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 چكیده
 اثر بررسی مطالعه این از هدف. باشند داشته دارو به مقاوم های باکتری بر سیتوتوکسیک اثرات توانند می بیوتیک آنتی حامل نانوذرات :مقدمه

  باشد. می اورئوس استافیلوکوکوس MRSA های سویه مانی زنده بر اسید کالوالنیک و سیلین آموکسی حامل کیتوزان نانوذرات

 شد بارگذاری آن روی بر اسید کالوالنیک و سیلین آموکسی سپس و ساخته شدن ژلی روش با کیتوزان نانوذرات مطالعه این در :ها روش و مواد

 های غلظت مایکرودایلوشن روش به ها باکتری بر نانوذرات مختلف های غلظت تاثیر بررسی جهت. آمد دست به نانومتر 100 کمتر ابعاد با نانوذراتی و
 حاوی یتوزانـــک نانو مختلف های غلظت از میکرولیتر 100. شد تهیه سیلین آموکسی از 1-128 متوالی های غلظت و نانوکیتوزان از 25/0-8 متوالی

 چشمی صورت به ها چاهک در سنجی کدورت. گردید اضافه آن به باکتری سوسپانسیون از میکرولیتر یک. یافت انتقال چاهک هر به بیوتیک آنتی
 .شد خوانده ریدر االیزا دستگاه توسط متر نانو 630 موج طول در نوری جذب و مشاهده

 کالوالنیک و سیلین آموکسی حامل کیتوزان نانوذرات حداقل غلظت مهارکنندگی که دهد می نشان آمده دست به نتایج :های پژوهش یافته

 2/7 و 8/1 ترتیب به ها آن حداقل غلظت کشندگی و لیتر میلی بر میکروگرم 6/3 مقاوم نمونه در و لیتر میلی بر میکروگرم 9/0 حساس نمونه در اسید
 .آمد دست به لیتر میلی بر میکروگرم

 میکروبی ضد فعالیت تنها، سیلین آموکسی نیز و کیتوزان با مقایسه در حاصل، ترکیب آمده دسته ب نتایج اساس بر :بحث و نتیجه گیری

 .است کیتوزان و اسید کالوالنیک همراه به سیلین آموکسی افزایی هم اثر دهنده نشان این که دارد بیشتری
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 مقدمه

 به نسبت میکروبی ضد مقاومت شیوع میزان اخیراً
 بیمارستانی های سویه ویژه به مختلف های باکتری

 یافته افزایش جهان سراسر در اورئوس استافیلوکوکوس
 بر بنا(. 1)است درآمده جهانی اپیدمی یک صورت به و

 مکرر تجویز از ناشی سوء اثرات کاهش منظور به این
 های فرموالسیون تهیه و طراحی سیلین، آموکسی
 مقاومت با مقابله و پایداری افزایش هدف با مناسب

 از یکی که است روریـــض دارو این بیوتیکی آنتی
 فناوری از گرفتن کمک راستا، این در مطرح های گزینه

 نیمه بیوتیکی آنتی سیلین آموکسی. باشد می نانو
 ها بتاالکتام دسته از و ها سیلین پنی خانواده از سنتزی

 ترین مصرف پر و ترین مهم از یکی دارو این. است
 طیف درمان برای که است خوراکی های بیوتیک آنتی

 خصوص به باکتریایی های عفونت از ای گسترده
 استفاده وریـــــپیل لیکوباکترــــه از ناشی عفونت

 از پیشگیری برای دارو این از چنین هم. (2،3)شود می
 مثل پزشکی دندان های دستکاری از قبل اندوکاردیت

 افراد مانند مستعد افراد در دندان کشیدن یا جراحی
  عفونت از جلوگیری قلبی، دریچه نارسایی به مبتال

 درمان و پیشگیری طحال، بدون افراد در پنوموکوکی
 (. 4)شود می استفاده زخم سیاه

 بتاالکتامازی دهــــمهارکنن اولین اسید کالوالنیک
 مصرف و است کرده پیدا بالینی استفاده که باشد می

 مهارکننده این. است شده آغاز 1981 سال از آن بالینی
  Streptomyces Carligerus تخمیر طبیعی محصول

 از بسیاری برابر در ها بتاالکتام از محافظت در و بوده
 گروه بتاالکتازهای اغلب جمله از مهم بتاالکتامازهای

A گروه در کولرکساسیلین کننده تجزیه های آنزیم و 
D سلولی دیواره از عبور توانایی ترکیب این. است ثروم 

