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تاثیر نانوذرات اکسیدروی و عصاره اتانولی زوفا ()Hyssopus officinalis
بر رشد Saccharomyces cerevisiae
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چکیده
تحقیفات نشان داده است که نانوذرات اکسیدروی فعالیت ضدمیکروبی قوی برعلیه ریزاندامگان دارند .همچنین اثرات ضدمیکروبی
مناسبی از عصاره گیاه زوفا (  )Hyssopus officinalisگزارش شده است .در تحقیق حاضر اثرات عصاره زوفا و نانوذرات اکسیدروی
بهصورت منفرد و هم در حالت ترکیب عصاره با نانوذرات بر روی سلولهای مخمرهای تک سلولی  Saccharomyces cerevisiaeمورد بررسی
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
گیاه زوفا در غلظت  0/02میلیگرم در میلیلیتر دارای غلظت موثر است و بهتدریج با افزایش غلظت موجب کاهش تعداد سلولهای مخمر شد
( .)p<0/05نانوذرات اکسید روی در غلظت  0/005میلیگرم در میلیلیتر دارای غلظت موثر بوده و بهتدریج موجب کاهش تعداد سلولهای
مخمر شد .این تحقیق نشان داد که نانوذرات اکسید روی در غلظتهای  0/04و  0/06میلیگرم در میلیلیتر باعث تحریک رشد در سلولهای
مخمری شد ( .)p<0/05نانوذرات در غلظت  0/0016میلیگرم در میلیلیتر و نانوذرات اکسیدروی با  0/0012میلیگرم در
میلیلیتر عصاره گیاه زوفا بهتدریج موجب کاهش تعداد سلولهای مخمر شد .همچنین تحریک رشد سلولهای مخمر در غلظتهای  0/04میلیگرم
در میلیلیتر نانوذرات اکسیدروی با  0/03میلیگرم در میلیلیتر عصاره گیاه زوفا مشاهده شد (.)p<0/05
کلمات کلیدی :زوفا ،عصاره گیاهی ،مخمر ،نانوذرات ،اکسیدروی
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تاثیر نانوذرات اکسیدروی و عصاره اتانولی زوفا ) (Hyssopus officinalisبر...

