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ypothesis: In the past decades, the increasing resistance to antibiotics among
some nosocomial infection pathogens has been one of the largest challenges
of human health. One of the ways to reduce antibiotic resistance in bacteria
is the combination use of cationic polymers with antibiotics. Poly(styrene-alt-maleicanhydride) (PSMA) is an alternative biodegradable copolymer which can react with
bioactive agents such as alkyl amines through a ring-opening reaction. In this study,
for the first time, the antibacterial activity of poly(styrene-alt-maleic-anhydride)
(PSMA) conjugated with spermine (Spm-PSMA) and its influence on resistance
of Enterococcus faecalis to ceftazidime and ciprofloxacin antibiotics have been
investigated.
Methods: Spm-PSMA was synthesized by reaction of PSMA with spermine in the
presence of triethylamine catalyst under argon atmosphere at room temperature
and characterized by FTIR and DSC. The antibacterial activity of Spm-PSMA
was evaluated against two nosocomial infective bacteria, Enterococcus faecalis
(E. faecalis) and Acinetobacter baumannii (A. baumannii) by two-fold microdilution
method. Its ability to reduce the resistance of E. faecalis to the ciprofloxacin (CP) and
ceftazidime (CAZ) antibiotics, active oxygen species (ROS) levels and morphological
changes in acidic conditions was evaluated.
Findings: The glass transition temperature of Spm-PSMA (197°C) is higher than that
of PSMA (164°C) due to intermolecular hydrogen bonding. Spm-PSMA reduces the
growth of Gram-positive E. faecalis in a dose-independent manner, whereas it has
no significant antibacterial activity against Gram-negative A. baumannii in acidic
condition. E. faecalis susceptibility to ceftazidime and ciprofloxacin antibiotics
is increased in the presence of Spm-PSMA at pH 5.5. The SEM results show that
Spm-PSMA alone and in combination with antibiotics causes the transformation of
E. faecalis cells from coccoid to coccobacilli shape. The results of this study show
that Spm-PSMA is a biocompatible polymer with antibacterial activity and antibiotic
sensitivity against E. faecalis bacteria.
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چکیده
در دهههاي اخير ،افزايش مقاومت آنتيبيوتيكي در برخي از پاتوژنهاي عفونتزاي بيمارستاني
ن شده است .از راهكارهاي كاهش مقاومت باكتريها به
از بزرگترين چالشهاي سالمت انسا 

واژههای کلیدی
مزدوج پلي(استيرن-مالئيك انيدريد)-
اسپرمین،
مقاومت آنتیبیوتیکی،
سیپروفلوکساسین،
سفتازیدیم،

