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سرویزیه( )Saccharomyces cerevisiaeو بررسي خواص
ضد باکتریایي و آنتي اکسیداني آن
راضيه معتضدي ،1سميه رهايي ،1محبوبه زارع
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 )1گروه زيست فناوري ميكروبي ،دانشكده زيست فناوري ،دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل ،آمل ،ايران
 )2گروه گياهان دارويي ،دانشكده گياهان دارويي ،دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل ،آمل ،ايران
تاریخ دریافت1398/12/11 :

چکیده
مقدمه :سنتز زيستي نانوذرات به عنوان يك فرآ يند مقرون به صرفه ،دوستدار محیط زيست و جايگزين روش های فیزيکي و شیمیايي مورد توجه
قرار گرفته است .هدف از اين پژوهش ،سنتز نانوذرات اکسیدروی توسط مواد درون سلولي مخمر ساکارومايسس سرويزيه و بررسي اثرات ضدباکتريايي و
آنتي اکسیداني آن است.
مواد و روش ها :در اين مطالعه پس از تهیه نانوذرات و تعیین خصوصیات فیزيکي آن ها ،اثر آنتي اکسیداني نانوذرات توسط روش های مهار
راديکال آزاد  ) 2,2 -diphenyl-1-picrylhydrazyl( DPPHو توانايي کاهندگي آهن سنجیده شد .فعالیت ضدباکتريايي نانوذرات با استفده از
روش انتشار ديسك علیه باکتری های گرم مثبت از جمله استافیلوکوس اورئوس و لیستريا مونوسیتوژنز و باکتری گرم منفي اشیريشیاکلي بررسي شد.
یافته های پژوهش :نانوذرات سنتز شده دارای مورفولوژی کروی و به طور میانگین ،اندازه قطر آن ها کمتر از  30نانومتر بود .پیك جذبي برجسته
در  370نانومتر بیانگر تشکیل نانوذرات اکسیدروی است .اين نانوذرات دارای فعالیت ضدباکتريايي خوبي علیه باکتری استافیلوکوس اورئوس بوده و نیز
فعالیت آنتي اکسیداني وابسته به غلظت در هر دو روش نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری :نتايج مطالعه حاضر نشان داد که نانوذرات اکسیدروی سنتز شده دارای فعالیت ضدباکتريايي و آنتي اکسیداني بوده و امکان
کاربرد آن ها در بسته بندی مواد غذايي ،لوازم آرايشي و نیز به عنوان جايگزين آنتي بیوتیك ها وجود داشته ،لذا به مطالعات بیشتری در اين زمینه نیاز
است.

واژه های کلیدی :نانوذرات اکسیدروی ،سنتز زيستي ،ساکارومايسس سرويزيه ،ضدباکتريايي ،آنتي اکسیداني
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بیوسنتز نانوذرات اکسیدروی توسط مواد درون سلولي مخمر ساکارومایسس

بیوسنتز نانوذرات اکسیدروی توسط مواد درون سلولی مخمر ساکارومایسس -...سمیه رهایی و همکاران

