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 :هدیکچ

 قارچی عفونتهای درمان در آن از مدتهاست که آمینهاست آلیل گروه از قارچی ضد داروی یک تربینافین

 های گونه مواردی از مقاومت مشاهده و دارو این تمد طوالنی استفاده علت به. شود می استفاده ناخن

کاندیدیایی به این  دارو و راه اندازی تستهای ترکیب دارویی جدید ،این تحقیق با هدف استفاده از این 

 تکنیک  صورت  پذیرفت 

 بر براث میکرودایلوشن روش از استفاده با قارچی ضد داروهای همبست تکنیک تجربی مطالعه این در

 استفاده با یافته ها آنالیز و.گرفت قرار بررسی مورد اونیکومایکوزیس از شده جدا آلبیکنسهای ندیداکا روی

 . شد انجام آماری تکنیکهای از

 بر گرم میکرو 821-2 یعنی  MIC بررسی مشخص شد که تربینافین در محدوده وسیعی از  این در

قادر به مها رشد گونه   لیتر میلی بر گرم میکرو MIC 64-1 محدوده و نانو سیلور در محدوده  لیتر میلی

 های کاندیدا آلبیکنس هستند. 

با بررسی نتایج  حاصل از ترکیب دو داروی تربینافین و نانونقره مشخص گردید که  این همبست دارویی  

 راتذ از نسبت به یکدیگر دارای اثر سینرژیسمی   بر روی گونه های مورد نظر می باشند. لذا استفاده ا

 شود.  می پیشنهاد اونیکومایکوزیس درمان برای قارچی ضد موضعی داروهای ساخت در نقره نانو

  آلبیکنس دارویی،کاندیدا نانونقره،همبست تربینافین، کلید واژه ها:
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 مقدمه:

یزان بروز عفونتهای کاندیدیایی را به خود اختصاص طبق مطالعات انجام شده عفونتهای با علت کاندیدا آلبیکنس  بیشترین م

می دهند ،البته سایر گونه های کاندیدا نظیر کاندیدا گالبراتا ،کاندیدا تروپیکالیس  و کاندیدا کروزه ای نیز از عوامل مهم بروز 

را به عنوان  اییاین گونه های کاندیدیای نه چندان دور  ممکن است در آینده همچنینعفونتهای کاندیدیایی هستند. 

 ویژه به متداول قارچی ضد داروهای به اخیر ارگانیسمهایپاتوژنهای قابل توجه از نظر فوریتهای تشخیصی به حساب آورد. 

از طرفی با توجه به محدودیت داروهای اند و  داشته پایداری حساسیتهای مختلف دالیل به فلوکونازول ،مانند آزول ترکیبات

اخیر گزارش شده نسبت به بعضی از داروهای ضد قارچی  در اثر مصرف خود سرانه و طوالنی مدت  ضد قارچی و مقاومتهای

اثر هم بست دو داروی تربینافین و نانونقره روی کاندیدا آلبیکنسهای جدا شده از  سعی شد تا  این داروها ،در این تحقیق

از بین در این تحقیق امید آن داریم  نیک هم بست داروها با استفاده از تکگیرد ،همچنین اونیکومایکوزیس مورد بررسی قرار 

 (8811زینی و همکاران، )بیفتد. رفتن عوامل پاتوژن قارچی سریعتر و با قدرت بیشتری اتفاق 

 اهداف: 

 های دیستروفیکجدا شده از ناخن کاندیدا آلبیکنسهای تربینافین بر روی  MICتعیین 

 دیستروفیک هایناخن از شده جدا  آلبیکنسهای کاندیدا روی بر نانم نقره MIC تعیین

 های دیستروفیکجدا شده از ناخنکاندیدا آلبیکنسهای  تربینافین + نانونقره بر روی MICتعیین 

 های دیستروفیککاندیدا آلبیکنسهای  جدا شده از ناخنتربینافین + نانونقره و بر روی  FICتعیین  

 مقدمه: 

میکرومتر قطر دارند،برخی از این ارگانیزمها  8تا  2هستند که حدود یی به شکل کروی یا بیضی گونه های کاندیدا ارگانیزمها

 (.  8811زینی و همکاران،دی مورفیک بوده و تحت شرایط طبیعی مختلف می توانند به بیش از یک شکل رشد نمایند )

