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  مقدمه
 از یناشـ  یقـارچ  يهـا  عفونـت  شیافـزا  ریـ اخ يهـا  سال در
 ضـعف  با مارانیب در ژهیو به طلب فرصت و زا يماریب يها قارچ

 بـا  يهـا  کیـ وتیب یآنتـ  لهیوس هب که یکسان مانند ،یمنیا ستمیس
 علـت  به ای و )1( دان شده درمان یطوالن مدت به گسترده فیط
 اسـتفاده  یمنیا ستمیس کننده فیضع يداروها از وندیپ افتیدر

 بـه  کـنس یآلب دایـ کاند ).3و2( تاسـ  شـده  مشـاهده  ؛انـد  نموده
 عنـوان  بـه  تـاکنون  طلـب،  فرصت يزا يماریب عامل کی عنوان
 یمعرف یقارچ عوامل ریسا به نسبت شده جدا گونه نیتر فراوان
 نقـص  با مارانیب در دایکاند يها گونه ریسا همانند و است شده

 يهـا  گونـه  .کند می جادیا کیستمیس يها عفونت یمنیا ستمیس
 مـاران یب یخـون  يهـا  عفونـت  عامل نیچهارم عنوان به دایکاند
 ریـ وم مـرگ  موجـب  و شده مطرح ها مارستانیب در شده يبستر

 شـده  کـا یآمر يهـا  مارسـتان یب در يبسـتر  مـاران یب از درصد40
 قادر خود یسلول وارهید ساختار به توجه با قارچ نیا ).4( است
 در و افتـه ی اتصـال  یرآلـ یغ و یآلـ  مختلـف  سـطوح  به تا است
 کـه  اسـت  داده نشـان  مطالعات .ابدی تجمع یکوتاه زمان مدت
ــا ســلول ــارچ يه ــوده در مســتقر یق ــ يهــا ت ــکاند یتجمع  دا،ی

 نشـان  خـود  از یضـدقارچ  عوامـل  و دارو بـه  يشـتر یب مقاومت
 نیـ ا ریـ تکث و رشـد  تجمـع،  از يریجلوگ منظور به لذا اند؛ داده
 و ییشناسـا  بـه  ازیـ ن یرآلـ یغ سطوح ای و بافت سطح در ها قارچ
 رشـد  کنتـرل  و مهار ییتوانا که بوده یضدقارچ عوامل یمعرف

  .)5( باشند دارا را یقارچ عناصر
ــا از ــداول يداروه ــورد مت ــتفاده م ــا اس ــ يبرمبن ــا  ان یپل ه

(polyene)  تـوان  یم گذارند؛ یاثر م ها قارچ یسلول غشاء برکه 
ــه ــیآمفوتر بـ ــر ،B نیسـ ــا آزول يتـ ــنظ هـ ــازول،ر یـ  فلوکونـ

 هـا  نینوکانـد یاک ایـ  پسـاکونازول  کونـازول، یور تراکونازول،یا
 .کـرد  اشـاره  نینـداالفونژ یآ و نیکـافونژ یم ن،یکسپوفونژمانند 

 تـداخالت  چون یمختلف عوارض اغلب یضدقارچ عوامل نیا
 از یبعضـ  خصـوص  در ناسازگار اثرات مانند تیسم و ییدارو

ــواع ــت را ان ــه )5-8( هداش ــر ک ــه منج ــت ب ــا مقاوم ــه مخمره  ب
  ).10و9( شوند یم یضدقارچ يها درمان

 هیـ عل شـدت  به که است یبیترک (GIC) اکسیدروي نانوذره
 یضـدقارچ  عامـل  کیـ  عنـوان  بـه  و داشـته  تیـ فعال ها يباکتر
 یکروبیضـدم  تیـ فعال بـه  توجه با نیهمچن .رود کار به تواند می

 در کاتترهــا و پروتــز ســطوح يرو وياکســیدر یپوششــ مــواد
و  Atmaca ).11( اسـت  موثر یکروبیضدم تیفعال از يریشگیپ

ــاران  ــرهمک ــدم اث ــ یکروبیض ــعل يدرویاکس ــهیا هی ــا زول  يه
 و سیدیـ درمایاپ لوکوکوسیاسـتاف  اورئـوس،  لوکوکوسیاستاف

