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 ده يچک
 مقاومـت  ييتوانـا  بـا  باشـد کـه   ي ميمارستاني بيها تعفون  ازيف گسترده ايط جاديا در مهم پاتوژنک يلوکوکوس اورئوس ي استاف:هدف و نهيزم
ـ  از مکانيبات موثري نانو و ترکيد با استفاده از فناور   ي جد يها ابداع روش  .است  شناخته شده   باال يکيوتيب يآنت ـ ي ضـد م يهـا  سمي  ، مختلـف يکروب
ـ ي ضد متيخاص ي حاضر بررسقيهدف از تحق .باشد ين باکتر ي از ا  ي ناش يها يماري درمان ب  يبرا يتواند راهکار مناسب   يم ،  نـانوذرات نقـره  يکروب
   .باشد ي مي در مدل موشلوکوکوس اورئوسي از استافي ناشيه عفونت پوستيها بر عل ب آنيترکو  نيسيآل

ـ آل نـانوذرات نقـره،    يبرا) MBC (يو حداقل غلظت کشنده باکتر    ) MIC(ن مطالعه، حداقل غلظت ممانعت از رشد        يا  در :يروش بررس   و نيسي
  عفونت پوستي سر موش سوري۲۰در .  شدبر روي استافيلوکوکوس اورئوس تعيين    يلوشن،  ابر اساس روش تست حساسيت ماکرود      ها کيب آن تر

 عفونـت  در آن هـا  يـي  اثر هم افزاين دو به منظور بررسيب اي و ترکنيسيآلجاد شد و اثر نانوذرات نقره،   يلوکوکوس اورئوس ا  يبا استفاده از  استاف    
  .دي گرديصورت پماد بررس به يپوست

ـ ترت بـه لوکوکوس اورئوس ي استافي نانوذرات نقره بر روMBC و MICج نشان دادند که   ي نتا :ها افتهي  و MIC و ذره در ميليـون  ۵/۱۲و  ۲۵/۶ب ي
MBC بودند تريل يليکروگرم در ميم ۳۷/۲۱ و  ۶۸/۱۰ب  يترت به مذکور   ي باکتر يروبر   نيسيآل .MIC و MBCبـر   نيسيآلنقره و ب نانوذرات ي ترک

 ذره در ميليـون  ۲۵/۶، تـر يل يلـ يکروگـرم در م يم ۶۷/۲ و ذره در ميليون ۱۲/۳، تريل يليکروگرم در م يم ۳۳/۱ب  يترت لوکوکوس اورئوس به  ي استاف يرو
لوکوکوس ي از اسـتاف ياش نيها بر ضد عفونت پوست ب آني ترکييو اثر هم افزا  نيسيآل نانوذرات نقره،    يکروبي اثر ضد م   ي مدل موش  ي  مطالعه. بودند

  .د کرديياورئوس را تا
  .باشد يلوکوکوس اورئوس مي از استافي ناشيه عفونت پوستي علييافزا  اثر هميدارانانوذرات نقره و  نيسيآلب يدهد ترک يج نشان مي نتا:رييگ جهينت

   ذرات نقرهنانون، يسيآللوکوکوس اورئوس، ياستاف ،يعفونت پوست :دييکل واژگان
 

  مقدمه
 گرم مثبت و فرصت يک باکتري لوکوکوس اورئوسياستاف     

عنـوان   باشد که به   ي م يع در بخش سوانح و سوختگ     يطلب شا 
 و بافـت نـرم در سراسـر جهـان           ي عفونت پوسـت   يعلت اصل 

   اغلب ين باکتري ا ازي ناشيعفونت پوست.  شده استييشناسا
  
  
  

 شود و ممکن اسـت تـا   ي و آبسه شروع م   يي جز يها با جوش 
ـ درگد  ي شـد  يها عفونت هـا    عـضالت و اسـتخوان    ي کننـده  ري

 و  ابـد ي قلـب انتـشار      يهـا  چهيها و در   هيشرفت کرده و به ر    يپ
ـ . )١و ٢(ت شـود  يباعث انـدوکارد      لوکوکوسي اسـتاف نيهمچن

  
  
  