 بتاالکتامازهای دلیل همین به و دارد را ها باکتری
. کند می مهار را ولیــــسل برون و لولیـــس درون

 بازگشت قابل غیر و رقابتی صورت به اسید کالوالنیک
 تنهایی به ترکیب این. کند می مهار را بتاالکتامازها

 ترکیب در تنها و بوده کمی باکتریایی ضد فعالیت دارای
 .(5،6)گیرد می قرار استفاده مورد ها بتاالکتام دیگر با

 جهت آب در محلول پلیمرهای ترین مهم از یکی
 کیتوزان. است کیتوزان دارویی، های حامل نانو ساخت

 زدایی استیل یندآفر از که است کاتیونی ساکاریدی پلی
 به کیتوزان(. 7)آید می دسته ب قلیایی شرایط در کیتین
 زیست سازگاری، زیست مثل مختلفی های ویژگی دلیل

 به اتصال تـــقابلی ت،ـــسمی عدم پذیری، تخریب
 دارای میکروبی ضد خواص و پستانداران های سلول
 (.8)است مختلف صنایع در زیادی کاربردهای و مزایا

 از وسیعی طیف مقابل در کیتوزان میکروبی ضد اثر
 و مخمرها ها، باکتری ها، جلبک جمله از ها ارگانیسم

 آن دهنده نشان مطالعاتی و است شده بررسی ها قارچ
 بر باکتریایی ضد یتـــخاص وزانـــکیت که هستند
 استافیلوکوکوس لینـــسی متی به مقاوم های سویه

 که دهند می نشان تحقیقات(. 9-11)دارد اورئوس
 علیه ای گسترده باکتریایی ضد فعالیت سیلین آموکسی
 فکالیس، انتروکوکوس مانند مثبت گرم های باکتری

 و نومونیا استرپتوکوکوس استرپتوکوکوس، های گونه
 هموفیلوس اشریشیاکلی، مانند منفی گرم های باکتری

 دارا آ ونورهـــگ نایسریا میرابیلیس، پروتئوس آنفوالنزا،
 که هستند آن نشانگر ها شـــپژوه. (12،13)باشد می

 از یکی( آگمنتین)اسید کالوالنیک مراهه به آموکسیلین
 در استفاده مورد میکروبی ضد عوامل ترین مصرف پر

 چنین هم (.14-17)باشد می کشورها از بسیاری
 اثر آگمنتین باالی های غلظت که است شده مشاهده
 های سویه توسط شده ایجاد های بیماری بر درمانی
(. 18)دارد اورئوس استافیلوکوکوس سیلین متی به مقاوم
 کیتوزان نانوذرات که است آن بیانگر تحقیقات نتایج
 موثرتری بسیار اثر الکتامی-β های بیوتیک آنتی حامل

 های سویه خصوص به باکتری رشد کاهش در
MRSA دارا وســاورئ وســــوکــــیلوکــــاستاف 

 یتوزانــــک نانوذرات ینــــچن هم. (19،20)باشند می
 بر میکروبی ضد اثر سیلین آموکسی با شده بارگذاری

 از شده جدا اورئوس استافیلوکوکوس های سویه از یکی
 شانـــن قاتـــتحقی برخی مقابل در(. 21)دارد خاک

 موجب سیلین آموکسی پایین های غلظت که دهند می
 های سویه در eDNA واسطهه ب بیوفیلم فنوتیپی القای
 گردد می اورئوس استافیلوکوکوس سیلین متی به مقاوم

 پایین دزهای که ندـــهست آن بیانگر چنین هم و
 باکتریایی دـــض یتـــــخاص نــــسیلی یــآموکس
 (. 22)ندارد
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از آن جایی که نانوذرات کیتوزان در عرصه پزشکی، 
مهندسی زیستی، سیستم های آزادسازی در دارو درمانی 

داروها از اهمیت واالیی و کاهش سمیت برخی از 
 جهت حاضر مطالعه مبنا این بر(؛ 23برخوردار است)

 بارگذاری کیتوزان نانوذرات باکتریایی ضد اثر ارزیابی
 علیه یدـــاس الوالنیکـــک و سیلین آموکسی با شده

 استافیلوکوکوس لینــــسی متی به مقاوم های سویه
 . است گرفته انجام اورئوس

 ها  روش و مواد

 نانوذرات ساخت برای :کیتوزان نانوذرات تهیه
 شرکت از شده خریداری کیتوزان ساکارید پلی کیتوزان،

 اسیدی محلول یک در متوسط مولکولی وزن با سیگما
 سدیم فسفات پلی تری محلول سپس شده حل ضعیف

