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مقاله پژوهشی

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره بر روی اسینتوباکتر بومانی
سیده نسیم کریمی پور ،1اصغر تنومند ،*2صادق رستم نیا

 -1گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -2گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پزشکی مراغه ،دانشگاه علوم پزشکی مراغه ،مراغه ،ایران
 -3گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1394/07/12 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/15 :

چکیده
زمینه و هدف :به دلیل مقاومت اسینتوباکتر بومانی نسبت به داروهای ضد میکروبی در این مطالعه تأثیر نانوذرات نقره بر مهار رشد آن موردبررسی قرارگرفته
است.
مواد و روشها :نانوذره با اندازه تقریبی  20nmاز شرکت نانوتکنولوژی پیشتازان (ایران -مشهد) و نانوذره پودری با اندازه تقریبی  5nmاز گروه شیمی
دانشگاه مراغه تهیه گردید و غلظت آن با روش طیفسنجی در دانشکده شیمی دانشگاه تبریز تعیین شد .خواص ضد میکروبی نانوذرات با روش  MICو
( MBCمیکروبراث دیلوشن) ،دیسک دیفیوژن و ول دیفیوژن تعیین شد .با این روش  20سویه بیمارستانی تهیهشده از بیمارستان امام رضای تبریز،
موردبررسی قرار گرفت.
نتایج :بر اساس نتایج ،میزان  MICو  MBCبه ترتیب  1250ppmو  2500ppmبرای نانوذرات با اندازه  20nmو  156ppmو  312ppmبرای نانوذرات نقره با
اندازه  5nmتعیین شد .میزان  MICو  MBCبهدستآمده برای سویههای اسینتوباکتر بومانی بالینی و  ،NCTC 12516تفاوت معنیداری نشان نداد .همچنین
در روش دیسک دیفیوژن مقدار هاله عدم رشد برای نانوذرات  20nmدر غلظت  20000ppmدر اسینتوباکتر بومانی بالینی و  11( NCTC 12516میلیمتر)
و در روش ول دیفیوژن در همین غلظت  9/5میلیمتر به دست آمد .در نانونقره  5nmدر روش دیسک دیفیوژن و ول دیفیوژن در غلظت  2500ppmو 9/5
میلیمتر به دست آمد.
نتیجهگیری :اسینتوباکتر بومانی به نانو ذرات نقره حساس بوده ،یکسان بودن  MICو  MBCدر گونههای بالینی متعدد نشان میدهد که مقاومتی برای نانو
ذرات نقره وجود ندارد.
کلمات کلیدی :اسینتوباکتر بومانی ،نانوذرات نقره،

 MICو MBC

مقدمه
در سالهای اخیر فناوری نانو توانسته است تحوالت عمیقی
در زمینه پژوهش و تولید محصوالت ایجاد کند ( .)1در این
فناوری از مواد در ابعاد نانومتری جهت تولید محصوالت جدید
استفاده میشود ( .)2اندازه مواد در نانوتکنولوژی مهم است ،برای
نمونه در اندازههای  0/2-100در مقیاس نانومتر .بهعالوه
درصدی از اتمها در سطح این مواد وجود دارد که اهمیت بیشتری
دارند .نانو ذرات معموالً دارای قطر  1-100نانومتر هستند .با
کاهش اندازهی مواد به سطح اتمی ،خواص آن تغییر میکند.
نانوذرات داری خواص منحصربهفرد فیزیک و شیمیایی ،نوری و
بیولوژیکی هستند ( .)3در حال حاضر نانوتکنولوژی در زمینه
* نویسنده مسئول :اصغر تنومند ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پزشکی مراغه ،دانشگاه
علوم پزشکی مراغه ،مراغه ،ایران
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نانوآنتیبیوتیک نیز سودمند است ،این تکنولوژی بهوسیله
دستکاری در اندازه و مقیاس باعث افزایش عملکرد این مواد
میشود ( .)4سطح نانوذرات نسبت به حجم آنها زیاد است ،ماده
در ابعاد نانو در مقایسه با همان ماده در ابعاد بزرگتر ،خواص
متفاوتی نشان میدهد .یکی از محصوالت فناوری نانو ،نانوذرات
نقره میباشد .اثرات ضد میکروبی نقره از گذشته شناختهشده
است .بااینحال خاصیت ضد میکروبی نانوذرات نقره نسبت به
نقره بیشتر میباشد ( .)6-5نتایج بسیاری از مطالعات نشان
میدهد برخالف آنتیبیوتیکهای رایج که معموالً فقط روی
باکتریها اثر کشندگی و مهاری دارند ،نانوذرات نقره عالوه بر
باکتریها اثرات کشندگی بر روی قارچها ،پروتوزئوا و حتی
ویروسها نیز دارند ( .)8-7تحقیقات متعدد ،مبتنی بر
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مواد و روشها
[