  ، واحد زنجاني علوم، دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشکدهيولوژيکروبيکارشناس ارشد م -۱
  ، واحد زنجانينشگاه آزاد اسالم، دايولوژيقات بيمرکز تحق اري، دانشيک پزشکيزي في تخصصيادکتر -۲
  ، واحد زنجاني، دانشگاه آزاد اسالميولوژيقات بي مرکز تحقارياستاد، ي شناسي باکتري تخصصيادکتر -۳
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  ن علـت عفونـت در نـوزادان تـازه متولـد           يتـر  عي شـا  اورئوس
ـ  افـراد پ   شده، يماران جراح يشده، ب  ـ ر و دچـار سـوء تغذ    ي ، هي

مارسـتان  ي در ب  يمـاران مـزمن بـستر     ير ب ي و سا  يابتيماران د يب
ها منجر بـه     کيوتيب يش از حد از آنت    ي ب ي  استفاده. )۳(باشد   يم

لوکوکوس ياسـتاف   يها هيسو در ييچند دارو  يها ظهور مقاومت 
ـ  گيکروبيبـات ضـدم   يامروزه ترک  .است  شده اورئوس  در ياهي

و بـا گـسترش     انـد     مـورد توجـه واقـع شـده        ي پزشک ي نهيزم
 و يياهـان شناسـا   ين گ ي از ا  يشتري، تعداد ب  ي عفون يها يماريب

. )۴(شـود   يها استفاده مـ   يماريها در درمان ب    بات موثر آن  يترک
 يـي  اهداف دارو ي که برا  ياهي گ يها ن عصاره يتر عي از شا  يکي

  ير بـا نـام علمـ      يسـ . ر اسـت  ي سـ  ي شـود عـصاره    ياستفاده م 
Allium Sativumدارديــيرف داروهاسـت کــه مــص  ، قــرن  .

ر جـدا شـده     ي از سـ   ۱۹۴۰ن بار در سـال      ي اول ين که برا  يسيآل
). ۵(باشد  ير مي سيکيولوژيبات بين ترکيتر  از فعاليکي است،

ـ  از ويارين مـاده در برابـر بـس     ي ا يکروبياثر ضد م   هـا،   روسي
ـ آل). ۶(ها گزارش شده اسـت       ها و انگل   ها، قارچ  يباکتر ن يسي
ـ    يپک  يصورت   ر تازه به  يدر س  . باشـد  ين مـ يش ماده به نـام آلئ
ـ ا جو ير با خردشدن    ي س ي سلول ي که غشا  يزمان ب يـ دن تخر ي

نـاز قـرار   يم آلين در تمـاس بـا آنـز       ي آلئـ  ي  ش مـاده  يشود پ  يم
ک يـ ل  ي تـشک  ين برا ي آلئ ييايميک واکنش ش  ي يرد و ط  يگ يم

شـود   يز مـ  يدروليـ د ه يسولف ين و دو مولکول د    يسيمولکول آل 
ـ بـات گـوگرددار ماننـد آل   ي ترککنش انيماحتماال  . )۷( ن بـا  يسي

ن يپـس يها مانند تر   سميکروارگاني م يها مي سولفور آنز  يها گروه
  .)٥(شـود    يهـا مـ    ير پروتئازها، باعث مهار رشد بـاکتر      يو سا 

ـ توسـط   انجام شـده     ي  در مطالعه  ان و همکـارانش در سـال       ي
 يهـا بـر رو   ن و بتاالکتـام يسيب آلي ترکيکروبي اثر ضدم ۲۰۰۷

 يلوکوکوس بررسـ ي اسـتاف يها  و گونه  نوزايس آئروژ سودومونا
هـا بـر     ن و بتاالکتـام   يسين آل ي ب ييافزا وجود اثر هم  ها    آن شد و 

ها نـشان دادنـد کـه      آن.)۸ (ها را ثابت کردند ين باکتر ي ا يرو
ــتفاده از آل ــاس ــانب ين دارايسي ــوارض ج ــدون  ي ع ــم و ب  ک

ـ ته بوده و فعال   يسيژن يآنت خـود   از يون کمـ يمونومدوالسـ يت ا ي

 خانم شهناز و همکـارانش      ي مشابه ي  عهدر مطال  .دهد ينشان م 
ـ آل نيب يقو ييافزا هم اثر  نشان دادند که   ۲۰۰۹در سال    ن در  يسي

 ضــدن بــر ين و اندوکــساسيپروفلوکــساسيب بــا سيــترک
ن نشان دادنـد    يهمچن). ۹(  وجود دارد  نوزايسودوموناس آئروژ 

ـ نکوماو بـا  نيسيـ ن آل ي ب يکروبيضد م   اثر ييکه هم افزا    و نيسي
.  وجـود دارد   لوکوکوس اورئوس ياستاف هيعل بر نيسيترومايکالر