انتروكوكوس فكاليس

آنتيبيوتيكها استفاده همزمان از آنتيبيوتيكها با پليمرهاي كاتيوني است .پلي(استيرن-alt-مالئيك
انيدريد) ( ،)PSMAكوپليمر زيستتخريبپذيری است كه ميتواند از راه بازشدن حلقه با عاملهاي
زيستفعال مانند آلكيل آمينها واكنش دهد .در اين پژوهش ،براي اولين بار ،فعالیت ضدمیکروبی
مزدوج پليمر -PSMAاسپرمين ( )Spm-PSMAو اثر آن بر مقاومت باکتری انتروكوكوس فكاليس
به آنتيبيوتيكهاي سفتازيديم و سيپروفلوكساسين بررسي شد .مزدوج پليمر  Spm-PSMAاز
واكنش  PSMAبا اسپرمين در مجاورت كاتاليزور ترياتيلآمين زير جو آرگون در دماي محيط
سنتز و شناسايي آن با استفاده از روشهاي زيرقرمز تبديل فوريه و گرماسنجي پويشي تفاضلي
انجام شد .فعاليت ضدباکتری مزدوج پليمر  Spm-PSMAعليه دو باكتري عفونتزاي بيمارستاني
انتروكوكوس فكاليس و اسينتوباكتر بوماني با روش رقيقسازي پيدرپي دو برابر ارزيابي
شد .قابليت آن در کاهش مقاومت باکتری  E. faecalisبه آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین و
سفتازیدیم ،ميزان گونههاي اكسيژن فعال ( )ROSو تغييرات شكلشناسي در شرایط اسیدی
ارزیابی شد .دماي انتقال شيشهاي  )197°C( Spm-PSMAبه دلیل تشكيل پيوندهای هيدروژني
بینمولکولی بيشتر از دماي انتقال شيشهاي  PSMAاوليه ( )164°Cاست .مزدوج پليمر
 Spm-PSMAدر شرايط اسيدي باعث كاهش رشد باكتري گرم مثبت انتروكوكوس فكاليس بهطوری
مستقل از غلظت شده و فاقد فعاليت ضدباکتری عليه باكتري گرم منفي اسينتوباكتر بوماني است.
حساسيت باكتري انتروكوكوس فكاليس به آنتيبيوتيكهاي سفتازيديم و سيپروفلوكساسين در
مجاورت مزدوج پليمر  Spm-PSMAو  pHبرابر  5/5افزايش يافت .نتايج ميكروسكوپي الكتروني
پويشي نشان داد ،شکل باکتری انتروكوكوس فكاليس با وجود مزدوج پليمر Spm-PSMA
بهتنهايي و همزمان با آنتيبيوتيكها از کوکسی به کوکوباسیل تغییر مییابد .نتايج اين پژوهش
نشان داد ،مزدوج پلیمر  Spm-PSMAپلیمری زیستسازگار با فعالیت ضدباکتری و حساسیت
آنتيبيوتيكي عليه باکتری انتروكوكوس فكاليس است.
و
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افزایش بروز پاتوژنهای مقاوم چنددارویی به نگرانی جدی برای
عفونتهای بیمارستانی و اکتسابی از جامعه تبدیل شده است [.]1
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ( )WHOمقاومت ضدمیکروب
یکی از سه مشکل جدی سالمت انسان در جهان است [ .]2ظهور
بیوقفه باکتریهای مقاوم ،نیاز روزافزون به عوامل ضدمیکروب
جدید کارآمدتر و با اثردهی بلندمدت را ایجاد کرده است .بسیاری از
عوامل ضدمیکروب مرسوم ترکیباتی با وزن مولکولی کم و اثردهی
کوتاهمدت هستند که بهراحتی باعث ایجاد مقاومت در باکتریها
میشوند .در حالیکه پلیمرهای ضدمیکروب پایداری شیمیایی،
اثردهی بلندمدت و فعالیت ضدباکتری بهتری نسبت به عوامل
ضدمیکروب مرسوم دارند [ .]3-5بهعنوان مثال ،پلیمرهای داراي
فسفونیم ،هیدروکسیل فنولی و گروه چهارتایی آمونیوم با زنجیر
بلند آلکیل بهعنوان عوامل ضدباکتری فعال در پلیمرها درنظر گرفته
میشوند که معموالً در برابر محدوده گستردهاي از میکروارگانیسمها
بسیار مؤثرند [ .]6سازوکارهای متعددی برای فعالیت ضدمیکروب
پلیمرها مطرح شده است ،از جمله -1 :اتصال گروههای فعال موجود
در سطح پلیمر با گروههای تیول و آمین پروتئینهای غشایی-2 ،
مسدودکردن پورینهای غشای خارجی ( ompCو -3 ،)ompF
برهمكنشهای الکتروستاتیک با بار منفی سطح سلول و  -4اختالل
در یکپارچگی غشای پالسمایی و نشت اجزای سیتوپالسمی که در
نهایت به مرگ سلول منجر میشود [.]7
از میان پلیمرهای ضدمیکروب ،پلیمرهای دومحیطدوست
( )amphiphilicکاتیونی سنتزي گزينههاي امیدوارکنندهاي برای از
بینبردن عفونتهای بیمارستانی هستند که به دلیل گزینشپذیری و
بهرهوری زياد ،قابليت کاهش مقاومت آنتیبیوتیکی داشته و خطرهاي
زیستمحیطی کمی دارند .این پلیمرها از راه برهمکنشهای
الکتروستاتیک و چربیدوست غیراختصاصی ،سطح سلول باکتری
را تخریب ميكنند و مانع توسعه مقاومت باکتری به آنتی بیوتیکهای
مرسوم میشوند [ .]8،9باقرصاد و همکاران براي تولید زخمپوشهای
پلیمری ضدباکتری ،پارچههای ابریشم صمغگیری شده و صمغگیری
نشده را که فاقد فعالیت ضدباکتری بودند ،با نانوالیاف پلیوینیل
الکل-سیپروفلوکساسین پوشش دادند .آنها مشاهده کردند ،پارچههای
ابریشم همراه با نانوالیاف فعالیت ضدباکتری دارند .فعالیت ضدباکتری
پارچههای ابریشمی صمغگیری شده دارای نانوالیاف علیه باکتری گرم
مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و نه باکتری گرم منفی اشرشیاکلی ،مشابه
پارچههای ابریشمی صمغگیری نشده دارای نانوالیاف است [.]10
دارورساني سیتوپالسمی داروهای زيستمولکولی مثل پپتیدها،