در طی آن ارگانیسم در شیار اطراف ناخنها  عفونتهای جلدی کاندیدیایی ،اونیکومایکوزیس شایعترین شکل است که ناز میا

 Langeناخنهای دست را موجب می شوند) عفونت اونیکومایکوزیس به(.و این عوامل بیشترین موارد ابتال 8کلنیزه می شود)

et al, Chi CC et al, Foster KW et al,2005,2006 ) 

وامل ابتدا به بافت نرم ناخن حمله کرده و در مرحله بعدی به در زمان ابتال عفونتهای قارچی ناخن با عوامل کاندیدیایی ،این ع

کراتین ناخن نفوذ می کنند. اونیکومایکوزیس کاندیدیایی اغلب ناخنهای دست را گرفتار می کند ، چراکه شرایط  داخل

 ,Gupta A et al)رشدشان به دلیل تماس با مواد قندی ،دتر جنتها،مانتیکور و خیس خوردگی مناسب تر است 

Surjushe et al, Chun DK et al, Daniel CR et al,2000,2007,2004,1989). 
جر به جدا شدن ناخن از بسترش مخمرها یکی از عوامل مهم بروز عفونتهای ناخن هستند و وجود صدمه ای که من

 (. 2002زینی و همکاران ، ،اونیکومایکوزیس را تشدید می کند)شود

درمانی ،ایدز،دیابت و...زمینه را برای بروز عفونتهای کاندیدیایی ناخن فراهم می کنند. عواملی مثل شیمی درمانی ،پرتو 

 همچنین وجود شرایطی که باعث رطوبت و خیسی ناخن به مدت طوالنی می شود نیز زمینه ابتال به عفونتهای قارچی ناخن

از آنجایی که اونیکومایکوزیس کاندیدیایی در  (.2008،گرامی شعار و همکاران 2008رهنمایی و همکاران  را فراهم میکند) را

افراد با ضعف سیستم ایمنی بروز میکند در خیلی از مواقع تشخیص آن وضعیت سیستم ایمنی فرد را مشخص میکند و حتی 

همچنین (.Yun –yliancyyang,2005)در افراد مبتال کمک کند  HIVدر چند مورد توانسته است به شناسایی عفونت 

که درصد مراجعه کنندگان به درماتولوژیستها را افرادی که از اونیکومایکوزیس رنج می برند تشکیل می دهند 5/8-5طبق آمار

 ر(.در طی عفونتهای کاندیدیایی ناخنی تغییر شکل ،تغیی Baran  R,1999درصد متغیر باشد) 8-2ن می تواند این میزا
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میگردد ،همچنین در پارونیشیا )آماس اطراف ناخن( با تهاجم ضخامت در بافت ناخنی مشاهده  رتغییر قوام و تغیی،رنگ 

 کاندیدا به نسوج اطراف ناخن ضایعات قرمز رنگ و تورم تا حدود یک سانتی متر از لبه ناخن ایجاد می گردد. 

 : روش بررسی 

 روشهای همبست داروها: 

 می شود دارای فواید زیر است:  روشهای همبست دارویی که در طی آنها از چند آنتی بیوتیک همزمان استفاده

 (حداقل مقاومت قارچها را به تاخیز می اندازد .8

همچنین تداخالت (ترکیبات آنتی بیوتیکی ممکن است اثرات هم افزایی مطلوب را در درمان عفونتهای قارچی تولید کنند. 2

تیک )اثر موجود زنده بردارو و یا اثر دارویی بین داروهای تجویز شده متداول می تواند در همپوشانی اثر فارماکوکینی

 فارماکودینامیک )اثر دارو بر ساختمان موجود زنده( تعریف می شود. 