دسـت   ل به ير و الکل آلل   ي روغن س  ييافزا  اثر هم  ۲۰۰۷در سال   
توسط چانگ و همکـارانش     مخمر ير، بر رو  ين س يآمده از آلئ  

 ييجـه گرفتنـد کـه هـر دو بـه تنهـا            ينتها   آند و   ي گرد يبررس
ب با هم اثر ي در ترکيول دارند  يکساني يکروبيت ضد م  يخاص
  ). ۱۰(دهنـد    ي از خـود نـشان مـ       ي قابـل تـوجه    يکروبيضد م 

 ي پزشک ي  نهي در زم  يعيطور وس  ز به يامروزه از نانوذرات نقره ن    
مطالعـات  . شـود  يهـا اسـتفاده مـ    کـروب يو جهت مقابله بـا م    

صـورت تمـاس    ت نانوذرات نقـره را بـه    يز عدم سم  ي ن ياريبس
ت ضـد  ينانوذرات نقره، خاص). ۱۱و ۱۲( اند د کردهيي تا يپوست

هـا از جملـه      ي از بـاکتر   يا ف گسترده يه ط ي عل يي قو يکروبيم
در سال . )١٣(دهند  ي از خود نشان م لوکوکوس اورئوس ياستاف

 يکروبيت ضد مي خاصييافزا نگ و همکارانش اثر همي پ۲۰۰۵
ــر رو    ــا را ب ــام ه ــره و بتاالکت ــانوذرات نق ــاشر ين    ياکليشي

ن و يلي ســيا نــشان دادنــد کــه آموکــسهــ آن.  کردنــديبررســ
 بـر  يتر ي قويياي اثر ضدباکتر ،همبا  ب  ينانوذرات نقره در ترک   

ـ اشر يهـا  سلول يرو   طـور    کـه بـه  يزمـان   نـسبت بـه    ياکليشي
عمل  سميمکان  که نيبا ا   ).۱۴(شوند، دارند    يجداگانه استفاده م  

  طــور کامــل بـه  هنــوز  هـا  کــروبي مينـانوذرات نقــره بـر رو  
جـاد  ي نقـره باعـث ا  يها وني احتماال ي است ولمشخص نشده 

هـدف  ). ۱۵(شوند   يها م  ي باکتر ي سلول ي در غشا  ييها بيآس
ـ ي اثر ضـد م    يق حاضر، بررس  ياز تحق   نـانوذرات نقـره،    يکروب

 از ي ناشــيهــا بــر ضــد عفونــت پوســت آن بيــو ترک نيسيــآل
  يصـورت پمـاد در مـدل موشـ        بـه لوکوکوس اورئـوس    ياستاف

  .باشد يم
  



 عفونت پوستي نانوذرات نقره برو  آليسيناثر  
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  يروش بررس
. دـباشـ  ي م يا هـمداخل -يربـ تج ي  يك مطالعه   ن مطالعه يا     
 لوکوکوس اورئـوس ياسـتاف  استاندارد  ي  هيسون مطالعه   ي ا يبرا

ATCC 29213  دانــشگاه آزاد يولــوژيقــات بيمرکــز تحقاز 
   مـاده  ي سـر مـوش سـور      ۲۰ تعداد   نيهمچن. شده  ي ته زنجان

ـ تو پاسـتور ا  ي از انـست   يا هفتـه  ۸ تا   ۶ ـ ران خري ـ گرد يداري . دي
 بـا  ذره در ميليـون    ۴۰۰۰ون نانوذرات نقره با غلظت    يسوسپانس

، تهران،  NANOCID از كمپاني Nano Colloidنام تجاري 
 درر،  ين از سـ   يسيـ دست آوردن آل    به يبرا.  شد يداريخرران  يا

 خـشك گـراد    ي سـانت  ي  درجـه  ۵۵ دمـاي  در و خرد سير ابتدا
 آب تـر يل يليم ۲۰ سير پودر از گرم ۸ به آسياب از بعد. ديگرد

  دمـاي بـا    اولتراسونيك حمام در دقيقه ۵ مدت به وشد   اضافه
 اتاق دماي در دقيقه ۳۰ مدت به سپس وگراد  ي سانت ي درجه ۴

