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ABSTRACT 

 
Background & objectives: In recent decades, nanotechnology has been developing in medical 
field, and most of the nanoparticles are highly valuable in hygienic care. Vulvovaginitis is an 
infectious disease giving rise to problem in genital tract and Candida albicans is the main cause of 
Vulvovaginitis. 
Methods: In this study, laboratory effect of gold nanoparticles has been investigated on Candida 
albicans isolates obtained from patients with Vulvovaginitis. Candida spp. isolates were obtained 
from 200 patients referring to medical diagnostic laboratory in Isfahan city during 2013, and 
identified using mycological methods including germ tube, clamydoconidia formation, and 
culturing on chrom agar media. Antifungal effect of gold nanoparticles was evaluated in 
concentration of 100, 50, 25, and 12.5 ppm on Candida isolates using well diffusion and 
microdilution methods. Fluconazole was used as a positive control and results were analyzed by 
SPSS15 software using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and average differences analysis tests.  
Results: The most averages of clear zone diameter for gold nanoparticle were 18, 15, 12 
millimeter, respectively. Minimum inhibitory and fungicidal concentration of gold nanoparticle 
was determined 6.25, 12.5 ppm and for fluconazole were 50.25±19.48 and 100.50±38.96, 
respectively. Based on obtained results antifungal activity of gold nanoparticle was dependent to 
concentration.  
Conclusion: In current study, inhibitory effect of gold nanoparticles was evaluated against 
microorganism. Although the laboratories findings are promising, more investigation should be 
conducted for therapeutic standardization.  
Keywords: Gold Nanoparticles, Candida albicans, Vulvovaginal Candidiasis.  
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 کاندیدا آلبیکنسهای  سویه حیاتی عوامل برطال  نانوذراتبررسی تاثیر 
 بیماران مبتال به ولوواژینیت کاندیدایی در شرایط آزمایشگاهی

  

 3منصور بیات ،2نوشین نقش ،* 1محبوبه مدنی ،1ژاله علیپور
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   25/12/93 :پذیرش   18/4/93: دریافت
 

  مقدمه
فلور به عنوان جزیی از میکرو 1کاندیدا آلبیکنس

از  %75 درطبیعی پوست و مخاطات بدن انسان 
شود و در فضای روده،  جمعیت انسانی دیده می

ژنیتال بدون عوارض جانبی حفرات دهانی و نواحی 
 افزایش دلیل به اخیر سال چند در. ]1[ وجود دارد

                                                            
1 Candida albicans 

 ایمنی، سیستم نقص به ابتال و کنندهمستعد عوامل
 کاندیدا یها ازگونه حاصل طلب ی فرصتها عفونت
 از کاندیدا یها گونه. است یافته چشمگیری افزایش
 و بلوغ سنین در زنان 2ولوواژنیت عمده عوامل
موارد،  درصد 90تا  85در . ]4،3،2[ دنباش می حاملگی
 آلبیکنس کاندیدا گونه واژن کاندیدیازیس عامل

                                                            
2 Vulvovaginitis 

  چکیده
ارزش باالیی در ذرات وهای پزشکی وارد شده و بسیاری از نان  های اخیر در زمینه ولوژی در دههتکننانو :زمینه و هدف

کند، عامل اصلی این  های جنسی را درگیر می  ولوواژینیت کاندیدایی بیماری عفونی است که اندام. های بهداشتی دارند  مراقبت
کاندیدا  های  سویه ذرات طال بر رویآزمایشگاهی اثر نانو بررسیدر این تحقیق . باشد می کاندیدا آلبیکنسمخمر عفونت 
 .مطالعه شدکاندیدایی جدا شده از بیماران دارای عفونت ولوواژینیت  آلبیکنس

های تشخیص طبی شهر اصفهان در سال   بیمار مراجعه کننده به آزمایشگاه 200های کاندیدا جدا شده از   گونه :کارروش 
اسی شامل بررسی ایجاد لوله زایا، ایجاد کالمیدوکونیدی و رشد بر روی محیط کروم آگار های قارچ شن  با روش 1392