زرگ در درمان دارویی ضد قارچی ،ضدباکتری و بتعیین خاصیت و شدت تداخالت داروشناسی به هم بست ،یکی از چالشهای 

 .(MD Jahnson et al  ,Dimlrlos P,2004,2003ضد سرطان است)

در صورتی که اثر هم بست دو دارو بیشتر از هنگامی باشد که دو دارو در همبست استفاده نمی شوند،داروها دارای اثر هم 

افزایی می باشند،اما اگر اثر این دو دارو کمتر از اثر هر دارو به تنهایی باشد ،به عنوان هم کاهی تلقی می شود.همچنین اثرات 

 ( است. additiveارو با داروی دیگر به عنوان اثر افزایشی )هم بست برابر ،یعنی اثر هر د

 فن آوری نانو تکنولوژی : 

فن آوری نانو واژه ای است کلی به تمام فن آوری های پیشرفته در عرصه کاری با مقیاس نانو اطالق می گردد. در فن آوری 

ه تفاوت دارد .و کوچک بودن اندازه مواد مورد توجه نانو نسبت به فن آوری های دیگر مقیاس مواد و ساختارهای  مورد استفاد

است و تفاوت عمده آن با سایر فناوریها وجود عناصر پایه در این فناوری است.اولین و مهمترین عنصر پایه نانو ذره است 

 ذرات فلزی،سرامیکی و ...مثل نانو  از مواد مختلفی .منظور از نانو ذره ذراتی با ابعاد نانو در هر سه بعد می باشد. و نانو ذرات 

همچنین نانو ذرات در تشخیص ترکیبات ژنتیکی در نمونه های زیستی ،و در درمان بیماری و در از بین بردن می باشند 

 . نیز کاربرد دارندباکتری ها و ویروسها 

 مواد و روشها: 

لوشنن بنراث تاییند شنده توسنط کمیتنه این مطالعه یک روش تجربی آزمایشگاهی بود و آزمایشهای دارویی به روش میکرودای

)حداقل غلظتی از دارو که از رشد قنارچ  MIC( انجام شد و جهت بررسی CLSIm27aاستاندارد بین المللی برای مخمرها )

 داروها بر روی گونه های کاندیدیایی مراحل زیر انجام شد:  FICممانعت می کند و 

 تهیه محیط کشت جامد و مایع-1

 ازپودرجامندمحیط گنرم 80 آن، بروشنورروی طبق( سابوروبراث) مایع کشت محیط تهیه برای: مایع تکش محیط تهیه( الف

 اینن. شنود تاحنل داده آب مقطرافنزوده وکامالتتکنان آن میلیلیتربه 8000 مدرج وبااستوانه مایرریخته ارلن ودرون راوزن کرده

 .  گردد تااستریله گذاشت دقیقه 85 مدت به سانتیگراد درجه 828 اتوکالودرحرارت داخل سپس ندارد. جوشاندن نیازبه محیط

 ارلنن ودرون کنرده ازپودرجامدراوزن گرم 65 مقدارآن، بروشورروی محیط،طبق این تهیه برای: جامد کشت محیط تهیه( ب

. شود فافوش تاحل داده حرارت وسپس داده وکامالتتکان افزوده آن مقطرروی میلیلیترآب 8000 مدرج ی وبااستوانه مایرریخته

 85 مندت سنانتیگرادوبه درجنه 828 درحنرارت) وآنهنارااتوکالو هارابسنته ودرلولنه کنرده بلنندمنتقل هنای لولنه آنرابه سپس

 . شود بسته تا شیبدارقرارداده سطح ازاتوکالوآنهارابرروی وپس نموده (دقیقه
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 :  دارویی محلول سازی آماده( 2

 این به. کردیم اضافه قطراستریلب  ممیلیلیترآ 80 نبه آ و وزن حساس راباترازوی پودر تربینافین از گرم میلی 0821/0 مقدار

 ازصنافی آزمایشنگاه درشنرایط سناعت وبعندازنیم آمند سنتبنه ددرمیلیلیتر میکروگنرم 8210 باغلظنت دارویی محلول ترتیب

(Millipore )گردد تاکامالتاستریل میکرومترگذرانده 22/0 قطر بامنافذبه.   