 ریمقـاد  شامل براث نتونیمولره طیمح در نوزایآئروژ سودومونا
 یمعرف ياسپکتروفتومتر از استفاده با را يرو استات از یمختلف
ــ کــه يطــور بــه .نــدکرد  لوکوکوسیاســتاف بــر اکســیدروي راث

 سـودومونا  از شـتر یب سیدیـ درمایاپ لوکوکوسیاستاف و اورئوس
  ).12( بود نوزوایآئروژ

 یکمـ  توجه اکسیدروي نانوذره یضدقارچ اثرات به اگرچه
 از کیـ تیفتوکاتال يهـا  دترژنـت و همکاران  Steven یول ؛شده

ــ ــارچ و ییایــباکتر يهــا ونیسوسپانس  بــر را اکســیدروي یق
ــکاند ــه کنسیداآلبی ــیتع منظــور ب  ممانعــت غلظــت حــداقل نی

 و نـد داد قـرار  یبررسـ  مـورد  میسـد W 400 المـپ  با یکنندگ
شـد کـه    يریگ جهینت و شدند بیتخر قهیدق 120 از پس ها قارچ
 مهـار  يبـرا  يسـودمند  روش اکسـیدروي  کیتیفتوکاتال روش

  ).13( دباش می ها رچقا
Cassanho  ــا 2005و همکــاران در ســال ــارز ب  ســطوح یابی

 طیمحـ  در اکسـیدروي  هذر نـانو  بـا  شـده  داده پوشـش  يا شهیش
 کنسیداآلبیـ کاند هیـ عل يدرویاکسـ  – وگـانول یا و شگاهیآزما
 یشـگاه یآزما طیمح در را اثر نیشتریب يدرویاکس که ندافتیدر
  ).14( رددا وذره اکسیدروينان به نسبت کنسیداآلبیکاند هیعل

 و یاکلیشـ یاشر رشـد  يدرویاکسـ اي دیگـر مـاده    مطالعه رد
ــالمونال ــار را سـ ــرد مهـ ــدازه و کـ ــت و ذرات انـ  ذرات غلظـ

  ).15( بود ثرؤم سمیکروارگانیم رشد مهار زانیم در يدرویاکس
 دمـا  شیافزا با و همکاران نشان داد که Yamamotoمطالعه 

ــا یکربنــ يکــرو بــاتیترک یضــدقارچ تیــفعال  يدرویاکســ ب
 یضـدقارچ  تیفعال پودر غلظت شیافزا با بلکه ؛افتین شیافزا
  ).16( دکر دایپ شیافزا

 حوسـط  در میکروبـی  الیـه  ایجـاد  توانایی کاندیداآلبیکنس
 راسـت دا را پروتزهـا  و پزشـکی  تجهیـزات  در ویژه هب مختلف

اثر ضدقارچی نانو ذره اکسید  نییبه منظور تع این مطالعه ).12(
وي و عامــل ســدیم دودســیل ســولفات بــر مهــار رشــد ســویه ر

استاندارد کاندیـداآلبیکنس در مقایسـه بـا داروي فلوکونـازول     
  .شد انجام
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  بررسي روش
 پزشکی دانشگاه علوم این مطالعه آزمایشگاهی در دانشکده

 .انجام شد 1388مدرس طی سال  تربیت
  آزمون مورد يقارچ نمونه کشت
ــو ــتاندارد هیس ــکاند اس ــنسیآلب دای  يرو ATCC10231 ک

 24 مـدت  بـه  و شـد  داده کشـت  آگـار  سابورودکستروز طیمح
 ينگهـدار  گـراد  سـانتی  درجـه  28 يدما با انکوباتور در ساعت
 بـراي  یقـارچ  نمونـه  از ون،یانکوباسـ  مدت یط از پس .دیگرد
  .شد استفاده يمخمر ونیسوسپانس هیته

  دايکاند يمخمر سلول ونيسوسپانس هيته
 دایـ کاند يمخمر يها سلول ابتدا ونیسوسپانس هیته منظور به

 لـوپ  کمـک  بـه  آگـار  سابورودکستروز کشت طیمح سطح از
 )PBS=2/7( بافرفسفات تریل یلیم کی در و يآور جمع لیاستر

ــتر ــوط لیاس ــگرد مخل ــپس .دی ــط س ــار الم توس ــداد نئوب  تع
 تعـداد  بـا  ونیسوسپانس آن از و شمارش ونیسوسپانس يها سلول