آماده سازی کشت مخمر ساکارومايسس سرويزيه:
جهت انجام آزمايش ،مخمر ساکارومايسس سرويزيه از
مرکز کلکسیون میکروارگانیسم های صنعتي سازمان
پژوهش های علمي و صنعتي ايران( )IROSTتهیه شد.
از محیط کشت  YPDبراث به منظور کشت مخمر
استفاده شد .بعد از تلقـــیح مخـــمر به محیط کشت
استريل ،در دمای  28درجـــه سانــــتي گراد به مدت
 48الي  72ساعــــــت گرمخــــانه گــذاری انجام
شد.
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مقدمه
نانو فناوری شاخه ای از علوم است که از اصول
فیزيك ،شیمي ،زيست شناسي و علم مواد برای سنتز
نانوذرات و نانوساختارها استفاده مي کند .نانوذرات موادی
با اندازه تقريباً  1-100نانومتر بوده که با توجه به نسبت
سطح به حجم باال ،در صنايع مختلف کاربرد گسترده ای
دارند( .)1،2اخیراً نانوذرات فلزی با دارا بودن خصوصیات
فیزيکوشیمیايي مختلفي مانند خواص نوری و گرمايي،
فعالیت ضدسرطاني ،ضدمیکروبي و تجزيه آالينده های
زيستي مورد توجه زيادی قرار گرفته اند( .)3نانوذرات
اکسیدروی سومین نانوذره پرکاربرد هستند که توسط
سازمان غذا و دارو به عنوان يك ترکیب ايمن شناخته
شده است .نانوذرات اکسید روی با دارا بودن خصوصیات
بي نظیـــری ماننـــد فعالیت ضدتوموری ،فعالیت
ضدمیکروبي ،آنتي اکسیداني و جاذب اشعه ماوراء
بنفش( )4،5به طور گسترده ای در زمینه های مختلف
پزشکي از جمله در تولیـــد نانوداروها ،رهايش ژن،
تصويربرداری پزشکي ،نانو آنتي بیوتیك ها در برابر
باکتری های مقاوم به چند دارويي ،صنايع بسته بندی
مواد غذايي و نیز تولید کرم های ضد آفتاب کاربرد
دارند( .)6-9خاصیت آنتي اکسیداني نانوذرات ،مي تواند
در دفاع بدن در مقابل راديـــکال های آزاد و بهبود
بیماری های ناشي از تنش های اکسیداتیو نقش موثری
داشته باشد( .)10روش های فیزيکي و شیمیايي مختلفي
برای سنتز نانوذرات فلزی وجود دارد که استفاده از اين
روش ها به علت آلودگي مواد شیمیايي و مصرف انرژی
برای محیط زيست و سالمتي انسان ها خطرناک
است( .)11از اين رو ،به سنتز سبز نانوذرات فلزی به
عنوان روشي غیر سمي ،مقرون به صرفه و سازگار با
محیط زيست توجه خاصي شده است(.)12
جهت سنتز بیولوژيکـــي نانوذرات ،عصاره های
گیاهي ،آنزيم ها و میکروارگانیسم ها مورد استفاده قرار
مي گیرند .در اين میـــان ،ســــنتز نانوذرات توسط
میکروب های مختلفي از جمله باکتری ها ،قارچ ها و
مخمرها گزارش شده است زيرا میکروب ها دارای
پتانسیل ذاتي احیاء مواد معدني و تولید نانوذرات توسط
مکانیسم های درون سلولي و برون سلولي هستند.
مطالعات نشان داده است که مخمرها مي توانند گزينه
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مناسبي برای تولید نانوذرات باشند چون نسبت به حضور
فلزات تحمل بااليي داشته و مي توانند میزان بااليي از
آنزيم ها را تولید کنند .عــــالوه براين ،در مقايسه با
باکتری ها ،میزان بااليي از فلزات در مخمرها تجمع پیدا
مي کند( .)13،14مخمر ساکــــارومايسس سرويزيه يا
مخمر نانوايي ،يك مخمر ارزان قیمت با کاربرد ساده در
صنعت است( .)15،16ساکارومايسس سروزيه به عنوان
يك گونه پروبیوتیکي ،سرشار از آنزيم ها ،ويتامین ها،
مواد مغذی و کوفاکتورها است و توسط موسسه غذا و
دارو ،به عنوان يك ترکیب ايمن شناخته شده است(.)17
عالوه بر اين ،در میان مخمرها بیشترين مطالعات
فیزيولوژيکي و ژنتیـــکي ،در مــــورد ساکارومايسس
سرويزيه انجام شده و با دارا بودن ترکیبات زيست فعال
مختلف مي تواند به عنوان عوامل کاهنده و پايدار کننده
در تولیدزيستي نانوذرات فلزی به کار رود( .)18ضايعات
صنايع مختلف از جمله ضـــايعات کارخانه های تولید
مخمر نانوايي مي توانند منابع ارزان قیمتي جهت سنتز
زيستي نانوذرات به شمار روند .لذا با توجه به اين که
تاکنون مطالعه ای بر سنتز زيستي نانوذرات اکسیدروی
توسط مخمر ساکارومايسس سرويزيه انجام نشده است،
هدف اين پژوهش کاربرد مواد درون سلولي اين مخمر
جهت سنتز سبز نانوذرات اکسید روی مي باشد .نانوذرات
تولید شده با استفاده از تکنیك میکروسکوپ الکتروني
روبشي گسیل میداني( )FESEMو طیـــف سنجي
 UV-Visمشخصه يابي و تايیــد شـــدند .هم چنین
فعالیت های بیولوژيکي نانوذرات اکسید روی از جمله
فعالیت آنتي اکسیداني و ضد باکتريايي آن مورد بررسي
قرار گرفت.
مواد و روش ها
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بررسي ريخت شناسي میکروسکوپي نانوذرات
سنتزی :میکروسکوپ الکتروني روبشي گسیل میداني

