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ی اکلیشیاشرهاي جدایهآن در کاربرد و گانودرماقارچ عصاره 

بیوتیکآنتیهاي ادراري مقاوم به چندین عفونتاز شدهجدا
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چکیده

بـه  کننـدگان مراجعهتعداد زیادي ازاست وباکتریاییهايعفونتترینرایجازادراريمجاريعفونت

ذرات در انون.دهند که این مشکل را دارندکسانی تشکیل میراهابیمارستاندربستريبیمارانوپزشک

ودلیــل رســانایی خــوببــهنانوذرات نقره ودارندکاربردیپزشکی و صنعتهـاي مختلـفزمینـه

نقره علیههايیونآزادسازي بانقرهنانوذرات.هستنداز اهمیت بسیاري برخوردار پایــداري شــیمیایی

عفونـت بـه مبـتال مثبـت هايتکشازنمونه50رويمطالعهاینبخش است.گوناگون اثرهايباکتري

ومقاومـت . ه اسـت شـد انجـام بجنـورد )ع(رضـا امـام بیمارسـتان آزمایشگاهبهگانکنندمراجعهادراري

اثرات ضد باکتریایی نانوذرات نقـره بـا   وارزیابیدیسکانتشارروشازاستفادهباهاجدایهحساسیت

. شـد انجام )سریالی(ریز رقتمیکرودایلوشنبه روشدومیلوسگانودرمااستفاده از عصاره آبی قارچ 

،. همچنـین شدشی استفاده بگیري ابعاد و شکل نانوذرات نقره از میکروسکوپ الکترونی روبراي اندازه

سنجی مادون طیفآنالیز ،داشتندمداخله بررسی ترکیبات آلی احتمالی که در سنتز نانوذرات امکان براي 

ودرصـد) بـود  84سـیلین ( آمپـی بیوتیـک  آنتیبیوتیکی مربوط به آنتیبیشترین مقاومت انجام شد.قرمز

پـژوهش  ایـن  آمـده در  دستبهMICو MBC. میانگین غلظت داشتندنانومتر 45تا 20نانوذرات ابعاد 

و در مقـادیر معـین   دارنـد  ذرات تولیدشده خاصـیت ضـد میکروبـی    وننا.بود230و 83/509ترتیب به

ها باشند.بیوتیکآنتیهاي عفونی مقاوم به بیماريدرمان براي جایگزین خوبیتوانند می

گانودرمـا نقـره، قـارچ   نـانوذرات بیـوتیکی، آنتیمقاومت ی،اکلیشیاشرعفونت ادراري،:کلید واژگان

