اثر سینرژیسم ،اسانس اکالیپتوس ،نانوذرات نقره ،سودوموناس آئروژینوزا ،حداقل غلظت مهار کنندگی.
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مقدمه
مقاومــت باکتــری هــا بــه آنتــی بیوتیــک هــا روز بــه روز در حــال
افزایــش اســت کــه ایــن مســأله باعــث مــی شــود تــا بشــر بــه فکــر
جایگزیــن کــردن عوامــل ضدمیکروبــی مؤثــر و بــا عــوارض جانبــی
کمتــر بــه جــا ی مــواد ضدمیکروبــی بــا اثــر کمتــر و عــوارض ناخواســته
بیشــتر باشــد (.)۱
ســودوموناس آئروژینــوزا یــک باکتــری گــرم منفــی اســت کــه همچنــان
بــه عنــوان یکــی از علــل عمــده عفونــت هــای بیمارســتانی فرصــت
طلــب مطــرح اســت .دلیــل اصلــی برجســتگی آن بــه عنــوان یــک
پاتــوژن ،مقاومــت ذاتــی آن بــه اکثــر آنتــی بیوتیــک هــای معمــول
اســت .عفونتهــای ایجــاد شــده بــا ایــن نــوع باکتــری در جراحــی هــا و
ســوختگی هــا ممکــن اســت بصــورت عفونتهــای پوســتی سپتیســمی،
پنومونــی ،مننژیــت و غیــره ظاهــر شــود .بطــور کلــی ،ســودوموناس
آئروژینــوزا  ۲۳%از كل باكتریهــای جــدا شــده از بیمــاران ۱۶% ،از
پنومونیهــای بیمارســتانی ۱۲% ،از عفونتهــای مجــاری ادراری كســب
شــده از بیمارســتان ۸% ،از عفونتهــای زخــم بعــد از عمــل جراحــی و
 ۱۰%از عفونتهــای خــون بیمارســتانی را تشــكیل مــی دهــد (.)۲

نانومتــری ویژگــی هــای ســطحی و حجمــی مــاده بــا یكدیگــر ارتبــاط
و تناســب مــی یابنــد؛ مولكــول هــای ســــطحی میتواننــد باعــث ایجــاد
ســــختی زیــاد در فلزهــا شــــوند و تولیــد مــواد دارویــی بــا عملكــرد و
بــــازده بهتــر را در پــی داشــــته باشــــند .نانوفنــاوری زیســتی یکــی از
امیدوارکننــده تریــن حــوزه هــای علــم و فنــاوری نانــو در عصــر جدیــد
اســت .ایــن فنــاوری در حــوزه هــای گوناگــون علــم ازجملــه زیســت
شناســی در حــال ظهــور اســــت (.)۶
عــاوه بــر اســتفاده از خــواص داروئــی گیاهــان ،امــروزه کاربــرد نانــو
تکنولــوژی در پزشــکی و خــواص منحصــر بــه فــرد نانوســاختارهای
فلــزات ،توجــه هــای زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده انــد .نانــوذرات
( )NPsضدمیکروبــی در مقایســه بــا آنتــی بیوتیــک هــای رایــج ،دارای
مزایایــی ماننــد ســمیت کمتــر بــرای میزبــان ،غلبــه بــر مقاومــت
میکروارگانیســم هــا و قیمــت پاییــن تــر هســتند و در مقایســه بــا
کوچکتریــن ذرات آنتــی بیوتیکــی مــدت اثــر بیشــتری در بــدن دارنــد.
از ایــن رو نانــو ذرات دارویــی بــه عنــوان معجــزه طــب مــدرن نامیــده
مــی شــوند ( .)۷از طــا ،نقــره و مــس در ســاخت نانــو ذرات بــا فعالیــت
ضــد میکروبــی اســتفاده شــده اســت ( .)۸نانــوذرات نقــره بــر علیــه
طیــف وســیعی از باکتریهــا از جملــه ســودوموناس آئروژینــوزا ســمیت
ضــد میکروبــی قــوی از خــود نشــان مــی دهنــد ( )۹و ترکیبــات آن
عفونــت زخــم را بــه طــور موثــری مهــار مــی کننــد ( )۱۰ویژگیهــای
عمــده نانــو ذرات نقــره شــامل غیــر ســمی بــودن ،پایــداری زیــاد،
آبدوســت بــودن ،مقاومــت حرارتــی ،عــدم ایجــاد و افزایــش مقاومــت
در میکروارگانیســم هــا اســت (.)۱۱

بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی عفونتهــای ناشــی از ســودوموناس آئروژینوزا،
اثــرات جانبــی آنتــی بیوتیکهــای رایــج و نیــز بــروز مقاومــت ســویه های
مختلــف ایــن باکتــری بــه آنتــی بیوتیــک هــای مصرفــی ،اســتفاده از
روشــهای نویــن در درمــان عفونتهــای ناشــی از ایــن باکتــری ضــروری
بــه نظــر میرســد .بــروز مقاومتهــای دارویــی و توانایــی باكتریهــا در
ایجــاد عفونتهــای حــاد ســبب شــده اســت تــا عالقــه مجــددی بــه
گیاهــان بــه منظــور بررســی اثــرات ضــد میكروبــی آنهــا بــه وجــود آیــد.
اكالیپتــوس یكــی از معروفتریــن گیاهــان دارویــی اســت كــه از دیربــاز
هــم افزایــی بیــن دو دارو عبــارت اســت از برهمکنــش مثبــت و تقویــت
اثــرات ضــد میكروبــی و خــواص دیگــر آن مــورد توجــه بــوده اســت.
اثــر دو دارو ،در هنــگام ترکیــب بــا یکدیگــر ،کــه اثــر مهــاری بیشــتری
ایــن گیــاه منبــع غنــی از پلــی فنلهــا و ترپنوئیدهــا بــوده و تركیــب
از مجمــوع اثــر هــر کــدام از ایــن مــواد بــه تنهایــی ایجــاد کــرده و
اصلــی بــرگ آن اكالیپتــول یــا ســینئول (  ۷۰تــا ۸۰درصــد) اســت (.)۳
ســبب کاهــش دوز مصــرف یکــی یــا هــر دو مــاده مــی شــود (.)۱۲
ترکیبــات ایــن گیــاه ،فعالیــت ضــد میكروبــی بــر علیــه طیــف وســیعی مطالعــات فراوانــی روی اثــر هــم افزایــی دارو هــا ترکیبــات مختلــف بــا
از ویروســها ،باكتریهــا از جملــه كلبســیال ،یرســینیا انتروكولیتیــكا،
ســالمونال تیفــی موریــوم ،شــیگال دیســانتری ،باســیلوس ســرئوس
وســودوموناس آئرو ِژینــوزا و قــارچ كاندیــدا آلبیكنــس از خــود نشــان
داده اســت (.)۵ ،۴

بــه دلیــل خــواص و ویژگیهــای جدیــدی كــه مــواد بــا ابعــاد نانومتــری
از خــود نشــان داده انــد ،امــروزه تمایــل بســــیار زیــادی بــه فــراوری و
كاربــرد آنهــــا وجــود دارد .بــه طــور اساســــی ،ویژگیهــای مربــوط بــه
نســــبت بیــن ســــطح و حجــم مــاده در مقیــاس نانومتــری تغییرهــای
چشــمگیری از خــود نشــــان مــی دهند .به عبــارت دیگــــر ،در مقیاس
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یکدیگــر انجــام شــده از آن جملــه مــی تــوان بــه مطالعــه ی میرزایــی و
همــکاران در ســال  ۱۳۹۲بــر روی اثــر ضــد میکروبــی پتتیــد گیاهــی
 MBP-1و نانــوذرات نقــره و ترکیــب آنهــا بــر علیــه عفونــت پوســتی
ناشــی از ســودوموناس آئروژینــوزا اشــاره کــرد .نتایــج ایــن پژوهــش
نشــان داد کــه پپتیــد گیاهــی  MBP-1و نانــو ذرات نقــره دارای اثــر
ضــد میکروبــی بــر علیــه ســودوموناس آئروژینــوزا بــوده و همچنیــن
ترکیــب  MBP-1و نانــو ذرات نقــره دارای اثــر هــم افزایــی جهــت بهبود
ســریعتر عفونــت پوســتی ناشــی از آن در مــدل موشــی مــی باشــند
( .)۱۳علــی رغــم ایــن مســاله مطالعــه ای دقیقـاً بــا موضــوع مطالعــه ی
حاضــر صــورت نگرفتــه اســت و مــا در ایــن مطالعــه قصــد داریــم
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اثــر ضــد میکروبــی اســتفاده همزمــان از اســانس گیــاه اکالیپتــوس و نیــز بــه همــان انــدازه رقیــق شــد .انــدازه قطــر ایــن ذرات  ۲۰نانومتــر
نانــوذرات نقــره را بــر روی باکتــری ســودوموناس آئروژینــوزا در شــرایط بــوده و بــه شــکل کــروی انــد .آنالیــز  SEMو  TEMاز نانــوذرات فــوق
نیــز از شــرکت تولیــد کننــده دریافــت شــد.
آزمایشــگاهی بررســی کنیــم.
بررســی اثــر ضــد میکروبــی بــه روش دیســك دیفیــوژن۱۰۰ :
میكرولیتــر از سوسپانســیون بــه محیــط كشــت مولــر هینتــون آگار وارد
شــد .ســپس از آن کشــت ســفره ای تهیــه گردیــد .روی هــر پلیــت ۶
عــدد دیســك حــاوی غلظــت هــای  ۶.۲۵ ،۱۲.۵ ،۲۵ ،۵۰ ،۱۰۰و ۳.۱۲
میلــی گــرم در میلــی لیتــر از اســانس یــا نانــوذره نقــره و یــا عصــاره
تلفیــق شــده اضافــه شــد .بعــد از  ٢۴ســاعت گرمخانــه گــذاری در ٣٧
درجــه سلســیوس قطــر هالــه عــدم رشــد انــدازه گیــری شــد .ایــن عمل
بــرای هــر عصــاره ســه بــار تكــرار و در پایــان میانگیــن قطــر هالــه هــای
ایجــاد شــده محاســبه شــد (.)۱۴