مقدمه
اثرات ضدمیکروبی گیاهان دارویی در دهه اخیر بهصورت جامع
مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که اغلب عصارهها و
اسانسهاي استخراج شده از گیاهان دارویی داراي خواص ضدقارچی،
ضدانگل ،ضدباکتري و ضدویروس میباشند ( Kordaliو همکاران،
2005؛  Tepeو همکاران .)2004 ،با توجه به این اثرات اسانسها و
عصارههاي گیاهی در زمینههاي فارموکولوژیکی ،داروشناسی گیاهی،
میکروبیولوژي پزشکی و کلینیکی ،آسیبشناسی گیاهی و نگهداري
مواد غذایی ،میوهها و سبزيها شدیدا غربالگري شده و مورد استفاده
قرارگرفتهاند ( Mahdavi Maymandو  .)2010 ،Mirtajodinزوفا با
نام علمی  H.officinalisیکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویهاي
بهشمار میرود .روغن زوفا داراي اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی
است .مطالعات صورت گرفته نشان میدهد روغن زوفا داراي اثرات
ضدمیکروبی برعلیه میکروبهایی چون ،Streptococcus pyogenes
 Escherichia coli ،Staphylococcus aureusو Candida albicans
است ( Ghasemi Pirbaloutiو همکاران.)2013 ،
اثبات شده است که نانوذرات نیز میتوانند اثرات ضدباکتریایی
خوبی داشته باشند ( Jinو همکاران .)2009 ،در سالهاي گذشته نانو
ذرات غیرآلی که از نظر فیزیکی ،شیمیایی و خصوصیات زیستی
ساختار ویژهاي دارند ،بسیار مورد توجه زیستشناسان قرار گرفتهاند
( .)2001 ،Bakerهمچنین خصوصیات مفید نانو مواد ،کاربرد آنها
در انجام فرآیندهاي متنوع و حساس بهویژه در زیستشناسی و
کاربردهاي داروسازي را سبب شده است .گزارشهایی از اثرات
ضدمیکروبی نانو مواد وجود دارد .چرا که نانو مواد از جمله اکسید
فلزات سنگین ،تمایل باالیی به میانکنش با مولکولهاي زیستی دارند
و سبب غیرفعال شدن آنها میگردند و در نهایت میکروب را از بین
میبرند ( Burdaو همکاران .)2005 ،نانوذرات اکسیدروي ترکیباتی
غیرسمی ،زیست سازگار و پایدار نسبت به شرایط پردازش هستند.
گزارشات حاکی از آن است که این ذرات ،سمیت انتخابی بر میکروب-
ها دارند اما حداقل اثرات جانبی را بر روي سلولهاي انسانی و حیوانی
نشان دادهاند .مکانیسم ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدروي از طریق
تولید فوتوکاتالیستی هیدروژن پراکسید ،آزادسازي یونهاي روي،
تخریب پروتئینها و لیپیدهاي غشاي سلولهاي میکروبی و سرانجام
تراوش محتویات درون سلول به بیرون و مرگ سلول میکروبی می-
باشد ( Huhو 2011 ،Kwon؛  Liو همکاران.)2008 ،
بهدلیل آثار تخریبی شدید نانو ذرات بر روي ارگانیسمهاي زنده
اخیرا اهمیت ساخت و استفاده از نانو ذرات ارگانیک مورد توجه قرار
است .نانوذرات ارگانیک بهدلیل دارا بودن ویژگیهاي خاص و
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بیولوژیکی پایه میتوانند اثرات خاصی داشته باشد .تمایل به تهیه
ذرات با ابعاد نانو مبتنی بر اصول شیمی سبز و بررسی کاربرد آنها
روز به روز در حال افزایش است و بدین منظور انواع گوناگونی از
ساختارهاي زیستی از جمله گیاهان ،جلبکها و ریزاندامگانی از قبیل
باکتريها ،کپکهاي رشتهاي و مخمرها جهت تهیه نانوذرات استفاده
میشوند ( Mandalو همکاران .)2006 ،در سالهاي اخیر نیاز به
بیوسنتز نانوذرات همزمان با افزایش بهاي فرآیندهاي فیزیکی و
شیمیایی براي تولید این دسته از مواد افزایش یافته است .بنابراین
محققان در جستجوي مسیرهاي ارزانتري براي سنتز نانوذرات،
استفاده از ریزاندامگان و پس از آن عصارههاي گیاهان را بهعنوان
روشهاي جدید سنتز این دسته از مواد مطرح کردهاند (Mohanpuria
و همکاران .)2007 ،اغلب روشهاي سنتز شیمیایی منجر به حضور
برخی ازگونههاي سمی مواد شیمیایی با عوارض جانبی در برنامههاي
کاربردي پزشکی میشوند .لذا تولید نانوذرات زیستی سازگار با محیط
زیست جزو برنامههاي کاربردي تحقیقات دارویی هستند .در مقابل
اثرات بسیار مخرب اغلب نانوذرات ،نانوذرات ارگانیک اثرات متفاوتتر
و مفیدتري را در ارگانیسمهاي زنده دارند .پایداري نانوذرات متصل به
پلیمرهاي زیستی آنها در مایعات بیولوژیک درطول ذخیرهسازي
موجب شده است که بهعنوان یک سیستم بالقوه در تحویل مواد داروئی
بهکار روند ( Parasharو همکاران .)2009 ،بر این اساس ساخت
نانوذارت فلزي ارگانیک بر پایه عصارههاي گیاهی یکی از روشهاي
ساده و موثر ساخت این دسته از مولکولها میباشد ( Ahmedو
همکاران.)2016 ،
با توجه آثار مخرب زیست محیطی نانوذرات فلزي بر روي
سلولها ي زنده و کاهش این آثار در صورت استفاده از نانو ذرات
ارگانیک و همچنین امکان تولید نانوذرات ارگانیک با سادهترین و
کاربرديترین روش آن یعنی استفاده از عصارههاي گیاهی ،در تحقیق
حاضر تاثیر نانوذرات اکسید روي و عصاره گیاه زوفا بهصورت منفرد و
ترکیبی بر روي مخمرهاي تک سلولی بهعنوان یکی از مدلهاي
آزمایشگاهی یوکاریوتی مورد تحقیق قرار گرفت .بهمنظور بررسی
غلظت موثر و نحوه تاثیرگذاري مواد فوق بر روي سلولهاي یوکاریوت
نیز از یک مدل تحقیقاتی یوکاروتی تک سلولی به نام مخمر
.cerevisiaeکه مدل ایدهآلی براي مطالعات سلولی و مولکولی است
استفاده شد ( Wangو .)2006 ،Chen