 . دستآمد لیتربه درمیلی میکروگرم 8210 غلظتبا دارویی حلولم شکل این به

 منایع کشنت میلیلیترازمحیط 2 با موردآزمایش ازداروهای هریک استوک میلیلیترازمحلولMIC،1وتعیین آزمایش انجام برای

 بنودیم کرده تهیهبالقکه  راثبسابور آنرابامحیط سپس. آمد دست رمیلیلیتربهب میکروگرم 821 نهایی وغلظتشد  رقیق استریل

 دست آمد. درمیلیلیتربه میکروگرم 8 تا 821 از سریال تاغلظت کردیم دیگررقیق لوله 7 در ترتیب به

 :  نانونقره دارویی محلول تهیه

 یعننی کنردیم مقطررقینق بودبناآبPPM4000درغلظنت راکه پارسی نانونصب ازشرکت شده خریداری کلوئیدیابتدا محلول 

 رابنه درمیلیلیترازمحلنول میکروگنرم 821 غلظت تایک یمکرد مقطرحل میکرولیترآب 2610 رادر ولمحل میکرولیترازاین 820

 لوله 1 در محلول لیترازاین درمیلی میکروگرم64تا5/0از سریال تاغلظتنمودیم  رقیق سابوروبراث آنرابامحیط سپس. دستآوریم

 .  دستآید به

 : رچیقا سوسپانسیون سازی آماده( 3

 سناعت 24 تنا 81 از وپنس داده کشنت مناسنب مخمری،ابتندامخمرهارادرمحیط ازقارچهایتلقیحی   نسیونسوسپا تهیه برای

 زیولنوژیفی سنرم حناوی داراسنتریل درپیچ لوله داخل وبه نموده داشتر ب آنس کمک هها بزکلنی ا ازیکی(  رشد فازلگاریتمی)

 20 ننننانومتروعبورنوری، 580 منننوج اسننپکتروفتومتر،درطول دسنننتگاه وباکمنننک شننده شنننیکریکنواخت وتوسنننط منتقننل

 سوسپانسنیونن بنراث میکرودایلوشن درروش. مندت آدسن بنه( CFU)880 سلول سلولی باتراکم مخمری درصد،سوسپانسیون

 . . شد رقیق مرتبه 8000 آن  تبدیل برای که درمیلیلیترنیازداشتیم سلول 680مخمری
 

 ا نانو نقره:ب ودرهمبستب تنهایی ازداروهابه هریکMICگیری ا ندازه روش

 1 رادر ربینافینت سریال ازرقتهای میکرولیترازهریک 50 ابتدا. شد استفاده شکلUای خانه 26 کارازمیکروپلیتهای این برای

 میکروگرم 8 ردیف ودرهشتیمن 821 ردیف موردنظر،دراولین دارویی غلظت ترتیب بدین. مجاورکردیم هما ب عمودی ردیف

 . درمیلیلیتربود

 به. )ریختیم میکروپلیت 80 و 2ردیفدر تنهایی ازهردارورابه  شدههیه ت سریال ازرقتهای ولیترازهریکمیکر 800 سپس

 تمام رابه قارچی میکرولیترازسوسپانسیون 800 درنهایت( وتربینافین فلوکونازول داروهای اثرغیرهمبست منظوربررسی

 شدویک درنظرگرفته منفی کنترل عنوان وبه شده تهریخ سابوروبراث محیط درآن فقط که چاهک غیرازیک به چاهکهاافزوده

 . درنظرگرفتیم مثبت کنترل عنوانبه  مخمری میکرولیترازسوسپانسیون 800 و سابوروبراث اریختنب راهم چاهک

 50 ابتدا. شد استفاده شکلUای خانه  26 نیز،ازمیکروپلیتهای انانونقرهب ازداروهادرهمبستب هریکMICگیری ندازها  جهت

 ردیف 1 رانیزدر انونقرهن کلوئیدی میکرولیترازمحلول 50 و درچاهکهاریخته افقی ردیف 1 از داروی تربینافین را در  یترازمیکرول

 ودرهشتمین 64 افقی ردیف موردنظرمادراولین داروی غلظت ترتیب این به. مجاورکردیمداروی تربینافین  درچاهکهابا عمودی

 25/0 و 82 ترتیبه ب عمودی ردیف وهشتیمن دراولین انونقرهن کلوئیدی محلول قتدرمیلیلیترور میکروگرم 5/0 افقی ردیف

 . میلیلیتربوددر  میکروگرم

. ریختیم میکروپلیت 80 و 2 ردیف درچاهکهای شده هیهسریال ت رادررقتهای نانونقره میکرولیترازداروومحلول 800 سپس