جهت بررسي سنجش فعالیت مهارکنندگي راديکال آزاد
 DPPHتوسط نانوذرات حاصله 500 ،میکرولیتر از
غلظت های مختلف(500 ،400 ،300 ،200 ،100
میکروگرم بر میلي لیتر) نانوذرات را به  500میکرولیتر
محلول  0/025( DPPHموالر) اضافه شد و با 1000
میکرولیتر متانول به حجم دو هزار میکرولیتر رسید .پس
از  30دقیقه قرار دادن نمونه ها در تاريکي ،جذب آن ها
را در طول موج  517نانومتر خوانش شد .آنگاه میزان
مهار راديکال آزاد  DPPHتوسط فرمول زير محاسبه
گرديد:

طیف سنجي فرابنفش-مرئي نانوذرات حاصله:

𝐴𝐴 −
𝐼𝐷𝑃𝑃𝐻 (%) = ( 𝑐𝐴 𝑠 ) × 100

( )FESEMبا تابش پرتوهای پر انرژی الکترون سطح
نمونه ها را روبش و تصاويری واضح ايجاد مي کند.
میکروسکوپ  FESEMاطالعاتي از جمله توپوگرافي
نمونه ،اندازه ،خصوصیات سطح ،ترکیب اجزايي نمونه و
نحوه قرارگیری ذرات در سطح را مشخص مي کند(.)20
ريخت شناسي نانوذرات اکسیدروی سنتزی توسط
میکروســــکوپ الکتـــروني MIRA 3, ( FESEM
 )TESCANمورد بررسي قرار گرفت.
خواص نوری نانوذرات اکسیدروی سنتزی به وسیله

𝑐
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سنتز نانوذرات اکسیدروی :برای تهیه نانوذرات
اکسید روی توسط مخمر از مواد درون سلولي مخمر
ساکارومايسس سرويزيه استفاده گرديد .به منظور تهیه
مواد درون سلولي ،مخمر کشت داده شده پس از 72
ساعت ،به مدت  40دقیقه در دمای  4درجه سانتي گراد
و سرعت  6000rpmسانتريفیوژ شد .سپس مايع رويي
را دور ريخته ،و  10میلي لیتر آب ديونیزه استريل به ته
نشست افزوده شده که به مدت  24تا  48ساعت در
دمای  -30درجه سانتي گراد نگهداری شد .بعد از ذوب
شدن توده زيستي در دمای اتاق ،به مدت  20دقیقه در
دمای  4درجه سانتي گراد و سرعت 6000rpm
سانتريفیوژ شد و از مايع رويي که حاوی مواد درون
سلولي مخمر بود ،به منظور تهیه نانوذرات اکسیدروی
استفاده شد .جهت سنتز نانوذرات اکسید روی توسط مواد
درون سلولي مخمر ،استات روی با غلظت  0/1موالر و
 pHبرابر  12به عنوان پیش ساز تهیه شد و در نسبت
 1:3به صورت قطره قطره به مايع رويي تحت شرايط
تاريکي و همزني افزوده شدند .محلول تهیه شده به
مدت  24ساعت در انکوباتور شیکردار با سرعت
 130rpmو دمای  30درجه سانتي گراد گرمخانه گذاری
شد .بعد از  24ساعت گرمخانه گذاری ،رسوب سفید
رنگ نانوذرات اکسیدروی در ته ظرف مشاهده شد.
سانتريفیوژ نمونه ها جهت جمع آوری نانوذرات بعد از
 24ساعت نگهداری در دمای اتاق ،انجام گرديد(،)19
نانوذرات حاصله سه بار با آب مقطر و اتانول شسته شده
و در نهايت توسط آون خشك گرديدند.

