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  1388 زمستان، 1/74، شماره 19جلد 

  
  

  اثر ضد قارچي الياف ضد ميكربي
 
 
 

 *روحا كسري كرمانشاهي

 گروه زيست شناسي، دانشگاه الزهرا ، تهران، ايران

  فر زهرا اعتمادي
 گروه زيست شناسي، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ايران

  
 30/6/87: تاريخ پذيرش            15/4/84: تاريخ دريافت  

  
  چكيده

. گردد ها سبب لطمات بهداشتي و پاكيزگي مي ها بر روي سطوح پارچه رشد و تجمع ميكروارگانيسم: مقدمه  

كننده، در  هاي حفاظت توانند كاربردهاي مختلفي داشته باشند، مانند كاربرد در لباس ها مي از آنجايي كه پارچه

 . ا تهيه گرديده استهاي منازل، پتوها، پانداژ و پانسمان، بنابراين، الياف ضد ميكروبي در اين راست بيمارستانها پارچه

 .مطالعه و بررسی اثر ضد قارچی الياف حاوی مواد ضد ميکروب بوده است: هدف

: برای ارزيابی فعاليت ضد قارچي اين الياف در اين پژوهش از دو روش استفاده شد كه عبارتند از: روش بررسي

 PTccي قارچي آسپرژيلوس ها در مراحل آزمايشگاهي، سويه. (Shak flask)روش ديسك پليت و شيك فالسك 

50ll و كانديدا آلبيكنس PTCC5027باشد،  آزمايشات مختلفي كه داراي سه نوع شاهد به صورت زير مي.  بكار رفت

 : انجام پذيرفت

 ) قارچ   +الياف معمولي بدون مادة ضد ميكرب(شاهد الياف  -١

 ) قارچ+ محيط كشت بدون الياف(شاهد رشد مثبت قارچ  -٢

 ) قارچ + (Teron 500)مادة خالص ضد ميكرب (رچ شاهد رشد منفي قا -٣

از مادة ضد ميكربي %)  ١٠٠و % ٦٠، %٣٠(و همچنين آزمايشهاي مشابهي با اليافي كه داراي درصدهاي گوناگوني 

 هاي مورد  هاي الياف  نمونه هاي مختلفي كه حاوي  به ارلن )١٠٤-ml١٠٥/(ها به تعداد  اسپورقارچ. بودند، انجام گرديد
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برداشت شده )  ساعت ٤٨ و ٢٤صفر (هاي مختلفي در زمانهاي   سپس نمونه. نظر و بافر فسفات بودند، تلقيح شدند

ها شمارش   درجه سانتيگراد، كلني٣٠ها با روش آگار پليت تلقيح گرديده و پس از اتوگذاري در  و بر روي پليت

 . سه بار تكرار شدهر آزمايش . شده است

آزمايشات نشان داد كه بيشترين اثر ضد قارچي توسط مادة خالص ضد ميكربي بوده است و الياف با : نتايج

ولي بر روي . افزوده شده ضد ميكرب بر روي آسپرژيلوس نيجر اثر چنداني نداشته است مادة%  ٣٠و % ٦٠و % ١٠٠

ضد  بوده است ولي با مادة) ٥٧/٩١% و ٤١/٩٢(%رات كاهشي كمي داراي اث% ٦٠و % ١٠٠كانديدا آلبيكنس، الياف با 

 . هيچگونه اثري را نشان نداده است% ٣٠ميكرب به ميزان 

مواد ضد ميکروب بر عليه قارچ % ١٠٠توان از الياف با با توجه به نتايج به دست آمده می: گيرينتيجه

 .کانديدا آلبيکنس استفاده نمود

  
  
 ضد ميكرب، آسپرژيلوس نيجر، كانديدا آلبيكنس الياف : اژه هاي كليديو

  
  مقدمه

برند و يكي از عوامل  ميكروارگانيسم زيادي در تعادل طبيعي با بدن انسان و محيط زندگي وي به سر مي

يكي از مهمترين عاملي كه . باشد مؤثر در به هم خوردن اين تعادل سطح استانداردهاي بهداشتي افراد و جامعه مي