  .دیگرد هیته تریل یلیم ره در سلول1×106
  روي اكسيد هنانوذر يساز آماده
 يه و بـرا یـ ته Merckاز شرکت  يساز استات رو شیپودر پ

 رتـ یل یلـ یم50با يرو استات گرم 5. سنتز نانوذره استفاده گردید
 درجـه  80 تحـرار  در و شـد  ختهیر ارلن در زهیونید مقطر آب

 هیاول حجم پنجم کی به تا دیگرد مخلوط ينحو به گراد سانتی
 درجـه  100±5 يدمـا  بـا  درفـور  را آن سـاعت  12 سپس .رسید
 در آن از پـس  .شود خشک جیتدر به تا یمداد قرار گراد سانتی

 قـرار  سـاعت  24 مـدت  بـه  گـراد  سـانتی  درجـه  300±20 يدما
  .شدند کامل ها ستالیکر تا دادیم

 روش انجـام  بـا  قـارچ  يرو عامـل  دو نیا تیحساس یبررس
 اســتاندارد تســت توســط عیمــا کشــت طیمحــ در يســاز رقــت

 شده پیشنهاد تست انجام براي .رفتیپذ صورت لوشنیکرودایم
ــت ــا رق ــف يه ــولفات   از مختل ــیل س  ، (SDS) ســدیم دودس

  .دیگرد هیته فلوکونازول و اکسیدروي
  اكسيدروي نانوذره رقت هيته

 از تریکرولیم 1-100 یمتوال يها رقت ابتدا تست انجام براي
 از اسـتفاده  با و هیته مقطر آب در اکسیدروي يدیکلوئ محلول

  .دیگرد لیاستر يکرومتریم 22/0 یسرنگ لتریف
  (SDS) تسولفا ليدودس ميسد دترژنت عامل رقت هيته

 گـرم  001/0-56/0 یمتـوال  يها رقت ابتدا تست انجام براي

تهیه شده از شـرکت  ( سدیم دودسیل سولفات دترژنت پودر از
Sigma (لتـر یف از اسـتفاده  بـا  و هیـ ته قطـر م آب تـر یل یلیم10در 
  .شد لیاستر يکرومتریم 22/0 یسرنگ
  فلوکونازول رقت هيته

ــدا ــرم 00128/0 ابت ــودر از گ ــازول پ ــته فلوکون ــده از ی ه ش
 و حـل  دیسولفوکسـا  لیمت يد تریل یلیم کی در Sigmaشرکت 

 سـپس  .گرفـت  قـرار  شـگاه یآزما يدمـا  در قـه یدق 30 مـدت  به
 هیته فلوکونازول از تریل یلیم در کروگرمیم 062/0-128 غلظت
 لیاسـتر  يکرومتـر یم 22/0 یسرنگ لتریف از استفاده با و دیگرد
 XRD آزمـون  از اکسـیدروي  بمناسـ  پراکنش دییتا براي .شد

  .دیگرد استفاده
  )XRD )X ray diffraction پراکنش

ــوازي یــک XRD روي در ــده پرتوم ــاي از ش ــعه پرتوه  اش
 و شده تابیده نمونه روي ترمآنگس 2-7 بین موج طول با ایکس

 λ= 2 d sin(θ) لفرمـو و  پـراش  براگ قانون برحسب نمونه در
. دباشـ  یم کریستالی فاز در اتمی سطوح فاصله d. افتد می تفاقا

 پـراش  زاویـه  از تابعی صورت به شده پراشیده که xپرتو شدت
θ2 بـراي  پـراش  الگـوي  ایـن  .شـود  یمـ  انـدازه  نمونـه،  براي و 

ــخص ــردن مش ــايفاز ک ــتالی ه ــه کریس ــدازه و نمون ــري ان  گی
 اسـت  ذکر به الزم .شود یم استفاده آنها ساختاري خصوصیات

 نیـاز  نمونـه  سـازي  آمـاده  به بوده و غیرمخربروشی  XRD که
  ).17(د ندار
ــيتع ــ ني ــکاند تيحساس ــبت کنسيداآلبي ــه نس ــانوذره ب  ن

 و فلوکونازول ، سديم دودسيل سولفات مهارکنندهاكسيدروي، 
  CFU)( شده جاديا يها يکلن دادتع نييتع

 نـانوذره  بـه  نسـبت  کنسیداآلبیـ کاند تیحساسـ  نییتع براي
 تـر یل یلـ یم بر کروگرمیم013/1-296 يها رقت ابتدا اکسیدروي