طیف سنجي )Thermo Biomate, USA( UV-Vis
بررسي شد .به اين منظور ابتدا پودر تولیدی در آب
ديونیزه به وسیله دستگاه اولتراسونیك به طور يکنواخت
پراکنده شد؛ سپس پودر سنتز شده برحسب میزان طیف
جذب در طول موج  200-800نانومتر شناسايي شد.
مطالعه فعالیت ضدباکتريايي نانوذرات :فعالیت
ضدباکتريايي نانوذرات اکسید روی حاصله با استفاده از
روش متداول انتشار ديسك اندازه گیری شد .جهت
مطالعه فعالیت ضــد باکتريايي نانوذرات حاصله ،از
باکتری های گرم مثبت از جمله استافیلوکوکوس
اورئوس( )ATCC 25923و لیســـتريا مونوسیتوژنز و
باکتری گرم منفي اشیريشیاکلي()PTCC 1399
استفاده شد .بدين منظور ،سوسپانسیون های میکروبي
رشد يافته در محیط کشت نوترينت براث ،به محیط
کشت مولر هینتون آگار انتقال داده و به صورت سطحي
کشت شد .آن گاه ديسك های استريل روی سطح قرار
داده و از نانوذرات اکسید روی به میزان های مختلف
 150 ،100و  200میکروگرم بر ديسك ،روی ديسك ها
بارگذاری صورت گرفت .سپس پلیت ها را در انکوباتور
در دمای  37درجه سانتي گراد به مدت  24ساعت قرار
داده شد .آنتي بیوتیك سیپروفلوکساسین به عنوان نمونه
کنترل مثبت استفاده شد .قدرت ضد میکروبي نانوذرات
بر اساس قطر ناحـــیه بازداری توسعه يافته اطراف
ديسك ها محاسبه مي شود.
تعیین فعالیت آنتي اکسیداني نانوذرات حاصله
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بررسي ريخت شناسي نانوذرات اکسید روی حاصله:

نانوذرات اکسید روی سنتز شده توسط مهار راديکال آزاد
 DPPHمورد ارزيابي قرار گرفت .در اين پژوهش،
نانوذرات اکسید روی سنتز شده ،فعالیت آنتي اکسیداني
خوبي برای همه غلظت های مورد آزمايش نشان
دادند(شکل شماره .)4
نتايج نشان داد که فعـــالیت آنتي اکسیداني وابسته
به غلظت است و با افزايش غلظت نانوذرات ،فعالیت
آنتي اکسیداني افزايش مي يابد به طوری که با افزايش
غلظت نانوذرات به  500میکروگرم بر میلي لیتر ،میزان
جذب راديکال آزاد به حدود  75درصد مي رسد.

ريخت شناسي و اندازه نانوذرات اکسیدروی سنتز شده
توسط میکروسکوپ الکتروني( )FESEMمورد بررسي
قرار گرفت .مطابق تصاوير  FESEMبه دست آمده در
شکل شماره  ،1نانوذرات اکسیدروی سنتز شده توسط
مواد درون سلولي مخمر ،به شکل کروی بوده و متوسط
اندازه قطر آن ها کمتر از  30نانومتر به دست آمد.

طیف سنجي مرئي-فرابنفش( )UV-Visنانوذرات
اکسیدروی حاصله :نتايج آنالیز طیف سنجي UV-Vis
برای نانوذرات اکسیدروی سنتز شده به کمك مواد درون
سلولي مخمر ساکارومايسس سرويزيه در شکل شماره
 2نشان داده شده است .طیف به دست آمده برای
نانوذرات حاصله نشان داد که اين نانوذرات دارای پیك
جذبي برجسته و مشخصي در طول موج  370نانومتر
هستند که مي تواند بیانگر تشکیل نانوذرات اکسیدروی
باشد.