باشد، زيرا اين مواد  گردد، وجود منسوجات بكار رفته در زندگي بشر مي لودگي در جامعه ميسبب گسترش آ

ها نظير، باكتريها، قارچها، مخمرها و جلبكها باشند كه علت اين امر  توانند محل رشد بسياري از ميكروارگانيسم مي

غني براي رشد سريع باشد كه يك محيط  هاي چربي و گرد و غبار برروي سطوح الياف مي وجود لكه

كند و باعث ازدياد خارج از كنترل جمعيت ميكربي در سطح منسوجات و سرايت به  ها فراهم مي ميكروارگانيسم

گردد و به تبع آن منجر به افزايش پتانسيل و به خطر افتادن بهداشت افراد و نيز توليد و انتشار اين  محيط اطراف مي

هاي محافظ سالمتي با  ل امروزه تحقيقاتي جهت اصالح الياف براي ايجاد پارچه به همين دلي)١ و ٢ (.شود عوامل مي

از جمله اين عوامل جديد ضد ميكرب . عملكرد باال و حاوي ضد ميكرب سبب تحول درعلم پزشكي گرديده است

يط كامًال كنترل  كه تحت شرا)٤ و ٣ (توان از تركيبات مس، چيتوزان، نمكهاي آمونيوم چهار ظرفيتي و غيره نام برد مي

كنند  در حقيقت اين الياف در مقابل رشد وسيع باكتريها، قارچها و جلبكها مقاومت مي. گردند شده به الياف اضافه مي

به يك محدودة وسيع ) ضد ميكروب(باشند و در واقع اصطالح آنتي ميكروبيال  ولي عاري از ميكروب يا استريل نمي

اي در مقابل  توانند درجات مختلفي از محافظت را براي محصوالت پارچه  از تكنولوژيها اشاره دارد كه مي

 در ايران نيز اخيرًا توسط مهندسين نساجي كارخانه پلي اكريل اصفهان از تركيبات )٥(.ها فراهم كنند ميكروارگانيسم

رديده كه قادر به چهار ظرفيتي آلومينوم الياف ضد ميكروبي كه در تحقيق حاضر از آن استفاده شده است، توليد گ

 . باشند كنترل رشد تعدادي از باكتريها و قارچها مي
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 مواد و روشها 

 ساخت كارخانة (PDA = Potato Dextrose Agar)هاي كشت قارچ   مواد بكار رفته شامل محيط:مواد و وسايل

Merck و ساير مواد شيميايي بكار رفته از كارخانجات  Merck ، biomerieux و Difcoدستگاههاي . ه است  بود

 ميكروپيپت Heidolph = (MR3003)دار   ، هيتر مگنتHeidofph ٠/٢٠بكار رفته شامل شيكر مدل يوني ماكس 

 .اپندروف و ساير وسايل و دستگاههاي آزمايشگاه ميكروبشناسي

  قارچهاي بكار رفته
يكربي سازمان از مركز كلكسيون م PTCC 5027و كانديدا آلبيكنس  PTCC 5011آسپرژيلوس نيجر  

 .هاي ايران تهيه گرديده است پژوهش

 روش تعيين حساسيت قارچها نسبت به مادة خالص ضد ميكربي به روش پورپليت

هاي  ليتر به لوله  ميلي١ و ٥/٠، ٢٥/٠، ١/٠هاي   با حجمراTERON 500ابتدا مادة ضد ميكربي خالص  

 درجه سانتيگراد اضافه كرده و به صورت ٤٥ي ذوب شده با دما PDAليتر محيط كشت استريل   ميلي٢٥حاوي 

پورپليت پس از مخلوط كردن محتويات هر لوله، آنرا در يك پليت خالي استريل ريخته پس از سرد و سفت شدن 

 درجه سانتيگراد گرماگذاري گرديد و رشد ٣٠آن، قطعة كوچكي از كلني قارچ را در وسط پليت گذاشته و در دماي 

  فاقد مادة ضد ميكربي با قارچهاي فوق PDAهاي فوق يك پليت  همراه با پليت. بررسي شدقارچها بطور روزانه 

  )٣(. الذكر تلقيح گرديد كه بعنوان شاهد درنظر گرفته شد
 ها ها برروي قارچ روش اثر ضد ميكربي الياف