مواد و روشها
عصارهگیری گیاه زوفا :گیاه زوفا از عطاري تهیه و پس از خشک
کردن ،توسط آسیاب دستی کوچک پودر شد .مقدار  35گرم از پودر
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گیاهی توزین و با  50میلیلیتر الکل  96درصد ترکیب و بهمدت 24
ساعت در انکوباتور  40درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از  24ساعت
نمونه از انکوباتور خارج شد و مایع رویی آن با کاغذ واتمن جدا گردید
و مجددا  50میلیلیتر الکل  96درجه به رسوب حاصل براي عصارهگیري
بیشتر اضافه شد .پس از  24ساعت دوم محلول بهدست آمده دوباره
با کاغذ واتمن جدا و نمونه به پتريدیش شیشهاي منتقل شد و در
انکوباتور  50درجه سانتیگراد قرار داده شد تا الکل موجود تبخیر
شده و عصاره خالص بهدست آید .پس از  48ساعت یک عصاره غلیظ
فاقد الکل بهدست آمد تا جهت بررسی تاثیر این عصاره بر روي مخمر
مورد استفاده قرار گیرد .هرگرم از عصاره گیاهی حاصل در 10میلی
لیتر  DMSOحل گردید .اضافه کردن این ماده ضروریست زیرا این
ماده یک حالل آلی قطبی بیضرر براي ترکیب نمودن مواد مختلف
در معرض میکروارگانیسمها میباشد (مشرقی و همکاران.)1386 ،
آمادهسازی نانوذرات اکسید روی :جهت تهیه استوک اصلی
نانوذرات ،مقدار 50میلیگرم از نانوذرات اکسید روي در  25میلیلیتر
آب مقطر حل شد و بهمدت  60دقیقه در سونیکاتور قرار داده شد تا
نانوذرات بهطور کامل از یکدیگر جدا شوند .بهمنظور ایجاد
سوسپانسیونی از نانوذرات که ذرات آن از هم کامال جدا شدهاند غیر
از سونیکاسیون ،از ماده  BSAدر غلظت  20میلیگرم بر لیتر محیط
کشت مخمر نیز استفاده شد ( Wangو همکاران.)2008 ،
ساخت نانوذرات ارگانیک توسط عصاره گیاه زوفا :ساخت
نانوذرات ارگانیک بهروش ارائه شده توسط  Ahmedو همکاران ()2016
صورت گرفت .بدین ترتیب ابتدا مقدار  4میلیگرم از نانوذرات اکسید
روي توزین و با  5میلیلیتر از عصاره گیاه زوفا ترکیب شد .محلول
بهمدت  10دقیقه در بنماري  41درجه سانتیگراد قرار داده شد و در
مدت یک ساعت هر 10دقیقه یکبار شدیدا ورتکس شده و در طی
این مدت در درون بن ماري (دماي  41درجه سانتیگراد) نگهداري
شد .پس از طی یک ساعت نمونه بهمدت  24ساعت در شیکر با دماي
اتاق ( 25درجه سانتیگراد) قرار گرفت و محلول براي انتقال به
محیطهاي کشت آماده شد .آماده سازي محیط کشت مانند مراحل
قبل انجام شد و محیط کشت بهمیزان مساوي  5میلیلیتر به لولههاي
آزمایش منتقل گردید.
مرحله کشت مخمر و بررسی تاثیر عصاره بر سلولهای
مخمر  :S.cerevisiaeابتدا الزم بود که مخمرهاي تک سلولی در محیط
کشت مناسب کشت داده شوند .براي این کار از ترکیب 5درصد گلوکز
بههمراه  2درصد عصاره مخمر بههمراه 1درصد دي پتاسیم فسفات
به اضافه آب مقطر استفاده شد که با تنظیم  pHبر روي ،6
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محیط کشت آماده شده بهمقدار مساوي  5میلیلیتر بهدرون لولههاي
آزمایش منتقل و لولهها بهمدت  15دقیقه اتوکالو شدند .جهت کشت
مخمر ابتدا باید آنرا فعال کرد .براي این منظور مقدار0/2گرم مخمر
در  10میلیلیتر سرم فیزیولوژیک حل شد و بهمدت 15دقیقه در
انکوباتور  25درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از خروج لولهها از
اتوکالو و سرد شدن کامل آنها بهداخل هر یک از لولهها مقدار
مساوي  100میکرولیتر از محلول مخمر اضافه گردید ( Aokiو
همکاران .)2002 ،ابتدا آزمایش با غلظتهاي مختلف براي تعیین
محدوده غلظتهاي بهینه انجام شد .بدین منظور براي تیمار شاهد و
هر غلظت از عصاره زوفا  3لوله آزمایش ( 3تکرار) در نظر گرفته شد.
پس از کشت مخمر و اضافه کردن غلظتهاي گوناگون عصاره گیاهی
محیط هاي کشت جهت رشد مخمر بهمدت  48ساعت در انکوباتور
 26درجه سانتیگراد قرار داده شدند .پس از طی این مدت نمونهها
جهت شمارش مخمرها مورد بررسی قرار گرفتند .براي این امر رقیق
سازي به نسبت  1به  10انجام شد تا شمارش به سهولت انجام شود.
غلظتهاي بهینه تعیین شده براي تاثیر عصاره گیاه زوفا بهشرح جدول
 1میباشد.
جدول  :1غلظتهای بهینه استفاده شده از عصاره گیاه زوفا
میکرولیتر از عصاره زوفا حل شده در