 ،)g۲۰۰ در دقيقـه  ۳۰( وژيفيسانتر از پس. )۱۶ (شد داده قرار
ـ يم ۲۵ بـا  رويي مايع ازتر  يل يليم ۱۰  اسـيد  محلـول  از تـر يل يل

ــك ــانول و فرمي ــوط مت ــددا و مخل ــانتريفوژ مج ــگرد س   دي
 در موجـود  آليـسين  ميـّك مقدار محاسبه). g۲۰۰ در دقيقه ۵(

 بـاال  كارايي با كروماتوگرافي روش به شده استخراج ي عصاره
(HPLC)  شـركت  توسـط  فارماكوپـه  بـريتيش  در شـده  ذكـر 
 بوتيـل  از داخلي استاندارد براي. گرفت انجام كوثر داروسازي

ـ يم در گرم يليم ۲۰ (BPB) بنزوات پاراهيدروكسي  در تـر يل يل
 مقدار و ديگرد استفاده آب و متانول از مساوي حجم ليتر يك
شد محاسبه زير فرمول با آليسين يكم:   
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:S1 نيسي آلير منحنيسطح ز  

:S2 بنزوات يدروکسيل پاراهي بوتير منحنيسطح ز    
:m1 گرم حسب بر آزمايش مورد ي ماده مقدار 

:m2 بنزواتيدروکسيل پاراهيمقدار بوت   
  

ــه ــور ب ــيتع منظ ــداقل ني ــت ح ــار غلظ ــده مه ــد ي کنن   رش
(MIC) Minimum inhibitory concentration غلظت و حداقل 

، نيسيآل) MBC)  Minimum bactericidal concentrationکشنده 
لوشـن  ياها از روش بـراث ماکرود  ب آنينقره و ترک ذرات نانو

 ساعته بـر    ۲۴هاي    هاي حاصل از كشت     از كلوني . داستفاده ش 
 يولــوژ يزينتــون آگــار، در ســرم ف   يروي محــيط مــولر ه 
ــر  ــفارلنــد ته مــک  ۵/۰سوسپانــسيوني براب كــدورت . ه شــدي

ـ  رقيـق گرد   ۱:۳۰۰مك فارلند به نـسبت       ۵/۰باكتريايي   د تـا   ي
 و MICن يـي  تعيبـرا  . شودml/ CFU۵۱۰×۵ها  تعداد باكتري

MBC  ،۳۷/۲۱،  ۷۵/۴۵،  ۵/۸۵،  ۱۷۱ يهـا  ظـت بـا غل   نيسيآل ،
ــر ي م۳۳/۰، ۶۶/۰، ۳۳/۱، ۶۷/۲، ۳۴/۵، ۶۸/۱۰ ــرم بــ کروگــ

، ۵۰،  ۱۰۰،  ۲۰۰،  ۴۰۰ يها تر و نانوذرات نقره با غلظت     يل يليم
ـ  و ترک  ذره در ميليون   ۷۸/۰،  ۵/۱،  ۱۲/۳،  ۲۵/۶،  ۵/۱۲،  ۲۵ ب ي

 ذکر شده از هـر دو، در        يها و نانوذرات نقره با غلظت     نيسيآل
لوکوکوس ياسـتاف  .ديه گردينتون براث تهيمولر هط کشت يمح

 کـشت  يهـا  طي بـه محـ  ml/CFU ۵۱۰×۵با غلظـت   اورئوس
ـ ، نانوذرات نقره و ترک نيسيآل مختلف از    يها  غلظت يدارا ب ي

ک يـ ش ي آزمايدر هر سر  . و نانوذرات نقره اضافه شد     نيسيآل
ـ  که فاقـد ترک    در نظر گرفته شد     کنترل ي  عنوان لوله  لوله به  ب ي
 سـاعت  ۲۴ مدت به ها سپس لوله.  مورد نظر بوديکروبيضد م

. گـراد انکوبـه شـدند    ي سـانت ي  درجه۳۷ يدما با انکوباتور در
 هـا  از لولـه  کي هر داخل عيما  ازMBC و MICن يي تعيبرا

 از آنس استفاده با و برداشته سمپلر از استفاده با تريکروليم ۱۰۰

ـ  آگـار  نتـون يه مـولر  کـشت  طيروي محـ  بـر  لياستر طـور   هب
 ط انکوبهيدر همان شرا ساعت ۲۴ مدت بهو پخش  کنواختي

 مورد يکروبيب ضد ميترک نييپا هاي غلظت از لوله نياول .شد
 عنـوان  بـه  بود باکتري رشد از يناش کدورت فاقد ش کهيآزما