های جدا   سوشبر روی  ppm 5/12و  25، 50، 100 های  در غلظت) نانومتر 10(اثر ضدقارچی نانوذرات طال . شناسایی شدند
به عنوان کنترل مثبت استفاده  فلوکونازول. رسی شدهای انتشار چاهک و میکرودایلوشن، بر  با استفاده از روش شده از بیماران

من ویتنی، آنالیز تفاوت  ، آزمون ناپارامتری کراسکال والیس و آزمون ناپارامتریSPSS-15با استفاده از نرم افزار . گردید
  .ها بررسی شد  میانگین
 میلی 12، 15، 18به ترتیب  ppm 5/12و  25، 50 های له عدم رشد نانوذرات طال در غلظتها  بیشترین میانگین قطر :ها یافته

و برای فلوکونازول  ppm 5/12و  25/6ترتیب ه کنندگی و حداقل غلظت کشندگی نانوذرات طال بحداقل غلظت مهار. متر بود 
ذرات طال فعالیت ضد قارچی نانو ،دست آمدهه بر اساس نتایج ب .دست آمده ب 50/100±96/38و  25/50±48/19به ترتیب 

  .به غلظت بود وابسته
های مورد نظر  های مورد آزمایش در رقت  یسمذرات طال بر روی میکروارگاندر پژوهش حاضر اثر مهاری نانو :نتیجه گیری
  شورکردن جهت استاندارد  بیشتراما تحقیقات  ،کننده هستنددست آمده امیدواره اگر چه نتایج آزمایشگاهی ب .مشاهده شد

  . درمانی الزم استهای 
 ، ولوواژینیت کاندیداییکاندیدا آلبیکنسطال، نانوذرات :کلیدیت کلما
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زنان  %75دکه شو می زده تخمین .است گزارش شده
کاندیدایی  تا پایان عمر حداقل یک بار به ولوواژینیت

درصد موارد برای بار  40-50در . ]5[ ندشو میمبتال 
. ]6،5[ دشو می مشاهده بیماری عود ،دوم

 یها عفونت ترین شایع از ولوواژینیت کاندیدایی
پیدایش  و به دلیل است زنان اداری تناسلی دستگاه

استراتژیک  طرح تعیین ضد قارچی عوامل مقاومت به
 در مهم یک موضوع قارچی های بیماری درمان برای

 بیماران از درصد 10 تقریباً .است بالینی قارچ شناسی
 پاسخ آغازین درمان به اییکاندید واژینیت به مبتال

 کشف ترکیبات اخیر نیاز به های در سال لذا .ندده مین
. ]8،7[ استبوده ناپذیر  اجتناب قارچی ضد جدید

خارش،  معموالً ولوواژینیت کاندیدایی عالیم بیماری
سوزش، مقاربت دردناک، ترشحات پنیری و قرمزی 

 تکراری، و طوالنی یها درمان. ]10،9[ استولوواژن 
 میان در فلوکونازول مقاوم به یها ایزوله باعث ایجاد

 مصرف ممکن استلذا . است شده کاندیدا های گونه
باعث کم  قارچی ضد از داروهای ترکیبی مقادیر
منفرد  و دوزهای باال مصرف از حاصل سمّیت شدن

  . ]11،3[ دشو به صورت جداگانه ترکیبات از هر یک
. است نانومتری ابعاد در مواد ساخت ،نانو فناوری
 نامیده نانوذرات که ساختارها این از گروهی

 100 از کمتر ابعادشان از یکی حداقل ند،شو می
 فیزیکی خواص دلیل به فلزی نانوذرات .است نانومتر

 اند شده واقع توجه مورد فرد به منحصر شیمیایی و
 طال نانوذرات ترموفیزیکی و اپتیکی خواص. ]12[