تهیه نانوذرات
در این مطالعه ابتدا دو نوع نانوذره نقره بهصورت پودری با
اندازه حدود  20نانومتر خریداریشده از شرکت نانوتکنولوژی
پیشتازان (ایران-مشهد) و با اندازه حدود ( 5nmسنتز شده به
روش شیمیایی) از گروه شیمی دانشگاه مراغه تهیه شد.

265

مواد و میکروبهای مورد بررسی
اسینتوباکتر بومانی ( )NCTC 12516و  20مورد
اسینتوباکتر بومانی از بیمارستان امام رضای تبریز تهیه شد .برای
تعیین هویت باکتری آزمایشهای الزم (انجام رنگآمیزی گرم،
تست کاتاالز و اکسیداز و  )PCRانجام گرفت .محیط کشت مولر
هینتون آگار در روش ول دیفیوژن و دیسک دیفیوژن و نوترینت
براث برای تهیه رقت سریال مورداستفاده قرار گرفت.
بررسی خواص ضد میکروبی
الف  -تعیین (MIC )Minimum inhibition concentration

و ( MBC )Minimum bactericidal concentrationنانوذرات
نقره :ابتدا از هریک از نانوذرات (اندازه  20nmو  )5nmمقدار
 0/08گرم وزن کرده و در  2میلیلیتر محیط کشت نوترینت
براث حل شد .پسازآن رقتهای سریال (،20000 ،40000ppm
،39 ،78 ،156 ،312 ،625 ،1250 ،2500 ،5000 ،10000
 )19تهیه گردید .سپس به هر یک از لولهها  10میکرولیتر از
سوسپانسیون میکروبی اسینتوباکتر بومانی معادل  0/5مک
فارلند ( )1/5×108CFUاضافه و بهاینترتیب مقدار ثابت باکتری
تحت تأثیر غلظتهای مختلف نانوذرات نقره قرار گرفت .لولههای
تهیهشده به مدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد در
انکوباتور شیکردار قرار داده شد .پسازآن از مایع داخل هر یک از
لولهها به مقدار  10میکرولیتر در  15میلیلیتر سرم فیزیولوژی
رقیقسازی و برای شمارش کلنیها در محیط مولر هینتون اگار
انتقال داده و توسط آنس استریل بر روی محیط کشت پخش
گردید .پلیتها به مدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد
انکوبه شدند .سپس رشد کلنی باکتری در پلیت بررسی و MIC
و  MBCنانوذرات تعیین گردید .غلظتی که  99/99درصد
میکروبها کشتهشده بودند بهعنوان  MBCو لوله شفاف بهعنوان
 MICانتخاب شد.
ب ـ بررسی آثار ضد باکتریایی نانوذرات با روش ول دیفیوژن
و دیسک دیفیوژن:
بهمنظور بررسی حساسیت باکتری بر نانوذرات نقره با روش
ول دیفیوژن ( )well diffusionو دیسک دیفیوژن ( dick
 ،)diffusionابتدا اسینتوباکتر بومانی را در لوله حاوی محیط
نوترینت براث کشت داده و رسوب میکروب توسط سانتریفیوژ
جدا شد و با استفاده از سرم فیزیولوژی سوسپانسون میکروبی
معادل نیم مک فارلند تهیه گردید .سپس بعد از فروبردن سوآپ