دومیلوس
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مقدمه

در و مهمهاي شایععفونتعفونت دستگاه ادراري یکی از 

در سرتاسـر  میلیون نفـر  150است و ساالنه تمامی سنین

این عفونت ،همچنینشوند.میبه این عفونت مبتال جهان 

ــه بیمارســتان و بیمــاران بســتري در ادر میــان مراجعــ ن ب

ها یکی از بارزترین عفونت،هاي مختلف بیمارستانبخش

مهـم  عوامل باکتریـایی  ی یکی از اکلیشیاشر. باکتري است

سنین و در تمامیاست ایجادکننده عفونت ادراري در انسان 

اوروپاتوژنیک عامل ی سویهاکلیشیاشر.]1[شودمشاهده می

ایـن  درصـد  80تقریبـاً کـه استاصلی ایجاد این عفونت

باسیل یاکلیشیباکتري اشر.]2[کندرا ایجاد میها عفونت

و هـا  انسـان فلـور نرمـال روده   جزء وهوازي اختیاريبی

کتريهاي ناشی از باعفونتاکثر ،همچنین.حیوانات است

دهدمیرخ انهطلبفرصتصورت بهدر انسان ی اکلیشیاشر

هاي مهمچالشیکی ازبهبیوتیکیآنتیمقاومتامروزه. ]3[

ماننـد (عفـونی هـاي بیماريکنترلودرمانپیشگیري،در

هاانسانعمومیسالمتیبراييتهدیدو) عفونت ادراري

].4[است شده تبدیل

بـه  تـوان مـی ،بیـوتیکی آنتـی از دالیل ایجاد مقاومـت  

ازحـد بـیش و اسـتفاده رویه و نادرست داروهابیمصرف 

اشـاره  غـذایی موادتولیدکنندهحیواناتدرهابیوتیکآنتی

بـر نقـره  هـاي یونآزادسازي بانقرهنانوذرات.]6و5[کرد 

ایـن مسـئله کـه    د. گذارنـ مـی گونـاگون اثـر   هـاي باکتري

پیـدا مقاومـت تنـانوذرا دربرابـر هـاي متفـاوت   بـاکتري 

نـانوذرات بـر  شودمهم است و سبب میبسیار،کنندنمی

].7[باشنداثرگذارهاباکتريازوسیعیطیف

باکتریالیآنتفعالیتدرنقرهاشکال نانوذراتاندازه و

بانقرهنانوذراتی کههایواکنشاست.تأثیرگذارنانوذرات 

شـوند یموجـب مـ  هاباکتريدرنانومتر10از کمترسایز

افـزایش  خاصیت ضد باکتریـایی نـانوذرات   شود میسبب 

سـطح نسبت،شدن اندازه نانوذرات نقرهترکوچکبا.یابد

بـاکتري و بـا سـطح سـلول   یابد میافزایش آنهاحجمبه

در اشکال نانوذرات ،. همچنیندنکنپیدا میبیشتريتماس

شـده  مشـخص  ،مثالبراياست.ثر مؤها باکتريمقابله با 

ی اکلیشـ یاشردرمقابلـه بـا   مثلثـی نـانوذرات تأثیر کهستا

].9و8[استايمیلهوکروينانوذراتبیشتر از

چون خاصـیت درمانی متفاوتی هايها خاصیتقارچ

تقویـت حساسـیت، ویروسـی، ضـد  ضـد باکتریایی،ضد

وخـون فشـار وقنـد توموري، کاهشضدایمنی،سیستم

داشتندلیلبهگانودرماچ قاربراي مثال، ].10[دارندغیره 

ـ بهترینعنوانبهدرمانیمتعددخواص قـارچ ثرترینؤو م

].11است [شناخته شدهدارویی 

باکتریـال  آنتیخاصیت مطالعه بررسی اثراین هدف از 

ترکیب نـانوذرات نقـره سنتزشـده توسـط عصـاره قـارچ       

در درمـــان عفونـــت ادراري مقـــاوم بـــه    گانودرمـــا

.استها بیوتیکآنتی

مواد و روش کار

هاي مثبت داراي عفونت کشتنمونه از 50در این مطالعه 

شهرستان بجنوردرضا امام آزمایشگاه بیمارستان ادراري از 

باکتري کـه در محـیط مـک    هاي حاوي پلیتشد.بررسی 

هاي صورتی رنگ و داراي کلنیآلمان)-آگار (مركکانکی

ی اکلیشـ یشراهاي مشکوك به عنوان جدایههب،صاف بودند

از براي تایید جدایه هـاي مـورد مطالعـه   وانتخاب شدند

سـیمون اوره، هـاي  (نظیر تسـت هاي بیوشیمیاییآزمایش

استفاده شد.آلمان)-) (مركSIMو TSI، سیترات

هـاي  جدایـه بیـوتیکی  آنتـی مقاومت تعیین میزان براي

مـولر هینتـون   جدایه در ابتدا یک کلنی از هر، شدهبررسی

کشت و پس از رسـیدن بـه کـدورت    آلمان)-مرك(براث

فارلند با استفاده از سوآب استریل از محـیط مـایع   مکنیم 

آگـار محـیط مـولر هینتـون   دربرداشت به صورت چمنی 

بیـوتیکی  آنتـی هـاي  دیسککشت داده شد. آلمان)-(مرك

ــازول(5ن (سیپروفلوکساســی 25میکروگــرم)، کوتریماکس

نالیدیکسـیک  یکروگـرم)،  م10میکروگرم)، جنتامایسـین ( 
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میکروگـرم)،  300میکروگرم)، نیتروفورانتوئین (30(اسید