 کیتوزان محلول به قطره قطره صورت به1:3 نسبت با
 دقیقه 20 مدت به حاصل کلوئیدی محلول. شد اضافه

 دار یخچال سانتریفیوژ کمک به rpm 13000 شتاب با
 روی مایع. شد سانتریفیوژ گراد سانتی درجه 4 دمای در

 و شد برداشته گیر نمونه توسط شده، نشین ته ذرات
 در ها پلت همه. شدند جدا نیز آن در مانده باقی ذرات
 درجه 60 دمای در آون در و شده آوری جمع ظرف یک

 (.24)شد خشک روز دو الی یک مدت طی گراد سانتی

 برای :بیوتیک آنتی حاوی کیتوزان نانوذرات تهیه
 کالوالنیک و سیلین آموکسی حاوی نانوکیتوزان ساخت
 لیترکیتوزان  میلی بر گرم  میلی یک استوک ابتدا اسید،

 لیتر میلی 30 در کیتوزان گرم میلی 300 کردن حل با
 به حاصله محلول. شد تهیه درصد 75/1 استیک اسید
 حل خوب تا گرفت قرار استیرر روی ساعت یک مدت
 نداشته ناخالصی گونه هیچ تا شد فیلتر نهایت در و شود
 دیگر طرف از. شد تنظیم 5 روی آن pH و باشد

 پلی تری سدیم لیتر  میلی بر گرم  میلی یک استوک
 پلی تری سدیم گرم میلی 100 کردن حل با فسفات
 آنpH  و شد تهیه دیونیزه آب لیتر میلی 10 در فسفات

 آموکسی پودر گرم میلی 225 سپس. شد تنظیم 4 روی
 محلول در سیگما شرکت از شده خریداری سیلین

 آموکسی کامل شدن حل از پس. شد حل کیتوزان
 پودر گرم میلی 225 مقدار محلول، به سیلین،

 افزوده سیگما شرکت از شده خریداری اسید کالوالنیک
 میلی ده استیرر، روی سپس. شد حل کامل طور به و

 لیتر  میلی 30 به فسفات پلی تری سدیم محلول از لیتر 
 قطره قطره صورت به و آرامی به کیتوزان محلول
 با دقیقه 20 مدت به آمده دست به محلول. شد اضافه

 درجه 60 دمای در و شده سانتریفیوژ rpm 15000 دور
 خشک کامل صورت به روز 2 الی 1 مدت به آون در

 .(24)شد

 حاوی کیتوزان نانوذرات مورفولوژی و اندازه تعیین
 نانوذرات اندازه و ولوژیــــمورف ارزیابی :بیوتیک آنتی

 میکروسکوپ کمک به سیلین آموکسی حامل کیتوزان
 آزمایش این انجام برای. گرفت انجام رویشی الکترونی

 حاوی نانوذرات شده تهیه های رقت از قطره چند
 شد ریخته آلومینیومی ای ورقه روی بر سیلین آموکسی

 میکروسکوپ توسط ذرات نانو مورفولوژی و اندازه و
 برابر 70000 نمایی بزرگ قدرت با روبشی الکترونی

 .گرفت قرار ارزیابی مورد

 حاوی کیتوزان نانوذرات شیمیایی ساختار ارزیابی
 نانوذرات شیمیایی ساختار بررسی برای :سیلین آموکسی
 و سیلین آموکسی یوتیکــــب تیـــآن حامل کیتوزان

 مادون تبدیلی سنجی طیف روش از اسید کالوالنیک
 مورد مولکولی پیوندهای و شد استفاده( FTIR)قرمز

 حالت ارتعاشی سطوح بین انتقال. گرفت قرار ارزیابی
 در جذب به مربوط نانومتر 105 تا 103 ناحیه در پایه

 طیف نیز و ارتعاشی سطوح .است فروسرخ ناحیه
، SH ،OH)مانند خاص، های گروه ارتعاش از فروسرخ

NH ،CN ،CO )... ،به مقادیر این که شده ایجاد 
 محیطی عوامل و فضایی آرایش شیمیایی، ساختمان

 اشعه انرژی. دارند بستگی مولکول ماکرو یا و ملکول
 این که است مول بر کیلوکالری 10 تا 2 فروسرخ

 دو بین کوواالن پیوندهای ارتعاش سبب انرژی مقادیر
 موجب انرژی مقدار این اما. گردد می مولکول یک اتم

 H2CL2 مانند کوواالنت متقارت های پیوند در ارتعاش
 متقارن غیر کوواالن پیوندهای باید بلکه شود، نمی

