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  (Hyssopus officinalis)تاثیر نانوذرات اکسیدروی و عصاره اتانولی زوفا 

 Saccharomyces cerevisiaeبر رشد 
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         چکیده

 ضدمیکروبیچنین اثرات دامگان دارند. همریزان رعلیهی باکسیدروی فعالیت ضدمیکروبی قو اتنانوذرنشان داده است که  حقیفاتت            

 و نانوذرات اکسیدروی  وفاگزارش شده است. در تحقیق حاضر اثرات عصاره ز ( Hyssopus officinalis)مناسبی از عصاره گیاه زوفا 

مورد بررسی  Saccharomyces cerevisiae های مخمرهای تک سلولیصورت منفرد و هم در حالت ترکیب عصاره با نانوذرات بر روی سلولهب

قرار گرفت. بدین منظور ابتدا عصاره گیاه زوفا استخراج و سپس ترکیب آن با نانو ذرات اکسید روی صورت گرفت. نتایج نشان داد که عصاره 

های مخمر شد تدریج با افزایش غلظت موجب کاهش تعداد سلوللیتر دارای غلظت موثر است و بهگرم در میلیمیلی 02/0گیاه زوفا در غلظت 

(05/0p<.)  های تدریج موجب کاهش تعداد سلوللیتر دارای غلظت موثر بوده و بهگرم در میلیمیلی 005/0نانوذرات اکسید روی در غلظت

 هایلیتر باعث تحریک رشد در سلولگرم در میلیمیلی 06/0و  04/0های مخمر شد. این تحقیق نشان داد که نانوذرات اکسید روی در غلظت

 گرم در میلی 0012/0 بالیتر و نانوذرات اکسیدروی گرم در میلیمیلی 0016/0نانوذرات در غلظت  .(>05/0p)مخمری شد 

گرم میلی 04/0های های مخمر در غلظتچنین تحریک رشد سلولهای مخمر شد. همتدریج موجب کاهش تعداد سلوللیتر عصاره گیاه زوفا بهمیلی

 .(>05/0p) لیتر عصاره گیاه زوفا مشاهده شدگرم در میلیمیلی 03/0 با ت اکسیدرویلیتر نانوذرادر میلی
 

 زوفا، عصاره گیاهی، مخمر، نانوذرات، اکسیدروی کلمات کلیدی:

 Hemitriza@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 قدمهم
صورت جامع هدر دهه اخیر ب اثرات ضدمیکروبی گیاهان دارویی       

 ها وعصاره شخص شده است که اغلبو مبررسی قرار گرفته مورد 

 استخراج شده از گیاهان دارویی داراي خواص ضدقارچی، هاياسانس

و همکاران،  Kordali) باشندمی ضدویروس ضدباکتري و ضدانگل،

و  هاانس(. با توجه به این اثرات اس2004و همکاران،  Tepe ؛2005

 گیاهی، فارموکولوژیکی، داروشناسی هايدر زمینه گیاهیهاي عصاره

ي دارنگه شناسی گیاهی وآسیبو کلینیکی، ی زشکمیکروبیولوژي پ

شده و مورد استفاده ي غربالگر ها شدیدا  يها و سبزمیوه مواد غذایی،

با  زوفا(. Mirtajodin ،2010و  Mahdavi Maymand) اندقرارگرفته

اي و ادویه ترین گیاهان داروییاز مهم یکی H.officinalisنام علمی 

ی ضدقارچ ی وفا داراي اثرات ضدباکتریایروغن زو رود.شمار میهب

 داراي اثرات زوفا دهد روغنگرفته نشان می مطالعات صورت ست.ا

 ،Streptococcus pyogenesن ایی چوهبرعلیه میکروبی ضدمیکروب
Staphylococcus aureus ،Escherichia coli  وCandida albicans 

 (.2013و همکاران،  Ghasemi Pirbalouti) است

توانند اثرات ضدباکتریایی اثبات شده است که نانوذرات نیز می       

 هاي گذشته نانوسال (. در2009و همکاران،  Jinخوبی داشته باشند )