استریل در سوسپانسیون میکروبی ،اضافه محلول را با فشار دادن
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واکنشهای احتمالی بین نانوذرات با ماکرومولکولهای
موجودات زنده انجامگرفته است .اختالف بین بار منفی
میکروارگانیسم و بار مثبت نانوذره ،بهصورت یک
الکترومغناطیس جاذب بین میکروب و نانوذره عمل کرده و باعث
اتصال نانوذره به سطح سلول شده و در نتیجه میتواند باعث
مرگ سلول شود که در نهایت تعداد زیادی از این تماسها منجر
به اکسید شدن مولکولهای سطحی میکروبها شده و باعث
مرگ سریع آنها میشوند .احتمال داده میشود یونهای
آزادشده از نانومواد با گروههای تیول ( )-SHپروتئینهای
سطحی سلولهای باکتریایی واکنش دهند .تعدادی از این
پروتئینهای غشای سلولهای باکتریایی عمل انتقال مواد
معدنی از سطح دیواره را به عهدهدارند؛ که نانومواد با اثر بر روی
این پروتئینها باعث غیرفعال شدن و نفوذناپذیری غشاء
میشوند ( ،)9غیرفعال شدن تراوایی غشاء در نهایت باعث مرگ
سلول میشود .همچنین نانومواد چسبیدن سلول باکتری و
تشکیل بیوفیلم را به تأخیر میاندازد که این عمل باعث میشود
گروهی از باکتریها نتوانند تثبیت شوند و تکثیر یابند (.)10
تغییرات ضد میکروبی که از رشد باکتری بیماریزا ممانعت
میکنند ،یک هدف مطلوب محسوب میشود .عوامل ایجادکننده
عفونتها میتوانند متعدد باشند؛ تشکیل کلنی ،رشد سلول
باکتری و تشکیل ماتریکسهای بیوفیلمی فشرده میکروبی،
باکتریها را در مقابل سیستم دفاعی میزبان مقاوم میکند؛ که
نانوذرات از تشکیل این عوامل دفاعی میکروب در برابر سیستم
ایمنی میزبان جلوگیری میکند .نانوموادی که پایه آنها از
یونهای فلزی است ،دارای فعالیت سلول کشی گستردهای
هستند که علیه باکتری ،قارچ و ویروس فعالیت دارند .نانومواد و
بهخصوص نانومواد فلزی به علت داشتن بار سطحی و نسبت
سطح به حجم خود ،آنزیمها و  DNAمیکروارگانیسمها را با
تعادل الکترون بین گروههای دهنده الکترون مثل تیول،
کربوکسیالت ،آمید ،ایمیدازول ،اندول و هیدروکسیل غیرفعال
مینمایند (.)12-11

اثر نانونقره بر اسینتوباکتر بومانی
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سوآپ به کنار لوله گرفته و سپس در سطح پلیت حاوی مولر
هینتون آگار 3 ،بار در حالت زاویه  60درجه ،از گونههای
باکتریایی موردنظر کشت داده و سپس  20میکرولیتر از رقت

شد بهطوریکه فاصله نقطههای تلقیح شده از همدیگر حداقل
 15میلیمتر بود .پلیتها به مدت  24ساعت در  37درجه
سانتیگراد انکوبه گردید .پسازآن قطر هالههای عدم رشد