 شي مورد آزماي ماده هاي غلظت از لوله نياول  وMICغلظت 
 شده اضافه هاي کتريبا هياول مقدار از  درصد۹/۹۹ها  آن در که

ـ  از  از  درصـد ۱/۰تنهـا   کـالچر  سـاب  در و بودنـد  ن رفتـه يب

   MBCغلظــت  عنــوان بــه بودنــد رشــد کــرده هــا بــاکتري
  .)۱۷و ۱۸( شـد  تکـرار  بـار  ۳ فوق مراحل تمام .ديگرد نييتع

، نـانوذرات  نيسيآل ي اثر درمانيمنظور بررس   به يوانيدر مدل ح  

 %آليسين = 
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ــره و ترک ــنق ــر رو ب آني ــا ب ــت پيه ــت عفون ــيوس از  ي ناش
 ۸ تـا    ۶ مـاده    ي سر موش سور   ۲۰،  لوکوکوس اورئوس ياستاف
 يهـا  جاد پماد ي ا يبرا. م شدند ي تقس يي تا ۵ گروه   ۴ به   اي  هفته
ـ عنـوان پمـاد پا     بـه آمـاده   ن  ياوسرپماد  ، از   يدرمان ه اسـتفاده   ي
مار با پماد ي، گروه دوم تنيسيآلمار با پماد   يگروه اول ت  . ديگرد

ـ مـار بـا پمـاد ترک      يسوم ت نانوذرات نقره، گروه     ـ آلب  ي و  نيسي
عنـوان گـروه کنتـرل درنظـر        نانوذرات نقره و گروه چهارم بـه      

ـ     يدر شـروع آزمـا    . گرفته شـدند    ،يهوشـ  يش جهـت انجـام ب
لـوگرم  ي هـر ک يگرم به ازا يلي م۵۰(ن ي کتام يمخلوط دو دارو  

صورت  به)  هر گرم وزنيگرم به ازا   يلي م ۵(ن  يالزيو زا ) وزن
جـاد زخـم   ي ا يسپس برا . ق شد يها تزر  موش به   يداخل صفاق 

ـ (متـر   ي سـانت ۱ به طول    ياريش جـاد شـد و   يا)  درميدرم و اپ
بـه محـل   ) ml/ CFU۸۱۰×۵/۱ (يم مک فارلند باکتريمقدار ن

طور   روز فرصت داده شد تا محل زخم به      ۲. ديزخم وارد گرد  
 شدن محـل    يپس از دو روز از عفون     ). ۱۹( شود   يکامل عفون 

 از يوجود ترشحات چرک(، درمان شروع شد ها زخم در موش
ـ  مولوکوکوس اورئـوس ياسـتاف محل زخم و کـشت مثبـت      د ي

 درمـان  ين صورت که بـرا  يبه ا ).  شدن محل زخم بود    يعفون
ن بـا  يک گـرم پمـاد اوسـر   ي، نيسيآل گروه درمان با  يها موش
ـ يگرم بر م   يلي م ۱۷۱با غلظت ( نيسيآلتر  يکرولي م ۲۰۰ ) تـر يل يل
ک گـرم پمـاد   يمار با نانوذرات نقره يروه ت  گ يبرا. ب شد يترک

ذره  ۴۰۰۰با غلظت  (تر نانوذرات نقره    يکرولي م ۲۰۰ن با   ياوسر
، مقـدار  يي گروه هم افزاين برايهمچن. ب شديترک) در ميليون 

ـ آلتـر   يکرولي م ۲۰۰ن بـا    يک گـرم پمـاد اوسـر      ي  ۲۰۰و   نيسي
ب شد و ي ذکر شده، ترکيها تر نانوذرات نقره با غلظتيکروليم

ن ي تـسک يبـرا . ن استفاده شـد   ي گروه کنترل تنها از اوسر     يراب
ن در  يدوکائيحس کننده ل   ي ب ياز دارو  نيسيآل از   يسوزش ناش 

هـا بـا    مـار مـوش  ي روز پس از ت۲. ديمحل درمان استفاده گرد  
، ) کردن زخم  ين روز بعد از عفون    يچهارم( مورد نظر    يپمادها

 ۲و بـه   يريـ گ ل نمونـه يله سـوآپ اسـتر  ياز محل زخم به وس  
نتـون بـراث موجـود در لولـه        يط کـشت مـولر ه     يتر مح يل يليم