ــول از ــکلوئ محلـ ــانوذر يدیـ ــیدروي،نـ ــت ه اکسـ ــا رقـ   يهـ
سدیم دودسـیل   محلول از تریل یلیم بر کروگرمیم001/0 -56/0

ــولفات ــرا و س ــازول يب ــن فلوکون ــت زی ــا رق  062/0- 128 يه
 بـراي  و هیـ ته فلوکونـازول  محلـول  از تـر یل یلـ یم در کروگرمیم

 دایـ کاند مخمـر  1×106 مقدار سپس .شد ينگهدار حیتلق انجام
 ونیسوسپانســ از تــریکرولیم 10 مقــدار و شــمارش را کـنس یآلب

ــر ــریکرولیم 10 و يمخمـ ــول از تـ ــکلوئ محلـ ــانوذر يدیـ ه نـ
ــیدروي ــده ،اکس ــی  مهارکنن ــدیم دودس ــولفاتس  يدارو و ل س

ــازول ــه فلوکونـــ ــراه بـــ ــ تـــــریکرولیم 200 همـــ  طیمحـــ
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 يهـا  چاهـک  بـه  جداگانـه  صورت به را سابورودکستروزبراث
 يخطـا  از يریجلـوگ  کـردیم و بـراي   اضـافه  يا خانه 96 تیپل

  .کردیم تکرار بار سهرا  شیآزما نیا يکار
 قـرار  ونیانکوباس در ساعت 48 مدت بهرا  يا خانه 96 تیپل
 موردآزمـون  چاهـک  هـر  از ونیانکوباسـ  مـدت  از سپ .دادیم
 يسـابرو ( SC جامـد  طیمح يرو و برداشته تریکرولیم10 مقدار
 بـه  ریـ اخ يسـابورو  طیمحـ  .کردیم حیتلق )کلیکلرامفن يحاو

 یطـ  از پـس  و شـد  قـرارداده  ونیانکوباسـ  در سـاعت  48 مدت
شد  نیییتع CFU و شمارش حاصل يها یکلن تعداد روز 30-5

)18.(  
  کنترل منفيگروه 

در این مطالعه از یک گروه کنترل منفی استفاده شد کـه در  
ــه  آن  فقــط از ســویه قــارچی در محــیط سابرودکســتروزآگار ب

هاي حاوي سویه قـارچی   عنوان گروه شاهد در مقایسه با گروه
اکسیدروي، سدیم دودسـیل سـولفات و فلوکونـازول     و نانوذره

  .در محیط سابرو استفاده شد
  (MFC) يکشندگ غلظت حداقل نييتع

 از تـر یکرولیم10ر مقدا یکشندگ غلظت حداقل نییتع براي
؛ دینگرد مشاهده آن در قارچ رشد که ییها چاهک از هرکدام

 آن در کـه  یغلظتـ  نیکمتـر  و نمـودیم  اضـافه  SDA طیمحـ  به
  .دیگرد منظور MFC عنوان به ؛نشد مشاهده رشدي
 SPSS-16 زارشده با استفاده از نـرم افـ   يآور جمع يها داده

سـطح   .ل شـدند یـ ه و تحلیـ تجز اسـکوئر  يکا يآمار آزمونو 
  .در نظر گرفته شد 05/0داري کمتر از  معنی

  ها يافته
 مهارکننـده  دو بـا  لوشـن یدا کروبـراث یم انجـام  بـه  توجـه  با

 بـا  سـه یمقا در سـدیم دودسـیل سـولفات    و يرو دیاکس نانوذره

  :دیگرد حاصل لیذ جینتا فلوکونازول يدارو مثبت کنترل
 (MIC) کننـدگی از رشـد   حداقل غلظـت ممانعـت   محدوده

 و تـر یل یلـ یم بـر  کروگـرم یم 013/1-296 از يدرویاکس نانوذره
 بیـ ترت بـه  فلوکونازول يدارو و سدیم دودسیل سولفات يبرا
 کروگـرم یم 062/0-128 تـر، یل یلیم بر کروگرمیم0 /56/0-001
،  MIC50 ریمقـاد  ).ل یـک جـدو ( دیـ گرد نیـی تع تـر یل یلـ یم بر

MIC90  وMFC   ــده ــیدروي، مهارکننـ ــانوذره اکسـ ــدیم نـ سـ
یـک آمـده    جـدول  در فلوکونازولو داروي  دودسیل سولفات