شکل  -2مهار رشد باکتری اسینتوباکتر بومانی توسط نانوذره  5نانومتریچ

نانوذره  )5000 ،10000 ،20000 ،40000ppm( 20nmو رقت
سریال نانوذره  )625 ،1250 ،2500 ،5000ppm( 5nmبهطور
جداگانه مستقیماً بهصورت نقطهای به سطح محیط کشت تلقیح

اندازهگیری شد .در روش دیسک دیفیوژن در هر پلیت  4دیسک
خام در شرایط استاندارد قرار داده شد .سپس از هر رقت نانوذره
به مقدار  30میکرولیتر بر روی دیسک های موجود در روی

الف 20 -نانومتر

ب 5 -نانومتر

شکل  -3آثار ضد باکتریایی  20میکرولیتر از رقتهای ( )5000 ،10000 ،20000 ،40000ppmنانوذره نقره بر روی اسینتوباکتر بومانی در روش
دیسک دیفیوژن و ول دیفیوژن5000ppm -4 10000ppm -3 20000ppm -2 40000ppm -1
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شکل  -1مهار رشد باکتری اسینتوباکتر بومانی توسط نانوذرات نقره  20نانومتری
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محیط کشت ریخته شد .سپس بعد از انکوباسیون به مدت 24
ساعت در  37درجه سانتیگراد ،قطر هاله عدم رشد محاسبه
گردید .تمام مراحل فوق  3بار تکرار و میانگین نتایج ثبت گردید.

نتایج

جدول  -1میزان  MICو  MBCنانوذرات نقره رویه جدایههای بالینی و سویه استاندارد ( )NCTC12516اسینتوباکتر بومانی
سویههای موردمطالعه

اسینتوباکتر بومانی

نانوذره نقره حدود 5nm

نانوذره نقره حدود 20nm
MIC

MBC

MIC

MBC

1

2500

5000

156

312

2

1250

2500

312

625

3

312

625

78

156

4

620

1250

156

312

5

1250

2500

78

156

6

1250

2500

156

312

7

312

625

312

625

8

625

1250

78

156

9

625

1250

156

312

10

2500

5000

78

156

11

1250

2500

312

625

12

1250

2500

156

312

13

1250

2500

156

312

14

2500

5000

156

312

15

312

625

156

312

16

1250

2500

78

156

17

1250

2500

156

312

18

1250

2500

156

312

19

1250

2500

78

156

20

1250

2500

156

312

سویه استاندارد
()NCTC12516

1250

2500

156

312
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نتایج بررسی  MICو  MBCدر محیط نوترینت براث نشان
داد که میانگین  MICو  MBCنانو ذرات نقره در اندازه 20

سیده نسیم کریمی پور و همکاران

بحث و نتیجه گیری
اسینتوباکتر جزء باکتری گرم منفی و کوکوباسیل و بیحرکت
است .اسینتوباکتر بومانی بهندرت عامل عفونتهای سخت در
افراد با سطح ایمنی طبیعی شده ،همچنین کمتر بهعنوان فلور
طبیعی بدن شخص سالم شناختهشده است .سویههای مختلف
اسینتوباکتر بومانی اغلب به داروهای ضد میکروبی مقاوم بوده که
این مقاومت میتواند ذاتی و یا از طریق به دست آوردن عــوامل
ژنتیکی مقـــاومت باشد .مطالعات انجامشده نشان میدهد که
اسینتوباکترهای بالینی جداشده از بیمارستانهای ایران بهشدت
به چندین کالس آنتیبیوتیک مقاوم میباشند .استفاده از
نانوذرات جهت مقابله با عفونتهای باکتریایی یکی از مؤثرترین
روشها است.
در تحقیق حاضر اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره موردبررسی
قرار گرفت .با توجه به نتایج حاصل از روش براث دیلوشن نشان
داد که نانوذرات نقره در غلظتهای پایین میتواند از رشد باکتری
اسینتوباکتر بومانی جلوگیری کند که این نتایج با یافتههای
 Sondiو همکاران که بر روی اشریشیاکلی کارکردند همخوانی
دارد Sondi .و همکاران نشان دادند که نانوذرات نقره بر روی
سلولهای باکتری  E.Coliانباشته میشوند و برخی به داخل
سلول نفوذ میکنند که تفاوت در توزیع نانوذرات در داخل سلول
میتواند ناشی از اندازه نانو ذرات باشد (.)13
در روش دیسک دیفیوژن و ول دیفیوژن ،با توجه به نتایج
بهدستآمده ،مشاهده شد که با افزایش غلظت نانوذرات نقره ،قطر

