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بررسی اثر ضدقارچی نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط ساکارومیسس
سرویسیه بر علیه میکروسپوروم کانیس
بهین امیدی

*1

تشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 -1استادیارگروه زیس 
تاریخ دریافت 69/2/1 :تاریخ پذیرش69/01/ 17 :

چکیده
یگیرد اما ه ور نیا زا کی ر ششش ششششها بیاعم یاراد    
شهای مختلفی برای تولید نانوذرات نقره مورد استفاده قرار م 
امروزه متدها و رو 

شهای فیزیکی گران و کم بازده هستند اخیرًاًا محقق  اب نی ا فتس ا زا هد   
شهای شیمیایی اکثرًاًا سمی و ناپایدارند و رو 
زیادی هستند .رو 

سیستمهای بیولوژیکی مانند میکروارگانیسمها و گیاهان نانوذرات نقره تولید کردهاند این روش ارزان و بی خطر و پای سا راد تت تتت .در
این تحقیق از ساکارومیسس سرویسیه به عنوان یک بیوراکتور استفاده شد .همچنین در این تحقیق اثرات ضد قارچی نانوذرات نق هر

بیوسنتز شده برعلیه میکروسپوروم کانیس بررسی شد .سوپرناتانت مخمر به محلول  01 -3Mنیترات نق رد و دش هفاضا هر روتابوکنا     

 30درجه و دور 052 rpmقرار داده شد .تغییرات رنگ آن م رب درو ر گ رارق یس رف تتتت تتتتت ،س گتسد طسوت سپ ا ههه هههههای ،-VIS UV

 FTIR, XRD, TEMبیوسنتز نانوذرات نقره اثبات شد .نانوذرات حاصل به روش دیسک و چاهک گذاری و محاس  هب ققطررر هالههه

عدم رشد و  MIC80و  MFCآن بر علیه میکروسپوروم کانیس بررسی شد و با داروهای مؤثره مقایسه گردید .نتایج نشا هکداد ن   

ساکارومیسس سرویسه تونایی بیوسنتز نانوذرات نقره با سایز  27نانومتر را داشته و این نانوذرات نق تظلغ اب هر     33 ± 0/ 29 µg/ml

اثر کشندگی بر میکروسپوروم کانیس دارد .این پژوهش در واقع گزارشی اس طسوت هرقن تارذونان زتنسویب ناکما زا ت زا یکی        
یتواند مورد استفاده در پزشکی و داروسازی قرار گیرد.
میکروارگانیسمهای ایمن و غیر پاتوژن که نانوذرات بیوسنتز شده آن م 

کلمات کلیدی :نانوذرات نقره ،بیوسنتز ،ساکارومیسس سرویسه ،میکروسپوروم کانیس
* نویسنده مسئول :بهین امیدی

تشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران ..تلفن:
آدرس :گروه زیس 
پست الکترونیک omidi9092@yahoo. com
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مقدمه

بیمار یی یها یدلج ی      قار چچ چی ((Cutaneous mycosis

چها
عفونتهایی هستند که در اثر حمله گروهی از قارچ چ
یگ در د
تها ) )Dermatophytesایجاد م 
به نام درماتوفی 
   

(  .) 18اخیرًاًا درماتوفیتوزیس با حطس نتفر الاب دوجو 

بهداشت ،به دالیل متعددی رو به افزایش است .یک زا ی
این دالیل میتوان دهگن د ا ناویح یر ا  گس دننام یت ووووو وووووو
گربه باشد .این بیماری از دسته بیماریهای مشترک بین
یشو ددد د .مه مممم ت ررر رین
انسا بوسحم تاناویح و ن م یییییییییییی 
درماتوفیت ایجاد کننده این بیما دننام یتاناویح رد یر    

سگ و گربه ،میکروسپوروم کاننیس (

Microsporum

 )canisمیباشد که میتواند به راحت اسنا هب ی ننن نننن منتقل
گردد .این قارچ در گروه حیوان دوستها رق  ار راد  دد ددد و
در مقایس ب ه ااا ااا ا بیما مرد زا یشان یر ا یفوت تت ت تتتتتت تتهای    
انساندوست ،بیماری را با شدت بیشتری نشان میییدهددد.
در سا لل لهااای اخیرا شان سیزوتیفوتامرد هب التب ی زا          

میکروسپوروم کانیسشیوع باالیی داشته اس  ت ((  .) 18از
ب رگید فرطا  هب دیا ک تشاد هجوت زین هتکن نی هههههههه ه ههههههههههه ه

مقاومتهای دارویی نیز رو به افزایش است و این مساله
یها یچراق ی   
یهایی در درمان بیمار 
باعث ایجاد نگران 
شده است .به این منظور محققان در پی جایگزین کردن
داروهای جدید هس شخبرثا نمض هک دنت یییی ییییی ،ع ضراو
جانبی کمتری داشته باشد .یکی از این موارد اس زا هدافت
نایزلف تارذون      استتت .فناان یرو ن وا هدمع ثحابم ز

      

تهای سریع در
مجامع علمی امروز است که نوید پیشرف 
تمام زمینهها و یملع ی

ار یتعنص م یییی یییییدهن  د (( .)5علم

نانوتکنولوژی کاربرد علوم مختلف را برای کنترل م داو
در س ک مهارف یلوکلوم حط رده سا  تتتتتتتتتت ت .فیرعت قبط     
موسسه ملی نانوتکنولوژی ،نانو عبارت از اندازه حقیقی
بین  1تا  ۱۰۰نانومتر میباشد ( .)9این خصوصیت باعث
فراهم شدن پدیدههایی ب ک اب ریظن ی ا دج یاهدربر ید      