 سمیت عدم دلیل هب و  هقرار گرفت بررسی مورد
. اند شده واقع توجه مورد نیز پزشکی در ها آن
ضد تومور، عوامل ند به عنوان توان می ذراتنانو

وژنز، ، آنتی آنژیHIVدرمان لیشمانیای پوستی، ضد 
ضد ماالریا و ضد درد مفاصل مورد استفاده قرار 

ذرات در چرخه اکوسیستم، نانو. ]14،13[ دنگیر
. اند سمیت را از خود نشان دادهطح ترین س پایین

برای مبارزه علیه  ها بنابراین استفاده از آن
د انتخابی مناسب توان میی بیماریزا ها میکروارگانیسم

برخی از آنها به عنوان یک روش جدید برای . باشد
. آیند های درمانی اختصاصی به حساب می انجام فرایند

ه از این ک خاصیت ضد باکتریایی داشتهطال ذرات نانو
-17[ دشو میاستفاده پزشکی  و خاصیت در صنعت

طال  نانوذراتتاثیر  مطالعه این در منظور بدین. ]15
بیماران مبتال به  کاندیدا آلبیکنسی ها بر ایزوله

 ولوواژینیت کاندیدایی در شرایط آزمایشگاهی
  .بررسی شد

  

  روش کار
   .دباش میاین مطالعه از نوع نیمه تجربی 

  ها ارگانیسم
 کاندیدا آلبیکنس گونه 50روی  مطالعه بر این

 به مبتال بیمار  200 واژینال ترشحات از جداشده
ده به ــکنن عهــمراجی ــدایــدیــکان تــوواژینیـــول

ی تشخیص طبی شهر اصفهان در سال ها آزمایشگاه
 روشاز  ها گونهتشخیص جهت  .شد انجام 1392
 ایجاد ،در محیط سرم تیوب جرم تولید

آگار  میل کورن کشت محیط روی کنیدی برکالمیدو
 آگار کروم کشت روی محیط رنگی هایکلنی ایجادو 

چنین از سویه هم. ]18،4[ شد استفاده کاندیدا
استفاده  ATCC3153 کاندیدا آلبیکنساستاندارد 

 آگار دکستروز سابوروکشت  محیط در مخمرها .شد
)SDA (4در دمای  و در یخچال داده شدند کشت 

 .داری شدنددرجه سانتیگراد تا زمان آزمایش نگه
های قارچی سوسپانسیون میکروبی از نمونه جهت تهیه

در سرم فیزیولوژی استریل سوسپانسیونی معادل 
  . ]19[ تهیه شد 1مک فارلند 5/0

 آزمایش حساسیت در برابر عوامل ضد میکروبی
  طال نانوذرات

لول صورت مح بهذرات طال محلول کلوئیدی نانو
 ppm  100نانومتر و غلظت 10کلوئیدی در اندازه 

از شرکت  لیتر میلی 100شکل کروی و به میزان به 

                                                            
1 Mac Farland 
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، 25، 50ی ها رقت وپارس آزما رشد تهران خریداری 
5/12،25/6 ppm  تهیه شد آناز.  

  روش انتشار در آگار
 همچنین نمونه کاندیدا آلبیکنس وایزوله  50از 

به طور   ATCC3153استاندارد کاندیدا آلبیکنس
ز سابورودکسترودر سطح محیط کشت جداگانه، 

ای استریل به طور یکنواخت  آگار توسط سواپ پنبه
چاهکی  ،رسپس با انتهای پیپت پاستو .کشت داده  شد

. دیایجاد گرد محیط کشت در متر میلی 6به قطر 
های تهیه شده از میکرولیتر از غلظت 100میزان 

ی مورد نظر به طور ها نانوذرات طال در غلظت
از آب مقطر . جداگانه به هر چاهک اضافه شد

 25( استریل به عنوان کنترل منفی و از فلوکونازول
لیتر پودر فلوکونازول در دی متیل گرم بر میلیمیلی

. به عنوان کنترل مثبت استفاده شد )%1سولفوکساید 
  قطرو  بار تکرار گردیدسه  آزمایش برای هر نمونه

 گیری شد متر اندازه حسب میلی بر دم رشدع هاله
]20،4[ .  