journal.fums.ac.ir

هاله عدم رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا ،افزایش مییابد؛
که این ممکن است به خاطر عدم انتشار در محیط جامد باشد
زیرا نانوذات نقره بهسرعت به هم متصل شده و به میکروبها
برخورد نمیکند ،بااینحال قطر هاله عدم رشد کامالً وابسته به
دوز مصرفی نانوذرات نقره است .این نتایج مشابه یافتههای kim
و همکاران در سال  2007روی استافیلوکوک اورئوس و
اشرشیاکلی است ( .)10بهعالوه  Niakanو همکاران در سال
 2013مقدار MICو  MBCرا در نانوذرات حدود  6-34نانومتر
برای اسینتوباکتر بومانی مقاوم به دارو تعیین کردند که این نتایج
مشابه نتایج مطالعه ما میباشد (.)14
در مطالعهای که  Alizadehو همکاران در سال  1390بر اثر
ضد میکروبی نانوذرات نقره بر روی باکتری بروسال ملی تنسیس
در شرایط آزمایشگاهی و حیوانی انجام دادند ،نشان دادند که
بروسال ملی تنسیس به نانوذرات نقره حساس است و مقدار
حساسیت در دوزهای مختلف نانوذره متفاوت میباشد ( ،)15که
تأثیر نانوذرات نقره وابسته به دوز ،در مطالعه ما نیز مشاهده شد.
در مطالعهای که توسط  Humbertoو همکاران در سال
 2010در مورد اثر مهاری نانوذرات نقره بر روی باکتریهای مقاوم
به چند دارو (سودوموناس آئرو ژینوزا ،اشریشیاکلی مقاوم به امپی
سیلین ،استر پتوکوک پیوژنز مقاوم به اریترومایسین) صورت
گرفت ،اثر باکتریواستاتیک نانوذرات نقره روی باکتریها را تائید
کردند این در حالی است که سودوموناس آئرو ژینوزا دارای تعداد
زیادی از فاکتورهای مقاومت آنتیبیوتیکی باواسطه پالسمید و
کروموزوم است و درمان آنتیبیوتیکی آن را با مشکل مواجه
ساخته و آنتیبیوتیکهای جدید نیز مرگومیر ناشی از آن را
کاهش ندادهاند .نفوذپذیری پایین غشاء خارجی باکتری و حضور
پمپهای افالکس دارویی متعدد از مکانیسمهای عمده مقاومت
دارویی آن است ( .)16همچنین  Moronesو همکاران در سال
 2005فعالیت آنتی باکتریای نانوذرات نقره را بر روی  4نوع
باکتری گرم منفی (سودوموناس آئروژینوزا ،سالمونالتیفی،
ویبریوکلرا و اشرشیاکلی) بررسی کردند ،دریافتند که نانوذرات
نقره به سطح دیواره سلولی باکتریها متصل و باعث تخریب غشا
شده و نفوذپذیری غشا را با آزادسازی یون نقره مختل میکند
( .)17همچنین تأثیر اندازه نانوذرات در فعالیت آنتی باکتریای
توسط  Bakerو همکاران همانند سایر محققین موردمطالعه قرار
گرفت و نشان دادند که ذرات کوچک با افزایش سطح نسبت به
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نانومتر برای اسینتوباکتر بومانی به ترتیب  1250ppmو
 2500ppmو در اندازه  5نانومتری  156ppmو  312 ppmتعیین
گردید (شکل  2 ،1و جدول .)1
همچنین نتایج مربوط به روش انتشار چاهک نشان داد که با
افزایش غلظت نانوذرات نقره ،قطر هاله عدم رشد باکتری افزایش
مییابد .تغییرات میانگین هاله عدم رشد در اسینتوباکتر بومانی
در غلظتهای تهیهشده درشکل  3نشان داده شده است.
نتایج مربوط به روش دیسک دیفیوژن همانند ول دیفیوژن
نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات نقره ،قطر هاله عدم رشد
باکتری افزایش مییابد .تغییرات میانگین هاله عدم رشد در
اسینتوباکتر بومانی در غلظتهای تهیهشده بهصورت زیر است
(شکل .)3
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تشکر و قدردانی
این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد مصوب دانشگاه آزاد
،واحد ارومیه و دانشکده علوم پزشکی مراغه استخراجشده است
بدینوسیله از کارکنان معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم
پزشکی مراغه بهخصوص از همکاری صمیمانه آقایان یونس
.پروین و حمید مصطفی زاده تشکر و قدردانی میشود