 پرتوی محدوده در فروسرخ طیفاز این رو، باشند. 
 -1 1400-400  الکترومغناطیس

CM  مورد استفاده قرار
 .گرفت

 دارو بارگذاری ظرفیت و بارگذاری درصد محاسبه
 داروی انزــــمی بهــــحاســـم ایبر :نانوکیتوزان در

 در هشد اریگذربا اسید کالوالنیک و سیلین آموکسی
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-مرئی جذبی سنجی طیف هستگاد از کیتوزان ذره نانو
 اردستاندا منحنی به توجه با و شد دهستفاا بنفشافر
 و سیلین آموکسی به مربوط همدآ به دست بجذ

  محاسبه محیط در آزاد داروی غلظت اسید، کالوالنیک
 .گردید

 استوک و تریــباک حــتلقی ایعـــم سازی آماده
 باکتری ضد اثر میزان ارزیابی برای :ها بیوتیک آنتی

 سویه دو از بیوتیک آنتی حاوی کیتوزان نانوذرات
 و( ATCC25932)حساس اورئوس استافیلوکوکوس

 سیلین متی به مقاوم اورئوس وســـوکــــاستافیلوک
(ATTCC33591 )از سویه دو هر که شد استفاده 

 سازمان های میکروارگانیسم سیونـکــکل مرکز
 به. شدند تهیه ایران صنعتی و علمی های پژوهش

 ابتدا تلقیح، انجام جهت باکتری سازی آماده منظور
 کشت( BH)هارث برین محیط روی بر را ها باکتری

. شد داده قرار گراد سانتی درجه 37 انکوباتور در و داده
 دستگاه توسط باکتری محتوی های لوله سپس

 نیم نمونه با نانومتر 600 موج طول در اسپکتروفتومتری
 پودر. شد تهیه تلقیح مناسب نمونه و مقایسه فارلند مک
 تهیه سیگما شرکت از سیلین آموکسی بیوتیک آنتی

 میکروگرم هزار اصلی، استوک تهیه برای سپس. گردید
 تقطیر بار 2 آب لیتر میلی یک در بیوتیک آنتی هر از

 های شیشه در کم مقادیر به حاصله استوک. شد حل
 گراد سانتی درجه -20 سرمای در و توزیع استریل

 .شد نگهداری

 آموکسی حامل نانوذرات باکتریایی ضد اثر بررسی
 باکتریایی ضد اثر سنجش :اسید کالوالنیک و سیلین

 حاوی کیتوزان نانوذرات تنهایی، به کیتوزان نانوذرات
 در اسید کالوالنیک و سیلین آموکسی بیوتیک آنتی

 و حساس اورئوس استافیلوکوکوس رشد از ممانعت
. شد انجام گذاری چاهک روش با سیلین متی به مقاوم
 ابتدا که بود صورت بدین ذاریــــگ چاهک روش

 بیوتیک آنتی و کیتوزان نانوذرات مختلف های غلظت
 بیوتیک آنتی حاوی نانوذرات و سیلین آموکسی
. شد تهیه اسید الوالنیکــک و لینـــسی آموکسی

 اورئوس استافیلوکوکوس های باکتری سوسپانسیون
 کشت محیط در جداگانه طور به نیز مقاوم و حساس

 گراد سانتی درجه 37 دمای در و تهیه براث هارت برین

 قطر نهایت در. شدند گذاری خانه گرم ساعت 10 برای
 ها چاهک اطراف در ها تریــــباک رشد عدم هاله

 .شد مقایسه یکدیگر با و گیری اندازه

 :دایلوشن میکرو روش به ها نمونه MIC تعیین
 با رشد بازدارنده غلظت حداقل تعیین روش روش

 حداقل تعیین. باشد می خانه 96 های پلیت از استفاده
 چشمی مشاهده پایه بر روش این در مهاری غلظت

 نوری جذب از استفاده با کدورت تشخیص یا و کدورت
 نیز حاضر مطالعه در. باشد می ریدر االیزا دستگاه توسط

 میکرولیتر 200 حجم با و گرد ته خانه 96 پلیت از
میکروگرم  25/0-8 متوالی های غلظت. گردید استفاده

 متوالی های ظتـــــغل و توزانــــبر میلی لیتر کی
میکروگرم بر  1-128 سیلین آموکسی بیوتیک آنتی

 های غلظت از میکرولیتر 100. گردید میلی لیتر تهیه
 و سیلین آموکسی بیوتیک آنتی کیتوزان، نانو مختلف