  روش میکرودایلوشن
با مورد استفاده  کنندگی مادهمهارحداقل غلظت 

در . ]4[ تعیین شد M27-A3میکرودایلوشن  روش
 میکرولیتر 100این روش ابتدا تحت شرایط آسپتیک، 

 ,Scharlau(دکستروز براث ز بوروسا از محیط

Spain(  چاهک میکروپلیت خانه  96یک از به هر
میکرولیتر از  100 سپس .استریل اضافه شد

اول میکروپلیت  خانهبه ذره طال نانو ppm  100رقت
دست  هاول ب خانهدر   ppm 50 و رقت  اضافه گردید

میکرولیتر از خانه اول به  100با سمپلر سپس  ،آمد
 9یعنی تا  آخر این عمل تا خانهاضافه شد و  دوم خانه

 ،25/6 ،125/3( نظر ی موردها ر شد تا رقتتکراخانه 
در  11و  10ی ها خانه .آید دست به )...،50 ،25 ،5/12

میکروپلیت مربوط به کنترل مثبت و کنترل منفی 
میکرولیتر از  10ها در نهایت به همه چاهک .دباش می

. اضافه شد هر ایزوله مربوط بهسوسپانسیون قارچی 
درجه  37دمای  رساعت د 24به مدت  ها میکروپلیت

 ها چاهک پس از انکوباسیون،. گراد انکوبه شدند سانتی
چاهکی که رشد  .نداز نظر کدورت بررسی گردید

در نظر  MICبه عنوان ، ه بوددر آن صورت نگرفت
از دو چاهک قبل از چاهکی که در آن . گرفته شد

کشت بر روی محیط  ،رشدی مشاهده نشده بود
 MFC1مقدارتا  شد هسابارودکستروز آگار کشت داد

در نهایت با استفاده از . ]21،18[ آید دست به 
ناپارامتری کراسکال  آزمون، SPSS-15افزار  نرم

،آنالیز تفاوت من ویتنی ناپارامتری آزمونوالیس و 
 افزار نرم بررسی و جداول و نمودارها با ها میانگین
2010 Excel دار نیسطح مع در نتایج. رسم شد 

001/0<p شد بررسی.  
  

  ها یافته
نتایج تست چاهک حاصل از تاثیر نانوذرات طال بر 

  کاندیدا آلبیکنسی ها روی نمونه
عدم رشد حاصل از تاثیر  لهها  قطر 2و  1نمودارهای 

 کاندیدا آلبیکنسی ها ایزولهنانوذرات طال بر روی 
 انتشار در نتایج حاصل از .دهدمیرا نشان بیماران 
عدم رشد  لهها  که قطر دهدمی نشانچاهک 
ی قارچی با افزایش رقت نانوذرات طال ها نمونه

عدم رشد در مورد  لهها  قطر. یابد می افزایش
صفر تا  ،ها بر روی ایزوله) نانومتر 10(نانوذرات طال 

صفر  عدم رشد فلوکونازول لهها  قطر و متر میلی 18
لوکونازول فنتایج تاثیر . متر بود میلی 19تا 
به  ها مت برخی از ایزولهمقاو دهنده نشان

له عدم ها  میانگین و قطر 1جدول . فلوکونازول بود
. دده میرشد را در سه غلظت مورد بررسی نشان 

 ppm 50عدم رشد در غلظت  هاله  قطرمیانگین 
عدم رشد در غلظت  هاله  قطربزرگتر از میانگین 

ppm 25  و غلظتppm 5/12 در مقایسه . باشدمی
ر سه غلظت بررسی شده در نانو با فلوکونازول، ه