تعارض منافع
متن مقاله مورد تائید همه نویسندگان مقاله بوده و
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافع با همدیگر ندارند

.)18( حجم دارای فعالیت ضد میکروبی بیشتری است
بر اساس این نتایج میتوان گفت نانوذرات نقره دارای
خاصیت ضد میکروبی قوی میباشند و باکتریهای مقاوم به دارو
مانند اسینتوباکتر بومانی نیز نسبت به آن حساس میباشند و
فعالً در برابر نانوذرات نقره هیچ مقاومتی در این باکتری به وجود
نیامده است که نتایج مطالعه ما همانند اکثر مطالعههای دیگر
این موضوع را تائید کرد اما به دلیل سمیت آن در سلول
یوکاریوتیک از کاربردهای درمانی هنوز با احتیاط میتوان سخن
.گفت
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Abstract
Background & Objective: Due to the high drug resistance in Acinetobacter baumannii, in this research,
antibacterial properties of nano silver was evaluated for Acinetobacter baumannii.
Materials & Methods: The nano silver with approximate diameter of 20 nanometer from Pishtazan Inc.
Mashad, Iran and 5 nanometer from the Department of Chemistry in Maragheh University were
prepared. Its concentration was determined by spectroscopy method in Tabriz Chemistry University.
Antimicrobial effects were determined by Mean Inhibitory Concentration (MIC) and Minimal Bacterial
Concentration (MBC) by micro-broth-dilution method, disc diffusion and well diffusion methods. Antibacterial activity of nano-silver was tested for Acinetobacter baumannii NCTC12516 on 20 clinical strains
(collected from Imam Reza Hospital in Tabriz).
Results: The results showed the MIC and MBC of 20nm nanoparticles were 1250 ppm and 2500 ppm,
respectively. On the other hand, the MIC and MBC of 5 nm nanoparticles were 156 ppm and 312 ppm,
respectively. According to these findings, the MIC and MBC identified for clinical Acinetobacter baumannii
strains under study along with the NCTC12516 strain did not show a significant difference. Yet the
amount of inhibition for the 20nm nanoparticles in the density of 20000 ppm of clinical Acinetobacter
baumannii and NCTC12516 strains was 11 millimeter with the disc diffusion method and 9.5 millimeter
for the well diffusion method with the same concentration. The amount of inhibition of 5nm nanoparticles
in the 250-ppm concentration with both disc diffusion and well diffusion methods was 9.5 millimeter.
Conclusions: Acinetobacter baumannii is susceptible to nano-silver. Also the same MIC and MBC in
multiple clinical strains suggests that there is not resistance to silver nanoparticles in Acinetobacter
baumannii
Keywords: Acinetobacter baumannii, Silver nanoparticles, MIC, MBC
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