 ي  درجــه۳۷ ســاعت در انکوبــاتور ۱۲ش منتقــل و تــا يآزمــا
ــه۱۲بعــد از . شــد گــراد انکوبــه يســانت  يهــا  ســاعت، از لول
 يهـا  ها، رقت  يمنظور قابل شمارش کردن باکتر      به يريگ نمونه

ن آگار کشت نتويت مولر هيه شد و در پلي ته ۱۰-۶و  ۴-۱۰،۵-۱۰
تـر از هـر رقـت       يل يلي م ۲/۰ن صورت که    يبه ا ). ۲۰(داده شد   

نتـون  ي مولر ه  يل حاو يت استر يتوسط سمپلر برداشته و در پل     
خته شـد و بـه روش       ير)  سلسيوس ي   درجه ۴۴ يدر دما (آگار
ساعت در  ۲۴کنواخت پخش شد و به مدت يت به طور يپورپل

ـ گردانکوبـه    درجه سلـسيوس ۳۷ يانکوباتور با دما   سـپس  .دي

  CFU/mlصـورت  ج بـه يرفت و نتايپذ ها انجام يکلن شمارش
  ).۲۱(گزارش شد 

 و SPSS 19 يافـزار آمـار   ن مطالعه با نـرم يج حاصل از اينتا
ـ  مورد تحل  ANOVA يآزمون آمار  ـ در ا . ل قـرار گرفـت    ي ن ي

 . در نظر گرفته شد>۰۵/۰Pآزمون 

 
  ها افتهي
ـ ترکو قـره  ن، نـانوذرات ن يسيآل MBC و   MICزان  يم      ب ي
در  لوکوکوس اورئـوس ياستاف يو نانوذرات نقره بر رو     نيسيآل

  . شده استآورده ۱ جدول
 
 

  لوکوکوس اورئوسي استافيب آن ها بر روي نانوذرات نقره و ترک،نيسي آلMBC و MICج ينتا: ۱ جدول
MBC MIC يکروبيماده ضدم  

μg/ml ۳۷/۲۱  ppM ۶۸/۱۰   نيسيآل  
ppM ۵/۱۲  ppM ۲۵/۶  ذرات نقره نانو 

ppM ۲۵/۶ ، μg/ml۶۷/۲  ppM ۱۲/۳، μg/ml ۳۳/۱   نقره ذرات نانو و نيسيآل بيترک 



 عفونت پوستي نانوذرات نقره برو  آليسيناثر  
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و نانوذرات نقره    نيسيآلج مشخص نمود که     ي نتا يل آمار يتحل
ـ ي اثر ضد م   ي دارا ييبه تنها  لوکوکوس ي اسـتاف  ي بـر رو   يکروب

و نـانوذرات نقـره      نيسيآلب  ين ترک ي همچن .باشند يماورئوس  
  . باشد ي مذکور مي باکتري بر رويياثر هم افزا يدارا

در روز دوم پـس از شـروع    هـا    ي، تعداد باکتر  يوانيدر مدل ح  
  شدنييتع CFU/mlها بر حسب  ن آنيانگيدرمان شمارش و م 

  همان طور که مشاهده .  آورده شده است۲که در جدول 
  

ـ     يها يشود تعداد باکتر   يم  بـا   يدار ي گروه کنترل اختالف معن
ـ . >P)۰۵/۰(هــا دارد  گــروههمـه   سه تعــداد يــ بــا مقاياز طرف
ـ آل درمـان بـا      يهـا   شمارش شده در گـروه     يها يباکتر ، نيسي

جه يتوان نت يم نيسيآلب نانوذرات نقره و ينانوذرات نقره و ترک  
 بـر   يـي  اثـر هـم افزا     ين دو مـاده دارا    يـ ب ا يـ گرفت کـه ترک   

باشد  ي م لوکوکوس اورئوس ياستاف از   ي ناش يضدعفونت پوست 
)۰۵/۰(P <.  