غلظت (میلیگرم

DMSO

در میلیلیتر)

100
200
300
400

0/02
0/04
0/06
0/08

بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر سلولهای مخمر
 :S.cerevisiaeمحیط کشت به لولههاي آزمایش منتقل گردید و
داخل هرکدام طبق روش پیشین  5میلیلیتر از محیط کشت اضافه
گردید .داخل هر لوله آزمایش نیز  50میکرولیتر از  BSAاضافه گردید.
مراحل کشت مخمر و آمادهسازي آن مانند مرحله قبل انجام شد.
براي تیمار شاهد و هر غلظت  3لوله آزمایش ( 3تکرار) در نظر گرفته
شد .پس از کشت مخمر و اضافه کردن غلظتهاي گوناگون نانوذرات
اکسیدروي ،محیطهاي کشت جهت رشد مخمر بهمدت  48ساعت
در انکوباتور  26درجه سانتیگراد قرار داده شدند .پس از طی این
مدت نمونهها جهت شمارش مخمرها مورد بررسی قرار گرفتند تا
غلظتهاي بهینه مطابق جدول  2حاصل شوند.
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جدول  :2غلظتهای بهینه استفاده شده از نانوذرات اکسید روی
میزان مورد استفاده از استوک

غلظت در محیط (میلیگرم

(میکرولیتر)

در میلیلیتر)

12/5
25
50
100
150
200
300
400
500

0/005
0/01
0/02
0/04
0/06
0/08
0/12
0/16
0/2

تست  DUNCANآنالیز و مقایسه شدند .براي بررسی معنیدار بودن
میانگینها در سطح  95درصد از بسته نرمافزاري  SPSSنسخه 19
استفاده شد.