یباشد .یک زا ی ویژگیییها یسب ی ا تارذونان بلاج ر     
م 
مربوط به افزایش نسبت سطح به حجم آنها هک تسا     
این مساله باع تهج یمیظع هکرحم یورین دیلوت ث

    

انتشار ،خصوصًاًا در دماهای باال میییباش نیا نینچمه د    
نسبت باال ،دما بوذ ی

م شهاک ار تارذونان

یییی یییییدهددد،

نرخ کاهش نقطه ذوب در ذرات خیلی کوچ یسب ک ار   
ت ،نزدیک
شدیدتر است .از دیگر ویژگیهای نا ارذون ت ت
شدن ابعاد ماده به اندازههای مولکولی و اتمی است (.)5
یها ور ی ززز دنیا رد هک تسا    
فناوری نانو یکی از فناور 
عرص هه هها  عیانص فلتخم ی ا ینورتکل ک ککککککک ک ،کشا زرو یی ی،
بهداشت ،داروسازی ،دارورسانی ،صنایع غذایی ،نفتتت،
ان ژر یی ی ،پوشا کک ک ،فنا تویپماک یرو رررر رر ،س ازفا تخ رررر رر،
فضانوری و صنایع شیمیایی وارد شده استتت .درخشش
ای د یروانف ن ر لونکتونان  و کشزپ یژ ی مهارف اب زین             
آوردن امکان تشخیص سریعتر بیماریها و دارورسا ین
هدفمن دوهشم یبوخ هب د

        اس  ت (( (  .) 21در ای نایم ن     

نانوذرات فلزی مانند الط  ،نقره ،تیتانیوم و مس ب تلع ه   
کاربرد وسیع آنها در پزشکی ،داروسازی ،الکترونیک،
نساجی و صنایع غذایی بسیار م هجوت درو    هس  دنت ( (.)22
در نانوتکنولوژی تولید نانوذرات به دو روش از با هب ال   
پایین و از پایین به باال ص م ترو یی یییگیرددد .در روش اول
شها فلتخم ی     
کوچ  ک ک  هب گرزب تارذ ندر رو شششششششش 
یگیرد اما در روش دوم با رارق مه رانک رد      
صورت م 
گرفتن اتم به اتم یا مولکول به مولکول نا دیدپ تارذون   
یآیند ( .)4در تولید نا ود شور هب هرقن تارذون
م 

ممم مممم ،از

کها  فلتخم ی ا فتس ا م هد یییییییی ییییگ در ددد .یک زا ی   
تکنی یی 
معمو لل لت ور نیر شش شها ا فتس ا  هد ا ور ز شششش شها یمیش ی ایی     
شهای   
بخص ور صو شش شهاسا ییایمیش ایحا ی تتتتتتتت ت .رو 
فیزیکی مختلفی مانند استفاده از پرتوهای مختلف و لیزر
نیز مورد اس رق هدافت ار هتفرگ      اس  ت (( .)9اما نیا رثکا     
شها با محدودیتهایی از جمله ناپایدار بودن ،گ نار
رو 

بررسی اثر ضدقارچی نانوذرات نقره بیوسنتز شده29 ...

بودن ،کم بازده بودن و سمی بودن همراه هستند بنابراین

ساکارومیس یسیورس س هههههههههههههههههههههههههههههه هه ):5269

یت آ زا ناو نننها دها رد  ا و یزاسوراد و یکشزپ ف   
نم 

 (PTCCSaccharomyces cerevisiaeب هک تسا هدو    

دارورسا رک هدافتسا ین دد ددددددد دد .نا یبون و ژولونکت ییی ی زی ررر ر

شها و یملع ی
به ص رو تتت لی ییوفیلیزه از سا هوژپ نامز شش شش

مجموعهای ازعلم نانوتکنولوژی است که از موج تادو

ص ش هیهت ناریا یتعن دددددددددددددددد دد .مخمر      ب هههه ه مح حححح یط

کها بس ی زز ززز،
زنده مانن رتکاب د یی یییها ((  20و  ،)4 ،8جلبک ک

ل شددد و
سابرودکستروزبراث محتوی کلرامفنیکل منتقل ل

چها ( ،)1 ،3اکتینومیستتتها ((  ) 23و عصا ناهایگ هر   
قار 

ت  48تا
یگراد به مدت ت
در انکوباکتور  30 - 28درجه سانت 

یکند .این
(  ) 16 ، 24در جهت سنتز نانوذراتاستفاده م 
روش را بیوسنتز یا سنتز سبز نامیده میییشوددد .ای شور ن
پاک ،ساده ،پایدار ،دوستدار بط یعت و غیر س سا یم تت تتت
( 22و  .)5 ،9 ، 21تحقیقات زیا جنا زبس زتنس رد ید ام     
شده است اما ا بس سیناگراورکیم زا یرای مممممها هدافتسا ی   
شد هه ه ،دارای خاص رامیب تی یییی ی زای هجیتنرد دنتسه ی       
یتوان رمه یتارطخ اب د اه شاب دددددددددد د .در ای یقحت ن ق از   
م یی 

مخم ررر رساکارومیسس    

سرویس ههه ه (

Saccharomyces

 )cerevisiaeاستفاده شده است .ساکارومیسس سرویسه
میکروارگانیسمی غیر بیماری زا اس هم زا و ت مممممتریین و
پرکاربردترین مخمرها هک تسا یتعنص ی