 زیستی شیمیایی و خصوصیات فیزیکی، نظر از که آلیغیر ذرات

اند گرفته شناسان قرارمورد توجه زیست اي دارند، بسیارویژه ساختار

(Baker ،2001هم .)هاکاربرد آن مواد، نانو مفید چنین خصوصیات 

 و شناسیزیست در ویژهبه حساس و متنوع فرآیندهاي انجام در

 اثرات از هاییشده است. گزارش سبب را داروسازي کاربردهاي

 اکسید جمله از مواد نانو که دارد. چرا وجود مواد نانو ضدمیکروبی

 دارند هاي زیستیمولکول با کنشمیان به باالیی تمایل سنگین، فلزات

 بین از میکروب را نهایت و در گردندمی هاآن شدن غیرفعال سبب و

ترکیباتی نانوذرات اکسیدروي (. 2005و همکاران،  Burda) برندمی

. زیست سازگار و پایدار نسبت به شرایط پردازش هستند غیرسمی،

-میکروببر  سمیت انتخابی گزارشات حاکی از آن است که این ذرات،

هاي انسانی و حیوانی دارند اما حداقل اثرات جانبی را بر روي سلول ها

ز طریق ي اانوذرات اکسیدرو. مکانیسم ضدمیکروبی ناندنشان داده

 ،روي هايیون ، آزادسازيهیدروژن پراکسیدفوتوکاتالیستی تولید 

و سرانجام  میکروبیهاي سلول يها و لیپیدهاي غشاپروتئین تخریب

-می میکروبیراوش محتویات درون سلول به بیرون و مرگ سلول ت

 (.2008 و همکاران، Li؛ Kwon ،2011و  Huh) دباش

هاي زنده تخریبی شدید نانو ذرات بر روي ارگانیسم دلیل آثاربه       

اخیرا اهمیت ساخت و استفاده از نانو ذرات ارگانیک مورد توجه قرار 

هاي خاص و یل دارا بودن ویژگیدلاست. نانوذرات ارگانیک به

تمایل به تهیه توانند اثرات خاصی داشته باشد. بیولوژیکی پایه می

ها بررسی کاربرد آنذرات با ابعاد نانو مبتنی بر اصول شیمی سبز و 

روز به روز در حال افزایش است و بدین منظور انواع گوناگونی از 

از قبیل  ریزاندامگانیها و جلبک ساختارهاي زیستی از جمله گیاهان،

اي و مخمرها جهت تهیه نانوذرات استفاده هاي رشتهکپک ها،باکتري

به  هاي اخیر نیازدر سال(. 2006و همکاران،  Mandal) دشونمی

 فیزیکی و یش بهاي فرآیندهايازمان با افزبیوسنتز نانوذرات هم

 ابرایندسته از مواد افزایش یافته است. بن شیمیایی براي تولید این

 نانوذرات، محققان در جستجوي مسیرهاي ارزانتري براي سنتز

عنوان ههاي گیاهان را بآن عصاره و پس ازریزاندامگان  استفاده از

 Mohanpuriaد )اندسته از مواد مطرح کرده این سنتز جدید هايروش

به حضور  سنتز شیمیایی منجر هاياغلب روش(. 2007و همکاران، 

هاي جانبی در برنامه مواد شیمیایی با عوارض ي سمیهابرخی ازگونه

تولید نانوذرات زیستی سازگار با محیط  لذا .شوندمی پزشکی کاربردي

تحقیقات دارویی هستند. در مقابل  کاربردي هايزیست جزو برنامه

تر اثرات متفاوت نانوذرات ارگانیک اثرات بسیار مخرب اغلب نانوذرات،

هاي زنده دارند. پایداري نانوذرات متصل به یسمارگان و مفیدتري را در

سازي ها در مایعات بیولوژیک درطول ذخیرهپلیمرهاي زیستی آن

مواد داروئی  تحویل در سیستم بالقوه عنوان یکهکه ب شده است موجب

(. بر این اساس ساخت 2009و همکاران،  Parashar) ندکار روهب

هاي هاي گیاهی یکی از روشنانوذارت فلزي ارگانیک بر پایه عصاره

و  Ahmed)باشد ها میساده و موثر ساخت این دسته از مولکول

 (.2016همکاران، 

با توجه آثار مخرب زیست محیطی نانوذرات فلزي بر روي        

ي زنده و کاهش این آثار در صورت استفاده از نانو ذرات هاسلول

ترین و انیک با سادهامکان تولید نانوذرات ارگچنین ارگانیک و هم

در تحقیق  هاي گیاهی،یعنی استفاده از عصاره ترین روش آنکاربردي

و  صورت منفردهتاثیر نانوذرات اکسید روي و عصاره گیاه زوفا بحاضر 

هاي مدل از یکی عنوانسلولی به تک مخمرهايروي  بر ترکیبی

سی منظور برربه .مورد تحقیق قرار گرفتآزمایشگاهی یوکاریوتی 

هاي یوکاریوت مواد فوق بر روي سلول گذاريموثر و نحوه تاثیر غلظت

 سلولی به نام مخمر نیز از یک مدل تحقیقاتی یوکاروتی تک

.cerevisiae سلولی و مولکولی است آلی براي مطالعات مدل ایدهکه

 (. Chen، 2006و  Wangاستفاده شد )
 