ــیلین (آمپـــی ــرم) و 10سـ ــینمیکروگـ 5(لووفلوکساسـ

پـنس اسـتریل   وسـیله  بـه پادتن طب) -میکروگرم)، (کرج

هـا  پلیـت . ندقـرار داده شـد  مولر هینتون آگـار  روي پلیت 

رار گـراد قـ  سـانتی درجـه  37ساعت در دماي 24مدت به

هــاي ایجادشــده هالــهگرفــت. پــس از انکوباســیون قطــر 

].12[شدمقایسه CLSIگیري و با جدول استاندارد اندازه

گانودرماتهیه عصاره آبی قارچ 

را گانودرماگرم قارچ 25، تهیه عصاره آبی این قارچبراي 

سی آب مقطر به آن سی100سپس و هاون چینی خرد با 

جوشـانیم  میدقیقه 10فوق را محلولکنیم. این میاضافه 

ــدو  ــور  بع ــافی عب ــذ ص ــیآن را از کاغ ــیم. م ــراي ده ب

.کنیممیفیلتر محلول آن را کردناستریل

گانودرمانانوذره نقره و قارچ اري ذبارگ

گرم از نیتـرات  83/0قارچ نقرهبراي تهیه ترکیب نانو ذره 

5/0کنیم و مقدار سی آب مقطر مخلوط میسی100نقره با 

دست آمده از محلول قبلـی) را  سی از نقره (محلول بهیس

سـاعت روي  24مدت سی عصاره آبی قارچ بهسی5/9با 

دقیقـه  10دهیم. محلول حاصل را به مدت شیکر قرار می

آلمان) و پـس  -سانتریفیوژ (اپندورفrpm13000با دور 

دادن وشو، از رسوب حاصل براي انجـام از چند بار شست

کنیم.ن حساسیت استفاده میهاي تعییتست

MTTتست 

باکتریـال ترکیـب نـانوذرات نقـره     آنتـی تأثیر بررسیبراي 

تکثیــرورشــدردگانودرمــاعصــاره قــارچ بــا سنتزشــده 

ایـن  .شـد اسـتفاده MTTسـنجی رنـگ روشازهاسلول

بـودن، تکثیـر و   زنـده گیـري  انـدازه براي ،تشخیصروش 

. اساس این استن حساس، کمی و مطمئها فعالیت سلول

رنـگ تترازولیـوم توسـط آنـزیم     نمـک زرد شکستنتست 

هـاي زنـده و   سلولسوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی 

رنـگ و نـامحلول فورمـازان اسـت.     بـنفش تولید بلورهاي 

شـدت رنـگ   ،باشـد هاي زنـده بیشـتر  هرچه تعداد سلول

].13[شده بیشتر خواهد بود و بر عکستولید

سنجش سمیت سلولی از آزمون براي در این پژوهش

MTT ابتدا سوسپانسیون سلولی به این منظور. شداستفاده

میکرولیتر محیط 100در L 929فیبروبالستاز رده سلولی 

96داخـل پلیـت   DMEM (Grand Island,NY)کشـت  

سـاعت  24ها بـه مـدت   میکروپلیتخانه کشت داده شد. 

،باسـیون انکومشـخص پـس از طـی زمـان   .انکوبه شدند

تـا از  کـردیم  میکروپلیت را زیـر میکروسـکوپ بررسـی    

. کنـیم ها به کف میکروپلیت اطمینان حاصل سلولاتصال 

عنوان شـاهد و از ردیـف دوم   بهاز ردیف اول میکروپلیت 

عنوان کنترل استفاده شد.به

گـرم  میلی108-تا 10-1هاي غلظتدر این پژوهش از 

و میکروپلیت به انوذره تهیهعصاره قارچ و نلیتر از میلیبر 

محـیط کشـت درون   شد. سـپس ساعت انکوبه 24مدت 

میکرولیتـر  100اي تخلیه و به هر چاهـک  خانه96پلیت 

15بـه همـراه   )سرم جنین گـاو (FBS بدون محیط کشت 

سـاعت  4اضافه و پلیت به مدت MTTمیکرولیتر محلول 

باسیون . پس از اتمام زمان انکوشددرون انکوباتور انکوبه 

هاي پلیـت تخلیـه و بـه هـر گـوده      گودههاي درون محیط

Dimethyl)میکرولیتــر 200خانــه بــه میــزان 96پلیــت 

sulfoxide) DMSO گـر االیـزا   قرائـت دستگاه با اضافه و

)Biotek.USA (نانومتر 570ها در طول موج جذب سلول

خوانده شد.

تسـت  بـراي  روش تهیه محلول سوسپانسیون میکروبی 

MIC
هاي بـه محـیط کشـت مـایع مـولر هینتـون بـراث        جدایه

37سـاعت در  24و بـه مـدت   داده آلمان) انتقـال  -(مرك

گراد انکوبه شد. از سوسپانسیون نهایی بـراي  درجه سانتی
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ــی  دادنانجــام ــون حساســیت داروی ــونو آزم MICآزم