و پس از   بطريقه اسلنت كشت داده PDAها آنها را در لوله محتوي محيط كشت  سازي قارچ جهت آماده 

براي اين . گردد سازي كشت قارچ انجام مي  روز براي كانديدا آلبيكنس آماده٣-٥ روز براي آسپرژيلوس نيجر و ٥-٧

 درصد را به لوله حاوي كشت قارچ اضافه كرده و با لوپ ١/٠ به ميزان ٨٠ليتر محلول توئين   ميلي٥/٢منظور ابتدا 

 با استفاده از الم توما اقدام به شمارش اسپورهاي قارچ قارچ در آن بصورت سوسپانسيون درآورده شد، و

درصورت لزوم نمونه را رقيق نموده و مجددًا شمارش اسپور . آسپرژيلوس نيجر يا شمارش سلولهاي مخمري گرديد

 )٣ (. آماده گرديد١/١ × ١٠٧ cfu/mlيا سلولهاي مخمري را انجام داده و سوسپانسيون ميكربي با 

 با روش رقت و شمارش در TERON 500براي بررسي اثر ضد ميكربي الياف، داراي ماده ضد ميكرب  

 ٥/٠را به ميزان ) ليتر  كلني در ميلي١/١ × ١٠٧(الذكر  ابتدا سوسپانسيون قارچي تهيه شدة فوق. پليت استفاده گرديد

 گرم به آن اضافه ٥/٠سريعًا الياف را به ميزان ليتر بافر فسفات استريل افزوده و   ميلي٥٠ليتر به ارلن حاوي  ميلي

گيري را انجام داده و با رقتهاي  عنوان زمان صفر اولين نمونه نموده و پس از مخلوط كردن سريع نمونه بالفاصله به

. شود  روز برروي شيكر اتوگذاري مي٥ تا ١ درجه سانتيگراد به مدت ٢٥-٣٠مختلف آنها را كشت داده و در دماي 

ها  ن با آزمايش فوق يك ارلن را بعنوان شاهد قارچ به بافر استريل فقط قارچ اضافه كرده و مشابه ساير ارلنهمزما

 )٣ (.  انجام شدPDA ساعت پليت كانت روي ٤٨ و ٢٤تهيه رقت در زمانهاي صفر، 
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  روش شستشو
به وزن ) ي آمونيومنوعي ازتركيب چهار ظرفيت (TERON 500اي از الياف داراي ماده ضد ميكربي  قطعه 

پاك وش ايران تهيه   درصد از صابون مايع با نام تجارتي پاك ساخت كارخانة٥/٠ گرم در ارلن حاوي محلول ٥/٠

 درجه سانتيگراد اضافه نموده و براي زمان صفر ٤٠± ٢  آلمان، كه در بن ماري به دماي Henkelشده با كيفيت 

هاي الزم آنرا در يك پليت استريل در كاغذ صافي استريل   آبكشيشستشو بالفاصله از آن خارج نموده و بعد از

 )٤ (.شود  درجه سانتيگراد جهت خشك شدن قرار داده مي٥٠گذاشته و در فور با دماي 

 دور در دقيقه مطابق روش فوق عمل نموده و اين بار در ارلن ٢٠٠ و ١٠٠براي شستشو يكبار با سرعت  

 درجه ٤٠دار در دماي  مگنت) هيتر(كننده  الكل استريل شده با استفاده از گرمحاوي محلول صابون، مگنتي كه در 

. گردد  دور برحسب آزمايش شستشو و مراحل آبكشي طبق روش ذكر شده تكرار مي٢٠٠ و ١٠٠سانتيگراد با دور 

هر بار شستشو كه  دور در دقيقه انجام يافت و بعد از ٢٠٠براي تهية الياف دو بار شسته شده، آزمايش فقط با سرعت 

گيرد و الياف يكبار  كشد، مراحل آبكشي با آب معمولي شير آب شهري و خشك شدن انجام مي  دقيقه طول مي٥

گردد و براي پنج بار شستشو نيز به همين روش به تعداد  شسته شده براي بار دوم مجددًا با همان روش شسته مي