نتایج
نتایج شمارش مخمرهای استرس یافته با عصاره گیاه زوفا:
جدول  4تاثیر و غلظت موثر عصاره گیاه زوفا را بر روي سلولهاي
مخمر نشان میدهد .نتایج نشان داد که عصاره گیاه زوفا در غلظت
 0/02میلیگرم در میلیلیتر داراي غلظت موثر بوده و بهتدریج با
افزایش غلظت موجب کاهش معنیدار تعداد سلولهاي مخمر شده
است (.)p<0/05

بررسی تاثیر ترکیبی نانوذرات اکسید روی بههمراه عصاره
گیاه زوفا بر سلولهای مخمر  :S. cerevisiaeمراحل کشت مخمر
نیز همانند مرحله قبل انجام شد .این مرحله نیز مانند مراحل قبلی
چندبار تکرار گردید تا غلظتهاي بهینه تعیین شوند 3 .لوله آزمایش
بهعنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد .براي هر غلظت نیز  3لوله
آزمایش ( 3تکرار) در نظر گرفته شد .پس از کشت مخمر و اضافه
کردن غلظتهاي گوناگون عصاره گیاهی  +نانوذرات اکسیدروي،
محیطهاي کشت جهت رشد مخمر بهمدت  48ساعت در انکوباتور
 26درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس از طی این مدت نمونهها
جهت شمارش مخمرها مورد بررسی قرار گرفت .غلظتهاي بهینه
تعیین شده مطابق جدول  3میباشد.
جدول  :3غلظتهای بهینه استفاده شده از نانوذرات اکسیدروی
بهمراه عصاره اتانولی گیاه زوفا
(میکرولیتر از مخلوط
نانوذرات اکسید روی+عصاره
گیاهی)
2
5
10
25
50
100
200

جدول  :4میزان موثر عصاره اتانولی گیاه زوفا بر تعداد سلولهای مخمر در
مدت  48ساعت (تعداد به درصد از نمونه شاهد)

غلظت نانوذرات اکسید روی +
عصاره اتانولی گیاه زوفا

انحراف معیار ±میانگین

(میلیگرم در میلیلیتر)
شاهد پس از  48ساعت
0/0012 + 0/0016
0/003 + 0/004
0/006 + 0/008
0/015 + 0/02
0/0300 + 0/04
0/06 + 0/08
0/12 + 0/16

100 ± 0/0
95/80 ± 4/91a
79/00 ± 4/34b
59/73 ± 4/60c
72/20 ± 7/07b
75/28 ± 3/60b
41/58 ± 2/98d
30/07 ± 0/53e
a

اعداد در هر ردیف با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماري میباشند (.)p>0/05

غلظت نانوذرات اکسید روی
(میلیگرم در میلیلیتر)  +عصاره

نتایج شمارش مخمرهای استرس یافته با نانوذرات اکسید

اتانولی گیاه زوفا (میلیگرم در

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

میلیلیتر)

سلولهاي مخمر نشان میدهد .این بررسی نشان میدهد که این
نانوذرات در غلظت  0/005میلیگرم در میلیلیتر داراي غلظت موثر
بوده و بهتدریج موجب کاهش تعداد سلولهاي مخمر شده است.
همچنین تحقیق نشان داد که نانوذرات فوق در غلظتهاي میانه 0/04
و  0/06میلیگرم در میلیلیتر مجددا باعث تحریک رشد در سلولهاي
مخمري شده است .بهطوريکه این کاهش در تیمارهاي اول جبران
شده و مجددا روند افزایشی در تعداد سلولهاي مخمر دیده میشود
(.)p<0/05

0/0012 + 0/0016
0/003 + 0/004
0/006 + 0/008
0/015 + 0/02
0/03 + 0/04
0/06 + 0/08
0/12 + 0/16

آنالیز آماری :نرمال بودن داده توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف
بررسی شد .میانگینها توسط آنالیز آماري  Oneway ANOVAاز
300
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جدول  : 5میزان تاثیر نانوذرات اکسید روی بر تعداد سلولهای
مخمر در مدت  48ساعت (تعداد به درصد از نمونه شاهد)

36/31± 2/06e

66/39± 1/17d

(میانگین±انحراف معیار)

71/54± 1/27c

درصد بقاء

91/05± 0/83b

(میلیگرم در میلیلیتر)