شود.استفاده می

غلظـت حـداقل نییتعيبرابراثلوشنیکرودایمتست

(MIC) یگبازدارند

، بازدارنـدگی حـداقل غلظـت  گیـري و تعیـین  براي اندازه

. شدتکراربار هسسازي سریالیرقتروش 

مولر هنتون براث کشتمحیطازمیکرولیتر100ابتدا 

هاي میکروپلیتچاهکازردیفیکآلمان) داخل-(مرك

از میکرولیتر100به میزان چاهکاولینبهسپسو ریخته

شـد.  نقره و قـارچ اضـافه  محلول ترکیبغلظت باالترین

میکرولیتر100به میزان اولچاهکازشدنمخلوطپس از 

میکرولیتـر  100کـه   (محلول برداشته و به چاهک بعـدي  

به دومچاهکازرونداینشد. اضافه داشت)کشتمحیط

تمامی تاکردپیداادامهدهمچاهکتاترتیبهمینبهوسوم

ها بـه  رقتپس از تهیه .شوندساختهنظرموردهايغلظت

ــزان  ــه  100می ــکمیکرولیتــر ب ــاي چاه ــا 1ه از 10ت

. همچنـین از چاهـک   شـد سوسپانسیون میکروبی اضـافه  

میکرولیتر محـیط  100حاوي مثبتکنترلعنوانبهیازدهم

عنوان بهکشت و عصاره نقره و قارچ و از چاهک دوازدهم 

کشـت اسـتفاده   میکرولیتر محیط100کنترل منفی حاوي 

درجـه  37سـاعت در دمـاي   24هـا بـه مـدت    پلیت. شد

ا در نهـ آجذب نوري آن گراد انکوبه شدند و پس از سانتی

دســتگاه قرائــت گــر االیــزا بــا نــانومتر 630طــول مــوج 

)Biotek.USA.قرائت شد (

هـاي مربـوط بـه    چاهکاز MBCکردن مشخصبراي 

MIC آنهـا هاي داراي غلظت بیشتر که کـدورت چاهکو

میکرولیتر برداشته و 10به میزان ،دادتشخیص توانرا نمی

صـورت  بـه آلمـان)  -(مـرك روي محیط مولرهینتون آگـار 

درجه 37ساعت در دماي 24خطی کشت داده و به مدت 

بـاکتري در هـر غلظـت    نیافتنگراد انکوبه شد. رشدسانتی

.استMBCدهندهنشان

نتایج

جدایــه 50از بـین  ،ددهـ مـی نتـایج ایـن پـژوهش نشــان    

بیوتیـک  آنتـی یک یـا چنـد   دربرابرجدایه 18،شدهمطالعه

بیشـترین میـزان مقاومـت    ،همچنـین .کردنـد میمقاومت 

ــه ــا جدای ــره ــیدربراب ــکآنت ــاي بیوتی ــیه ــیلین و آمپ س

ــازول ــین کوتریماکســ ــد از آنو لووفلوکساســ و بعــ

ــید،   ــیک اس ــیننالیدیکس ــین و سیپروفلوکساس ، جنتامایس

.بودرانتوئین نیتروفو

مورد مطالعههاي بیوتیکها در برابر آنتی جدایهفراوانی مقاومت و حساسیت 1جدول شماره 

مقاومنیمه حساسحساسآنتی بیوتیک

درصد52درصد18درصد30نالیدیکسیک اسید

درصد44درصد16درصد40سیپروفلوکساسین

درصد60درصد30درصد10لووفلوکساسین

درصد22درصد0درصد78یسینجنتاما

درصد60درصد2درصد38کوتریماکسازول

درصد6درصد0درصد94نیتروفورانتوئین

درصد84درصد6درصد10آمپی سیلین

درصد80درصد15درصد5تتراسایکلین
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FT-IRنتایج آنالیز 

هاي عـاملی در سـاختار و   گروهمنظور بررسی بهFT-IRآنالیز 

در گیـرد.  مـی ی تغییرات پس از اصالح سـاختار انجـام   بررس

بـا  گانودرماشده عصاره قارچترکیبنمونه IRطیف 1شکل 

cm-1ذرات نقره نشان داده شده است. پیـک پهـن در ناحیـه    

ــه ارتعاشــات کششــی 3422 . پیــک اســتO-Hمربــوط ب

ناشی از ارتعاشات کششی cm-12924شده در ناحیه مشاهده

C-Hهاي موجود در ناحیـه  پیک. استcm-11500 -1700 از

کنـد  میبه ارتعاشات پیوند آمیدي اشاره گانودرمانمونه قارچ

شده در ناحیهمشاهدهکه ناشی از ساختار پروتئینی است. باند 

cm-11644 ــی   1538و و نیــز C=Oبــه ارتعاشــات کشش

هـاي دوتـایی   پیـک . شـود میمربوط N-Hارتعاشات خمشی

بـه سـاختار کربوهیـدراتی    900- 400احیـه  شده در نمشاهده

1072و 1322و cm-11389 گردد. پیک در ناحیـه مینمونه بر

و C-Hو ارتعـاش خمشـی   C-Oترتیب به ارتعاش کششی به

ییـد  أ. مشـاهدات ت کنـد مـی اشـاره  C-O-Cارتعاش کششـی  

مسـئول تولیـد   O-Hو C=Oهـاي عـاملی   گـروه کند کـه  می

بـه  cm-1550 -450 در ناحیـه پیک تیز.نانوذرات نقره هستند

.شودمربوط میAg-O  ارتعاش کششی 

با ذرات نقرهگانودرماشده عصاره قارچنمونه ترکیبFT-IRطیف : 1تصویر

FE-SEMنتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی 

اي نشــان ذرهنـانوذرات نقــره را بـا مورفولـوژي    a2تصـاویر  

و خص شـده  دهد که در تصویر بـا فلـش زردرنـگ مشـ    می

در SEMنتـایج حاصـل از تصـاویر    اسـت. صورت کروي به

.استنانومتر 20- 45ذرات نقره اندازه دهد مینشان b2شکل 

SEMتصاویر :2تصویر
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MICو MBCنتایج