عیانص رد      

مختلفی مانند تهیه نان ،تولید الکل ،تولید س کر ههه ،تولید
اسیدهای مختل زا هریغ و ف    آنها م هدافتسا  ییی ییییگ در ددد.
نمض ًاًاًا ًا ب کت نیئتورپ ناونع ه         

یاخت هه ه ( single cell

 72ساعت قرار داده شد.
و ذرات نقرههه :ابت لولحم اد   
مراحل بیوس تن ززز ن نا و و
نیترات نقره یک میلی موالر تهی و دش ه

 pHمحلوللل را

لمق اد ررر  00 1س سسی س سسی از
 5/6تنظیم گردید .درون فانل ل
نیترات نقره یک میل للی م  رالو ررریختههه و  01س سسی س سسی از
سوپرناتانت مخمر اضافه شد ،به ای یین محلوللل ی ییک س سسی
سی پلی ونیل پیرولیدن به عنوان پایدار کننده نی ییز اضافههه
شد ،سپس دور فانل را با فوی ییل پوشا دن ههه و درون ش ششیکر
انکوباتور قرار داده شد .رنگ ابتدایی محلول ب ببی رنگ گ
گ
یباشد تغییر رنگ به سمت قهوهای نشان دهندههه انجاممم
م 
گ محلوللل در روز
یباشد .در نتیجههه تغیی ییر رنگ گ
واکنش م 
اول هر  2ساعت و در روزهای بعدددی ،هررر روز بررس سسی
ش د.

یگیرد .استفاده از این
) proteinنیز مورد استفاده قرار م 
مخمر در بیوسنتز نانوذرات نقره به عنوان یک بیوراکتور
باعث میشود تا بتوان از نانوذرات نقره حاص اب هدش ل    
اطمینان در پزشکی و داروسازی اس رک هدافت دد ددد .در این
تحقی  تیاهن رد ق اهرقن تارذونان یچراق دض تارث        

      

س ک کی ه   
بیوسنتز شده ب هیلع ر    میکروس یناک موروپ سس سس

درماتوفیت حیوان دوست است مورد بررسی قرار گرفته
است.
ش کار
مواد و رو 

نحو هه ه آماد هه هس زا یی ی ساکارومیس  س س سیور ی هههه ه:
میکروارگانیس  دروم م ا شهوژپ نیا رد هدافتس                

نگاره  -1آزمون بیوسنتز نانوذرات نقره توسط ساکارومیسس
سرویسیه

اثبات بیوسنتز نانو ذرات نقره

بررس سس ی تغیی یی ر رن گگ گ :اول لل ین نشا نن نه تولی یی د و س تن زز ز
نانوذرات نقره ،تغییر رنگ محلول از بی رنگ به سمتتت
یباشد .این تغییرات در قسمتتت نتاایج نماایش
قهوهای م 
داده شده است.
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بررس سس ی ب هه ه روش اس تموتفورتکپ رر ری :یک کک ی از
روشهای تحلیل نانوذرات مطالعه طیف جذبی آنها در
ش استتت .ب ببه ای یین
محدوده طول موج نور مرئی و ف فنبار ش ش
منظور نمونههای تهیه شده در طول موجهای بین  300تا ا
 056ناتمون رر ر بررسسسی شندددد .بالنککک اس دافت هه ه شدهه ه آب
مقطر حاوی یک سی سی پلی ونی ییل پیرولی ییدن  20گرممم
در لیت رر ر بو دد د .دس اگت هه ه اس تموتفورتکپ رر ری اس دافت هه ه ش هد   
 Cecil model CE 7250بوده است.
بررسی توسط دستگاه  :FTIRبه این منظور محل للول
حاوی نانو ذرات به مدت  01دقیقه با رود  3000 1 rpm
سانتریفیوژ گردیده و در مرحل ار بوسر دعب ه با بآ
مقطر استریل شستش و هدش و تناس هرابود رررر ررررریفیوژ شدههه.
رسوب حاصل که حاوی نانوذرات نقره است ب تدم ه   
 18ساعت در دستگاه فریزدرای ییر ق و دش هداد رار

ردوپ    

حاص اب ل       KBrب تروص ه      ق طسوت و هدمآ رد صر       
دستگاه مورد برسی قرار گرفت .دس هدش هدافتسا هاگت    
 Thermo Nicolet model: nexus 870بوده است.
حاوی نانو ذرات به مدت  01دقیقه با رود  3000 1 rpm
سانتریفیوژ گردیده و در مرحل ار بوسر دعب ه با بآ
مقط تسا ر رررر ریل شستشو    داده و دوبا تناس هر رررر ریفیوژ ش دد د.
18

سا گتسد رد تع ا ف ه رررر ریزدرای یی ر قرار اد  د ردوپ و دش ه       
حاصل توسط دستگاه مورد بررسی قرار گرفت .دستگاه
استفاده شده  Seifertبوده است.
بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی :برای تعیین
اندازه و ش ان لک نن نننوذرات تولی یید ش  زا هد ممیکروس پوک
الکترونی عبوری استفاده شد .نمونههههاای تهی ییه ش رد هد
آزمایشات ،به مدت  15 -01دقیقه در دستگاه سونیکاتور
قرار اد  د ش ه دددد دد .س لولحم زا هرطق کی سپ ر ار وو وووووو وووی
گریدهایی که با  Formvarکوت داده شده بودنددد ق رار

خش نوش ک دددددد دد .گری ییی دهای آما طسوت هدش هد
میکروس پوک

       

الکترون نن ی  TEMم ررب درو سس س سسس ی قرار   

گرفت.
تعیین غلظت ن طسوت هرقن تارذونا

   