 هامواد و روش
یاه زوفا از عطاري تهیه و پس از خشک گ: گیری گیاه زوفاعصاره     

 پودر از گرم 35 مقدار کردن، توسط آسیاب دستی کوچک پودر شد.
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 24 مدتبه و ترکیب درصد 96 الکل لیترمیلی 50 با و توزین گیاهی

 ساعت 24 از پس. قرار گرفت گراددرجه سانتی 40 انکوباتور در ساعت

 گردید جدا واتمن کاغذ با آن رویی مایع و شد خارج انکوباتور از نمونه

 گیريعصاره براي حاصل رسوب به درجه 96 الکل لیترمیلی 50 مجددا   و

 دوباره آمده دستهب دوم محلول ساعت 24 از د. پسش اضافه تربیش

 در وشد  منتقل ايدیش شیشهبه پتري نمونهو  جدا واتمن کاغذ با

 موجود تبخیر کلال تا شد داده قرار گراددرجه سانتی 50 انکوباتور

 ظغلی عصاره ساعت یک 48 از پس .یدآ دستهب خالص عصاره و شده

 مخمر روي بر عصاره این تاثیر بررسی جهت تا آمد دستهب الکل فاقد

میلی  10حاصل در گیاهی عصاره گرم ازهر گیرد. قرار استفاده مورد

 این زیرا ضروریست ماده این کردن گردید. اضافه حل DMSOلیتر 

واد مختلف ضرر براي ترکیب نمودن محالل آلی قطبی بی یک ماده

 (.1386)مشرقی و همکاران، باشد ها میدر معرض میکروارگانیسم

جهت تهیه استوک اصلی  :سازی نانوذرات اکسید رویآماده       

 لیترمیلی 25 در اکسید روي نانوذرات گرم ازمیلی 50مقدارنانوذرات، 

 تا شد داده قرار سونیکاتور در دقیقه 60 مدتهب و شد حل مقطر آب

 ایجاد منظورهب شوند. جدا یکدیگر از کامل طورهب نانوذرات

 غیر اندشده جدا هم کامال  از آن ذرات که نانوذرات از ونییسوسپانس

محیط گرم بر لیتر میلی 20در غلظت  BSA، از ماده سونیکاسیون از

 (.2008ان، و همکار Wang) کشت مخمر نیز استفاده شد

ساخت  :ساخت نانوذرات ارگانیک توسط عصاره گیاه زوفا       

( 2016)و همکاران  Ahmed توسط روش ارائه شدهنانوذرات ارگانیک به

گرم از نانوذرات اکسید میلی 4صورت گرفت. بدین ترتیب ابتدا مقدار 

لیتر از عصاره گیاه زوفا ترکیب شد. محلول میلی 5روي توزین و با 

گراد قرار داده شد و در درجه سانتی 41ماري دقیقه در بن 10مدت هب

ورتکس شده و در طی  بار شدیدا دقیقه یک10مدت یک ساعت هر 

داري گراد( نگهدرجه سانتی 41این مدت در درون بن ماري )دماي 

ساعت در شیکر با دماي  24مدت هشد. پس از طی یک ساعت نمونه ب

اد( قرار گرفت و محلول براي انتقال به گردرجه سانتی 25اتاق )

 احلمر مانند محیط کشت سازي آمادههاي کشت آماده شد. محیط

هاي لیتر به لولهمیلی 5میزان مساوي و محیط کشت به شد انجام قبل

 آزمایش منتقل گردید.