  . است عدم رشد کمتر هاله  قطرطال، میانگین 
  

                                                            
1 Minimum Fungicidal Concentration 
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بر ( از نانوذرات طال و فلوکونازول ppm 5/12و  25، 50 های در غلظت کاندیدا آلبیکنس 1-50 های بالینی هاله عدم رشد جدایه  میانگین قطر .1نمودار 
  )متر حسب میلی

  

  
  )متر بر حسب میلی( فلوکونازول وطال  از نانوذرات 5/12و  ppm ،25 50 های دم رشد در غلظتهاله ع  میانگین قطر. 2 نمودار

  
بر روی  mg/ml)  25در غلظت  نانوذرات طال و فلوکونازول از) ppm( 5/12و 25، 50های  هاله عدم رشد در غلظت انحراف معیار قطر میانگین و .1جدول 

  )متر بر حسب میلی( سکاندیدا آلبیکننمونه بالینی ایزوله  50

  

عدم رشد در سه  هاله  قطرمقادیر  برای مقایسه
عدم  هاله  قطرو مقادیر  ppm 5/12و  25، 50غلظت 

رشد در فلوکونازول، و با توجه به عدم برقراری 
ناپارامتری  آزمونفرض نرمال بودن مشاهدات از 

 دست هبر اساس نتایج ب. کراسکال والیس استفاده شد
برابر  آزمونمقدار آماره  آزمونآمده از این 

245/119=X2  با دو درجه آزادی و سطح معناداری
بنابراین ). p>001/0(برابر صفر بود  تقریباً آزمون

  p-value  میانگین±معیار انحراف بیشترین مقدار کمترین مقدار تعداد  غلظت
(ppm) 50  50 00/0 00/18 52/6±86/11 

001/0< 
)ppm( 25 50 00/0 00/15 74/5±46/8 

(ppm) 5/12  50 00/0 00/12 33/4±14/2 

(mg/ml) 25 50 00/12 00/19 92/1±08/16 
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در سطح خطای پنج درصد فرض برابری مقادیر 
 5/12و  25، 50عدم رشد در سه غلظت  هاله  قطر
ppm ای  برای ارزیابی مقایسه. ازول رد شدو فلوکون

 آزموندو به دو میان چهار گروه، بعد از اجرای 
من ویتنی با تعدیل  آزمونکراسکال والیس از 
 هاله  قطربرای مقایسه مقادیر . بونفرونی استفاده شد

 آزموناین دو غلظت از  طال درذرات عدم رشد نانو
بر اساس نتایج . ناپارامتری من ویتنی استفاده شد

آزمون مقدار آماره آزمون دست آمده از این  هب
 تقریباً آزمونداری و سطح معنا z=-623/4برابر 

بنابراین در سطح خطای ). p>001/0(برابر صفر بود 
عدم رشد  هاله  قطرپنج درصد فرض برابری مقادیر 

  قطرمقادیر . رد شد ppm 25و  50در دو غلظت 
بطور معناداری  ppm 50عدم رشد در غلظت  هاله

برای مقایسه مقادیر . بود ppm 25بزرگتر از غلظت 
این دو غلظت از  د نانو طال درعدم رش هاله  قطر

بر اساس . ناپارامتری من ویتنی استفاده شد آزمون
مقدار آماره  آزمونآمده از این  دست بهنتایج 

 آزمونو سطح معناداری  z=-809/6آزمون برابر 
بنابراین در سطح ). p>001/0(برابر صفر بود  تقریباً

 هاله  قطرخطای پنج درصد فرض برابری مقادیر 
. رد شد ppm 5/12و  50شد در دو غلظت عدم ر

 ppm 50عدم رشد در غلظت هاله  قطرمقادیر 
برای مقایسه مقادیر . بود بطور معناداری بزرگتر

این دو غلظت از  عدم رشد نانو طال در هاله  قطر
بر اساس . ناپارامتری من ویتنی استفاده شد آزمون
مقدار آماره  آزمونآمده از این  دست بهنتایج 
 آزمونو سطح معناداری  z=-423/5برابر  ونآزم