Atomic

 :Absorption Assayغلظتهای مشخص از نا تارذون

نق د طسوت درادناتسا هر س وخ هاگتا حنم و دش هدن نننننننننن ننن نن ی
استاندارد رسم شد و نمونههاای م مزآ درو ااااایش توسط
دستگاه بررسی شدند و غلظت نا  تارذون ببیوس هدش زتن   
یتوان استفاده کرد
مشخص گردید .روش دیگری که م 
اندازهگیری میزان یون نقره در محلول اولیه نیترات نق هر
یک میلی م قم و رالو ا ایس دقم ه ا رر ررر ی ییون نقرهموج رد دو
یباش  رد هک د اااا اییین روش نیییز مقادد دیر
محل هن لو اا اایی ممم 
مشخص و دقیق یون نقره توسط دستگاه خوانده ش و هد
مقادیر نسبت به آنها گزارش شد.
بررسی اثر ضد قارچی ن نا ووو ذرات نقرههه :قارچچچ

میکروسپوروم کانیس ( )PTCC: 5069ب ببه روی مح ححیط

سابورودکس سسسسسس تروزآگار ح حححححح اوی کلرامفنیک کککککک ل و

بررسی توسط دستگاه  :XRDبه این منظ لولحم رو   

رسوب حاصل که حاوی نا تدم هب تسا تارذون     

داده ش و د

 رد زز زی یی ر ن رو     UVقرار ت تفرگ  ا گ  رررررر ری یی دها

س سسس یکلوهگزامید ( )SCCکش تتت ت داده ش ددد د س سپ    

در

یگراد ،به مدت  7-01روز قرار
انکوباتور  28درجه سانت 
داده شد.
ت نقرههه بههه روش
تعیین اثر ضدقارچی ن ارذونا ت ت

انتشار دیسک  Disk diffusion:در ای یین پ هوژ ششش از
محیط کشت سابورودکستروزآگار محتوی کلرامفنیکل

و سیکلوهگزامید براای میکروس سیناک موروپ   

اس دافت ههه

ک فارلنددد تهی ییه
شد .سوسپانسیون قارچی معادللل ن ننیم مک ک
گردید و توسط س او پپپ اس سستریل ب ببه روی سط ححح مح ححیط
کشت کشیده شد .سپس توسط پیپت پاستور استریل در
مرکز پلیت چاهک ایجاد شد .می ییزان  00 1میکرولیتررر از
غلظ تت ته اای مختل فف ف نا ارذون تت ت نقر هه ه بیوس تن زز ز شد هه ه و
نانوذرات نقره استاندارد در این چاهک ریخته شد .برای

بررسی اثر ضدقارچی نانوذرات نقره بیوسنتز شده31 ...

ت نقرهه باا داروهاا از
ت راقدض چچچی نا ارذون ت ت
مقایسه اث ار ت ت
دیس 
کهای داروهاای آمفوتریسیننن  ،Bایتراکونا وز للل و
تها به انکوباتور
گریزئوفولوین استفاده شد .در آخر پلی 

گ محلولللهاا نشاننن م ممیدهددد
به قهوهای است .تغییر رنگ گ

ساکارومیسس سرویسیهتوانایی بیوسنتز نانوذرات نقره را

دا ر ن د .

 28درجه سانتی گراد منتقل شدند و هالههای عدم رشددد
پس از طی شدن زمان رشد قارچ بررسی شدند.
تعیین حداقل میزان غلظت جلوگیری کنندههه

ن :در ای یین
از رشد  MICبههه روش ماکرودایلوشن ن

پ هوژ شششش ش برااااای تعی یییی ین  MICاز مح حححح یط کش تتتت ت
سابورودکس ربزورت ااااا اث محت ووووو وی کلرامفنیک للللل ل و

سیکلوهگزامید برایمیکروسپوروم کانیس استفاده شددد.

روش کار براساس استاندارد  NCCLS: M27-Aانجاممم

ش د.
تعیین حداقل میزان غلظت جلوگیری کنندههه

از رشد ( )MICبه روش میکرودایلوشن :در ای یین

نگاره  -2تغییر رنگ ایجاد شده توسط سوپرناتانتساکارومیسس
سرویسیه

بررسی اسپکتروفتومتری :گام دوم برای اثبات تولید
و س تن ززززز ز نا رذون ا تتتتت ت نقر ههههه ه اس فت ادههههه ه از دس گت ا ههههه ه
اسپکتروفتومتری  UV-VISو خواندن جذب محلولللها ا
یباشددد .پی ییک در ناحی ییه -014
بین  053تا  6 50نانومتر م 
یباشد .باتوجه بههه
 054نانومتر نشانه سنتزنانوذرات نقره م 

پژوهش برای سنجش MICاز روش میکرودایلوشن نیز

نتایج بدست آمده مشخص گردی یید کههه ساکارومیسس

 NCCLS M38-Aانجام شده است.

یکند که ساکارومیسس سرویس هی تواناایی
مساله ثابت م 

اس دافت هه ه گردی دد د .ای یی ن روش بااا اس دافت هه ه از استا رادن دد د
چی ی ییا
گی ق را چ چ
ت کش دن گ گ
ل غلظت ت
تعیین حد قا ل ل

)Minimum Fungicidal Concentration)MFC

 MFCبنا اا ب ههه ه تعری ییی ف کمت ررر رین غلظت تتت ی از فعالی ییی ت

سرویسیه در ناحی ییه  024پی ییک ایجاددد کرددده استتت .ای یین

بیوسنتز نانوذرات نقره را دارد و توانس نت ددد در ناحی ییه 024
نانومترپیک قوی ایجادکنند.