روش بررسی
جمع آوری نمونه

ایــن مطالعــه در آزمایشــگاه دانشــگاه آزاد تنکابــن انجــام شــد .برگهــای
تــازه گیــاه اکالیپتــوس ،از مناطــق مختلــف شهرســتان تنکابــن
جم ـعآوری شــد و در هرباریــوم گیاهــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
تنکابــن مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه بــا توجه بــه مشــخصات ظاهری
و توصیفــات گیــاه شناســی بــه عنــوان Eucalyptus camaldulensis
تشــخیص داده شــد .پــس از جمــع آوری گیاهــان ،بــرگ هــا در شــرایط
مناســب و در ســایه خشــک گردیــد و ســپس جهــت تهیــه عصــاره ،بررســی اثــر ضــد میكروبــی بــه روش چاهــک :از سوسپانســیون
میکروبــی  ۱۰۰میكرولیتــر بــه محیــط كشــت مولرهینتــون آگار وارد
توســط آﺳﯿﺎب ﺑﺮﻗﯽ ﭘﻮدر شــدند.
شــد .ســپس از آن کشــت ســفره ای تهیــه شــد .در محیــط  ۵چاهــك
تهیــه اســانس :ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه اکالیپتــوس از روش ﺗﻘﻄﯿﺮ
بــه قطــر  ۱ســانتی متــر در شــرایط اســتریل ایجــاد و در چاهــک هــای
ﺑﺎ آب 1و دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺮی ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ 2اﺳﺘﻔﺎده شــد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ
ایجــاد شــده  ۱۰۰میکرولیتــر از غلظــت هــای ،۱۲.۵ ،۲۵ ،۵۰ ،۱۰۰
 ۱۰۰ﮔﺮم از ﺑﺮگ ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه اﺑﺘﺪا ﺧﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ  ۲ﻟﯿﺘﺮی ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
 ۶.۲۵و  ۳.۱۲میلــی گــرم در میلــی لیتــر از اســانس یــا نانــوذره نقــره
ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار  ۱ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ شــد .ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺎﻧﺲﮔﯿﺮی
و یــا اســانس تلفیــق شــده اضافــه شــد .بــرای مدتــی صبــر میکنیــم تــا
ﺑﻤﺪت  ۴ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓت .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﺳﺎﻧﺲﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ،اﮐﺴﯿﮋن و
عصــاره هــا در محیــط پخــش گردنــد ،بعــد از  ٢۴ســاعت گرمخانــه
دﻣﺎ ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﺗﯿﺮه در ﺑﺴﺘﻪ
گــذاری در دمــای  ٣٧درجــه سلســیوس ،قطــر هالــه عــدم رشــد انــدازه
ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن اســتفاده ،در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری شــد .از حــال DMSO
گیــری شــد .ایــن عمــل بــرای هرعصــاره ســه بــار تكــرار شــده ودر پایان
جهــت تهیــه ی غلظــت هــای مختلــف و همچنیــن کنتــرل منفــی
میانگیــن قطــر هالــه هــای ایجــاد شــده محاســبه شــد (.)۱۵
اســتفاده شــد .غلظــت  ۰.۱میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر از اســانس بــه
عنــوان اســتوک تهیــه شــد .همچنیــن از محلــول اســتوک نانــوذره ی تعییــن  MICو  :MBCدر ایــن مرحلــه از روش رقیــق ســازی مایــع بر
نقــره غلظــت  ۱۰۰قســمت در میلیــون بــه عنــوان اســتوک تهیــه شــد .اســاس توصیــه ی  NCCLSبــرای تعییــن حداقــل غلظــت کشــندگی
اســانس یــا نانــوذره نقــره و یــا اســانس تلفیــق شــده ،اســتفاده شــد.
ســویه هــای مــورد مطالعــه :باکتــری ســودوموناسآئروژینوزا
بدیــن ترتیــب کــه رقــت هــای  ۱.۳۲ ،۱.۱۶ ،۱.۸ ،۱.۴ ،۱.۲و ۱.۶۴
 PTCC 1074از مجموعــه میکروبــی ســازمان پژوهشهــای علمــی
از اســانس ،نانــوذره تهیــه شــد تــا غلظتهــای،۱۲.۵ ،۲۵ ،۵۰ ،۱۰۰
و صنعتــی ایــران تهیــه شــد .آزمونهایــی نظیــر بررســی مورفولــوژی
 ۶.۲۵و  ۳.۱۲میلــی گــرم در میلــی لیتــر از اســانس و غلظــت هــای
میکروارگانیســم هــا و رنــگ آمیــزی ،آزمــون هــای بیوشــیمیایی و
غلظتهــای ۳.۱۲ ،۶.۲۵ ،۱۲.۵ ،۲۵ ،۵۰ ،۱۰۰و  ۱.۵قســمت در
غیــره بــه منظــور تاییــد میکروارگانیســم اســتفاده شــد.
میلیــون از نانــوذره حاصــل شــود ۱۰۰ .میکرولیتــر از سوسپانســیون
تهیــه سوسپانســیون میکروبــی :جهــت بــه دســت آوردن
شــامل  ۱۰۸ CFU ml -1باکتــری بــه محیــط مولرهینتــون بــراث حــاوی
سوسپانســیون هــای یکنواخــت و همگــن از معیــار کــدورت ســنجی
غلظتهــای مختلــف از کشــندگی اســانس یــا نانــوذره نقــره و یــا اســانس
اســتاندارد نیــم مــک فارلنــد اســتفاده شــد .سوسپانســیون تهیــه شــده
تلفیــق شــده ،تلقیــح شــد .ســپس محیطهــای کشــت در دمــای 37
بــا کــدورت معــادل نیــم مــک فارلنــد حــدود  ۱۰۸ســلول مــی باشــد.
درجــه سلســیوس بــه مــدت  ۲۴ســاعت انکوبه شــد .بعــد از انكوباســیون
تهیــه نانــوذره نقــره :نانــوذره نقــره بــا غلظــت  ۴۰۰۰قســمت در میلیون  MICتعییــن شــده و بــرای تعییــن  MBCمتعاقبــاً  ۱۰میکرولیتــر از
بــه صــورت آمــاده از شــرکت پیشــگامان نانــو مــواد ایرانیــان (مشــهد) لولــه هــای قبــل از لولــه  MICبــر روی محیــط مولرهینتــون آگار
خریــداری شــد .ســپس بــه هــر انــدازه کــه عصــاره رقیــق شــد نانــوذره کشــت داده شــد و مجــدداً در دمــای ذکــر شــده بــرای هــر پاتــوژن
انكوبــه شــد و  MBCتعییــن شــد (.)۱۶