 فقطحاوی منفی منظورکنترله ب که اهکیچغیراز شدبه هاافزودهچاهک تمام به قارچی میکرولیترازسوسپانسیون 800 ودرنهایت

. ریختیم مخمری میکرولیترازسوسپانسیون 800 و سابوربراث م،محیطه مثبت کنترل درچاهک. بود. سابوربراث محیط
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 41 بعدازو شیکرانکوباتورگذاشته میکروپلتهاراداخل وسپسیم قراردادشیکر  روی دقیقه 5 تا 8 مدت وبه درمیکروپلتهارابسته

 . شد درنظرگرفته MICعنوان هب آن ومیانگین بارتکرارشد 8 هرمورد فرآیندبرای این. بررسی کردیم.  ساعت

 . تفسیرکردیم رااینگونه ونتایج آوردیم به دست فرمول داروراطبق اینFICسپس

150  FIC/  هم افزایی نسبی 

1 FIC  هم افزایی نسبی 

1 FIC  اثر افزایشی 

41  FIC بی اثر 

4 FIC هم کاهی 
 ساعت 22اثر تربینافین و نانونقره به تنهایی و در هم بست با یکدیگر بر روی ایزوله های کاندیدا آلبیکنس بعد از  (1جدول 

 گونه کاندیدا ردیف

MIC 
تربینافین به 

 تنهایی

MIC 
ینافین در ترب

 هم بست

MIC 
نانو نقره به 

 تنهایی

MIC 
نانو نقره در 

 هم بست

FIC اثر دارو 

 هم افزایی 0007 8 86 8 64 آلبیکنس 8

 هم افزایی 0081 8 1 1 821 آلبیکنس 2

 هم افزایی 0002 005 86 8 86 آلبیکنس 8

 هم افزایی 0088 4 86 8 86 آلبیکنس 4

 اییهم افز 0088 1 82 8 86 آلبیکنس 5

 هم افزایی 0002 005 86 8 86 آلبیکنس 6

 0075 2 1 4 1 آلبیکنس 7
افزایی اهم 

 نسبی

 0075 1 86 86 64 آلبیکنس 1
هم افزایی 

 نسبی

 هم افزایی 0088 005 1 8 4 آلبیکنس 2

 هم افزایی 0062 005 4 8 2 آلبیکنس 80

 هم افزایی 0021 1 82 8 82 آلبیکنس 88

 هم افزایی 0085 2 86 8 82 آلبیکنس 82

 هم افزایی 0021 8 82 86 64 آلبیکنس 88

 هم افزایی 0085 005 86 1 64 آلبیکنس 84

 هم افزایی 0006 8 82 8 82 آلبیکنس 85

 هم افزایی 0021 8 82 8 4 آلبیکنس 86

 هم افزایی 0002 8 82 8 86 آلبیکنس 87

 هم افزایی 0081 8 1 8 86 آلبیکنس 81

 0058 005 82 1 86 آلبیکنس 82
هم افزایی 

 نسبی

 هم افزایی 0088 8 4 8 86 آلبیکنس 20
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 ساعت در گونه های آلبیکنس مورد مطالعه 24تربینافین  و نانو نقره بعد از  MIC( میانگین 2جدول 

انحراف  مینیمم ماکسیمم دامنه

 استاندارد

 نوع دارو تعداد گونه میانگین

 تربینافین 20 4202 4008 2 821 826

 نانو نقره 20 8401 25088 1 64 56

 

 بررسی اثر داروها با استفاده از تحلیل اندازه های تکراری انجام شد.

 تغییرات وابسته به نوع دارو است. ( یعنیP<0.002با توجه به این تحلیل مشاهده شد که اثر دارو معنی دار است )

 

 
 ساعت 24( طبقه بندی داروها به دنبال آزمون توکی بعد از 3جدول

زیر مجموعه برای مقدار   

 0005آلفای برابر 

 

 2            8                       تعداد نمونه دارو

 34.8000  51 نانونقره

 42.9000  51 تربینافین

 34.8000  51 نانونقره

 42.9000  51 تربینافین

 680. 1.000 51 معنی داری

 

اختالف معنی داری بین تربینافین و نانو نقره وجود ندارد.به عبارت دیگر میانگین ساعت  41نتایج نشان می دهد که بعد از 