 انتقال هکچا هر به بیوتیک آنتی حاوی کیتوزان نانو
 باکتری سوسپانسیون از میکرولیتر یک سپس. شد داده
 به چاهک هر محتویات گردید اضافه آن به و شده تهیه
 مخلوط شیکر به مجهز ریدر پلیت توسط دقیقه 2 مدت

 محیط حاوی فقط که پلیت های چاهک از یکی. شد
 دیگر یکی و مثبت کنترل عنوان به بود باکتری و کشت

 عنوان به بود کشت محیط حاوی فقط که ها چاهک از
 پلیت میکرو نهایت در. شد گرفته نظر در منفی کنترل
 گراد یـــانتــس درجه 37 دمای در ساعت 24 برای
 گذاری، خانه گرم اتمام از بعد. گردید گذاری خانه گرم

 چشمی صورت به ها چاهک در کدورت عدم یا کدورت
 توسط نانومتر 630 موج طول در نوری جذب و مشاهده
 .شد خوانده ریدر االیزا دستگاه

 های پژوهش یافته

 حاوی کیتوزان نانوذرات کلـــــش و دازهــــان
 اندازه میانگین که داد نشان نتایج :بیوتیک آنتی

 100 از کمتر یها بیوتیک آنتی حامل کیتوزان نانوذرات
 درصد محاسبه .بودند کروی ظاهری با و نانومتر

  کیتوزان ذره نانو در دارو بارگذاری ظرفیت و بارگذاری
 ذره نانو در شده بارگذاری داروهای میزان محاسبه برای

 بدین. شد استفاده مرئی-فرابنفش سنجی طیف از
 دیگر بار و سیلین آموکسی برای بار یک که صورت

 بارگذاری درصد. شد بررسی اسید کالوالنیک برای
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 درصد و درصد 55 کیتوزان ذره نانو در سیلین آموکسی
 هم آمد دسته ب درصد 65 اسید کالوالنیک بارگذاری

 کیتوزان نانوذرات دهنده نشان 1 شماره چنین شکل

 که باشد می اسید کالوالنیک و سیلین آموکسی حاوی
 صورت برداری تصویر الکترونی میکروسکوپ توسط
 .(1 شماره )شکلاست گرفته

 

 

 

 تصویر میكروسكوپ الكترونی رویشی از نانوذرات کیتوزان حامل آموکسی سیلین و کالوالنیک اسید.  .1شماره  شكل

 نانومتر و شكل آن ها کروی می باشد. 111اندازه نانوذرات کمتر از 

 
 طیف روش با کیتوزان نانوذرات تشکیل تایید

 تبدیلی سنجی طیف نمودار :قرمز مادون تبدیلی سنجی
 و 2 شماره شکل در کیتوزان نانوذرات قرمز مادون
 نانوکیتوزان قرمز مادون تبدیلی سنجی طیف نمودار
 شکل در اسید کالوالنیک و سیلین آموکسی حامل
 سنجی طیف مطالعه .است شده داده نشان 3 شماره
 ساختار کیتوزان نانوذرات و کیتوزان قرمز مادون

 کیتوران ذره نانو در. دهد می نشان را ها آن شیمیایی
 نشان راOH  های  روهـــگ ارتعاش cm-1 3442 باند
 به  cm-13442  انتقال کیتوزان ذره نانو در. دهد  می

 دارای باند و شود می مشاهده cm-1 3442 ناحیه
 باندهای کاهش نشانگر که شود می کمتر عرض

 در هیدروژنی باندهای کاهش. باشد می هیدروژنی
 ساختارهای دلیل به شده لینک کراس کیتوزان نانوذره

 تری سدیم با کیتوزان لینک کراس نتیجه در بیشتر باز
 کیتوزان در cm2867 -1باند . باشد می فسفات یلی

 در که باشد می C-H  گروه محوری کجی به مربوط
 دارد قرار 2908 باند در گروه این نانوذره سنجی طیف

 نانوذره به کیتوزان گفت توان می که دیگر مشخصه

 و cm-11657  باند تقالــــان است، دهـــش تبدیل
cm-1 1576 به  cm-11643 و  cm-15361 طیف در 

 -COOH های گروه دهنده نشان که باشد می ذره نانو
  باند شدت افزایش و باند دو این جایی  به جا. باشد  می

NH که است شده گزارش محقیقین سایر وسیلهه ب نیز 
 بار با کیتوزان آمینی های گروه بین یونی همکنش بر

 را فسفات پلی تری سدیم های گروه منفی بار و مثبت
 محوری کجی نمونه دو هر طیف. دهد می پیشنهاد