چاهـک آخـرین (MICتعیینازبعد،MBCتعیینبراي

مولرهینتـون محیطبهاز  آنبعدوقبلهايرقت،)شفاف

انکوباسـیون زمـان ازبعـد . شـد دادهکشتولمنتقآگار

عنوانبهباشد،نداشتهرشديآگارپلیتدرکهرقتیاولین

MBCشود. میگزارش

MICو MBCمیانگین نتایج2جدول شماره 

MBCMICنام باکتري مورد مطالعه

83/509230یاکلیشیاشر

MTTنتایج 

MTTنتیجه تست 

انوکمپلکس بـر رده سـلولی   براي بررسی اثر کشـندگی نـ  

بار تکرار شد. نتایج تحلیل آزمایش سهL 929فیبروبالست

آماري نشان داد سطح معناداري براي عصاره قارچ + نقـره  

هاي آزمایشـی  آزمون توکی نشان داد بین گروه. بوده است

هم تفاوت معناداري وجود دارد.

1نمودار شماره 

بحث

بیـوتیکی بـه چـالش مهـم و مشـکل      آنتـی امروز مقاومت 

هاي عفونی نظیر عفونت بیمارياساسی در درمان و کنترل 

جدي بـراي سـالمتی   يادراري تبدیل شده است و تهدید

.]14[شودها تلقی میانسانعمومی 

هـاي مثبـت داراي   کشـت نمونـه از  50در این مطالعه 

شهرستان امام رضا آزمایشگاه بیمارستان عفونت ادراري از 

ــورد ــرايشــد.بررســی بجن ــزان مقاومــت و ب ــین می تعی

ها از روش کربی بائر استفاده شد. در این جدایهحساسیت 

بیوتیک مقاوم بودند جدایه به یک یا چند آنتی18پژوهش

را بیوتیـک  آنتـی بیشـترین میـزان مقاومـت جدایـه بـه      که

میـزان فراوانـی   و داشـت  درصـد  84سیلین به میزان آمپی

درصد)، نالیدیکسیک 60هاي کوتریماکسازول(بیوتیکآنتی

درصـــد)، 44(سیپروفلوکساســـیندرصـــد)، 52اســـید(

درصــد) و 22درصــد)، جنتامایســین(6نیتروفورانتــوئین (

تصـاویر  نتایج حاصل از . بوددرصد)60(لووفلوکساسین
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SEMــان داد ــنتزي  ذرات انــدازه ،نش ــه س 20-45نمون