های ولسل بر عصاره تاثیر بررسی و مخمر کشت مرحله       

 محیط در سلولی تک مخمرهاي که بود زمال ابتدا: S.cerevisiaeر مخم

 گلوکز درصد5 ترکیب از کار این راي. بشوند داده کشت مناسب کشت

 دي پتاسیم فسفاتدرصد 1همراه به درصد عصاره مخمر 2همراه به

، 6بر روي  pHم تنظی با که شد استفاده آب مقطر به اضافه

 هايلوله وندربه لیترمیلی 5 مساوي مقدارهب شده آماده کشت محیط

 کشت هت. جشدند اتوکالو قیقهد 15 مدتهب هالوله و منتقل آزمایش

 مخمر گرم2/0مقدار منظور این براي د.کر فعال راآن باید ابتدا مخمر

 در دقیقه15 مدتهب و شد حل فیزیولوژیک سرم لیترمیلی 10 در

 از هالوله خروج از پس گرفت. قرار گرادسانتی درجه 25 انکوباتور

 مقدار هالوله از یک هر داخلبه هاآن کامل شدن و سرد اتوکالو

و  Aoki) گردید اضافه مخمر محلول از میکرولیتر 100 مساوي

هاي مختلف براي تعیین (. ابتدا آزمایش با غلظت2002همکاران، 

 تیمار شاهد و برايهاي بهینه انجام شد. بدین منظور غلظتمحدوده 

. شد گرفته نظر درتکرار(  3) آزمایش لوله 3زوفا  عصاره از غلظت هر

ی گیاه گوناگون عصاره هايغلظت کردن اضافه و مخمر کشت از سپ

 انکوباتور در ساعت 48 مدتهب مخمر رشد جهت کشت هاي حیطم

ها نمونه مدت این طی از پس .شدند داده قرار گراددرجه سانتی 26

 رقیق امر این ي. براگرفتند قرار بررسی مورد هامخمر شمارش جهت

 شود. انجام به سهولت شمارش تا شد انجام 10 به 1 نسبت به سازي

شرح جدول هاي بهینه تعیین شده براي تاثیر عصاره گیاه زوفا بهغلظت

 باشد.می 1

 

 های بهینه استفاده شده از عصاره گیاه زوفا: غلظت1جدول 

گرم غلظت )میلی

لیتر(در میلی  
حل شده در  میکرولیتر از عصاره زوفا

DMSO 

02/0  100 

04/0  200 

06/0  300 

08/0  400 

 

 رمخم هایولسل بر اکسید روی نانوذرات تاثیر یبررس       
S.cerevisiae: هاي آزمایش منتقل گردید ومحیط کشت به لوله 

 اضافه کشت محیط از لیترمیلی 5 روش پیشین طبق هرکدام داخل

گردید.  اضافه BSAمیکرولیتر از  50نیز  آزمایش لوله هر گردید. داخل

. شد انجام قبل حلهمر مانند آن سازيآماده و مخمر کشت مراحل

تکرار( در نظر گرفته  3) لوله آزمایش 3براي تیمار شاهد و هر غلظت 

نانوذرات گوناگون  هايغلظت کردن اضافه و مخمر کشت از پس شد.

 ساعت 48 مدتهب مخمر رشد جهت کشت هايمحیط ،اکسیدروي

 این طی از پس شدند. داده قرار گراددرجه سانتی 26 انکوباتور در

تا  گرفتند قرار بررسی مورد هامخمر شمارش ها جهتنمونه مدت

 حاصل شوند. 2هاي بهینه مطابق جدول غلظت
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 های بهینه استفاده شده از نانوذرات اکسید روی: غلظت2جدول 

گرم غلظت در محیط )میلی

لیتر(در میلی  

میزان مورد استفاده از استوک 

 )میکرولیتر( 

005/0  5/12  

01/0  25   

02/0  50  

04/0  100  

06/0  150  

08/0  200  

12/0  300  

16/0  400  

2/0  500  

 

 همراه عصارهاکسید روی به نانوذراتترکیبی  تاثیر بررسی       

 مخمر کشت احلمر :S. cerevisiaeر مخم هایسلول بر گیاه زوفا

. این مرحله نیز مانند مراحل قبلی شد انجام قبل حلهمر نیز همانند

 آزمایش لوله 3هاي بهینه تعیین شوند. چندبار تکرار گردید تا غلظت

لوله  3. براي هر غلظت نیز شد گرفته نظر در شاهد تیمار عنوانهب

 اضافه و مخمر کشت از ستکرار( در نظر گرفته شد. پ 3) آزمایش

 ،نانوذرات اکسیدروي + یگیاه گوناگون عصاره هايغلظت کردن

 انکوباتور در ساعت 48 مدتهب مخمر رشد جهت کشت هايمحیط

ها نمونه مدت این طی از پس. شد داده قرار گراددرجه سانتی 26

هاي بهینه ت. غلظتگرف قرار بررسی مورد هامخمر شمارش جهت

 باشد.می 3ول دتعیین شده مطابق ج

 

های بهینه استفاده شده از نانوذرات اکسیدروی : غلظت3دول ج

 بهمراه عصاره اتانولی گیاه زوفا

غلظت نانوذرات اکسید روی 

لیتر( + عصاره گرم در میلی)میلی

گرم در اتانولی گیاه زوفا )میلی

لیتر(میلی  

میکرولیتر از مخلوط )

نانوذرات اکسید روی+عصاره 

 گیاهی(

0016/0  +0012/0  2  

004/0  +003/0  5  

008/0  +006/0  10  

02/0  +015/0  25  

04/0  +03/0  50  

08/0  +06/0  100  

16/0  +12/0  200  

  

 اسمیرنوف کولموگروف آزمون توسط داده بودن نرمال :آماری آنالیز     

از  Oneway ANOVAها توسط آنالیز آماري بررسی شد. میانگین

دار بودن و مقایسه شدند. براي بررسی معنی آنالیز DUNCAN تست

 19نسخه  SPSSافزاري درصد از بسته نرم 95ها در سطح میانگین

 استفاده شد.