پروتئینها و ژنها به سلولهای هدف چالش بسیار مهمی در اثربخشی
داروهاست .این زيستمولکولها امکان دارد ،طی فرایند جذب
بهوسيله آنزیمهای مختلف تخریب شوند و در نتیجه خاصیت درمانی
خود را از دست دهند .مزدوجهای پلیمر-دارو جزئی از سامانههای
دارورسانی هستند که از پلیمرهای حامل برای بهبود عملکرد دارو یا
عامل فعال استفاده میشود.
برخالف سامانههایی که دارو بهطور فیزیکی بهوسيله حامل محصور
شده است ،در مزدوجهای پلیمر-دارو ،دارو به شكل کوواالنسی
از راه پیوندهای زیستتخریبپذیر به پلیمر متصل میشود [.]11
از مزایای مزدوجهای پلیمر-دارو میتوان به کنترل غلظت دارو و
تقویت خواص داروی مدنظر مانند جذب ،زیستسازگاری ،مدت
زمان عمل ،ایمنی ،انحاللپذيري و پایداری آنها اشاره كرد [.]12،13
پلیانیدریدها به دلیل زیستسازگاری داخل بدن ،تخریب به مواد
غیرسمی و دفع راحت آنها از بدن در فناوري دارورسانی بسیار
سودمند هستند [ .]14پلي(استيرن-alt-مالئيك انيدريد) ()PSMA
کوپلیمر سنتزي با خواص شیمیایی و زيستي شايان توجه است که
سنتز آن با استفاده از روش کوپلیمرشدن رادیکالی انجام ميشود .از
ویژگیهای اصلی این پلیمر میتوان به ظاهر شفاف ،مقاومت در برابر
دمای زياد ،پایداری ساختاری و فعالیت ویژه گروههای انیدرید اشاره
كرد [ .]15گروههای عاملدار انیدرید در پلیمر  PSMAمیتوانند
از واکنشهاي آمیدداركردن ،استريشدن ،تیواستريشدن ،آبكافت،
آبزدايي و ایمیددارشدن با گروههای هستهدوست قوی واکنش
دهند [ .]16نواحی آبگریز کوپلیمر  PSMAنقش مهمی در نفوذ آن
در دوالیه غشاهای سلولی دارد و ناحیه آبدوست آن موجب تسریع
اتصال و ورود مزدوج پلیمر-دارو به سلول میشود [ .]17این پلیمرها
آبدوست هستند ،اما واکنش با آلکیل آمین موجب آبگریزی و در
نتیجه ورود آنها به غشاي سلولی میشود [ .]18کوپلیمرهای مالئیک
انیدرید به دلیل زیستسازگاری ،انحاللپذيري در آب ،ساختار
مناسب و تغییر توازن آبدوستی-آبگریزی با انتخاب کومونومري
مناسب واکنشهای اضافی روی کوپلیمر در زمینههای پزشکی و
دارویی کاربرد دارند [ .]19گزارشهايي مبنی بر قابليت  PSMAو
مشتقات آن در انتقال دارو [ ]20-22و نوکلئیک اسیدها [ ،]23تقویت
ایمنی در حیوانات میزبان [ ،]24مها ر ویروس نقص ایمنی بدن انسان
نوع  ]25[ )HIV-1( 1و کاهش حرکت اسپرم ارائه شده است [.]26
مطالعات نشان داد PSMA ،دارای فعالیت ضدباکتری کمی است،
اما سمیت آن در ترکیب با برخی از ترکیبات فعال ،مانند مشتقات
آلدهید و استرهای فنولی افزایش مییابد .بهعنوان مثال ،اتصال
عوامل فعال مانند گروههای آمین یا هیدروکسیل به  PSMAاز راه