بنابراین در سطح ). p>001/0(برابر صفر بود  تقریباً
 هاله  قطرخطای پنج درصد فرض برابری مقادیر 

. رد شد ppm 5/12و  25عدم رشد در دو غلظت 
 ppm 25عدم رشد در غلظت هاله  قطرمقادیر 

برای مقایسه مقادیر . بودبطور معناداری بزرگتر 
از  ppm50 عدم رشد نانو طال در غلظت  هاله  رقط

بر اساس . ناپارامتری من ویتنی استفاده شد آزمون

آزمون مقدار آماره آمده از این  دست بهنتایج 
 آزمونو سطح معناداری  z=-772/3آزمون برابر 

بنابراین در سطح ). p>001/0(برابر صفر بود  تقریباً
 هاله  طرقخطای پنج درصد فرض برابری مقادیر 

. و فلوکونازول رد شد ppm 50عدم رشد در غلظت 
     عدم رشد درفلوکونازول از هاله  قطرمقادیر 

ppm 50 برای مقایسه . بطور معناداری بزرگتر بود
عدم رشد نانو طال در غلظت  هاله  قطرمقادیر 

ppm25  ناپارامتری من ویتنی استفاده شد آزموناز .
مقدار  آزموناز این  آمده دست بهبر اساس نتایج 

و سطح معناداری  z=-909/7برابر  آزمونآماره 
بنابراین ). p>001/0(برابر صفر بود  تقریباً آزمون

در سطح خطای پنج درصد فرض برابری مقادیر 
و  ppm 25عدم رشد در غلظت  هاله  قطر

 عدم رشد در هاله  قطرمقادیر . فلوکونازول رد شد
برای . زرگتر استفلوکونازول بطور معناداری ب

عدم رشد نانو طال در  هاله  قطرمقایسه مقادیر 
ناپارامتری من ویتنی  آزموناز  ppm5/12غلظت 

دست آمده از این  بهبر اساس نتایج . استفاده شد
و  z=-919/8برابر  آزمونآزمون مقدار آماره 

تقریبا برابر صفر بود  آزمونسطح معناداری 
)001/0<p .(طای پنج درصد بنابراین در سطح خ

عدم رشد در غلظت  هاله  قطرفرض برابری مقادیر 
ppm 5/12 هاله  قطرمقادیر . و فلوکونازول رد شد 

فلوکونازول بطور معناداری بزرگتر  عدم رشد در
  .است
 کاندیدا هاینمونه روی بر MFC و MIC نتایج

 روش به بیماران از شده جداسازی آلبیکنس
  میکرودایلوشن

 این طبق بر طال نانوذراتMFC  و MIC میانگین
. شد تعیین آلبیکنس کاندیدا یها نمونه برای روش
 .است شده ارائه 2جدول  در ها میانگین این نتایج

برای نانوذرات طال  MICمیانگین مقادیر 
برای  MICو میانگین مقادیر  12/9 08/6±

بر اساس . آمد دست به 25/50±48/19فلوکونازول  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-854-fa.html


  185ژاله علیپور و همکاران                                                                                             ...          بررسی تاثیر نانوذرات طال 

مقایسه  در MICبین مقادیر  آمده، دست بهنتایج 
بین فلوکونازول با اثر نانو طال اختالف معناداری 

برای  MFCمیانگین مقادیر ). p<05/0( مشاهده نشد
و میانگین مقادیر  25/17±38/10نانوذرات طال 

MFC دست به 50/100±96/38 کونازولبرای فلو 
طال و  نانوذراتدر  MFCبرای مقایسه مقادیر . آمد

  .کراسکال والیس استفاده شد آزموناز  فلوکونازول
  

 برای نانوذرات طال و MFC و MICمیانگین و انحراف معیار  .2جدول 
  فلوکونازول

 MIC MFC 
 25/17±38/10 12/9±08/6  نانوذرات طال 

 50/100±96/38 25/50±48/19  فلوکونازول

  
  بحث 

 و ییایباکتر ضد عوامل عنوان به ندتوان می نانوذرات 
این تاثیر بر اساس اتصال به . کنند عمل یقارچ ضد