راقدض چچ چی اس تت ت ک هه ه در آن غلظ تت ت  99 /9درص دد د از
مها از بین رفته باشند .برای تعییین ،MFC
میکروارگانیس 
با استفاده از سمپلر ،از لوله  MICو لوله بعد از  MICکه
رشددد دارد و لولههههاای قبللل از  MICبرداشتهه ه و بهروو وی
سابورودکستروزآگار برده و بعد از کشت انکوبه شدند،
بعد از گذشت زمان رشد ،هر رقت تتی کههه در پلی ییت مانععع
چ شدههه باشددد بههه عن او ننن  MFCدر نظررر
ل قارچ چ
رشد کامل ل
تها با سه بار تکرار انجام شد.
یشود .تمامی تس 
گرفته م 
نتایج

بررسی تغییر رنگ ایجاد شده :اول للین نشانههه اثبات ت
ت

تولید نانوذرات نقره تغییر رنگ آن از محلول بی رنگ گ
گ

نمودار  -1بررسی جذب محلول حاوی نانوذرات نقره بیوسنتز شده

توسط ساکارومیسس سرویسه

ت بیوس تن ززز
بررسی مورفولوژی و سایز ن ارذونا ت ت
شده توسط

 :TEMدر بررس سسی انجاممم شدهه توسططط

میکروس وک پپپ الکترون نن ی مشخ صص ص گردی یی د ک هه ه از نظ رر ر
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شکل و مرفولوژی نانوذرات نقرهه بیوس تن ززز شدههه توسططط
ساکارومیسس سرویسیه م رو ددد آزماایش ،کروووی شکل ل
ل

یت او ننن گفتتت از پراکندگگگی تقریب ًاًا ًاًا یکساننی
هستند و م مم 

ت نقرهه بیوس تن ززز شدههه
یباشند .سایز نا ارذون ت ت
برخوردار م 
 27 ±0/ 18نانومتر میباشد.

نمودار  -2دیاگرام  XRDمحلول حاوی نانوذرات نقره بیوسنتز

شده توسط ساکارومیسس سرویسیه

اثبا تتت ت بیوس تن ززز ز ن ارذونا تتت ت نقر ههه ه توس ططط ط

نگاره  -3تصاویر میکروسکوپالکترونی TEMاز نانو ذرات نقره
بیوسنتزشده توسط ساکارومیسس سرویسیه

جدول  -1سایز نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط ساکارومیسس
سرویسیه

ساااایز نان ووو و ذرات میکروارگانیسم تولید کننده
نقره(nm)/

27 ±0/ 42

ساکارومیسس سرویسیه

ساکارومیسس سرویسیه توسط  :FTIRتوسططط ای یین
روش گروههای عاملی روی نانوذرات مشخص میشود.
کهاای قوووی در ناحی ییه 3400
در تحقیق انجام شدهه پی یی 
ایجادشده است که در قبل از بیوسنتز پیک ضعیف دارد
کهای جدیدی در ناحی ییه  000 1تاا 400 1
و در ضمن پی 
 cm-1مشاهده شده است که نشاندهندههه ای یین استتت کههه
ت نقرهه گ ور ههه
گروه عاملی مؤثر براای بیوس تن ززز نا ارذون ت ت
یباشد.
 OHم 

اثبا تتت ت بیوس تن ززز ز ن ارذونا تتت ت نقر ههه ه توس ططط ط

ط  :XRDدر مطالعههه
ساکارومیسس سرویسیه توسط ط
توسط  XRDساختار کریس ات للی ذرات م رو ددد بررس سسی و
یگیرد .نمونههای نقرهه کههه در ناحی ییه 111
مطالعه قرار م 
یکنند اثبات کننده کروی شکل ل
ل
کهای قوی ایجاد م 
پی 
یباشددد .در تحقی ییق
بودن نانوذرات نقره بیوس تن ززز شدههه م مم 
کهایی در ناحی ییه  111نشاننن داده شددد کههه
انجام شده پی 
بر بط ققق مطالعاات محقق ققین ،نشاننندهندههه کروووی ب دو ننن
نانوذرات نقره است.

نمودار  -3دیاگرام  FTIRمحلول حاوی نانوذرات نقره بیوسنتز
شده توسط ساکارومیسس سرویسیه

نتایج تعیین غلظت نانوذرات نقره بیوسنتز شده:
ب بب ه منظو رر ر اس دافت هه ه از نا ارذون تت ت نقر هه ه بیوسنتزشد هه ه در

بررسی اثرات ضدقارچی ،نیاز به تعیین غلظت نانوذرات
یباشد که نتایج آن در جدول  2ارائه شدههه استتت.
نقره م 

بررسی اثر ضدقارچی نانوذرات نقره بیوسنتز شده33 ...

نتایج با سه بار تکرار و محاسبه انحراف از میانگین ارائههه
شده است.