100/00± 0/00a

غلظتهای مختلف عصاره

0/08

0/06

0/04

0/02

شاهد
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نتایج شمارش مخمرهای کشت داده شده تحت تاثیر
نانوذرات ارگانیک اکسید روی :جدول  6نشاندهنده تاثیر نانوذرات
اکسیدروي+عصاره گیاه زوفا بر روي سلولهاي مخمر میباشند .این
بررسی نشان میدهد که این نانوذرات در غلظت  0/0016میلیگرم
در میلیلیتر نانوذرات اکسیدروي  0/0012 +میلیگرم در میلیلیتر
عصاره گیاه زوفا داراي غلظت موثر بوده و بهتدریج موجب کاهش
تعداد سلولهاي مخمر شده است .اما این تحقیق نشان داد که نانوذرات
فوق در غلظت هاي  0/02میلیگرم در میلیلیتر نانوذرات اکسید روي
با  0/015میلیگرم در میلیلیتر عصاره گیاه زوفا و  0/04میلیگرم
در میلیلیتر نانوذرات اکسید روي با  0/03میلیگرم در میلیلیتر
عصاره گیاه زوفا مجددا باعث تحریک رشد در سلولهاي مخمري شده
است (.)p<0/05
جدول  :6میزان موثر نانوذرات اکسیدروی بههمراه عصاره اتانولی
گیاه زوفا بر تعداد سلولهایمخمر در مدت  48ساعت (تعداد به
درصد از نمونه شاهد)
غلظت نانوذرات اکسید روی
( میلیگرم بر میلیلیتر)
شاهد پس از  48ساعت
0/005
0/01
0/02
0/04
0/06
0/08
0/12
0/16
0/2

میانگین  ±انحراف معیار
100 ± 0
95/24 ± 2/26ab
79/21 ± 3/76e
85/48 ± 4/89cde
93/00 ± 4/08abc
94/99 ± 4/83ab
85/72 ± 4/44cde
82/48 ± 6/96de
78/22 ± 5/51e
88/74 ± 4/48bcd
a

بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه زوفا
داراي خواص کشندگی در سلولهاي یوکاریوت میباشد .در این تحقیق
غلظت  0/06میلیگرم در میلیلیتر عصاره توانست نزدیک به 33
درصد رشد سلولهاي مخمر را در محیط کشت غنی کاهش دهد
( .)p<0/05همچنین نانو ذرات اکسید روي در غلظت  0/16میلیگرم
بر میلیلیتر از محیط کشت غنی مخمر توانست حدود  22درصد رشد
سلولهاي مخمر را کاهش دهد .البته در غلظتهاي میانه  0/04و
 0/06میلیگرم در میلیلیتر نانوذرات اکسید روي موجب تشدید رشد
سلولهاي مخمر شدند درحالیکه در غلظتهاي کم و بیش موجب
کاهش تراکم سلولهاي مخمر شده بودند .مهار رشد سلولهاي
یوکاریوت و پروکاریوت خصوصا باکتريهاي بیماريزا ازجمله مشکالت
قرن اخیر میباشد .اخیرا استفاده از آنتیبیوتیکهاي قدیمی و مرسوم
نگرانیهایی را ایجاد نمودهاند .براساس مشاهدات سالهاي اخیر
آنتیبیوتیکها دیگر قادر نیستند سویههاي مختلف باکتريها را
تخریب نمایند .لذا براساس درخواست سازمان بهداشت جهانی و مجامع
علمی الزم است گزینههاي جدیدي براي از بین بردن باکتريهاي
بیماريزا تحقیق و معرفی شوند .براساس اسناد و مدارک موجود حذف
باکترهاي بیماريزا توسط عصارههاي گیاهی سابقه چندین صد ساله
دارد .البته عصارهها و اسانسهاي گیاهی با مکانیسمهایی متفاوت از
آنتیبیوتیکها ،باکتريها را حذف میکنند که این مسئله در درمان
عفونتهاي ناشی از سویههاي مقاوم میکروبی از نظر بالینی حائز اهمیت
است .با توجه به رویکرد دوباره براي مصرف داروها و فرآوردههاي
گیاهی ،بررسی خواص دارویی گیاهان بومی هر منطقه از اهمیت
خاصی برخوردار میباشد ( Dehghanzadeh .)1999 ،Eloffو همکاران
( )2012خاصیت ضدمیکروبی اسانس گیاه زوفاي برداشت شده از
کوههاي سپیدان در جنوبغربی ایران را بررسی نمودند و نشان دادند
که اسانس زوفا داراي اثر ضدباکتریایی و ضدقارچی است Kizil .و
همکاران ( )2010به بررسی ترکیبات شیمیایی ،فعالیت آنتیاکسیدانی
و اثر ضدباکتریایی گیاه زوفا برداشت شده از جنوب شرقی آناتولی
پرداختند Marino .و همکاران ( )2012اثر سه ترکیب اصلی اسانس
زوفا را بر  6گونه باکتري گرم مثبت و  9گونه باکتري گرم منفی بررسی
کردند .از جمله مواد موثره گیاهی که تاثیر زیادي بر میکروارگانیسمها
دارد ترکیبات فنولی و مهمترین آنها کارواکرول و تیمول میباشد
( .)2004 ،Burtبراساس تحقیق  Dehghanzadehو همکاران ()2012