ــبت کنسیداآلبیــکاند MFC ریمقــاد. اســت ه نــانوذر بــه نس
ــیدروي، ــده اکس ــولفات  مهارکنن ــیل س ــدیم دودس  يدارو و س
 بــــر کروگــــرمیم 1 و 01/0 ،15 بیــــترت بــــه فلوکونــــازول

  .دیردگ نییترتعیل یلیم
 اکسـیدروي  نانوسـاختارهاي  کریستالی ساختار یبررسبراي 

 و دیـ تول طیشـرا  بـه  توجـه  بـا  و دیگرد استفاده XRD روش از
ند شد تیزتر و ندیافت افزایش ها پیک شدت رشد، دماي افزایش

ــ يدار یمعنــآمــاري  اخــتالف). شــکل یــک(  يهــا گــروه نیب
  ).>05/0P(شد مشاهده منفی کنترل گروه و موردآزمایش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه اكسيدروياز نانوذرXRD  يشما:  ۱ شکل
 2θ( θبر حسب ( Xمحور ) XRD(کس يدر نمودار پراش پرتو ا

را نشان  يد روياکس يستاليکس با صفحات کريه برخورد پرتو ايزاو
کس يپرتو ا يشدت بازتاب(در نمودار  Yن محور يهمچن .دهد يم
که  است ييها هياوزدهنده  نشان )يستاليده شده به صفحات کريتاب

  .ط براگ صدق نموده استينه شده شرايشيشدت ب
 

  سديم دودسيل سولفاته ، مهارکنند)يدييمحلول کلو(ه اكسيدروي نانوذر MFCو  MICسه يمقا:  ۱ جدول
  آلبيكنس كانديدا استاندارد وشسو داروي فلوكونازول براي 

  محدوده غلظت  مهارکننده
  )ليتر ميکروگرم بر ميلي(

  MFCميزان  *** )ليتر ميکروگرم بر ميلي(MIC ميزان
  MIC50 * MIC90 *  )ليتر ميکروگرم بر ميلي(

  ۰۱/۰  ۰۰۷/۰  ۰۰۲/۰  ۰۰۱/۰ -۵۶/۰  سديم دودسيل سولفات
  ۱۵  ۸۸/۸  ۰۲۷/۲  ۰۱۳/۱ -۲۹۶  نانوذره اكسيدروي

  ۱  ۵/۰  ۱۲۵/۰  ۰۶۲/۰ -۱۲۸ فلوکونازول
  يدرصد از قارچ نسبت به گروه کنترل منف ۵۰رشد  يحداقل غلظت مهارکنندگ *
  يدرصد از قارچ نسبت به گروه کنترل منف ۹۰رشد  يحداقل غلظت مهارکنندگ **

  .نشد مشاهده رشدي که در آن يقارچ نسبت به گروه کنترل منف يکشندگ غلظت داقلح ***
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  کانديداآلبيکنس برو فلوکونازول سديم دودسيل سولفات  ،روياکسيد ذره نانو ضدقارچي اثر / ٦٨

  )۳۶پي در پي ( ۴شماره /  ۱۲دوره /  ۱۳۸۹زمستان  / گرگان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله

  بحث
در  يدروید کـه نـانوذره اکسـ   ین مطالعه مشخص گردیدر ا

ل سـولفات و فلوکونـازول   یم دودسـ یسه با مهارکننـده سـد  یمقا
سـه  یتـر در مقا یل یلـ یکروگرم بر میم 15 یقدرت کشندگ يدارا
ل ســولفات و یم دودسـ یتـر سـد  یل یلـ یکروگـرم بـر م  یم 01/0بـا  
  .تر فلوکونازول استیل یلیکروگرم بر میم کی

Yamamoto و Iida یات ضـدقارچ یخصوصـ  2003سال در 
جه یقرار دادند و نت یمورد بررس را يدرویاکس یبات کربنیترک

 يبـات کـرو  یترک یت ضـدقارچ یش دما فعالیگرفتند که با افزا
پودر ش غلظت یبلکه با افزا ؛افتهیش نیافزا يدرویاکس با یکربن
ــدر ا). 16( ه اســتددا کــریــش پیافــزا یت ضــدقارچیــفعال ن ی
از  يدرویاکسـ  يدییـ ش غلظـت محلـول کلو  یز با افزایق نیتحق
 ییایدیت ضـدکاند یـ تر فعالیل یلیکروگرم در میم 267تا  037/1