میـانگین  ،مچنینه.دارندکروي و شکلیهستند ينانومتر

محلول ترکیب نقره و عصاره قارچMICو MBCغلظت 

.بود230و 83/509ترتیب بهاین پژوهش در گانودرما

باکتریـال ترکیـب   آنتـی خاصـیت  در این پژوهش اثـر 

(رده گانودرمانانوذرات نقره سنتزشده توسط عصاره قارچ

ــلولی ــتس ــی )L 929فیبروبالس ــتبررس ــده اس در .ش

ثیر نانوذره یا ترکیب نانوذره با گیاهان أتبهبهتحقیقات مشا

اینکـه  دلیـل  بـه ،دارویی پرداختـه نشـده اسـت. همچنـین    

خـواص ضـد   گانودرما مؤثرترین قـارچ دارویـی اسـت و    

استفاده شده است.از آنپژوهشاین در داردمیکروبی 

در 2017آبادي و همکاران در سـال  نجف،پورشبانان

بـر راتیتـانیوم داکسـی ديونقرهنانوذراتثیرأفالورجان ت

مسـبب و بیوتیـک یآنتچندبهمنفی مقاومگرمهايباسیل

آبادي و همکاراننجف. بررسی کردندادراري هايعفونت

،یشیاکلیاشرچونباکتریاییهايجدایهازنمونه140روي

سیتروباکترپروتئوس،انتروباکترآئروژنز،پنومونیه،کلبسیال

از(یبومـان آسینتوباکترونوزایآئروژوناسسودوم،يفروند

هاي باکتریاییمطالعه کردند. این جدایه)نمونه20کدامهر

هـاي  عفونتدرمان در کهمقاوم بودند هاییبیوتیکآنتیبه

اسـتاندارد هـاي شدند. همچنین، سـویه ستفاده میاادراري

هـاي  تسـت از آبـادي  در پژوهش نجـف .گرفتانجامهاآن

آگـار دردیسـک چاهـک و انتشـار نظیـر  اهیآزمایشـگ 

سـیلین،  آمپـی ،سیلینآموکسیهاي آمیکاسین، بیوتیکآنتی(

افلوکساســـــین، استرپتومایســـــین، تتراســـــایکلین،   

ــل)   ــوئین و کلرامفنیک ــین، نیتروفورانت وسیپروفلوکساس

آبـادي  نجـف استفاده شد. نتـایج پـژوهش   ماکرودایلوشن 

ی بـه  اکلیشـ یاشربیشترین مقاومت بـاکتري دهد،نشان می

بیوتیـک  آنتـی بـه آنتتراسـایکلین و کمتـرین   بیوتیک آنتی

MBCمیانگین میزان ،همچنین.بوده استنیتروفورانتوئین

نـانومتر  10نقره با سـایز  نانوذرات کرويثیرأتازMIC و

mg/mlو mg/ml340ترتیب بهی اکلیشیاشربراي باکتري

بـا  آبادي و همکـاران  نجفنتایج پژوهش .]15[بود275

میزان مقاومت و حساسـیت بـه   بارهدرنتیجه این پژوهش 

ثیرأمیزان تـ درباره ومشابهتشدههاي مطالعهبیوتیکآنتی

ــایرت   ــانوذرات مغ ــن دو  دارد.ن ــانوذرات در ای ــدازه ن ان

اما هر دو نانوذره در دو د، نداریکدیگر مغایرت پژوهش با

در و در هــر دو پــژوهش هســتندشــکل کــرويپــژوهش 

ـ أنـانوذرات نقـره تـ   شرایط آزمایشگاهی  درسـزایی  هثیر ب

اند.داشتههاجدایه

در همـدان تـأثیر  2017غالمی و همکـاران در سـال   

مسـبب منفـی گـرم هـاي باسـیل رويرا نقـره وذراتنـان 

بررسـی  بیوتیـک آنتـی چنـد بـه مقاومادراريهايعفونت

بـالینی هاي مثبت نمونـه تکش. در این پژوهش ازکردند

کننده به بیمارسـتان  بیماران مبتال به عفونت ادراري مراجعه

همدان استفاده شده بود. در پـژوهش غالمـی و همکـاران    

هـاي  بیوتیـک آنتـی بـه  شـده هـاي مطالعـه  ایزولـه مقاومت 

سیلین، سیپروفلوکساسین، کلرامفنیکل، آموکسیسیلین، آمپی

افلوکساسـین، تتراسـایکلین و   نیتروفورانتوئین، آمیکاسین،

براي آگاهی از میـزان  .شدمطالعه و بررسی اریترومایسین 

غلظتآگار ودرچاهکایجادهاي روشات از رثیر نانوذأت

. ]16[کشندگی استفاده شده بـود غلظتورشدمهارکننده

هايجدایهتمامی دهد،مینشان پژوهش غالمی و همکاران 

هـاي  بیوتیـک آنتـی دربرابـر هـا آندر پژوهش یاکلیشیاشر

که م هستندمقاوسیلین و کلرامفنیکل آمپیسیلین، آموکسی

هـاي ایـن   (جدایـه استتحقیق این مشابه نتایجاین نتیجه 

بیوتیـک  آنتـی دربرابرمطالعه نیز بیشترین میزان مقاومت را 

ثیرأدر بررسی ت،همچنین.درصد) داشتند)84سیلین (آمپی

درچاهـک روشی بهاکلیشیاشرتريبر باکنقرهنانوذرات

و ppm200ترتیـب  بهMBCو MICآگار میانگین میزان 

ppm400 سازي سریالی این رقتبود که با مقایسه روش

.استمشابه تحقیق تقریباً

در قـزوین بـه   2017دهقان نیري و همکاران در سال 

نقـره نـانوذرات قـارچی ضدوباکتريضدبررسی اثرات
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کنجـد پرداختنـد. در ایـن    گیـاه آبیعصارهترکیب شده با