1. Hydrodistilation
 2. Clevenger apparatusارزیابــی اثــر سینرژیســتی :پــس از بدســت آوردن مقــدار  MICو
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 MBCهــر یــک از عوامــل ضــد میکروبــی مــورد بررســی بــه منظــور نتایج آنالیز آماری
بررســی تاثیــر تلفیــق مقادیــر مختلــف عوامــل ضــد میکروبــی مقادیــر
برابــر  ،MICدوبرابــر  MICو نصــف  MICاســانس را بــا  MICنانــوذره آزمــون ناپارامتریــک فریدمــن نشــان داد بیــن تاثیــر اســانس اکالیپتوس،
نانــوذره و حالــت تلفیقــی بــه طــور کلــی علیــه ســودوموناس آئروژینــوزا
(ثابــت) بــه روش رقــت در لولــه ارزیابــی شــد (.)۱۸ ،۱۷
تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد ( .)p=0.135بــرای مقایســه هــر یک با
آنالیــز آمــاری :در ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی متغیــر هــای
دیگــری از آزمــون زوجــی اســتفاده شــد کــه نتایــج ایــن آزمــون تفــاوت
کیفــی ،مقایســه درصــد متغیرهــا و تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نــرم
معنــی دار تاثیــر نانــوذره ( )p= 0.205و حالــت تلفیقــی ( )p= 0.205را
افــزار  SPSS20اســتفاده شــد .نــرم افــزار آمــاری  SPSSنســخه ۲۰
نســبت بــه اســانس اکالیپتــوس نشــان نــداد .همچنیــن تفــاوت معنــی
بــرای آنالیــز تمــام داده هــا بــکار بــرده شــد .جهــت بررســی وجــود
داری بیــن نانــوذره و حالــت تلفیقــی نســبت بــه یکدیگــر مشــاهده نشــد
تفــاوت بیــن اســانس ،نانــوذره و حالــت ترکیبــی از آزمــون ناپارامتریــک
(.)p= 0.204
فریدمــن و بــه منظــور بررســی تفــاوت بیــن هــر یــک بــا دیگــری بــه
طــور مجــزا از آزمــون زوجــی اســتفاده شــد .مقــدار  pکمتــر از ۰.۰۵
بحث و نتیجه گیری
معنــی دار در نظــر گرفتــه شــد.
بنابــر نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه تاثیــر تلفیــق نانــوذرات بــا اســانس
یافته ها
اکالیپتــوس مثبــت ارزیابــی شــد ولــی بــه لحــاظ آمــاری در مقایســه بــا
اســانس اکالیپتــوس یــا نانــوذره معنــی دار نبــود .مهمتریــن مســئله ای
نتایج روش انتشار در دیسک و چاهک
کــه ایــن ادعــا را اثبــات مــی کنــد ،مهــار کامــل رشــد ســودوموناس
بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن پژوهش ،روشــهای انتشــار در دیســک آئروژینــوزا ،در غلظــت  ۶.۲۵میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر اســانس
و چاهــک در بررســی تاثیــر اســانس گیــاه اکالیپتــوس ،نانــوذره نقــره و اکالیپتــوس بــا نانــوذرات نقــره  ۱.۵قســمت در میلیــون بــود کــه در
اســانس تلفیــق شــده بــر روی باکتــری ســودوموناس آئروژینــوزا چنــدان واقــع ســبب افزایــش تاثیــر پذیــری دو عامــل ضدمیکروبــی یــاد شــده و
موثــر نبودنــد ،بطوریکــه هالــه عــدم رشــد مناســب در هیــچ کــدام از کاهــش میــزان اســتفاده از آنهــا شــد .ایــن در حالیســت کــه مــا رشــد
ســودوموناس آئروژینــوزا را در غلظــت هــای یــاد شــده بــرای اســانس و
غلظتهــا مشــاهده نشــد.
نانــو نقــره بــه تنهایــی شــاهد بودیــم (جــدول ۱و.)۲
نتایج روش رقت در لوله
نانــوذرات نقــره بــه چندیــن طریــق ممکــن علیــه باکتــری هــا عمــل
 MICو MBCبعــد از  ۳بــار تکــرار بــرای غلظــت هــای مختلــف اســانس