  .افته بودیش ینانوذره افزا
 267تـا  037/1نـانوذره از  يدییش غلظت محلول کلویبا افزا

افـت  یش یافـزا  ییایدیضـدکاند  تیتر فعالیل یلیکروگرم بر میم
ــ  ــان م ــه نش ــزا  یک ــا اف ــد ب ــانوذره یده ــ، ش غلظــت ن ت یخاص

ج بـا مشـاهدات   ین نتایابد که ای یش میافزا نیز ییایدیضدکاند
Douglas )19 (شتمطابقت دا. 

 دترژنـت  عامـل  بااکسیدروي  نانوذره سهیمقا قیتحق نیا در
 اثـر  µg/ml01/0 غلظـت  دادکـه  نشـان  سدیم دودسیل سولفات

 یضـدقارچ  يدارو و داشـته  مزبـور  يدایـ کاند رشـد  بر يمهار
 اثـر  µg/ml1 غلظـت  در )مثبـت  کنتـرل  عنـوان  به( فلوکونازول

سدیم  مهارکننده که است آن انگریبشت و دا یکنندگ ممانعت
 يدارو بـه  نسـبت  يتـر  يقـو  یقـارچ  ضد اثر دودسیل سولفات

وان اسـتفاده  تـ  می فلوکونازول يجا بهاز آن و رددا فلوکونازول
 مهارکننـده  دوایـن مطالعـه نشـان داد کـه      جینتا نیهمچن. نمود

ــه وابســته قیــطر از اکســیدروي و ســدیم دودســیل ســولفات  ب
 کنسیداآلبیـ کاند رشـد  کامـل  ایـ  ینسـب  مهـار  بـه  قادر غلظت،

 ارتبـاط  غلظـت  رییـ تغ بـا  مهاررشـد  زانیـ م بـا  و بـوده  استاندارد
  .دارد میمستق

 کی با يدرویاکس یضدقارچ اثر حاضر مطالعه در نیهمچن
 یشـگاه یآزما علـوم  در یعیوسـ  کـاربرد  کـه  کیونیآن دترژنت

 و بوده آب در حل قابلاً عموم ها دترژنت .دیگرد سهیمقا ؛دارد
 غشاهاي لیز امکان هیدروفیل و هیدروفوب هاي بخش داشتن با

 يرینفوذپـذ  تیـ قابل سـولفات  لیدودسـ  میسد .دارند را لیپیدي
ــز ــد يرو يادی ــا و یســلول رهوای ــطر از یتوپالســمیس ءغش  قی

ــتخر و کــردن دنــاتوره و هــا نیپــروتئ و دهایــپیل بــه اتصــال  بی

سـدیم   ادیز غلظت عالوه هب .دارد را ها نیپروتئ يبعد سه ساختار
ــر دودســیل ســولفات  موجــب و داشــته ســلول يرو تیســم اث

ــد بیــتخر  ســلول مــرگ جــهینت در و ســلول يغشــاها و وارهی
 تیـ فعال هـا  نیپـروتئ  بـا  دودسیل سـولفات  سدیمواکنش .شود یم

 – نیتـ یک ترانسـفراز  لیآسـ  ،ATPase مانند مختلف يها میآنز
سـدیم دودسـیل    کـه  ییآنجـا  از .کنـد  یم مهار زین را کلسترول
 سمیکروارگانیم يها نیپروتئ یکل بیتخر به تواند یم سولفات

 بــا يا ســهیمقا عامــل عنـوان  بــه آن از؛ بپــردازد زبــانیم بافـت  و
 کـه  شـد  مشـاهده توان اسـتفاده نمـود و    اکسیدروي می وذرهنان

 يرو سـدیم دودسـیل سـولفات    چـون  زیـ ناکسـیدروي   نانوذره
 الیـ کروبیم یآنتـ  مشـابه  اثـرات  يدارا هـا  سمیکروارگانیم غشاء
  ).15(ت اس بوده

ــهدر  ــاران  Zhang مطالعـ ــواصو همکـ ــدباکتر خـ  ییایضـ
 يدرویسـ اک نـانوذره  مرطـوب  روش از اسـتفاده  بااشریشیاکلی 

ــده اســت    ــی ش ــه در ).20(بررس ــر مطالع ــواص زیــن حاض  خ
ــکاند یضــدقارچ ــا کــنسیآلب دای  مرطــوب روش از اســتفاده ب