بررسي فعالیت کاهندگي آهن( )FRAPتوسط
نانوذرات :در اين روش توانايي نانوذرات سنتز شده در
احیا يون های فريك(آهن سه ظرفیتي) به فرو(آهن دو
ظرفیتي) در طول موج  700نانومتر ارزيابي شد .توانايي
نانوذرات در احیاء يون های فريك ،به عنوان يك معیار
تشخیصي در میزان فعالیت آنتي اکسیداني آن ها در نظر
گرفته مي شود.
هر چه میزان جذب بیشتر باشد در نتیجه میزان احیاء

بررسي خواص ضد باکتريايي نانوذرات اکسیدروی
سنتز شده :مقايـــسه تاثیر ضـــدباکتريايي نانوذرات
اکسیدروی سنتز شده بر روی باکتری های گرم مثبت و
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بررسي فعالیت آنتي اکسیداني نانوذرات به روش
جذب راديکال آزاد  :DPPHفعالیت آنتي اکسیداني
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که در آن 𝑐𝐴 جذب نمونه کنترل و 𝑠𝐴 جذب نمونه
مورد بررسي است(.)21
تعیین قدرت احیاءکنندگي نانوذرات حاصله :آزمايش
قدرت کاهندگي آهن( )FRAPبرای نانوذرات به دست
آمده با کمي تغییرات بر اساس روش رهايي و همکاران
( )2017انجام شد .بدين منــظور ،يك میلي لیتر از
غلظت های مختـــلف(500 ،400 ،300 ،200 ،100
میکروگرم بر میلي لیتر) نانوذرات اکســـیدروی ،يك
میلي لیتر بافر فسفات  0/2موالر و يك میلي لیتر پتاسیم
فری سیانات(يك درصد) را با هم ترکیب کرده و به مدت
 20دقیقه در دمای  50درجه سانتي گراد در حمام آب
قرار داديم .در ادامه پس از سرد شدن محـــلول0/5 ،
میلي لیتر تری کلرو استیك اسید( 10درصد) به ترکیب
باال اضافه شد .سپس  1/5میلي لیتر از مايع رويي را با
 1/5میلي لیتر آب مقطر و  600میکرولیتر کلريد آهن
( 0/1درصد) مخلوط نموده و جذب درطول موج 700
نانومتر قرائت شد(.)22
یافته های پژوهش

گرم منفي در جدول شماره  1آورده شده است .نتايج
مطالعه نشان داد که نانوذرات ســنتز شده ،در برابر
باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری گرم منفي
دارای فعالیت ضد باکتريايي بهتری هستند ،در اين میان
باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس با قطر هاله
عدم رشد  23±0/5میلي متر حساسیت باالتری نشان
داده است .هم چنین با افزايش غلظت نانوذرات بر روی
ديسك ،اندازه قطر هاله عدم رشد افزايش مي يابد چنان
چه در مـــیزان  200میکــروگرم بر ديسك نانوذرات،
باالترين قطر هاله عدم رشد ديده شد .عالوه بر اين،
نانوذرات سنتز شده دارای فعالیت متوقف کننده رشد در
برابر باکتری گرم منفي اشرشـــیاکلي بودند .تصاوير
فعالیت ضدباکتريايي نانوذرات اکسید روی حاصله توسط
مواد درون سلولي مخمر ساکارومايسس سرويزيه در
شکل شماره  3نشان داده شده است.
بررسي خواص آنتي اکسیداني نانوذرات اکسید روی سنتز
شده

دوره بیست و هشت ،شماره چهارم ،آبان 99
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و فعالیت آنتي اکسیداني نانــوذرات بیشتر مي شود.
فعالیت آنتي اکسیداني نانوذرات اکسیــــدروی سنتز
شـــده در شکل شماره  5نــــشان داده شده اســت.