جدول  -2غلظت نانوذرات بیوسنتزشده توسط ساکارومیسس
سرویسیه
میکروارگانیسم

غلظت نانوذرات نقره بیوسنتزشده

)(ppm = µg/ml
851/ 57 ±0/8

ساکارومیسس سرویسیه

نتایج حاصل از اثرات ضد قارچی :نتا اح جی صص صصصل
از روش چاهک و دیسک دیفیوژن در جدول ش هرام 3
نمایش داده شده است .با توجه ب هدمآ تسدب جیاتن ه     
یتوان نتیجه گرفت ک هدش زتنسویب هرقن تارذونان ه
م 
دارای پتانس  یالاب لی ا ق دض رث ا یچر

نمودار -4میانگین قطر هاله عدم رشد میکروسپوروم کانیس در
برابرنانوذرات بیوسنتز شده و داروهای آمفوتریسین ،B

    

هیلع رب                      

ایتراکونازول و گریزئوفولوین

کمت چراق دشر هدننکراهم تظلغ نازیم نیر                   

یباشد .ای اب هسیاقم رد هتکن ن    
میکروسپوروم کانیس م 

میکروسپوروم کانیس ( )MIC80نانوذرات نق زتنسویب هر   

نانوذرات نقره و داروی گریزئوفولوین تفاوت معناداری

و  4نمایش داده شده استتت .با تسدب جیاتن هب هجوت       

نیب     

یباش و د
داروها ق دض ی ا ق یچر ا م لب قا یییییییی یس م ه یییی 

مشاهده نگردید .اما بین نانوذرات نقره و آمفوتریسین B

یدار است .ب هصالخ روط ه
و ایتراکونازول تفاوت معن 

   

شده توسط ساکارومیسس سرویسیه در جدول ش هرام 5
    

آمده مشخص گردیدک هدش زتنسویب هرقن تارذونان ه

دارای پتانس  یالاب لی ا ق دض رث ا یچر ب رررررررررر ر ررررررر ررر علیه    

یتوان اینطور بیان کرد که اثرات نانوذرات نقره مشا هب
م 

یباشنددد .ب و هرقن تارذونان نی
میکروسپوروم کانیس م 

بوده است (.)p≤ 0/05

اما بین نانوذرات نقره و آمفوتریس نی  Bو ایتراکونا لوز

داروهای فعلی مورد استفاده در درما  ن دددرما سیزوتیفوت

جدول  -3میانگین قطر هالههای عدم رشد میکروسپوروم کانیس در
مقابل نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط ساکارومیسس سرویسیه

میکروارگانیسم

نا ون ذذذذذ ذرات
نقره بیوس زتن
شده
قط ررر ر هال ههه ه
ع دم رش د

میکروس موروپ     

کانیس

mm
15 ±1/7

آمفوتریسی نن ن
B
قطر هاله عدم

رش د

mm
32 ± 0/ 37
Mean ± S. E

ایتراکونازول

گریزئوفولوین

قطر هاله عدم

قطر هالههه ع مد

رش د

رش د

mm

mm

داروی گریزئوفولوین تفاوت معناداری مشاهده نگردید

یت روطنیا ناو   
یدار است .به طور الخ ص م ه یی یی
تفاوت معن 
برداشت کرد که اثرات نانوذرات نق یاهوراد هباشم هر    
فعلی مورد استفاده در درمان درماتوفیتوزیس میییباشددد.
(.)p≤ 0/05
جدول  -4کمترین میزان غلظت مهارکننده رشد قارچ

28 ± 0/ 19

21 ± 1/ 04

میکروسپوروم کانیس ( )MIC80نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط
MIC80
µg/ml

میکروس موروپ     

کانیس

ساکارومیسس سرویسیه به روش ماکرودایلوشن
نانوذرات نق هر
بیوسنتز شده
MIC80
µg/ml
26 ± 0/ 25

آمفوتریس یی ین
B
MIC80
µg/ml

0/ 56 ± 0/3

Mean ± S. E

ایتراکونازول
MIC80
µg/ml

0/ 74 ± 0/ 51

گریزئوفولوین

MIC80
µg/ml
23 ±0/ 46
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جدول  - 5کمترین میزان غلظت مهارکننده رشد قارچ

میکروسپوروم کانیس ( )MIC80نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط
MIC80
µg/ml

ساکارومیسس سرویسیه به روش میکرودایلوشن

میکروس موروپ    

کانیس

آامفوتریسین

نانوذرات نقره

B
MIC80
µg/ml

بیوسنتز شده
MIC80
µg/ml
33 ± 0/4

کمت هدنشک تظلغ نازیم نیر

0/ 58 ± 0/ 18

ایتراکونازول
MIC80
µg/ml

0/ 39 ± 0/6

گریزئوفولوین

MIC80
µg/ml

29 ± 0/ 35

Mean ± S. E

چراق            میکروس روپ وم   

کا نن نیس ( )MFCنا طسوت هدش زتنسویب هرقن تارذون           

ساکارومیسس سرویسیه در جدول شماره  5نمایش داده

شده است .با م هلصاح جیاتن هب هجوت  یییییی یییییییت ونع ناو ان   

کردکه نانوذرات نقره بیوسنتز شده دارای پتانسیل باالی

یباشند که
اثر کشندگی بر علیه میکروسپوروم کانیسم 

این نکته در مقایسه با داروهای ضد قارچی قابل مقایسه
یباشد .اثرات نانوذرات نقره با داروی نیس هباشم نیتات   
م 
یباشد (.)p≤ 0/05
م 

جدول  - 6کمترین غلظت کشنده قارچ میکروسپوروم کانیس
( )MFCنانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط ساکارومیسس سرویسیه