 قطر با و تریل یلیم بر کروگرمیم 15 غلظت با يدرویاکس نانوذره
 ذرات سـاختار  یبررسـ  و بـراي  دیـ گرد انجـام  کرونیم 48 ذره
 ذرات بـر  مطـابق  کیـ پ )یک شکل( XRD توسط يدرویاکس

  .دیگرد دییتا اکسیدروي
ــا در ــه نیـ ــا مطالعـ ــره بـ ــگ بهـ ــت از يریـ ــتاندارد تسـ  اسـ

 سـه یمقا در اکسـیدروي  یضدقارچ قدرت )18( لوشنیکرودایم
 يدارو( کنتـرل  گـروه  و سـدیم دودسـیل سـولفات    دترژنـت  با

 اکسـیدروي  ییایدیضدکاند توان .دیگرد سهیمقا )فلوکونازول
 سـه یمقا در و دیـ ردگ ثبت تریل یلیم بر کروگرمیم 15 غلظت در
 توان ) گرم یلیم10 کونازولیم( یضدقارچ عوامل از ياریبس با
 مقاوم یکروبیم هیال کی لیتشک به توجه با .است یمناسب اریبس
ــب( دارو بــه ــ ســطوح يرو )لمیوفی ــیغ و یآل  از ياریبســ و یرآل
 دنـدان  مپلنـت، یا کاتتر، انواع مانند یپزشک زاتیتجه و لیوسا

 بــه اکســیدروي نـانوذره  از یمصــنوع يهـا  چــهیدرو  یمصـنوع 
 در یآلــودگ زدودن در کننــده پــاك خــود عامــل کیــ عنــوان

 نیـ ا .گرفـت  بهـره  تـوان  مـی  یپزشک ابزار و سطوح از ياریبس
 و یصـنعت  يکاربردهـا  کیتیفتوکاتال تیخاص داشتن با نانوذره
 کــه آن ژهیــو بــه. دارد LDS و UV کاوشــگر چــون یبهداشــت
 در ، سـدیم دودسـیل سـولفات    لیـ قب از ییها دترژنت برخالف

 و داشته نقش زبانیم بافت و سمیکروارگانیم يها سلول بیتخر
 سـم یمکان بـا  صـنعتی  و پزشکی ابزار و وسایل در آن از استفاده

 تیـ ارجح سـم یکروارگانیم یسـلول  میتقسـ  چرخـه  یطوالن اثر
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  ٦٩ /و همکاران  حسيني صديقه سيده  

  )۳۶پي پي در ( ۴شماره /  ۱۲دوره /  ۱۳۸۹زمستان  / گرگان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله  

 خصـوص  در را يا گسـترده  و یآتـ  مطالعـات  شـته و دا کاربرد
  .طلبد یماکسیدروي  نانوذره

  گيري نتيجه
این مطالعه نشان داد که نانوذره اکسیدروي اثـر ضـدقارچی   

ــی ــته و م ــراي حــذف    داش ــبی ب ــه مناس ــوان گزین ــه عن ــد ب توان
ارتباط با وسـایل   حیطه پزشکی به ویژه در درکاندیداآلبیکنس 

  .استفاده گردد پزشکی
  قدرداني و تشكر
 یکارشناسـ  مـدرك  اخـذ  بـراي  نامـه  پایان حاصل مقاله این
 .بـود  سـیده صـدیقه حسـینی   خـانم   پزشـکی  شناسی قارچ ارشد

 یپزشـک  علـوم  دانشکده یپژوهش محترم معاونت از وسیله بدین
 سپاسـگزاري  مـالی  حمایـت  خـاطر  بـه  مـدرس  تیترب دانشگاه

دکتـراي   دپوریشـ ر رضا دکت ياز جناب آقا همچنین .گردد می
س کارشـنا  یرازق مریم ، خانمنانو مواد دانشگاه صنعتی شریف

و  دانشـگاه تربیـت مـدرس   مسؤول گروه قارچ شناسی پزشکی 
 یشـگاه یکارشـناس گـروه علـوم آزما    یئایـ ک محمدرضا يآقا

بـا مـا   ق یـ ن تحقیـ اانجـام   درکه  گرگاندانشگاه علوم پزشکی 
  .نماییم یمتشکر داشتند؛  يا مانهیصم يهمکار
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