 

 نتایج
 :نتایج شمارش مخمرهای استرس یافته با عصاره گیاه زوفا       

هاي تاثیر و غلظت موثر عصاره گیاه زوفا را بر روي سلول 4جدول 

شان داد که عصاره گیاه زوفا در غلظت دهد. نتایج نمخمر نشان می

تدریج با بهلیتر داراي غلظت موثر بوده و گرم در میلیمیلی 02/0

هاي مخمر  شده دار تعداد سلولافزایش غلظت موجب کاهش معنی

  .(>05/0p) است

 

های مخمر در عصاره اتانولی گیاه زوفا بر تعداد سلولر موث: میزان 4جدول 

 ساعت )تعداد به درصد از نمونه شاهد( 48مدت 

میانگین ±انحراف معیار  

غلظت نانوذرات اکسید روی + 

  عصاره اتانولی گیاه زوفا

لیتر(گرم در میلی)میلی  

100 ± 0/0a  ساعت 48شاهد پس از  

95/80 ± 4/91a 0016/0  +0012/0  

79/00 ± 4/34b 004/0  +003/0  

59/73 ± 4/60c 008/0  +006/0  

72/20 ± 7/07b 02/0  +015/0  

75/28 ± 3/60b 04/0  +0300/0  

41/58 ± 2/98d 08/0  +06/0  

30/07 ± 0/53e 16/0  +12/0  

 .(<05/0p) باشنداعداد در هر ردیف با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماري می

 

نتایج شمارش مخمرهای استرس یافته با نانوذرات اکسید        

تاثیر و غلظت موثر نانوذرات اکسیدروي را بر روي  5جدول : روی

دهد که این دهد. این بررسی نشان میهاي مخمر نشان میسلول

لیتر داراي غلظت موثر گرم در میلیمیلی 005/0نوذرات در غلظت نا

 هاي مخمر شده است. تدریج موجب کاهش تعداد سلولبوده و به

 04/0هاي میانه چنین تحقیق نشان داد که نانوذرات فوق در غلظتهم

هاي باعث تحریک رشد در سلول لیتر مجددا گرم در میلیمیلی 06/0و 

که این کاهش در تیمارهاي اول جبران يطورهمخمري شده است. ب

شود هاي مخمر دیده میروند افزایشی در تعداد سلول شده و مجددا 

(05/0p<).  
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های : میزان تاثیر نانوذرات اکسید روی بر تعداد سلول 5جدول 

 ساعت )تعداد به درصد از نمونه شاهد( 48مخمر در مدت 

های مختلف عصاره لظتغ

 لیتر(گرم در میلی)میلی
 شاهد 02/0 04/0 06/0 08/0

 درصد بقاء

 ر(انحراف معیا±)میانگین

e
06/2 

±
31/

36 

d
17/1 

±
39/

66
 

c
27/1 

±
54/

71
 

b
83/0 

±
05/

91
 

a
00/0 

±
00/

10
0

 

 .(<05/0p) باشنداعداد در هر ردیف با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماري می 

 

نتایج شمارش مخمرهای کشت داده شده تحت تاثیر        

دهنده تاثیر نانوذرات نشان 6جدول : نانوذرات ارگانیک اکسید روی

 باشند. اینهاي مخمر میاکسیدروي+عصاره گیاه زوفا بر روي سلول

گرم میلی 0016/0دهد که این نانوذرات در غلظت بررسی نشان می

لیتر گرم در میلیمیلی 0012/0لیتر نانوذرات اکسیدروي + در میلی

تدریج موجب کاهش عصاره گیاه زوفا داراي غلظت موثر بوده و به

مخمر شده است. اما این تحقیق نشان داد که نانوذرات  هايسلول تعداد

لیتر نانوذرات اکسید روي گرم در میلیمیلی 02/0اي فوق در غلظت ه

گرم میلی 04/0 لیتر عصاره گیاه زوفا و گرم در میلیمیلی 015/0با 

لیتر گرم در میلیمیلی 03/0لیتر نانوذرات اکسید روي با در میلی

هاي مخمري شده باعث تحریک رشد در سلول مجددا عصاره گیاه زوفا 

  .(>05/0p)است 

 