MIC . تربینافین و نانونقره با هم برابر است 

 
 ساعت 24تربینافین در هم بست با نانونقره بعد از   FIC( توزیع فراوانی 2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی اثر

 2/67 2/67 82 هم افزایی

 8/28 2/25 85 نسبی هم افزایی

 8/21 2/5 8 اثر افزایشی

 800 7/8 8 بی اثر

  800 51 کل
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 بحث و نتایج:

داروی تربینافین به تنهایی و در هم بست با نانو نقره بر روی مخمرهای بیماریزای کاندیدا رتحقیق حاضربا هدف بررسی تاثی

عه حاضر در خصوص بررسی اثر ضد قارچی نانو نقره بر روی گونه درمطالآلبیکنس جدا شده از نمونه های ناخنی انجام شد . 

میکروگرم بر میلی لیتر گزارش  1/84ره در کاندیدا آلبیکنس برابر با نانونق MIC، میانگین 2های کاندیدا طبق جدول شماره

میکروگرم در  8-25نانونقره برروی گونه های کاندیدا بین  MICو همکارانش  Kim Keuk jun در مطالعه شد همچنین 

 میلی لیتر است که با نتایج ما همخوانی دارد.

Barchiesiگونه  80 مطالعه ای براثرهم افزایی تربینافین بافلوکونازول وایتراکونازول برروی( ایتالیا) 8227 وهمکارانش درسال

ای تربینافین  %48 بافلوکونازول وای تربینافین  %40 کاندیداآلبیکنس به روش میکرودایلوشن انجام دادند،که به اثرهم افزایی

 (.81وایتراکونازول دست یافتند)

اثرهم افزایی داروی تربینافین رابه همراه ( تگزاس)  2002 وهمکارانش درسالSofia Pereaدربررسی دیگری

ن براث انجام گونه مقاوم کاندیداگالبراتابه روش میکرودایلوش 24 برروی وریکونازول،فلوکونازول،ایتراکونازول وپساکونازول

 ،تربینافین ووریکونازول %28 ،تربینافین وایتراکونازول %87 دادند،درصدهم افزایی حاصل ازهم بست تربینافین وفلوکونازول

 .گزارش شد % 82 ،تربینافین وپسوکونازول 88%

بافلوکونازول  یدرخصوص سنتزنانوسیلورازقارچهاوفعالیتشان درهمراه 2002 وهمکارانش درسالGajbhiyeدرمطالعه ای که

روی گونه های کاندیداآلبیکنس انجام دادندمعلوم شدکه این دودارودرهمبست بایکدیگر،دارای اثرهم افزایی برروی گونه های 

 کاندیدامی باشند.

انجام گرفته واثرضدقارچی ذرات نانونقره ( جمهوری چک) 2002 وهمکاران درسالAles Panacekدرمطالعه ای که توسط

های کاندیدابررسی کرده اند،معلوم شده که ذرات نانوسیلوراثربسیارقوی ضدقارچی رادرغلظت  رابرروی گونه

 دارند.8mg/Lحدود

در  FICگفت که بیشترین درصد  می توان  دارو ها در هم بست با یکدیگر FICدر خصوص بررسی  4با مقایسه جدول شماره 

 هم بست نانو نقره با تربینافین است.

 821تا 2یعنی بین   MIC که تربینافین در محدوده وسیعی از حاصل از این پژوهش مشخص گردید گیری کلی درنتیجه 

و  دارای فعالیت ضد قارچی هستند میکروگرم بر میلی لیتر    64تا MIC   1میکروگرم برمیلی لیتر و نانونقره در محدوده 

از گونه های کاندیدا اثر هم  % 2/67+ نانو نقره روی تربینافین حاصل از همبست این دو دارو نشان میدهد که    FICبررسی 

که این قضیه حاکی از انتخاب  کامال بی اثر بوده است.  آنها % 7/8و فقط روی  اثر افزایشی از گونه ها   % 2/25و روی افزایی

یت توصیه می شود از نانو به جای این ترکیب دارویی می باشد که چنین اثر افزایشی مطلوبی را در آن مشاهده نمودیم.و در نها

 نقره در ساخت داروهای ضد قارچی موضعی برای درمان اونیکومایکوزیس استفاده شود.
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