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واکنشهای حلقه باز به تولید ترکیبات پلیمری فعال ،مانند
مزدوج با -4آمینوفنول منجر میشود که دارای فعالیت ضدباکتری
علیه باکتریهای اشرشیاکلی ( )E. coliو استافیلوکوکوس اورئوس
( )S. aureusاست [.]27
پلیآمینها (پوترسین ،اسپرمیدین و اسپرمین) و مشابههای
آنها فعالیتهای زيستي متنوع ،از جمله ضدسرطان ،ضدانگل،
ضداندوتوکسین و ضدمیکروب دارند [ .]28آنها نقش مهمی در
ت آنزیمها و نيز در
همانندسازی  ،DNAرونویسی ،ترجمه ،فعالی 
کنترل نفوذپذیری غشا با مسدودکردن کانالهای پورین غشای
خارجی دارند .پلیآمینها از راه مهار سنتز پروتئین باعث کاهش
رشد میکروارگانیسمهای مختلف بهطور عمده باکتریهای گرم مثبت
میشوند [ .]29مشخص شده است ،اسپرمین ( )SPMبه تنهایی
فاقد فعالیت ضدمیکروب است و اثرهاي متفاوت بر حساسیت
میکروارگانیسمها نسبت به برخی از آنتیبیوتیکها دارد [.]30
اسپرمین برونزا ( )exogeneو اسپرمیدین حساسیت باکتریهای
 S. aureusو  E. coliبه آنتیبیوتیکهای بتاالکتام و کلرامفنیکل
را افزایش میدهد .در حالیکه باعث افزایش مقاومت باکتری
سودوموناس آئروژینوزا ( )P. aeruginosaنسبت به آنتیبیوتیکهای
پلیمیکسین  Bو سیپروفلوکساسین میشوند [ .]31مشابههای پلیآمین
سنتزي ،نفوذپذیری غشای خارجی باکتری  P. aeruginosaرا از راه
اختالل در یکپارچگی لیپوپلیساکارید ( )LPSغشاي باکتری افزایش
میدهند و سبب افزایش حساسیت  P. aeruginosaبه آنتیبیوتیکهای
آبگریز میشوند [ .]30گزارشهايي مبنی بر افزایش سمیت برخی
از آنتیبیوتیکها در استفاده همزمان آنها با پلیمرهای ضدمیکروب
وجود دارد .خلیل و همکاران نشان دادند ،پلیاتیلن ایمین ( )PEIبه
تنهایی قابليت مهار رشد باکتری  P. aeruginosaرا ندارد ،اما حساسیت
اين باکتری را نسبت به آنتیبیوتیکهای سفتازیدیم ،آمپیسیلین و
نووبیوسین افزایش میدهد [.]32
در پژوهش حاضر ،مزدوج پليمر -PSMAاسپرمين ()Spm-PSMA
از واكنش  PSMAبا اسپرمين در مجاورت كاتاليزور ترياتيلآمين زير
جو آرگون در دماي محيط سنتز شد .اسپرمين ،پليآميني است كه در
ساختار آن چهار عامل آمين وجود دارد .گروههاي آمين اسپرمين،
نه تنها در اتصال آن به گروههاي انيدريد پليمر  PSMAنقش دارند،
بلكه در شرايط اسيدي پروتوندار شده و موجب اتصال مزدوج پليمر
 Spm-PSMAبه گروههاي با بار منفي موجود بر سطح باكتريها
ميشوند .اسپرمين به تنهايي فاقد فعاليت ضدميكروب در محیط اسیدی
است.گزارشهاييمبنيبرقابليتآندرافزايشحساسيتميكروارگانيسمها
نسبت به برخي از آنتيبيوتيكها وجود دارد [ .]30در اين پژوهش،
PSMA