میکروارگانیسم

نانوذرات نقره
بیوسنتز شده

میکروس موروپ      

کانیس

MFC
µg/ml
34 ± 0/ 71

آمفوتریسی نن ن
B
MFC
µg/ml

0/ 61 ± 0/6

ایتراکونازول
MFC
µg/ml

0/ 42 ± 0/ 43

گریزئوفولوین

MFC
µg/ml

30 ± 0/ 25

ردوکتاز مسئول احیا ی ییون نقرههه و بههه دنباللل آن بیوس تن ززز
مها میتوانند این
نانوذرات نقره است ( .)4میکروارگانیس 
آنزیم را به صورت داخل یا خارج سلولی داشتههه باشنددد
( .)7اخیرًاًا  Kumarو همکاران س تن ززز آنزیم ممی نا ارذون ت ت
ت
نقره را با استفاده از نیترات ردوکتاز وابستههه بههه NADH

نشان دادند .در این واکنش نقرههه  Agبههه وس سسیله آنزززیم
+

یشود (  .) 23ای یین احی ییا بههه
نیترات ردوکتاز به  Ag0احیا م 
واسطه یک کینون به عنوان یک عامل رفت و برگشتتی
یگیرد .به اینصورت کههه کینوننن بههه
( )shuttleانجام م 
وسیله این آنزیم احیا شده و باعث احیا  Ag+و تبدیل آن
یشود .نیترات ردوکتاز
یگردد و خود اکسید م 
به  Ag0م 
در ح حح ین احی یی ا کینو نن ن باع ثث ث احی یی ا نیت رر رات ب هه ه نیتری یی ت
یگردد و نیتریت حاصله به وس سسیله  NADP+بههه عن او ننن
م 
یشو دد د .ای یی ن فراین دد د ب اا زند هه ه ب دو نن ن
کوفاکتوراکس سس ید م مم 
میکروارگانیسم و حضور نیترات ردوکتاز مجددًاًا بازیابی
یتواند توجیهی
یشود (  20و  .)5 ،8 ،9 ، 15این مسئله م 
م 
در جه ن زتنسویب یگنوگچ ت ان طسوت هرقن تارذو             

ساکارومیس  س س سیور ی هههه ه نی شاب ز دددد د .اول لل ین نشان هه هه اای

بیوسنتز نانوذرات نقره تغییر رنگ ایجاددد شدههه م ممیباشددد

Mean± S. E

گ بههه قهوهههای
ی رنگ گ
که نیترات نقره یک میل للی م الو ررر ب بب 

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه مشخص گردید ساکارومیس یسیورس س هه ههه
پتانسیل بیوسنتر نانوذرات نقره با میانگین سایز  27نانومتر

و با غلظت  851میکروگرم بر میل  رتیل ی ر راد ا دد ددد .اغل ببب
محققان در بیان روش قطعی مکانیسم تولید نانوذرات در
میکروارگانیسمها تالش زیادی کردند اما هنوز سؤاالت
ح استتت .محقق نی
زیادی در این خصوص مطرح ح

طی تحقیقات انجام شده عنوان شدهه استتت کههه نیت ار ت ت
ت

بررر ای یین

عقیده هستند که در معرض قرارگ تفر ننن ی ییونها ای نقرههه
( )Ag+ب اا میکروارگانیس ممم منج رر ر ب هه ه آزادسا زز زی آن زز زیم
یشوددد ،آنزززیم
ردوکتاز و به دنبال آن احیای یون نقره م 
یباشددد (.)1 ،5
مترشحه وابسته به کوفا وتک ررر  NADHم مم 

یشود .این مطلب با نتایج بدست آمده با تما یم
تبدیل م 
تحقیقات گذشته کام ًالًال مطابقت دارد (  19 - 24و .)2- 17
دومین نشانه اثبات بیوسنتز نانوذرات نقره مشا ده هه پی ییک
یباش  د ( (  19 - 24و - 17
در محدوده  054 -014نانومتر م 
یشود که فلزات به عنوان
 .)2این مسئله اینگونه توجیه م 
پالسما محبوس شدهای از یونهای مثبت و الکترونهای
رسانش هستند .در حالت خنثی ابر یونی دارای بار مثبت
با ابرالکترون ننی دارای باررر منف ففی باا یکدددیگر همپوشاننی
یکنند اما با تحریک خارجی مثل تابش نور الکترونها
م 
یشوند .الکترونهاا تمای ییل بههه
از وضعیت تعادل خارج م 

بررسی اثر ضدقارچی نانوذرات نقره بیوسنتز شده35 ...