 احیهــــن در هــــاولی الکل به وطـــــمرب C-O گروه

 cm-1 1082 دهد می نشان را. 
 شده داده نشان 2 شماره شکل در که طور همان

 نانوذرات در شده بارگذاری سیلین آموکسی است،
 با مقایسه در اسید کالوالنیک همراه به کیتوزان
 رشد عدم الهــــه قطر دارای آزاد سیلین آموکسی

 اورئوس استافیلوکوکوس مقاوم سویه ضد بر تری بزرگ
 کیتوزان نانوذرات غلظت افزایش با چنین هم. باشد می

 تر بزرگ نیز رشد دمـــــع هاله طرـــق دارو، حامل
 آن بیشتر باکتریایی دـــض عالیتـــــف بیانگر که شده
  .است

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

27
.2

.1
87

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.27.2.187
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-4636-en.html


 فاطمه اشرفی و همکاران-... سیلین آموکسی با شده بارگذاری کیتوزان نانوذرات ضدباکتریایی اثر بررسی

711 
 

 نانوذرات کیتوزان FTIRطیف  .2شماره  شكل

 
 

 اسید کالوالنیک و سیلین آموکسی حامل کیتوزان نانو FTIR طیف .3شماره  شكل

 
 :مایکرودایلوشن روش به MBC و MIC تعیین

 و MIC میزان بیانگر ترتیب به 2 و 1 شماره جدول
MBC سیلین متی به مقاوم و حساس سویه دو برای 

 تاثیر تـــتح که باشد می اورئوس استافیلوکوکوس

 توزان،ـــکی وذراتــــنان مختلف ایــــه ظتـــغل
 اویــــح وزانــــکیت نانوذرات و ینـــسیل یـآموکس
 گرفته قرار اسید الوالنیکــــک و سیلین یــــآموکس
 .است

 
 سیلین و کالوالنیک اسید به روش مایكرودایلوشن کیتوزان حامل آموکسیکیتوزان و نانوآموکسی سیلین، نانو MICمقادیر  .1شماره  جدول

 نمونه اورئوس حساساستافیلوکوکوس  استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم

µg/ml 4 µg/ml 2 آموکسی سیلین 

mg/ml 5/0 mg/ml 25/0 نانوذره کیتوزان 

µg/ml 9/0 µg/ml 45/0 سیلین و کالوالنیک اسید نانوذره کیتوزان حامل آموکسی 
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 کالوالنیک اسید به روش مایكرودایلوشنسیلین و  کیتوزان حامل آموکسیکیتوزان و نانوآموکسی سیلین، نانو MBCمقادیر  .2شماره  جدول

 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس حساس استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم

µg/ml 64 µg/ml 8 آموکسی سیلین 

mg/ml 1 mg/ml 5/0 نانو ذره کیتوزان 

µg/ml 8/1 µg/ml 9/0 سیلین و کالوالنیک اسید نانوذره کیتوزان حامل آموکسی 

 
 در مایکرودایلوشن روش با آمده دست به نتایج

 MIC که دـــده می انـــنش 2 و 1 شماره جدول
 باکتری اســـحس ویهــــس نمونه در سیلین آموکسی

 و لیتر  میلی بر میکروگرم 2 اورئوس استافیلوکوکوس
MBC مقاوم سویه و بوده لیتر میلی بر میکروگرم 4 آن 
MIC و لیتر میلی بر میکروگرم  8 با برابر MBC آن 
 هم. گردید محاسبه لیتر  میلی بر میکروگرم 32 با برابر

 باکتری حساس نمونه در کیتوزان نانوذرات MIC چنین
 و لیتر میلی بر گرم میلی 5/0 اورئوس استافیلوکوکوس

MBC  و آمد دست به لیتر  میلی بر گرم میلی یک آن 
 لیتر میلی بر گرم  میلی 1 با برابر MIC مقاوم، سویه
 محاسبه لیتر میلی بر گرم میلی 2 آن  MBC و داشت

 و سیلین آموکسی حامل کیتوزان نانوذرات MIC. شد
 بر میکروگرم 9/0 حساس نمونه در اسید کالوالنیک

 لیتر میلی بر میکروگرم 6/3 مقاوم نمونه در و لیتر میلی
 بر کروگرمـــمی 2/7و 8/1 ترتیب به ها آن MBC و

 .آمد دست به لیتر میلی

 آموکسی کیتوزان، نانو باکتریایی ضد اثر بررسی
 و آموکسی سیلین حامل کیتوزان نانو و سیلین