مراه عصاره اتانولی ه: میزان موثر نانوذرات اکسیدروی به6جدول 

ساعت )تعداد به  48 مخمر در مدتهایگیاه زوفا بر تعداد سلول

 درصد از نمونه شاهد( 

انحراف معیار ±میانگین   
ید رویغلظت نانوذرات اکس  

لیتر(گرم بر میلی) میلی  

100 ± 0a  ساعت 48شاهد پس از  

95/24 ± 2/26ab 005/0  

79/21 ± 3/76e 01/0  

85/48 ± 4/89cde 02/0  

93/00 ± 4/08abc 04/0  

94/99 ± 4/83ab 06/0  

85/72 ± 4/44cde 08/0  

82/48 ± 6/96de 12/0  

78/22 ± 5/51e 16/0  

88/74 ± 4/48bcd 2/0  

 .(<05/0p) باشنداعداد در هر ردیف با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماري می

 بحث
کلی گیاه زوفا نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عصاره هیدروال       

باشد. در این تحقیق می یوکاریوت هايکشندگی در سلول داراي خواص

 33لیتر عصاره توانست نزدیک به گرم در میلیمیلی 06/0غلظت 

هاي مخمر را در محیط کشت غنی کاهش دهد درصد رشد سلول

(05/0p<.) گرم میلی 16/0چنین نانو ذرات اکسید روي در غلظت هم

درصد رشد  22ز محیط کشت غنی مخمر توانست حدود لیتر ابر میلی

و  04/0هاي میانه هاي مخمر را کاهش دهد. البته در غلظتسلول

نانوذرات اکسید روي موجب تشدید رشد لیتر گرم در میلیمیلی 06/0

هاي کم و بیش موجب که در غلظتهاي مخمر شدند درحالیسلول

هاي ر رشد سلولهاي مخمر شده بودند. مهاکاهش تراکم سلول

جمله مشکالت زا ازهاي بیماريباکتري و پروکاریوت خصوصا   یوکاریوت

هاي قدیمی و مرسوم بیوتیکاستفاده از آنتی اخیرا باشد. قرن اخیر می

 هاي اخیر اساس مشاهدات سالاند. برهایی را ایجاد نمودهنگرانی

ها را هاي مختلف باکتريها دیگر قادر نیستند سویهبیوتیکآنتی

اساس درخواست سازمان بهداشت جهانی و مجامع بر لذا نمایند. تخریب

هاي يهاي جدیدي براي از بین بردن باکترعلمی الزم است گزینه

اساس اسناد و مدارک موجود حذف زا تحقیق و معرفی شوند. بربیماري

هاي گیاهی سابقه چندین صد ساله زا توسط عصارهباکترهاي بیماري

هایی متفاوت از با مکانیسمی گیاههاي ها و اسانسلبته عصارهدارد. ا

کنند که این مسئله در درمان ها را حذف میباکتري ها،بیوتیکآنتی

بالینی حائز اهمیت  نظراز  میکروبیمقاوم  هايسویه از ناشی هايعفونت

هاي توجه به رویکرد دوباره براي مصرف داروها و فرآورده است. با

هر منطقه از اهمیت  بومیگیاهی، بررسی خواص دارویی گیاهان 

و همکاران  Dehghanzadeh(. Eloff ،1999) دباشبرخوردار می خاصی

اسانس گیاه زوفاي برداشت شده از  میکروبیخاصیت ضد( 2012)

 و نشان دادند غربی ایران را بررسی نمودندهاي سپیدان در جنوبکوه

و  Kizil. است ضدقارچی و باکتریاییضد اثر داراي زوفا اسانس که

اکسیدانی ایی، فعالیت آنتییبه بررسی ترکیبات شیم (2010)همکاران 

و اثر ضدباکتریایی گیاه زوفا برداشت شده از جنوب شرقی آناتولی 

اثر سه ترکیب اصلی اسانس ( 2012)و همکاران  Marino. دپرداختن

گونه باکتري گرم منفی بررسی  9گونه باکتري گرم مثبت و  6را بر  ازوف

ها گیاهی که تاثیر زیادي بر میکروارگانیسم از جمله مواد موثره. دکردن

 دباشها کارواکرول و تیمول میترین آنفنولی و مهم دارد ترکیبات

(Burt ،2004 .)اساس تحقیق برDehghanzadeh (2012) و همکاران 
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 تیمول و (% 37/7) کارواکرول زیادي میزان داراي زوفا گیاه اسانس

 .دباش( می% 95/18)