اعداد در هر ردیف با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماري میباشند (.)p>0/05
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تاثیر نانوذرات اکسیدروی و عصاره اتانولی زوفا ) (Hyssopus officinalisبر...

اسانس گیاه زوفا داراي میزان زیادي کارواکرول ( )% 7/37و تیمول
( )%18/95میباشد.
تاثیرات ضدمیکروبی نانوذرات نیز بسیار پذیرفته شده میباشد.
در تکنولوژي جدید فناوري نانو ،از فلزات در ابعاد نانو جهت مصارف
ضدمیکروبی بهمیزان زیادي استفاده میشود ( Singhو همکاران،
 Kim .)2009و همکاران ( )2007اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره علیه
مخمر E.coli ،و  S. aureusرا مورد بررسی قرار دادند .براساس این
تحقیقات رشد مخمر و باکتري  E.coliدر غلظتهاي پایینی از نانو
ذرات نقره متوقف شدند ،درحالیکه اثرات مهار رشدي روي S. aureus
خفیف بود .نتایج تحقیقات همچنین نشان دادند که نانوذرات نقره
ممکن است با ایجاد گسستگی در ساختار غشاي سلولی ،اثر ضدقارچی
خود را اعمال کند .نانوذرات نقره اثر ضدمیکروبی قوي روي C.
 Albicansکه مشابه اثر ضدقارچی آمفوتریسین ( Bبهعنوان شاهد)
بود ( Kimو همکاران .)2009 ،در مطالعه  Brownو همکاران ()2012
مشخص شد نانوذرات نقره به تنهایی روي ایزولههاي مقاوم
 Pseudomonas aeruginosaو  Enterobacter aerogenesاثر داشته
و هنگام ترکیب با آمپیسیلین قدرت بیشتري خواهد داشت.
درصورتی که نانوذرات طال تنها در فرم کونژوگه با آمپیسیلین ،توانایی
تأثیر بر روي ایزولههاي مقاوم را دارد .مطالعات متعدد در زمینه
بررسی تأثیر فرم کونژوگه نانوذرات مختلف به تنهایی و در ترکیب با
آنتیبیوتیکها بر روي بیوفیلم باکتریایی انجام شده است ،از جمله
اینکه  Ansariو همکاران ( )2014با بررسی اثر نانوذرات نقره بر روي
بیوفیلم  E.coliو  Klebsiella pneumoniaeمولد بتاالکتامازهاي
وسیعالطیف طی گزارشی از موفقیت خود در زمینه حذف بیوفیلم
خبر دادند .پیش از این تاثیرات ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدروي نیز
گزارش شده بود .این نانوذرات فعالیت ضدمیکروبی قوي برعلیه
باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفی بهویژه عوامل بیماریزاي غذایی
مهم مثل  S. aureus ،Listeria monocytogenes ،E.coliو
 Salmonellaدارد ( Jinو همکاران .)2009 ،بررسیها نشان داده که
ذرات نانو نسبت به یونهاي فلزي سمیت سلولی باالتري دارند .زیرا
امکان نفوذ آنها به درون غشاي سلولی و رهاسازي یونهاي فلزي در
درون سلول بیشتر است ( Wuو همکاران Scheckel .)2010 ،و
همکاران گزارش کردند که آزاد شدن یون روي از نانو ذرات
اکسیدروي به فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدروي کمک میکند
( Scheckelو همکاران .)2010 ،همچنین Dimpka ،و همکاران ()2011
نقش بیولوژیکی رها شدن یونها از ذرات نانو را نشان دادند به گونهاي
که سمیت این ذرات هنگـام استفاده از کالتهکنندههاي اختصاصی