دونقره بهنانوذراتقارچیضدوباکتريپژوهش اثر ضد

Bacillusهـاي  بـاکتري علیـه چاهـک دیسـک و روش

subtilis،Escherichia coli،Staphylococcus aureus

بـراي  در پژوهش دهقـان نیـري   .مورد بررسی قرار گرفت

بـا اسـپکتروفتومتري دستگاهازنقرهنانوذراتیید تولیدأت

وابعـاد گیـري براي اندازهونانومتر600تا300موجطول

روبشـی  الکترونیمیکروسکوپدستگاهازنانوذراتشکل

نشـان  نتایج پژوهش دهقان نیـري  .]17[استفاده شده بود

بودنـد. نـانومتر 70تـا 18وکروي، حاصلذراتدهدمی

کنجـد گیـاه آبـی صـاره عه باشددتولینانوذراتهمچنین،

شـده هـاي مطالعـه  ثري بر باکتريؤممیکروبیضدفعالیت

پـژوهش  ایـن  مقایسه بین پژوهش دهقان نیري و ند.داشت

نشان داد که نانو کمپلکس نقره با عصاره کنجد و نقره بـا  

باکتریـال خـوبی علیـه    آنتـی تـأثیر قارچ گانودرما هـر دو  

وت انـدازه بـین   در میـزان تفـا  .هاي ذکرشده دارندباکتري

تـوان بـه تفـاوت ترکیبـات موجـود در      مـی ذرات حاصل 

.کرداشاره هاي متفاوت در دو پژوهش عصاره

ضـد در چابهار اثر2019طاهري و همکاران در سال 

هـاي بـاکتري ضـد رويرا آلومینـات نـانوذره باکتریـایی 

نـوزا یآئروژسودوموناسویاکلیشیاشرغذاییزايبیماري

ـ . بررسـی کردنـد   روي آلومینـات نـانوذره ازاسـتفاده اب

بـر دیسـک انتشـار روشبهباکتريضدفعالیتشدهزسنت

ازمهارکننـدگی غلظتحداقل،همچنینشد.ارزیابیآگار

هـا بـه  بـاکتري کشـندگی غلظتحداقلها وباکتريرشد

و میـزان مقاومـت و   گرفـت ماکرودایلوشـن انجـام  روش

ــه  ــاکتري مطالع ــیت دو ب ــدهحساس ــه ش ــیآب ــک نت بیوتی

بـراي  در پـژوهش طـاهري   شـد. جنتامایسین نیز بررسی 

میکروسکوپدستگاهازنانوذراتشکلوابعادگیرياندازه

پـژوهش ایـن روبشی استفاده شـده بـود. نتـایج    الکترونی

سـودوموناس عدم رشد هالهقطردر بررسیداد،نشان می

نکمتریوی بیشتر اکلیشیاشرنسبت به باکتري نوزایآئروژ

مربوطهاباکتريکشندگیغلظتورشدمهارکنندهغلظت

،همچنـین بـوده اسـت.  نوزایآئروژسودوموناسباکتريبه

نـانومتر  100کمتـر از  کـروي و انـدازه آن   نـانوذره  شکل 

روينانوذراتدر این پژوهش،.]18[استشده گزارش 

ضدفعالیتنوزایآئروژسودوموناسباکتريعلیهآلومینات

توانـد مـی کـه صـورتی . بـه دادنشـان خوبیسیاربباکتري

مـواد بنـدي بسـته درجدیدضد باکتریاییترکیبعنوانبه

پـژوهش مطالعـه و  این نانوذرات در استفاده شود. غذایی

ضـد طاهري و همکاران در شرایط آزمایشگاهی فعالیـت 

طبـق ایـن نـانوذرات   از انـد.  داشـته خـوبی  بسـیار باکتري

از آن که استفادهصورتیو در مناسب انمیزاستاندارد و به

تـوان مـی بندي مواد مضر نباشدبستهبراي سالمتی افراد یا 

.استفاده کرد

گیـاه  در نیشـابور  2016عمرانی و همکاران در سـال  

ــیرین ــد  ش ــر ض ــاع و اث ــان و نعن ــایی آنبی ــر راباکتری ب

Streptococcus(هـاي عامـل پوسـیدگی دنـدان    بـاکتري 

mutans، Actinomyces viscosus، Lactobacillus

rhamnosus( ــره بررســی  توســط ــانو ذرات نق بیوســنتز ن

و آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی با . نانوذرات کردند

شـد. سنجی جهت سنجش زیستی نانوذرات بررسی طیف

منظور بررسی اثـر ضـد بـاکتري نـانوذرات از     به،همچنین

سـازي  تبـراي آزمـون رقـ   هـاي متفـاوت عصـاره    غلظت

داد،نشـان مـی  نتایج مطالعه عمرانـی  .شدسریالی استفاده 

MICنانومتر و میـزان  55شکل نانوذرات کروي و حدود 

،Streptococcus mutans(شـده هاي مطالعهباکتريبراي 

Actinomyces viscosus، Lactobacillus rhamnosus (

لیتـر بـوده  میلیمیکرو گرم بر 50و 25/6، 56/1ترتیب به

تحقیـق  نتایج پژوهش عمرانی و همکاران بـا  .]19[است

که این عامـل نیـز ماننـد    داردفوق در میزان ابعاد مغایرت 

باکتریـایی  ضـد سزایی در خاصیتهثیر بأنانوذرات تشکل 

کـه کـاهش انـدازه ذرات باعـث درگیـري      طـوري به.دارد

شود.مناسب و خوب با باکتري و افزایش این خاصیت می
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دردر هندوســتان 2016ســالدرکــارانهموحامــد