مــی کننــد :بــر همکنــش یــون هــای نقــره بــا گــروه هــای تیــول آنزیــم
اکالیپتــوس و نانــوذره نقــره در جــدول  ۱و  ۲آمــده اســت.
هــا و پروتئیــن هایــی کــه بــرای زنجیــره تنفســی باکتــری هــا و انتقــال
بــر اســاس یافتههــای حاصــل ( MICحداقــل غلظــت بــاز دارندگــی) مــواد مهــم از غشــای ســلولی بــه بیــرون و بــه داخــل ســلول اهمیــت
در برابــر اســانس اکالیپتــوس پــس از ســه بــار تکــرار برابــر  ۱۲.۵میلــی دارنــد )۱۹( ،یــا اتصــال یــون هــای نقــره بــه دیــواره ســلولی یــا غشــای
گــرم بــر میلــی لیتــر بدســت آمــد( MBC .حداقــل غلظــت کشــندگی) بیرونــی باکتــری و تغییــر عملکــرد غشــای ســلولی باکتــری ( .)۲۰نقــره
مــی توانــد سیســتم آنزیماتیــک زنجیــره تنفســی را مهــار و ســنتز
در غلظـت  ۲۵میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر اســانس بدســت آمــد.
 DNAرا تغییــر دهــد (.)۲۲()۲۱
همانطــور کــه در جــدول ۲نشــان داده شــده اســت ،مقــدار  MICو
 MBCنانــوذره ی نقــره بــرای ســودوموناس آئروژینــوزا بــه ترتیــب خــواص کشــندگی زیســتی نانــوذرات نقــره بــه شــدت بــه خــواص
شــامل غلظتهــای  ۳.۱۲قســمت در میلیــون و  ۶.۲۵قســمت در فیزیکی-شــیمیایی ماننــد انــدازه ،شــکل و بــار ســطحی وابســته اســت.
بــا ایــن وجــود ،نتایــج اخیــر نشــان مــی دهــد کــه مهمتریــن عامــل،
میلیــون بــود.
قابلیــت رهایــش یــون هــای نقــره بــه وســیله ی نانــوذرات اســت کــه
بعــد کشــت لولــه هــا بــر روی محیــط مولــر هینتــون آگار لولــه ی تصــور مــی شــود عامــل اصلــی ســمیت باکتریایــی باشــد .مهندســی
مربــوط بــه  ۱۲.۵میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر اســانس اکالیپتــوس بــا نمــودن نانــوذرات نقــره بــه منظــور تنظیــم پدیــده رهایــش یــون نقــره،
نانــوذرات نقــره  ۱.۵قســمت در میلیــون هیــچ گونــه رشــدی مشــاهده عــاوه بــر کنتــرل فراینــد رهانــش ،مســیر قدرتمنــدی را بــرای ســاخت
نشــد کــه بــه عنــوان  MBCتلقــی شــد.
داروهــای ضدباکتریایــی جدیــد فراهــم مــی ســازد (.)۲۳
مطالعــات بســیاری در زمینــه ترکیــب نانــوذرات نقــره بــا ترکیبــات
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طبیعــی از جملــه عصــاره هــا انجــام شــده از آن جملــه مطالعــه ی
شــریفی راد و همــکاران در ۲01۴اســت کــه اثــر سینرژیســم ضــد
میکروبــی آلیســین ســیر و نانــوذرات نقــره را روی عفونــت پوســتی
ایجــاد شــده توســط اســتافیلوکوکوس اورئــوس مقــاوم بــه متــی ســیلین
( )MRSAبررســی کردنــد .نتایــج مطالعــه مقدار  MICو  MBCآلیســین
بــه ترتیــب برابــر بــا  ۲.۲و  ۵.۶میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر نشــان داد.
مقــدار  MICو  MBCنانــوذره  AgNPsنیــز بــه ترتیــب  ۳.۱قســمت در
میلیــون و  ۷.۵قســمت در میلیــون بــود .امــا  MICو  MBCآلیســین و
نانــوذره همــراه بــا هــم بــه ترتیــب  ۰.۴میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر و
 ۱.۱قســمت در میلیــون بــود .نتایــج  In vivoبــرای کنتــرل ،نانــوذرات
نقــره ،آلیســین و نانــوذره همــراه بــا آلیســین بــه بترتیــب برابــر بــا
 ۴۳×۱۰۵ ،۸۰×۱۰۶ ،۳۷۷×۱۰۸و صفــر  CFUبــر میلــی لیتــر بــود (.)۲۴