 کیلــــنشانگر تش 4 شماره شکل :اسید کالوالنیک
 به مقاوم اورئوس تافیلوکوکوســـاس رشد عدم هاله
 و نانوکیتوزان سیلین، آموکسی ورــحض در سیلین متی
 اسید کالوالنیک و سیلین آموکسی حامل کیتوزان نانو
 .باشد می

 

هاله عدم رشد استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در حضور آموکسی سیلین، نانوکیتوزان و نانو کیتوزان حامل  .4شماره  شكل

 ، µg/ml 11( آموکسی سیلین µg/ml 32 ،3( آموکسی سیلین µg/ml 32 ،2( نانوکیتوزان 1سیلین و کالوالنیک اسید.  آموکسی

 ( نانوکیتوزان حامل µg/ml 8 ،5 ( نانوکیتوزان حامل آموکسی سیلین و کالوالنیک اسید 4

 .µg/ml  11 آموکسی سیلین و کالوالنیک اسید

 

 

 و نتیجه گیری بحث

 در آنتی بیوتیک ها به باکتریایی مقاومت توسعه
 از یکی به را فونیـــع بیماری های نزدیک آینده
 جهان سراسر در سالمتی چالش های ترین بزرگ
 از یکی اورئوس استافیلوکوکوس. کرد خواهد تبدیل

 عفونت سبب که است میکروارگانیسم هایی رایج انواع
 که دهد می نشان پژوهش این. می شود جراحات در

 به کیتوزان نانوذرات در شده بارگذاری سیلین آموکسی
 سیلین آموکسی با مقایسه در اسید، کالوالنیک همراه

 سویه دو هر ضد بر تری بزرگ رشد عدم هاله قطر آزاد
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 نشان خود از اورئوس استافیلوکوکوس مقاوم و حساس
 ما میکروبی آزمایشات نتایج کلی طور به این بر بنا. داد

 و سیلین آموکسی حامل کیتوزان نانوذرات که داد نشان
 تری قوی باکتریایی ضد اثرات دارای اسید کالوالنیک

 سیلین آموکسی چنین هم و تنها نانوکیتوزان به نسبت
 ضد فعالیت که داد نشان چنین هم ما نتایج. می باشند
 سویه ضد بر شده یهــــته وذراتــــنان باکتریایی

 بیشتر سیلین متی به حساس وسـاورئ استافیلوکوکوس
 . است آن مقاوم سویه از

 نانوذرات بود آمده ها پژوهش در که طور همین
 اثر ها میکروارگانیسم از بسیاری بر تنهایی به کیتوزان

 را باکتری مختلف انواع است قادر و دارد سیتوتوکسیک
 دهد می نشان مطالعات چنین هم(. 26)نماید سرکوب

 ضد عنصر یک عنوان به تواند می کیتوزان نانوذرات که
 اورئوس استافیلوکوکوس خصوص به استافیلوکوکی

 داشته باکتریایی ضد فعالیت ینـــسیل متی به مقاوم
 امکان که نمودند بیان گذشته مطالعات. (27،28)باشد

 روش با کیتوزان نانوذرات در سیلین آموکسی بارگذاری
 ها یافته ادامه راستای در. دارد وجود یونی شدن ژلی

 الکتامی-β های بیوتیک آنتی حامل کیتوزان نانوذرات
 کاهش در توجهی قابل اثر سیلین آموکسی جمله از

 MRSA های سویه وصــــخص به ریـــباکت رشد
 در(. 19-21)باشند می دارا اورئوس استافیلوکوکوس

 حداقل که هستند آن بیانگر تحقیقات از برخی مقابل
 بر میکروگرم 100 توزان،ــکی نانو اریـــمه غلظت
 اورئوس استافیلوکوکوس سویه مقابل در لیتر میلی

 در آمده دست به مقدار برابر دو که باشد می حساس
 اندازه به مربوط تواند می تفاوت این و بوده ما مطالعات
 چنین هم گذشته تحقیقات(. 25)باشد نانوذرات متفاوت

 سیلین آموکسی پایین های غلظت که دهند می نشان
 حتی و اند داده دست از را خود باکتریایی ضد خاصیت

 به قاومـــم های سویه در بیوفیلم فنوتیپی القای در
 (.22)باشند می دارا زاییــس به نقش  بیوتیک آنتی

 شده انجام تحقیقات طبق احتمالی، مکانیسم نظر از
 با سیلین آموکسی مانند بتاالکتامی های بیوتیک آنتی

 به وندهــش صلـــمت پروتئین فعال جایگاه به اتصال
 لولیـــــس دیواره اجزای اتصال باعث که سیلین پنی