یونها از بین رفت .مکانیسم عمل اکسید روي نیز شبیه سایر
نانوذرات است ولی بیشتر از طریق تخریب دیواره باکتري عمل
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میکند ( Reevesو همکاران .)2008 ،لذا بهنظر میرسد تولید
نانوذرات ارگانیک هم میتواند موجب کاهش اثرات سمی آزاد شدن
نانو ذرات در محیط شود و هم اینکه اثرات مهاري آنها را تشدید
کند .براساس مطالعات بهعمل آمده آثار مخرب نانوذرات در صورت
استفاده در غلظتهاي مختلف و همچنین نوع و نحوه استفاده از نانو
ذرات متفاوت می باشد .در تحقیق حاضر نیز مشاهده شده با افزایش
غلظت نانوذرات در محیط متراکم مخمرهاي تک سلولی ،رشد در
تیمارها افزایش یافته است یعنی در برخی غلظتها این ماده اثرات
تشدید کنندگی نیز بر رشد ارگانیسمهاي زنده داشتهاند .درخصوص
تشدید اثرات نانوذرات ساخته شده در سیستم ارگانیک ،نتایج
تحقیقات علمی ثابت کرده است که نانوذرات اکسیدروي زمانیکه
بهصورت سبز سنتز شوند در مقایسه با نانوذرات اکسیدروي ساخته
شده در حالت شیمیایی ،فعالیت ضدباکتریایی و ضد قارچی بیشتري
نشان میدهند .از نتایج بهدست آمده چنین استدالل میشود که
میتوان از چنین نانوذراتی بهصورت موثر در برنامههاي کاربردي
کشاورزي و ایمنی مواد غذایی استفاده نمود ( Gunalanو همکاران،
 .)2012تحقیقات نشان دادهاند نانوذرات سلنیوم ،روي و منگنز
غیرارگانیک نیز تاثیر ضعیفتري نسبت به حالت ارگانیک آنان در
افزایش وزن الروها و معدنی شدن مواد در استخوانها داشتهاند
( Izquierdoو همکاران .)2016 ،با توجه به اثرات مثبت نانوذرات سنتز
شده با عصارههاي گیاهی ،اخیرا نانوذرات طال با استفاده از عصاره
ماگنولیا و عصاره برگ کاکی سنتز شدند ( Songو همکاران.)2009 ،
 Naghshو همکاران ( )2013نیز نشان دادند که مناسبترین زمان اثر
مهارکنندگی رشد باکتري  E.coliشش روز بعد از تیمار با ترکیب توأم
نانوذرات نقره در غلظت  25 ppmبا عصاره  100درصد اتانولی گیاه
اکالیپتوس است .با توجه به استفاده از روشهاي نوین درمان و
همچنین کاربردهاي شناخته شده گیاهان دارویی کاربرد این ترکیبات
با روشهاي نوین درمانی مانند نانوتکنولوژي ضروري بهنظر میرسد.
بنابراین ،ابتدا بایستی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات را سنجید و سپس
در صورت امکان براي مصارف دارویی از آن استفاده کرد .در تحقیق
حاضر نانوذرات اکسیدروي درغلظت  0/16میلیگرم در میلیلیتر
توانست رشد مخمر را نسبت به تیمار شاهد  22درصد کاهش دهد
اما در همان غلظت و در حالت ترکیبی موجب کاهش  %70در تراکم
سلولهاي مخمر در مقایسه با تیمار شاهد شد ( .)p<0/05با توجه
به اینکه عصارههاي گیاهی از مواد زیست تخریبپذیر هستند لذا
استفاده از مقادیر کمتر نانوذرات براي حذف ریزاندامگان توجیه علمی
و اقتصادي دارد.
دلیل موثر بودن نانوذرات ارگانیک در مقایسه با نانوذرات
شیمیایی ارائه نشده است ولی بهنظر میرسد در این حالت
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