  يواني در مدل حلوکوکوس اورئوس شمارش شده دو روز بعد از درماني استافيها ين باکتريانگيم: ۲ جدول
 شمارش شده در دو روز لوکوکوس اورئوسياستاف يها ين تعداد باکتريانگيم ي درمانيها گروه گروه

  CFU/ml مار بر حسبيبعد از ت
 نيانگيم ±اريانحراف مع

  ۲۵۱×۱۰۷±۳۴۹×۱۰۶ کنترل ۱

 ۸۵۰×۱۰۵±۷۲۳×۱۰۴ نيسيآل ۲

  ۸۱۹×۱۰۴±۹۱۶×۱۰۳ نانوذرات نقره ۳
 ۶۴۷×۱۰۳±۸۹۶×۱۰۲  نيسيآلب نانوذرات نقره و يترک ۴

 
   بحث

 شـناخته شـده   ي امروزه به علت آثار جـانبي و ناخواسـته             
، استفاده از مواد گياهي و طبيعـي  ييايميشبسياري از داروهاي  
اثـر  . رد توجـه قـرار گرفتـه اسـت        ها مـو   جهت درمان عفونت  

 ي بـر رو   ر و نـانوذرات نقـره، قـبال       ي س ي   عصاره يکروبيضدم
 شـده  ي بررسيشگاهيط آزماي در مح  لوکوکوس اورئوس ياستاف

 اثـر ضـد   ي بـر رو يا چ مطالعـه  ي تاکنون ه  يول. )۷-۱۳(است  
صورت پماد  ها به ب آن ي، نانوذرات نقره و ترک    نيسيآل يکروبيم

ـ  بر عل  يموضع لوکوکوس ي اسـتاف  ازي ناشـ ي پوسـت  ه عفونـت  ي
براسـاس مطالعـات انجـام شـده        .  انجام نشده اسـت    اورئوس

ـ يت ضـد م  ي خاصـ  ييتنها به نيسيآل ـ يفي ضـع يکروب  ي دارد ول
 توانـد اثـر   يب شـود، مـ  يگر ترکي ديکروبي با عامل ضدم  يوقت

بـه   MBC و  MICنيـي  تعجينتـا .  از خود نـشان دهـد  يخوب

ـ ر نشان داد کـه ترک  حاضي لوشن در مطالعهيروش ماکرود  ب ي
ن عوامـل  يـ ن و نانوذرات نقره نـسبت بـه هـر کـدام از ا       يسيآل

ــب يکروبيت ضــدمي خاصــي دارا،ييتنهــا بــه ــر رو يشتري  يب
 آمده  دست هبج  ينتا. )۱جدول  ( باشد ي م لوکوک اورئوس ياستاف

ـ  ن )۲جدول  ( يواني مدل ح  يشات انجام شده بر رو    ياز آزما  ز ي
ـ آلدهد که    ينشان م  صـورت پمـاد    رات نقـره بـه  و نـانوذ   نيسي
لوکوکوس ياسـتاف  شـده توسـط    ي در بهبود زخم عفون    يموضع

ــوس ــوده و اورئ ــوثر ب ــه م ــا ب ــر ضــدميدارا ييتنه  يکروبي اث
ـ . باشـند  يم ـ  م ي  سهيـ ن مقا يهمچن  يهـا  ين تعـداد بـاکتر    يانگي

ب يدهد که ترک ينشان م روز پس از درمان  ۲شمارش شده در    
 از اثر  يشتري ب يکروبيد م  اثر ض  يو نانوذرات نقره دارا    نيسيآل

ــدام از آن  ــر ک ــر رو  ه ــا ب ــت يه ــت پوس  از ي ناشــي عفون
  جـداول  در کـه  يطور همان .دباش يماورئوس   لوکوکوسياستاف
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 ذرات نـانو  با نيسيآل يسمينرژيس است شده هيارا جينتا ۲ و  ۱
 و MIC بـه  مربـوط  کـه  ۱ جـدول  در. شود يم مشخص نقره

MBC نقـره،  نانوذرات و نيسيلآ از توام ي  استفاده در باشد يم 
 بـر  کروگـرم يم ۶۸/۱۰ از MIC يبرا ازين مورد نيسيآل غلظت

ـ يم بـر  کروگرميم ۳۳/۱ به تريل يليم  از  MBC يبـرا  و تـر يل يل
 تـر يل يليم بر کروگرميم ۶۷/۲ به تريل يليم بر کروگرمي م ۳۷/۲۱
ـ ي. اسـت  دهيرس ـ  حـدود  تـا  کـاهش  يعن  يبـرا  و هـشتم  کي

 در ۱۲/۳ بـه  ذره در ميليون   ۲۵/۶ از ريمقاد نيا نقره نانوذرات
MIC    ي برا ذره در ميليون   ۲۵/۶ به   ۵/۱۲ و از MBC  دهيرسـ 
ـ  نقره نانوذرات ريمقاد دوم کي تا کاهش يعني است  نيهمچن