نـانوذرات باکتریـایی فعالیـت ضـد  شـرایط آزمایشـگاهی  

هیپنومونالیکلبسویاکلیاشرشهايسویهعلیهروياکسید

. ارزیابی کردندنوع بتاالکتامازها راازبیوتیکآنتیبهمقاوم

مـواد درکهسنتز کردندنشینیتهروشابرانانوذراتآنها

کـار بـه و هیدروکسیدسـدیم روينیتراتروشایناولیه

در پــژوهش حامـد و همکــاران تاییــد  . بـود شــدهگرفتـه 

میکروسکوپ الکترونـی هايروشازاستفادهنانوذرات با

سـنج طیفوپرتو ایکسانرژيپراشسنجطیفرویشی،

ابعــادمــادون قرمــز انجــام شــده بــود کــهفوریــهتبــدیل

آنانتوسطسنتزشدهرويداکسیاز نانوذراتآمدهدستبه

ــانومتر10 ــود شــدهمشــاهدهن ــایج حاصــل از ].20[ب نت

ــ  ــزان ت ــاران در می ــد و همک ــژوهش حام ــانوذرات أپ ثیر ن

و نشـان  اسـت پژوهش اینمشابهیاکسیدروي در شرایط

هـاي مقـاوم بـه خـانواده     این نانوذرات بر باکتري،دهدمی

نانوذره ابعاد ،دارند. همچنینچشمگیري ثیر أبتاالکتامازها ت

کمتـر  پـژوهش  ایـن  حاصل دراز ابعاد،در پژوهش حامد

ثیر نــانوذرات أتــشــده اســت کــه ایــن امــر ســبب اســت

.افزایش یابداکسیدروي در پژوهش حامد و همکاران

گیرينتیجه

-آنتیزا به هاي بیماريباکتريبا توجه به افزایش مقاومت 

ت جدید باکتري ترکیباخاصیت ضدست هها نیازبیوتیک

ترکیـب  باکتریـال آنتیثیر أتاین پژوهش، در . بررسی شود

ــارچ   ــا عصــاره ق ــره ب ــانوذرات نق ــان در شــرایط گانودرم

شـود  مشاهده مـی هاي مورد پژوهش جدایهآزمایشگاه در 

ــی  ــه م ــدک ــا    توان ــایگزینی ب ــراي ج ــبی ب ــه مناس گزین

هاي مقاوم باشد.سویهمتداول در يهابیوتیکآنتی

قدردانیوتشکر

تحقیقـات  آزمایشـگاه کارکنـان ازاین پژوهشنویسندگان

شـعبه "رازيسـرم سـازي  وواکسـن تحقیقات" مؤسسه

مطالعهاینانجامدرکوششیهیچازکهشرق کشورشمال

.ندکنمیقدردانیوتشکر،نکردنددریغ 
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Abstract
Urinary tract infection, as one of the most common bacterial infections, has caused
the hospitalization of significant proportion of patients. Nanoparticles are important
in various fields, including medicine and industry. Among these, silver nanoparticles
are of special interest due to their good conductivity, chemical stability, and many
other properties. Silver nanoparticles work against various bacteria by releasing
silver ions.
This study was carried out on 50 specimens of positive cultures with urinary tract
infection referred to Imam Reza Hospital Laboratory in Bojnord. The resistance and
susceptibility of the isolates were assessed using disc diffusion method. In this
study, the antibacterial effects of silver nanoparticles were investigated using the
aqueous extract of Ganoderma lucidum by microdilution (serial dilution). Scanning
electron microscope was used to measure the dimensions and shape of silver
nanoparticles. Infrared spectroscopy was also performed to investigate possible
organic compounds that could be involved in the synthesis of nanoparticles.
The highest antibiotic resistance was related to the antibiotic ampicillin (84%) and
the nanoparticles had dimensions of 20 to 45 nm. The mean MBC and MIC
concentrations of this study were 509.83 and 230, respectively.
The produced nanoparticles have antimicrobial activity and can be a good alternative
in the treatment of antibiotic resistant infectious diseases.

Keywords: Urinary Tract Infection, Escherichia coli, Antibiotic Resistance, Silver
Nanoparticles, Ganoderma lucidum
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