جدول شماره  .۱قطر هاله عدم رشد(بر حسب میلي متر) باکتری ها در غلظت های مختلف نانوذرات

شکل شماره  .۱تصاویر میکروسکوپي( )FESEMنانوذرات اکسیدروی سنتز شده توسط مواد درون سلولي مخمر

شکل شماره  .2طیف  UV-Visبه دست آمده برای نانوذرات اکسیدروی سنتزی به کمك مواد درون سلولي مخمر
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اکسیدروی سنتز شده به کمك مواد درون سلولي مخمر
غلظت نانوذرات اکسیدروی(میکروگرم بر ديسك)
باکتری
200
150
100
L. monocytogenes
------)E.coli (PTCC 1399
------S. aureus
23±0/5
21±1/2
19±0/1
)S. aureus (ATCC 25923
21±1/5
19±0/8
17±1/1

آنتي بیوتیك سیپروفلوکساسین
( 5میکروگرم /ديسك)
--30
32
27
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نتايج نشـــان داد که با افــــزايش غلظت نانوذرات
اکســـیدروی ،فعالیت کاهندگي آن ها نیز افزايـــش
مي يابد.

بیوسنتز نانوذرات اکسیدروی توسط مواد درون سلولی مخمر ساکارومایسس -...سمیه رهایی و همکاران
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( 200 µg/disc :3 ;۱50 µg/disc :2 ; ۱00µg/disc :۱و  :cآنتي بیوتیك سیپروفلوکساسین)

شکل شماره  .۴بررسي جذب رادیکال آزاد  DPPHتوسط نانوذرات اکسیدروی سنتز شده به کمك مواد درون سلولي مخمر