ــا در ــ جينت ــده از آزما هب ــت آم ــدس ــدل حشي ــات در م   يواني
 تعـداد  نقـره  ذراتونـان  و نيآلـس  توام استفاده در ،)۲جدول  (

ـ آل بـا  ي  سهيمقا در ها يباکتر  در و يبرابـر  ۱۰۰ کـاهش  نيسي
ـ ا که اند داشته يبرابر ۱۰ کاهش نقره نانوذرات با ي  سهيمقا  ني

ـ ا تـوام  اسـتفاده  در ها يباکتر ريچشمگ کاهش ديمو زين  دو ني
ـ نرژيس يمعنـا  به و ماده ـ  سمي ـ در ا . )۲جـدول    (باشـد  يم ن ي

ش پـس از گذشـت دو مـاه از          ي مورد آزمـا   يها ، موش مطالعه
ا زخم يعه يچ نوع ضايالمت کامل بدون داشتن هش در سيآزما
ـ بردنـد کـه ا     ي به سر م   ير جلد ي و ز  يجلد ن مطلـب نـشان     ي

ـ   ي بهبود ي  دهنده ن رفـتن کامـل عفونـت در اثـر     ي کامل و از ب

تـوان   ين و نانوذرات نقره بوده است که م    يسين آل يسم ب ينرژيس
ـ  نير جلـد ي زييايون باکتريزاسيگونه کلون  چيجه گرفت ه  ينت ز ي

  . استبوده  نمانده يمحل عفونت باقدر 
ـ  کـه ترک دادن مطالعه نـشان  يج ايدر مجموع نتا   ب نـانوذرات  ي

ـ     ي، م نيسيآلنقره و     ين رفـتن عفونـت پوسـت      يتواند باعث از ب
دوار بـود  يتوان ام ي مو شود لوکوکوس اورئوس ي استاف  از يناش

ن يان از   ي در بال  يلي تکم يها شينده بتوان با انجام آزما    يتا در آ  
اسـتفاده  در انـسان     ي پوسـت  يهـا   جهت درمان عفونت   بيرکت

 .نمود

  
  رييگ جهينت

 يو نانوذرات نقـره دارا  نيسيآلب  يدهد ترک  يج نشان م  ينتا     
لوکوکوس يسـتاف ا از   ي ناشـ  يه عفونت پوست  ي عل يياثر هم افزا  

 .باشد يم يدر مدل موش اورئوس

  
  ر و تشکريتقد
 و ولـوژي يب قـات يتحق مرکـز  کارکنـان  از مقالـه  سندگانينو     

 امکان که واحد زنجان ياسالم آزاد دانشگاه يپژوهش معاونت

 را يقـدردان  تشکر و د کمالنآورد فراهم را مطالعه نيا اجراي

 .دارند
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Background and Objective: Staphylococcus aureus is an important pathogen causing a wide range of 

infections in hospitals and is known due to its resistance to antibiotics. Novel methods of nanotechnology 

and the effective combination of different antimicrobial mechanisms can be compelling approaches to treat 

infectious diseases. The aim of this study was to investigate the antimicrobial effect of silver nanoparticles, 

allicin and their combination on skin infections due to Staphylococcus aureus in mouse model. 

Materials and Methods: Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration 

(MBC) of silver nanoparticles, allicin and their combinations were measured based on the microdilution 

susceptibility test. Skin infection was induced in 20 Syrian mice with Staphylococcus aureus and the effect 

of silver nanoparticles, allicin along with the synergistic effect of allicin as well as silver nanoparticle 

combinations were investigated. 

Results: The results showed that minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal 

concentration of silver nanoparticle for S. aureus were 6.25 and 12.5 ppm, respectively. MIC and MBC of 

allicin for S. aureus were 10.68 and 21.37μg/ml, respectively. MIC and MBC combination of allicin and 

silver nanoparticles on S. aureus were 1.33 μg/ml, 3.12 ppm and 2.67 μg/ml, 6.25 ppm, respectively. Anti 

microbial effect of allicin, silver nanoparticles and the synergistic effect of their combination against skin 

infections due to Staphylococcus aureus confirmed in mouse model. 

Conclusion: The results showed that allicin in combination with silver nanoparticles exhibit synergistic 

effect on skin infections due to Staphylococcus aureus. 

 

Keywords: Skin infection, Staphylococcus aureus, Allicin, Silver nanoparticles, Synergistic effect 

 