 البته(. 28)شوند می سلولی دیواره سنتز مانع گردد، می
 کیتوزان نانوذرات باکتریایی ضد فعالیت دقیق مکانیسم

 نانوذرات شود می گمان اما. است نشده مشخص هنوز
 تر راحت و بهتر خیلی خود کوچک بسیار اندازه علت به

 این و کنند برقرار کنش میان سلولی ءغشا با توانند می
 نفوذپذیری در سرانجام الکتروستاتیکی های میانکنش

 آن نتیجه که کند می ایجاد اختالل سلولی غشاء دیواره
 هم و بیرون به سلول داخل مواد از بخشی تراوش
 سلول داخل به غذایی مواد ورود از جلوگیری چنین
 داخل به ورود با کیتوزان نانوذرات چنین هم. است

 در و RNA سنتز از ،DNA با پیوند برقراری  و سلول
 جلوگیری سلول اتیــــحی پروتئین های تولید نتیجه

 (.29)کنند می

 نانوذرات ساخت که دادند نشان مطالعه این نتایج
 مزیت چندین اسید کالوالنیک و سیلین آموکسی حامل

 پتانسیل و سیلین آموکسی پایداری افزایش جمله از
.  دارد پی در را آن میکروبی ضد فعالیت بازده افزایش
 تواند می ضدباکتریایی خاصیت داشتن با کیتوزان
 را سیلین آموکسی بیوتیک-آنتی مهاری غلظت حداقل

 باکتری اومـــمق ویهـــــس قابلــــم در خصوص به
 ترین عمده از یکی امروزه که اورئوس استافیلوکوکوس

 کاهش ت،ـــاس عفونی های بیماری درمان در مسائل
 آن متعاقب و بیوتیک آنتی مصرفی دوز نتیجه در. دهد

 از. یابد کاهش تواند می دارو نامطلوب جانبی اثرات
 و دارو از محافظت ها حامل این های مزیت دیگر

 تسهیل با دارو جذب افزایش آن، تجزیه از جلوگیری
 سلولی درون توزیع افزایش و اپیتلیوم طریق از انتشار

 بیشتر تحقیقات به نیاز آن، اثبات البته که است دارو
 .دارد

 سپاسگزاری

 مقطــع در نامــه پایــان حاصــل اله،ـــمق این
 آزاد گاهـــدانش صوبـــم دــــارش ناســیـــکارش

. باشــد مــی شمال هرانــــت دــــواح المیــــاس
 اسالمی آزاد گاهـــــدانش از الهـــــمق نویسندگان

 از مالی ایتـــــحم خاطر بــه مال،ــــش تهران واحد
 یــــدردانـــــق و تشکر الــــکم رح،ــــــط این

 .نمایند می را
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Abstract 
Introduction: Antibiotic-carrying 

nanoparticles have cytotoxic effects on 

drug-resistant bacteria. The aim of the 

present study was to evaluate the effect of 

chitosan nanoparticles carrying amoxicillin 

and clavulanic acid on the viability of 

staphylococcus aureus strains.   

 

Materials & Methods: In this study, 

chitosan nanoparticles were prepared by 

ionic gelation method and were loaded by 

amoxicillin and clavulanic acid leading to 

the production of nanoparticles with 

dimension less than 100 nm. To evaluate 

the effect of different nanoparticle 

concentration on the bacteria, chitosan and 

amoxicillin concentrations of 0.25-8 and 1-

128 µg/ml were prepared, respectively, 

using the microdilution method. 

Subsequently, 100 nm of different chitosan 

nanoparticle concentration with antibiotic 

was transferred to each well and 1 μl of 

bacterial suspension was added to the wells.  

Turbidity in the wells was observed without 

armed eye and the light absorbance was 

read in the wavelength range of 630 nm by 

enzyme-linked immunosorbent assay.  

 

Findings: The results showed that 

minimum inhibitory concentrations of 

chitosan nanoparticles carrying amoxicillin 

and clavulanic were 0.9 and 3.6 µg/ml in 

susceptible and resistant specimens, 

respectively.  Moreover, their minimum 

destructive concentrations were obtained at 

1.8 and 7.2 µg/ml, respectively. 

 

Discussion & Conclusions: According to 

the results, the obtained combination 

showed more antibacterial effectiveness, 

compared to chitosan and amoxicillin alone. 

This reveals the synergistic effect of 

amoxicillin with clavulanic acid and 

chitosan.  

 

Keywords: Amoxicillin, Chitosan 

nanoparticles, Clavulanic acid, Methicillin 

resistant Staphylococcus aureus 
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