باشد. تاثیرات ضدمیکروبی نانوذرات نیز بسیار پذیرفته شده می       

مصارف ابعاد نانو جهت در فلزات از ري نانو، ناوفدر تکنولوژي جدید 

و همکاران،  Singh) شودمیمیزان زیادي استفاده یکروبی بهضدم

2009 .)Kim اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره علیه  (2007) همکاران و

اساس این بررا مورد بررسی قرار دادند.  S. aureus و E.coliمخمر، 

 هاي پایینی از نانودر غلظت E.coliو باکتري رشد مخمر تحقیقات 

 S. aureus که اثرات مهار رشدي رويالیحدر ذرات نقره متوقف شدند،

نشان دادند که نانوذرات نقره  چنین. نتایج تحقیقات همدخفیف بو

ممکن است با ایجاد گسستگی در ساختار غشاي سلولی، اثر ضدقارچی 

 .C قوي روي نانوذرات نقره اثر ضدمیکروبی خود را اعمال کند.

Albicans ضدقارچی آمفوتریسینه مشابه اثر ک B ( شاهدعنوان )به

( 2012) و همکاران Brown در مطالعه(. 2009ن، همکارا و Kimد )بو

م مقاو هايتنهایی روي ایزوله د نانوذرات نقره بهش مشخص

Pseudomonas aeruginosa و  Enterobacter aerogenes اثر داشته

 سیلین قدرت بیشتري خواهد داشت.و هنگام ترکیب با آمپی

توانایی  سیلین،صورتی که نانوذرات طال تنها در فرم کونژوگه با آمپیدر

مطالعات متعدد در زمینه . هاي مقاوم را داردتأثیر بر روي ایزوله

بررسی تأثیر فرم کونژوگه نانوذرات مختلف به تنهایی و در ترکیب با 

از جمله  است، جام شدهانها بر روي بیوفیلم باکتریایی بیوتیکآنتی

با بررسی اثر نانوذرات نقره بر روي ( 2014)و همکاران  Ansari کهاین

 مولد بتاالکتامازهاي Klebsiella pneumoniaeو  E.coliبیوفیلم 

طی گزارشی از موفقیت خود در زمینه حذف بیوفیلم  الطیفوسیع

نیز نانوذرات اکسیدروي ی . پیش از این تاثیرات ضدمیکروبندخبر داد

 رعلیهي بفعالیت ضدمیکروبی قوگزارش شده بود. این نانوذرات 

ویژه عوامل بیماریزاي غذایی هنفی بم مگر و ثبتم ماي گرهيباکتر

 و E.coli، Listeria monocytogenes ،S. aureus مهم مثل
Salmonella دار( دJin  ،2009و همکاران .)داده که نشان ها بررسی

زیرا . هاي فلزي سمیت سلولی باالتري دارندات نانو نسبت به یونذر

هاي فلزي در سلولی و رهاسازي یون ها به درون غشايامکان نفوذ آن

و  Scheckel (.2010و همکاران،  Wuت )اس تردرون سلول بیش

 همکاران گزارش کردند که آزاد شدن یون روي از نانو ذرات

د کنروي کمک میاکسید نانوذرات فعالیت ضدمیکروبی به اکسیدروي

(Scheckel 2010 ،همکاران و.) چنین،هم Dimpka  ( 2011) همکارانو

اي دادند به گونه نشانها از ذرات نانو را نقش بیولوژیکی رها شدن یون

هاي اختصاصی کنندهاز کالته استفادهکه سمیت این ذرات هنگـام 

 سایر شبیه نیز روي یداکس عمل نیسممکا. تها از بین رفیون

  عمل باکتري دیواره تخریب طریق از تربیش ولی است نانوذرات

رسد تولید نظر میهلذا ب (.2008و همکاران،  Reeves) دکنمی

تواند موجب کاهش اثرات سمی آزاد شدن نانوذرات ارگانیک هم می

دید ها را تشکه اثرات مهاري آننانو ذرات در محیط شود و هم این

عمل آمده آثار مخرب نانوذرات در صورت براساس مطالعات به کند.