تشو شده با آب و مايع صابون براي بررسي اثرات ضد ميكربي هاي شس پنج دفعه شستشو انجام گرفته است و الياف

 . هاي مورد آزمايش بكار رفته است آنها برروي قارچ

  هاي آماري هش و يا افزايش و روشمحاسبات درصد كا
 :ميزان درصد كاهش قارچها بر اثر مجاورت با الياف ضد ميكربي طبق فرمول زير 

A-B ×   درصد كاهش = ١٠٠ 
                    B 

 كار رفته ليتر محيط به  ساعت در يك ميلي٢٤تعداد كلني قارچها بعد از  = A: كه در آن

   B = ليتر محيط بكار رفته محاسبه گرديد تعداد كلني قارچها در زمان صفر در يك ميلي. 

 

ه اين منظور  صورت گرفت و بSPSSافزار  هاي مختلف توسط نرم دست آمده در آزمايش بررسي آماري نتايج به

ضمنًا . اي زوجي دانكن استفاده گرديد دار بين نتايج از روش آزمايشات مقايسه جهت بررسي وجود اختالف معني

 )٥(.محاسبه گرديده است) α = ٠٥/٠ يا ١/٠برحسب مورد % (٩٥كليه نتايج آماري با سطح اطمينان 

 

  نتايج و بحث
نواع الياف معمولي و داراي درصدهاي مختلف از و ا TERON 500نتايج تأثير مادة خالص ضد ميكرب  

 ٤٨ و ٢٤صفر و (در زمانهاي ) بدون الياف و مادة ضد ميكربي(و شاهد، %) ١٠٠و % ٦٠و % ٣٠(مادة ضد ميكربي 

 .آمده است) ١(در جدول ) ساعت
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لياف  نشان داده است، تعداد قارچها در زمان صفر در مجاورت شاهد و ا١همانطوريكه نتايج در جدول  

 ٢در جدول . داري ندارد گوناگون طبق روش آماري آناليز واريانس بكار رفته و مقايسات زوجي دانكن تفاوت معني

ليتر در مجاورت الياف گوناگون و شاهد مشخص  هاي قارچها در يك ميلي ميزان درصد كاهش و افزايش از كلني

و الياف معمولي و ) بافر فسفات قارچ(محيط شاهد گرديده كه قارچ آسپرژيلوس نيجر و كانديدا آلبيكنس در دو 

  و كانديدا آلبيكنس PTCC5011. دهند ولي قارچ آسپرژيلوس نيجر ميكرب افزايش نشان مي مادة آنتي% ٣٠+ الياف 

PTCC5027 كاهش نشان داده است ولي در % ٥٧/٩١و % ٥٧/٦٥ميكرب  مادة آنتي% ١٠٠+   به ترتيب در برابر الياف

با مقايسه با كارهاي . كاهش را نشان داده است% ٤١/٩٢مادة ضد ميكرب فقط كانديداآلبيكنس % ٦٠ + برابر الياف

  اثرات بهتري برروي كانديدا آلبيكنس نشان داده B. G. Joiner توسط Vincentگزارش شده در كتاب تأليف 

 )٤ (.است

صفر، (هاي مختلف  ز شستشو با سرعتهاي قارچهاي بكار رفته بعد ا كه ميانگين تعداد كلني) ٣(در جدول  

هاي آماري به روش مقايسات زوجي دانكن مشخص شد كه تعداد شستشوهاي  با توجه با بررسي)  بار٢٠٠ و ١٠٠

 . اثر بوده است هاي گوناگون برروي انواع الياف در روي اثرات ضد ميكربي آنها بي انجام شده با سرعت

 و W. Bender اند كه اين نتيجه با پژوهش ربي خود را حفظ نموده يعني الياف بعد از شستشو قدرت ضد ميك

 )٤ (.دهد   هماهنگي نشان ميVincentهمكارانش در كتاب تأليف 
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  گيري نتيجه
توان از خاصيت ضد قارچي الياف مزبور عليه قارچ آسپرژيلوس و كانديدا  با توجه به نتايج فوق مي  

 .ماند وده و حتي بعد از شستشو نيز اين خاصيت باقي ميآلبينكس استفاده نم
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