1-7
24-32
پپتیــد گیاهــی  MBP-1و نانــو ذرات نقــره دارای اثــر ضــد میکروبــی
بــر علیــه ســودوموناس آئروژینــوزا بــوده و همچنیــن ترکیــب  MBP-1و
نانــو ذرات نقــره دارای اثــر هــم افزایــی جهــت بهبــود ســریعتر عفونــت
پوســتی ناشــی از آن در مــدل موشــی اســت(.)۱۳
در مطالعــه حاضــر موثرتریــن ترکیــب در مهــار رشــد ســودوموناس
آئروژینــوزا ،ترکیــب  ۱۲.۵ mg.mlاســانس بــا  ۱.۵قســمت در میلیــون
نانــوذرات نقــره بــود کــه در واقــع ســبب افزایــش تاثیــر پذیــری دو
عامــل ضدمیکروبــی یــاد شــده و کاهــش میــزان اســتفاده از آنهــا شــد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد افــزودن اســانس اکالیپتــوس بــه
نانــوذرات نقــره ،ســبب کاهــش  MICنانــوذرات نقــره و افزایــش اثــر
آن بــر روی ســودوموناس آئروژینــوزا مــی شــود .پیـشﺑﻴﻨﻲ مــیﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻏﺸﺎء ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ
ﺑﺎﻛﺘﺮی اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،توانایــی اثــر عصــاره ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻣﻘﺎوم را ﻧﺪاﺷﺖ ،بیشــتر شــده و توانســته بــا ورود بــه
ســلول اثــر باکتــری کشــی خــود را اعمــال کنــد.