چنین نوع و نحوه استفاده از نانو هاي مختلف و هماستفاده در غلظت

ذرات متفاوت می باشد. در تحقیق حاضر نیز مشاهده شده با افزایش 

غلظت نانوذرات در محیط متراکم مخمرهاي تک سلولی، رشد در 

ها این ماده اثرات ش یافته است یعنی در برخی غلظتتیمارها افزای

خصوص اند. درهاي زنده داشتهتشدید کنندگی نیز بر رشد ارگانیسم

 تشدید اثرات نانوذرات ساخته شده در سیستم ارگانیک، نتایج

 که زمانی اکسیدروي کرده است که نانوذرات تحقیقات علمی ثابت

ساخته  اکسیدروي وذراتمقایسه با نان صورت سبز سنتز شوند درهب

تري ضدباکتریایی و ضد قارچی بیش شده در حالت شیمیایی، فعالیت

 شود که چنین استدالل می آمده دستبه نتایج از. دهندمی نشان

 کاربردي هايصورت موثر در برنامههتوان از چنین نانوذراتی بمی

و همکاران،  Gunalanاستفاده نمود ) غذایی مواد ایمنی و کشاورزي

انوذرات سلنیوم، روي و منگنز اند ن(. تحقیقات نشان داده2012

تري نسبت به حالت ارگانیک آنان در ارگانیک نیز تاثیر ضعیفغیر

اند ها داشتهافزایش وزن الروها و معدنی شدن مواد در استخوان

(Izquierdo  ،با توجه به اثرات مثبت نانوذرات سنتز 2016و همکاران .)

ه عصار نانوذرات طال با استفاده از ي گیاهی، اخیرا هاشده با عصاره

(. 2009و همکاران،  Songند )شد نتزی سعصاره برگ کاک ماگنولیا و

Naghsh  ترین زمان اثر مناسبنیز نشان دادند که ( 2013)و همکاران

شش روز بعد از تیمار با ترکیب توأم  E.coliي مهارکنندگی رشد باکتر

درصد اتانولی گیاه  100عصاره  با ppm25 ت در غلظ نقرهنانوذرات 

 و  هاي نوین درمانبا توجه به استفاده از روش. تاکالیپتوس اس

 ترکیبات نای کاربردکاربردهاي شناخته شده گیاهان دارویی  ینچنهم

. رسدنظر میهب ضروري درمانی مانند نانوتکنولوژي نوین هايروشبا 

سپس و  فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات را سنجید تیس، ابتدا بایبنابراین

د. در تحقیق در صورت امکان براي مصارف دارویی از آن استفاده کر

لیتر گرم در میلیمیلی 16/0حاضر نانوذرات اکسیدروي درغلظت 

درصد کاهش دهد  22توانست رشد مخمر را نسبت به تیمار شاهد 

 در تراکم  %70اهش اما در همان غلظت و در حالت ترکیبی موجب ک

با توجه   .(>05/0p)هاي مخمر در مقایسه با تیمار شاهد شد سلول

پذیر هستند لذا هاي گیاهی از مواد زیست تخریبکه عصارهبه این

تر نانوذرات براي حذف ریزاندامگان توجیه علمی استفاده از مقادیر کم

 و اقتصادي دارد.

ر مقایسه با نانوذرات دلیل موثر بودن نانوذرات ارگانیک د       

رسد در این حالت نظر میهشیمیایی ارائه نشده است ولی ب
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توانند اثرات همدیگر را تشدید هاي عصاره و نانوذرات میمولکول

(. 2013و همکاران،  Naqvi؛ 2014و همکاران،  Kuppusamy) نمایند

ها قادر به نفوذ که احتماال نانوذرات متصل شده به بیومولکولیا این

باشند که بایستی مورد مطالعه قرار هاي زنده میسلولي هتر از غشاب

گیرند. از نتایج ارزشمند این تحقیق امکان ساخت نانوذرات ارگانیک 

(. 2016و همکاران،  Ahmedباشد )با استفاده از عصاره گیاهی می

باکتري نیازمند  ها وکه قارچحالی درمطالعات نشان داده است که 

و  هاي فلزيیون احیاء تري برايطوالنی ن نسبتا زمان انکوباسیو

 مواد شیمیایی گیاهی محلول در ،ساخت نانوذرات ارگانیک هستند

بندي با جمع رسانند.تر به نتیجه میبسیار کم یک زمان را در آن، آب

و  Song)هاي پیشین نتایج تحقیق حاضر و با استناد به گزارش

و همکاران،  Izquierdo؛ 2012 و همکاران، Gunalan؛ 2009 همکاران،

هاي گیاهی و نیز گیري نمود که عصارهگونه نتیجهتوان این( می2016

 باشند خصوصا  برخی نانوذرات فلزي بر رشد ریزاندامگان تاثیرگذار می

صورت ذرات ارگانیک و حالت ترکیبی استفاده شوند. هاگر از این مواد ب

ین مبنی بر اثرات هاي پیشنتایج این تحقیق ضمن تائید یافته

هاي یوکاریوت، نشان داد که در کشندگی مواد فوق بر روي سلول

توان رشد صورت بهینه نمودن شرایط و غلظت مورد استفاده می

هاي یوکاریوت را نیز تحریک هاي مخمر و شاید اغلب سلولسلول

 نمود.
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