 آسیب و تغییر باعث د کهباش می ها سطح سلول
 نظیرسلول  عملکردهای سلولی و همچنین ساختار
 ایجاد همچنین با .دشو میآن  نفوذپذیری قابلیت
 زنجیره های آنزیم فعالیت بر اثر ،ها حفره و ها شکاف
در . ]19،17[ دنشو می سلول مرگ باعث تنفسی

طال بر روی  نانوذراتپژوهش حاضر اثر مهاری 
ی ها ی مورد آزمایش در رقتها میکروارگانیسم

ppm 50 ،25، 5/12 ،25/6 مشاهده شد، نانوذره 
طالی مورد استفاده در این تحقیق توانایی مهار رشد 

و  1نیرماال .را نشان داد کاندیدا آلبیکنسی ها ایزوله
ی ضد قارچی پوشیده شده با داروهاتاثیر همکاران 
 ی متفاوت با فلوکونازولها در رقت را طال نانوذرات

بررسی  آسپرژیلوس فالووسبر روی رشد قارچ 
بهترین فعالیت ضد قارچی در فلوکونازول . کردند

. مشاهده شد ppm40پوشیده شده با نانوذره طالی 
 رد .]22[ بود mm12  آمده، دست به هاله  قطر

 در طال نانوذرات مختلف های لظتغ حاضر، مطالعه
 قرار بررسی مورد آلبیکنس کاندیدا هاینمونه برابر

                                                            
1 Nirmala 

 نانوذراتاز  ppm 5/12، 25و  50 یها غلظت .گرفت
تحقیقات بیانگر  .شد مذکور قارچ رشد مهار باعثطال 

در محیط جامد نسبت به  نانوذراتآن است که 
لت شتری دارند که عمحیط مایع، اثر ضد باکتریایی بی

ذره با پلیمرهای موجود در محیط و آن ترکیب نانو
 مقایسهدر تحقیق حاضر، . ]23[ تشکیل کمپوزیت است

دهنده تاثیر بهتر  نشان  MICنتایج انتشار در چاهک و
نانوذرات طال نسبت به فلوکونازول در محیط مایع  

رسد که در محیط مایع قدرت  به نظر می. است
  .داشته استافزایش  نانوذراتمهارکنندگی 

نقره،  نانوذراتو همکاران بیان کردند که  2چوالیبوگ
برای ) فلزی نانوذرات( طال، نانو پالتین نانوذرات
مضر هستند و با استفاده از  ها و قارچ ها باکتری

میکروسکوپ الکترونی، تغییرات مورفولوژی حاصل از 
و نانوذرات را نشان  ها بر هم کنش میکروارگانیسم

ی ها بر هم کنش باعث آسیب دیدن سلولاین  ،دادند
نقره به سطح سلول  نانوذرات .دشو میقارچ 

د و این اتصال باعث تغییرات نشو میمیکروبی متصل 
د و به طور خاص گرد میساختمانی و آسیب سلول 

فعالیت حیاتی سلول نظیر نفوذپذیری، اثر بر فعالیت 
مرگ سلول را  ی زنجیره تنفسی و نهایتاًها آنزیم

نانوذرات نقره، رشد مخمر را مهار . دشو میجر من
ی مختلف ها د و فعالیت ضد قارچی علیه گونهکن می

طال  نانوذراتکه  همچنین نشان دادند .کاندیدا دارد
حداقل  ازول پوشیده شده با نانوذرات طالو فلوکون
کاندیدا متفاوتی را در برابر  کنندگیمهار یها غلظت

آسپرژیلوس و  3آسپرژیلوس نایجر و لبیکنسآ
طال دیواره سلولی  نانوذرات .دده مینشان  4فالووس

تخریب  کاندیدا آلبیکنسو غشای سیتوپالسمی را در 
 شدن مواد هوموژن شده ود و باعث آزادکن می