در پژوهشــی در ســال  ،۲۰۱۲تعییــن اثــر نانــو ذرات نقــره تــوام بــا
عصــاره اتانولــی اکالیپتــوس بــر مهــار رشــد  E.coliبــه روش دیســک
آنتــی بیوگــرام مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه
بیشــترین اثــر مهــار کنندگــی بــر روی رشــد ایــن باکتــری  ۶روز پــس
از تیمــار بــا ترکیــب تــوام نانــو نقــره در غلظــت ۵۰قســمت در میلیــون در پایــان شــایان ذکــر اســت ،بــا توجــه بــه اهمیــت گیاهــان و لــزوم
بــا عصــاره اتانولــی اکالیپتــوس در شــرایط  in vitroبدســت آمــد ( .)۱۷حفــظ آنهــا ،اســتفاده از راهکارهــای افزایــش غلظــت موثــر و کاهــش
میــزان اســتفاده از آنهــا مــی توانــد از نظــر زیســت محیطــی و اقتصــادی
در مطالعــه دیگــری ،اثــر ســینرژیک عصــاره الکلــی اکالیپتــوس و نانــو
بــه صرفــه باشــد .از ســوی دیگــر ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﻣﻮرد
نقــره در مهــار رشــد قــارچ آســپرژیلوس نایجــر را مــورد ســنجش قــرار
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻤﻲ و ﻣﺨﺮب آن ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
دادنــد .قــارچ ابتــدا بــا نانــو نقــره تحــت تیمــار قــرار گرفــت و همچنیــن
ﺷﺪ ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از اســانس بــرگ گیــاه اکالیپتــوس در کنــار نانــو ذره می
بــا مخلــوط نانــو نقــره ( ۱۲.۵قســمت در میلیــون) و عصــاره اتانولــی
تواند راﻫﻜﺎری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ درﻣﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ
اکالیپتوس(بــا غلظــت  ۵۰میلــی گــرم بــر میلــی لیتــر) مــورد ارزیابــی
ﻫﺮ دو ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .نتایــج
قرارگرفــت .ســپس ،مرفولــوژی تغییــرات و تعــداد کلنــی در گــروه
اثــرات ضــد باکتریایــی نانــوذرات نقــره ،قطعــا بــه کاربــرد بیشــتر آنهــا
مــورد و شــاهد مقایســه شــد .نتایــج ایــن تحقیقــات نشــان داد ،نــرخ
بــه عنــوان گــروه جدیــدی از عوامــل ضــد باکتریایــی منجــر مــی شــود.
رشــد آســپرژیلوس نایجــر بــه طــور قابــل توجهــی پــس از  ۸روز درمــان
داده هــای ایــن مطالعــه نشــان داد نانــو نقــره در تلفیــق بــا اســانس
کاهــش یافتــه اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه مخلــوط نانــو
اکالیپتــوس فعالیــت کشــندگی بــر روی ســودوموناس آئروژینــوزا دارد
ذرات نقــره و عصــاره اتانولــی اوکالیپتــوس در درمــان بیمــاری هــای
و در نتیجــه مــی توانــد فرصــت مناســبی بــرای صنایــع داروســازی و
قارچــی انســان مفیــد خواهــد بــود(.)۱۸
نانــو فراهــم کنــد.
در مطالعــه ای در ســال  ،۱۳۹۲اثــر ضــد میکروبــی پتتیــد گیاهــی
 MBP-1و نانــوذرات نقــره و ترکیــب آنهــا بــر علیــه عفونــت پوســتی
ناشــی از ســودوموناس آئروژینــوزا بــر اســاس تســتهای حساســیت ایــن مقالــه حاصــل طــرح پژوهشــی مــی باشــد کــه توســط معاونــت
ماکرودیلوشــن و میکرودیلوشــن مــورد ارزیابــی قرارگرفــت .نتایــج پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تنکابــن تامیــن اعتبــار شــد.
نشــان داد حداقــل غلظــت ممانعــت از رشــد( )MICو حداقــل غلظــت مولفیــن ایــن اثــر از تمامــی اعضــای معاونــت پژوهشــی و آزمایشــگاه
کشــنده باکتــری( )MBCبــرای ایــن پپتیــد  ۵۰۰و  ۶۰۰میلــی گــرم در دانشــگاه آزاد واحــد تنکابــن تشــکر و قدردانــی مــی کننــد.
میلــی لیتــر و بــرای نانــوذرات نقــره  ۳.۱۲و  ۶.۲۵قســمت در میلیــون
انــدازه گیــری شــد MIC .و  MBCترکیــب نانــو ذرات و پپتیــد ،بــه
ترتیــب 1.۵۶-400 mg.mlقســمت در میلیــون و ۳.125-500 mg.ml
قســمت در میلیــون بــه دســت آمــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد که
تقدیر و تشکر
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جدول  :1نتایج بررسی میزان حداقل غلظت مهار کننده رشد ( )MICو حداقل غلظت کشندگی(  ) MBCغلظت های مختلف اسانس اکالیپتوس بر روی سودوموناس آئروژینوزا
(برحسب میلیگرم بر میلیلیتر)