برگشتن به وضعیت تعادلی خود را دارند و به این ترتیب

یباشد که نتایج حاصله با ریاس جیاتن     
نقره گروه  OHم 

یکننددد.
یشوند و به جلو و عقب نوسان م 
دچار جهش م 

مطالعات مطابقت دارد (  19 - 24و  .)2- 17در تحقیقات

نوسا نن ن ب هه ه ه ممم پیوست هه های از الکت ور نن نه اای رسان شش ش در

گذشته توانایی بیوسنتز نا رتکاب طسوت تارذون ییی ییییهاا به

فلزا تتت ت ک ههه ه در معر ضضض ض برانگیختگ گگگ ی باااا تاب ششش ش
ش

صورت وسیع انجا  تسا هدش م ا وم رد ام ر اهرمخم د       

الکترومغناطیس قرار گرفتهاند به عنوان پالسمون شناخته

تحقیقات محدود بوده است .پتانسیل مخمرها دیلوت رد    

یشود این نوسانهاا ی ییک بانددد جذببی قوووی در ناحی ییه
م 

نانوذرات به صورت داخل س  دوب هدش تابثا یلول ا ام     

یدهد که بههه عن او ننن بانددد
مرئی طیف الکترومغناطیسی م 

اخیرًاًا از مخمرها درتولید نانوذرات نقره به شکل خا جر

روزنالس پالسمونی ))Surface Plasmon Resonance

سلولی توسط یک سوش مخمری مقاوم به نق مان هب هر    

یشود  Mieاین پدیده را با استفاده از معادالت
شناخته م 

 MKY3استفاده شده است (  .) 14ذرات تش هدنهد لیک   

ماکسون توضی حداد که برای ساختارهای فلزی با سایز

در ابعاد  5-2نانومتر در حض وی رو نن نننهای  Ag+در فاز

یشو دد د .)5( .بان انوزرد ن سس س پالس وم نن نی
نان وو و تعری یی ف م مم 

آم سا هد تت تتت .در تحقی رگید ق   

سط ححح حی ( )SRPب ههه ه انداز ههه ه و شک للل ل ذرات و ثاب تتت ت
دیالکتریک محیط که ذرات در آن ق ار ررر دارنددد وابستههه
است .در مورد نانوذرات نقره این نقطه SRPبین  400تا
ش،
 054نانومتر میییباشددد .نتا هوژپ نیا رد هلصاح جی شششش شششش

لگاریتمی رش تسدب د   

یت هب ناو    بیوس سوت رتن طط ططط شیزوساکارومیس بموپ س هه ههه
م 
( )Schizosaccharomyces pombeاشا درک هر که       

یتواند نانوذرات سولفید کا نک دیلوت هرقن و مویمد دددد ددددد
م 

(. )6در تحقی  یرگید ق ا زززز زز ساکارومیس درالوب س یییی یی

یدهد که با سا ری
افزایش جذب در ناحیه  024را نشان م 

( (Saccharomyces boulardiiدربیوس سس نتز نا تارذون   

مطالعات نیز مطابقت دارد (  19 - 24و  .)2- 17در تحقی ییق

نقره استفاده شده است (  .)01 ، 13دریک پژوهش دیگر

انجام شده توسط  XRDپیکهایی در ناحی ییه  111نشاننن

توانایی مخمرهای اکسترموفیل اسیددوس زتنسویب رد ت   

داده شددد کههه بررر بط ققق مطالعاتت ت محققققین ،نشانن ندهندهه ه

نانوذات نقره اثبات گردیددد (  .) 19اث یبورکیمدض تار   

کرویبودن نانوذرات نقره بیوس هدش زتن    استتت .محاسبههه

نانوذرات نقره بسیار مورد بررسی قرار گرفت ما تسا ه ا    

سایز ذرات نانوذرات نقرهه توسططط ای یین فرموللل باا سا ایز

یهاست و تحقیقات
بیشتر تحقیقات بر اثرات ضد باکتر 

نانوذرات نقرهه محاسبههه شدههه در  TEMمطابقتتت داشتههه

محدودتری به روی اث هک هدش ماجنا یچراقدض تار

است همچنین نتایج بدست آمده با نتایج ساایر محقق ققین

چهای ساپروفیت صورت گرفته است
اغلب آنها بر قار 

مطابقت دارد (  19 - 24و  .)2- 17بههه منظوررر دستتیابی بههه

(  17و  .)2 ،7 ،11 ، 12 ، 15تحقیقا صوصخ رد ت

         

گروههای عاملی از  FTIRاس فت ا اده شددد .بههه وط ررر کل للی

تها محدودتربوده است .در سال  kim 2008و
درماتوفی 
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همکاران اثرات ضد قارچ نانوذرات نقره برترایکوفایتون
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قوی در ناحیه  3400ایجاد شدههه کههه در قبل ل

بررسی کردنددد .در سال

پیک ضعیف دارد و در ضمن پیکهاای جدید در ناحی ییه

اثرا قدض ت ا رذونان یچر ا قن ت ر هنوگ هس رب ار ه   

 000 1تا  cm-1 400 1مشاهده شده است که نشاننندهندههه

درماتوفی  ت ا هلمج ز

این است که گروه عاملی مؤثر برای بیوس تن ززز نا ارذون ت ت
ت

) (Microsporumcanisبررس ندرک ی د  رد هک  ا نی         
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Abstract: Silver nanoparticles have been synthesized by several methods, but each of them
has disadvantages. Chemical methods, have high toxicity and low stability, and physical
methods, are costly and low-efficient. More recently, researchers have found a new technique
for synthesizing AgNPs, using plants and microorganisms such as bacteria, fungi, and
Actinomycetes. This method is called “eco-friendly”, “green synthesis” or “Biosynthesis”.
The aim of this investigation was, biosynthesis of AgNPs using Saccharomyces cerevisiae,
which is one of the safe microorganisms that the AgNPs synthesized by it, are suitable for
using in pharmacology and medicine purposes. Saccharomyces cerevisiae was cultured in
sabraud dextrose broth and incubated at 28-30°c for 24 h, then it was centrifuged, and its
supernatant was added to the silver nitrate solution with the concentration of 0.001, 0.002
and 0.003 M at pH: 5.6, 7 and 9, then incubated at 28 -35 and 37°c. The formation of AgNPs,
was monitored by color-changing, uv-vis spectroscopy, TEM, XRD and FTIR. Antifungal
effect of AgNPs on Microsporumcanis investigated by disc diffusion method. MIC and MFC
were also measured. The results, showed that Saccharomyces cerevisiae have had the great
potential for synthesizing of AgNPs in the size of 27 nm and have shown the antifungal effect
in the concentration of 33±0.29 µg/ml.In this study, we have reported a simple, biological,
easy and nontoxic method for synthesis of silver nanoparticles, which have had suitable
antifungal effect on Microsporumcanis, by using one of the nonpathogenic microorganisms.
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