و باعث متالشی  شدهسپس به مواد فیالمنتی متصل 
و  5در تحقیق زاوراه. ]25،24[ دگرد میشدن سلول 

                                                            
2 Chwalibog 
3 Aspergillus niger 
4 Aspergillus flavus 
5 Zawrah 
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میکروبی  عالیت ضدف 2011 همکاران در سال
طال به سطح  نانوذرات .نانوذرات طال بررسی شد

و باعث آسیب قابل  شده متصل کاندیدا آلبیکنس
 ها همراه با تخریب کامل فالژل ها مشاهده در سلول

نشان همچنین    یقات چووالیبوگتحق. ]19[ دشو می
طال در  نانوذراتداد که بهترین فعالیت ضد قارچی 

 .دباش میآلبیکنس  کاندیداو  نایجرآسپرژیلوس برابر 
توانایی ضد میکروبی نانوذرات طال ممکن است به 

این . باشد) nm 19-9(علت سایز بسیار کوچک آنها 
 تر بتوانند به دیواره د که راحتشو میخاصیت باعث 

و باعث تخریب  شدهمتصل  ها سلولی میکروارگانیسم
 اندازهو طال قادر هستند تا شکل  نانوذرات. آنها شوند

فرایند درمان . ]25،24[ حفظ کنند خود را در حالل
د باعث کمترشدن طول توان میطال  نانوذرات بوسیله
 درمان و عوارض جانبی ناشی از داروها شود دوره

قارچی  و همکاران نیز خاصیت ضد لیجبا. ]27،26[
کاندیدا ی ها طالی کروی را بر روی ایزوله نانوذرات
استاندارد در  ندیدا آلبیکنسکاو همچنین  آلبیکنس

 همچنین وانی. ]28[ شرایط آزمایشگاهی نشان دادند
طال با مهار  نانوذراتنشان دادند که  و همکاران

، کاندیدا آلبیکنسدر مخمرهای  ATPaseفعالیت 
 دنده میعلیه آنها انجام فعالیت ضد قارچی خود را 

ر بر تاثی در طال نانوذرات بالقوه توان به توجه با. ]29[
، امکان استفاده از کاندیدا آلبیکنسی بالینی ها ایزوله

د مورد توجه قرار توان می ها در درمان بیماری ها آن
در پژوهش حاضر نیز اثر مهاری . ]17[ گیرد

ی مورد ها طال بر روی میکروارگانیسم نانوذرات
  .ی مورد نظر مشاهده شدها آزمایش در رقت

  
  نتیجه گیری

لقوه نانوذرات طال در تاثیر بر با توجه به توان با
، امکان استفاده از کاندیدا آلبیکنسی بالینی ها ایزوله

د مورد توجه قرار توان میدر درمان بیماری  ها آن
ای از  ی گستردهها استفاده توان میدرصورتی  .گیرد

های  نانوذرات طال برای ازبین بردن میکروارگانیسم
روی حیوانات  ا بربیوتیکها کرد که ابتد مقاوم به آنتی

آزمایشگاهی مطالعاتی انجام شود و اثرات درازمدت 
همچنین الزم است از  .این نانوذرات بررسی گردد

نظر آلودگی محیط زیست، دالیلی بر عدم سمیت 
در . روی محیط زیست به اثبات برسد این ترکیبات بر

روی  به بررسی تاثیر نانوذرات طال بر توان میآینده 
ی مقاوم به دارو و همچنین بررسی ها سایر قارچ

قارچی  تاثیرات ضد مقایسه تاثیرات انواع نانوذرات و
  .آنها با یکدیگر پرداخت

  

 تشکر و قدردانی

 مصوب دانشجویی نامه پایان از مستخرج مقاله این
واحد  اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی شورای در

 از لذا .دباش می ارشد کارشناسی اخذ جهت فالورجان
 ،نمودند همکاری تحقیق انجام در که افرادی کلیه
  .گردد می قدردانی و تشکر
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