شماره لوله
غلظت اسانس()mg.ml
کدورت در لوله
رشد باکتری در محیط جامد

2
50
-

1
100
-

4
۱۲.5
+

3
25
-

6
3.۱۲
+
+

5
6.۲۵
+
+

(در جدول فوق عالمت  +نشان دهنده رشد میکروارگانیسم و عالمت – نشان دهنده عدم رشد میکروارگانیسم است)

جدول  :2نتایج بررسی  MICو  MBCنانوذرات نقره به روش رقت در لوله (قسمت در میلیون)

غلظت نانوذرات(قسمت در میلیون)

100

50
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12.۵

6.۲۵

3.۱۲

1.۵

کدورت در لوله

-

-

-

-

-

-

+

رشد باکتری در محیط جامد

-

-

-

-

-

+

+

(در جدول فوق عالمت  +نشان دهنده رشد میکروارگانیسم و عالمت – نشان دهنده عدم رشد میکروارگانیسم است)

جدول  :3نتایج بررسی تاثیر تلفیق نانوذرات نقره (غلظت  ۱.۵قسمت در میلیون) با اسانس اکالیپتوس (غلظت های  ۱۲.۵ ،۲۵و  ۶.۲۵میلی گرم بر میلی لیتر) بر روی رشد
سودوموناس آئروژینوزا

غلظت نانوذرات=  ۱.۵قسمت در میلیون
MIC.4
غلظت اسانس اکالیپتوس()mg.ml
()3.۱۲
کدورت در لوله
رشد باکتری در محیط جامد

+
+

MIC.2

MIC

۲MIC

()6.۲۵

()12.۵

()25

+

-

-

(در جدول فوق عالمت  +نشان دهنده رشد میکروارگانیسم و عالمت – نشان دهنده عدم رشد میکروارگانیسم است)

صفح ـ ـ ـ ـ ـ ــه

60

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nnj.mums.ac.ir

54-61 2016, 19(61)

Synergic effect of eucalyptus leaves oil and Nano silver against Pseudomonas
aeruginosa
Masoud Mobini 1* , Marryam AsgharHeydari 1
1.MSc in Biology, Islamic Azad University, Young Researchers and Elite Clup , Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
*Corresponding Author: Masoud Mobini, Young Researchers and Elite Clup , Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
Email: mobini.m61@gmail.com

Abstract
Introduction: By respect to the spread of getting resistance to antimicrobial agents, new therapeutic methods such as
plant-derived compounds and nanoparticles to killing the antibiotic-resistant pathogens are urgently required. This study
was done to evaluate the synergic effect of leaves eucalyptus extract and nanosilver particles against Pseudomonas
aeruginosa.
Material and methods: This experimental study was performed in Islamic Azad University. The disc diffusion method,
well diffusion method and broth dilution assay was used in this study. Data were analyzed by SPSS-20 software.
Results: Result showed that all material has no effect on Pseudomonas aeruginosa by disk diffusion and well diffusion.
In Broth dilution method, the MIC of eucalyptus leaves oil and Nano silver particles against Pseudomonas aeruginosa
were 12.5 mg.ml and 3.12 ppm respectively and the MBC were 25 mg.ml and 6.25 ppm. The MIC and MBC of eucalyptus oil-Nano silver particles were 6.25 and 12.5 mg.ml respectively along with 1.5 ppm of Nano silver particles.
Conclusion: This study showed that Nano silver with 1.5 ppm concentration mixed with 6.25 mg.ml of eucalyptus oil has synergic effect on inhibiting the growth of Pseudomonas aeruginosa. The combined therapy caused increased effect and decreases the use of medicine and subsequently the decrease of toxification effect of medicine
in order to therapy of infections caused by Pseudomonas aeruginosa.
Keywords: Synergic effect, Eucalyptus leaves oil, Nano silver, Pseudomonas aeruginosa, MIC
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