شکل شماره  .5بررسي قدرت احیاکنندگي آهن( )FRAPتوسط نانوذرات اکسیدروی سنتز شده به کمك مواد درون سلولي مخمر
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شکل شماره  .3تصاویر فعالیت ضدمیکروبي نانوذرات اکسید روی سنتز شده به کمك مواد درون سلولي در برابر باکتری های مختلف
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بحث و نتیجه گیری
مخمرها توانايي انباشت تجمع فلزات سنگین را
دارند بدين ترتیب که توسط آنزيم های مختلف ردوکتاز،
مي توانند نمك های فلزی را به نانوذرات فلزی با ابعاد
و اشکال مختلف احیاء کنند .در اين مطالعه مشخص شد
که مواد درون سلولي مخمر ساکارومايسس سرويزيه با
دارا بودن ترکیبات زيست فعال مختلف مي توانند به
عنوان مواد پايدارکننده و احیــــاکننده عمل کرده و
نانوذرات اکسیدروی را سنتز نمايند .اندازه و مورفولوژی
نانوذرات فاکتور مهمي است که بر خصوصیات شیمیايي،
فیزيکي و بیولوژيکي نانوذرات تاثیر بارزی دارد .نانوذرات
اکسیدروی سنتز شده دارای مورفولوژی کروی و متوسط
اندازه قطر کـــمتر از  30نانومتر بودند .نتايج آنالیز
 FESEMنشان داد که نانوذرات تجـــمع يافته اند که
مي تواند ناشي از کاربرد فرآيند خشك کردن آن ها در
آون باشد .عالوه بر اين ،نانوذرات اکسیدروی مي توانند
به دلیل انرژی سطحي زياد نانوذرات ناشي از تعامل با
رطوبت و نیز ارتبــــاطات دروني بین ذرات(نیروهای
واندروالسي ،الکتروستاتیکي و نیروی مغناطیسي) تجمع
پیدا کنند(.)23
جامدانگي و همکاران( ،)2018بیان کردند که طیف
جذبي نانوذرات اکسیدروی در مـــحدوده  320تا 390
نانومتر اتفاق مي افتد( .)24طیف  UV-Visحاصل از
نانوذرات اکسیدروی سنتز شده در اين مطالعه ،پیك
جذبي برجسته و مشخصي در طول موج  370نانومتر
نشان داد که بیانگر تشکیل نانوذرات اکسیدروی است.
طي پژوهشي که توسط عبادی و همکاران( )2019انجام
گرفت ،نانوذرات اکسیدروی سنتز شده توسط مواد درون
سلولي  Cyanobacterium Nostoc spدارای پیك
جذبي در 370نانومتر ولي دارای میانگین اندازه 60
نانومتر بودند( )19که از لحاظ پیك جذبي با مطالعه ما
هم خواني دارد .نتايج فعالیت ضدباکتريايي نشان داد که
نانوذرات اکسیـــدروی سنــــتز شده ،دارای فعالیت
ضدباکتريـــايي خوبي علیـــه باکـــــتری گرم مثبت
استافیلوکوکوس اورئوس و نیز فعالیت متوقف کننده رشد
علیه باکتری گرم منفي اشرشیاکلي هستند .هم چنین
نتايج فعالیت ضدباکتريايي نانوذرات اکسیدروی سنتز
شده نشان داد که فعالیت ضدباکتريايي نانوذرات وابسته
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به غلظت است به طوری که با افزايش غلظت نانوذرات،
قطر هـــاله عدم رشـــد افـــــزايش يافت .ردی و
همکاران( )2007گزارش که باکتری های گرم مثبت
نسبت به باکتری های گرم منفي حساسیت بیشتری به
نانوذرات اکسیدروی دارند و با نتايج حاصل از مطالعه ما
هم خواني داشت .احتماالً حساسیت باالتر باکتری های
گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفي مي تواند
ناشي از تفاوت در ساختار ديواره سلولي ،فیزيولوژی
سلول ،متابولیسم سلولي و يا میزان تماس باکتری با
نانوذرات باشد( .)25به طور کلي ،فعالیت ضدمیکروبي
نانوذرات اکسیدروی به دلیل ايجاد گونه های اکسیژن
فعال بوده که مي توانند به ديواره و غشای سلولي
باکتری ها آسیب رسانند( .)26خصوصیات فیزيکي و
شیمیايي نانوذرات از جمله اندازه ،شکل و ترکیب
شیمیايي نقش تعیین کننده ای در فعالیت های
بیولوژيکي آن ها دارد .هم چنین ،در میان نانوذرات
اکســـــید فلـــزی ،CuO ،Al2O3 ،TiO2 ،MgO
اکســــیدروی دارای بیشترين فعالیت مهار رشد علیه
استافیلوکوکوس اورئــــوس است( .)6استافیلوکوکوس
اورئوس يکي از مهم ترين باکتری های بیماری زا است
که گستره وسیعـــي از عفونت ها را ايجاد مي کند.
استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان يکي از عوامل شايع
ايجادکننده عفونت های بیمارســــتاني و مقــاوم به
آنتي بیوتیك ها است .لذا با توجه به اين که نانوذرات
اکسیدروی سنتز شده دارای متوسط قطر کمتر از 30
نانومتر بوده و نسبت به حجم شان ،سطح بااليي دارند
بــــنا بــــر اين مي تــــوان از آن ها به عنوان نانو
آنتي بیوتیك های موثر به خصوص در مقابل گونه های
مقاوم بیمارستاني از جمله استافیلوکوکوس اورئوس بهره
جست.
نانوذرات در مهار راديکال های آزاد نقش مهمي
دارند زيرا دارای نسبت سطح به حجم بااليي بوده و در
نتیجه تعامل اين مواد با محیط اطراف بیشتر است(.)27
فعالیت آنتي اکسیداني نانوذرات اکسیدروی سنتز شده در
اين مطالعه ،توسط دو روش مهار راديکال آزاد DPPH
و قدرت احیاکنندگي آهن مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج
نشان داد که اين نانوذرات فعالیت آنتي اکسیداني قابل
توجهي در مهار راديکـــال آزاد  DPPHبرای همه
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غلظت های آزمايش شده نشان دادند ،هم چنین مشاهده
شد که فعالیت آنتي اکسیداني اين نانوذرات وابسته به
غلظت است ،به طوری که با افزايش غلظت نانوذرات به
 500میکروگرم بر میلي لیتر ،میزان جذب راديکال آزاد
به حدود  75درصد افزايش يافت .فعالیت آنتي اکسیداني
نانوذرات اکســـیدروی به اندازه ساخـــتار کريستالي،
مورفولوژی و هم چنین انتقال الکترون از اليه متراکم
اکسیژن به الکترون اتم نیتروژن واقع در DPPH
بستگي دارد .مشابه با نتايج مطالعات اين مطالعه ،مادان
و همکاران( )2015بیان کردند که با افزايش غلظت
نانوذرات ،فعالیت آنتي اکسیداني افزايش يافته ،به طوری
که در غلظت  8355میکروگرم بر میلي لیتر از نانوذرات
اکســـیدروی 50 ،درصـــد راديکال آزاد  DPPHمهار
شد( .)28عالوه بر اين ،با افزايش غلظت نانوذرات
اکسیدروی سنتز شده ،فعالیت کاهـــندگي آن ها نیز
افزايش يافت .فعــالیت آنتي اکســـیداني نانوذرات
اکسیدروی سنتز شده ،مي تواند در کاهش يا جلوگیری
از تنش های اکســـیداتیو نقش موثری داشته باشد لذا
مي توان از اين نانوذرات در ترکیبات دارويي يا آرايشي
استفاده نمود.
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به طور کلي ،نتايج اين مطالعه نشان داد که
نانوذرات اکسیدروی ســــنتز شده دارای فــــعالیت
ضدباکتريايي خـــوبي علیــه باکتــــری گرم مثبت
استافیلوکوکوس اورئوس بوده و مي توانند به عنوان يك
جايگزين مناسب آنتي بیوتیك های سنتزی به کار روند
و يا به عنوان يك ماده ضدمیــــکروبي ايمن جهت
بسته بندی مواد غذايي استفاده شوند .عالوه بر اين،
نانـــوذرات اکسیــــدروی ســــنتزی دارای خواص
آنتي اکسیداني بااليي بوده و پتانسیل بالقوه آن ها را
جهت کاربردشان در محصوالت آرايشي به عنوان يك
ترکیب ضدچروک و محافظت کننده در مقابل اشعه
ماوراء بنفش نشان مي دهد .به هر حال ،در اين زمینه
مطالعات بیشتری مورد نیاز است که در تحقیقات آينده
مورد توجه قرار مي گیرد.
سپاسگزاری
اين مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجو بوده و از
دانشگاه تخصصي فناوری های نوين آمل به دلیل
همکاری در اجرای اين تحقیق تشکر و قدرداني به عمل
مي آيد.
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Biosynthesis of Zinc Oxide Nanoparticles using Intracellular
Extract of Saccharomyces cerevisiae and Evaluation of its
Antibacterial and Antioxidant Activities
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Abstract
Introduction: Attention to the biosynthesis
of nanoparticles (NPs) has been increased
recently since they are cost-effective, ecofriendly, and potential alternatives to
chemical and physical methods. This study
aimed
to
synthesize
zinc
oxide
nanoparticles (ZnO NPs) using an
intracellular extract of Saccharomyces
cerevisiae. Moreover, it was attempted to
evaluate their antibacterial and antioxidant
effects.

Findings: The results showed that the
synthesized NPs had a spherical shape, and
their diameter size was < 30 nm. A good
absorption at 370 nm confirmed the
presence of ZnO NPs. These NPs depicted
an improved antibacterial activity against S.
aureus.
Moreover,
they
showed
concentration-dependent
antioxidant
activity in both DPPH and FRAP.
Discussions & Conclusions: The results
indicated that the biosynthesized ZnO NPs
had antibacterial and antioxidant activities.
This suggests that ZnO NPs can be used in
food packaging and cosmetic products. In
addition, they can be utilized as an
alternative to synthetic antibiotics.
However, further studies are required to be
conducted in this regard.

Materials & Methods: After the preparation
and identification of the physical
characteristics of the ZnO NPs, their
antioxidant activity was determined using
the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
and Ferric Reducing Ability of Plasma
(FRAP). Moreover, the antibacterial
activity of NPs was tested against Grampositive bacteria (Staphylococcus aureus
and Listeria monocytogenes) and Gramnegative bacteria (Escherichia coli) using a
disc diffusion method. Ethics code:
IR.ausmt.rec.1398.11.33

Keywords: ZnO NPs, Biosynthesis,
Saccharomyces cerevisiae, Antibacterial,
Antioxidant
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