18

برای اولین بار ،فعالیت ضدباکتری مزدوج  Spm-PSMAعلیه
سویههای بالینی اسینتوباکتر بومانی ( )A. baumanniiو انتروکوکوس
فکالیس ( )E. faecalisو قابليت آن در کاهش مقاومت باکتری
 E. faecalisبه آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین ( )CPو سفتازیدیم
( )CAZدر شرایط اسیدی ارزیابی شده است.

تجربی
مواد

سویههای بالینی باکتریهای گرم مثبت انتروکوکوکس فکالیس

( )E .faecalisو گرم منفی اسینتوباکتر بومانی (،)A. baumannii
بهعنوان دو باکتری بیماریزای مهم بیمارستانی ،از آزمایشگاه
تحقیقات میکروبیولوژی بیمارستان قائم (عج) مشهد تهیه شد.
تریاتیلآمین ( ،)99% ،TEAمحیط کشت آبگوشت مغذی (،)NB
محیط کشت جامد آگار ( ،)NAآنتیبیوتیکهای سفتازیدیم ( )CAZو
سیپروفلوکساسین ( )CPاز شرکت  Merckآلمان خریداری شدند.
'-7'،2دیکلروفلوئورسئین دیاستات ( ،)DCFH-DAپلي(استيرن-
مالئيك انيدريد) ،PSMA،با وزن مولکولی -N،N ،315/000 g/mol
دیمتیلفرمامید ( )99/8% ،DMFو اسپرمین ( )97%از شرکتSigma-
 Aldrichتهیه شدند.
دستگاهها

خشککن انجمادی ،طيفنورسنج  Shimadzuمدل ،4300s
گرماوزنسنج پويشي تفاضلي ( Mettler Toledo )DSCمدل
 ،DSC822eدستگاه  ELISA Readerساخت  BioTekمدل Bio Tek-
 ،ELx800طيفنورسنج  Shimadzuمدل  ،4300Sطيففلوئورسنج
 Shimadzuuمدل  ،RF-1501دستگاه Quorum Tech�( Sputter coater
 )nologiesمدل  SC7620و ميكروسكوپ الكتروني پويشي ()SEM
مدل  LEO 1450VPبهكار گرفته شد.
و

و

روشها
سنتز و شناسایی مزدوج پليمر -PSMAاسپرمين ()Spm-PSMA

ابتدا  60/0 mgاز  PSMAدر  3/0 mLحالل  DMFخشک حل شد.
سپس ،به محلول حاصل  600/0 mgاسپرمین و  0/3 mLکاتالیزور
 TEAاضافه و بهمدت  24 hزير جو آرگون در دمای محيط همزده
شد .پس از افزودن آب مقطر (حدود  ،)15/0 mLمحلول مزبور
بهمدت  30 minدر دمای محيط فراصوتدهي شد .سپس ،محلول به
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کیسه دیالیز -12دالتون منتقل و عملیات دیالیز بهمدت سه روز متوالی
در آب يونزدوده انجام شد [ .]23محصول کیسه دیالیز بهمدت 48 h
بهوسيله خشککن انجمادی خشک شد Spm-PSMA .سنتز شده با
روشهای طيفسنجي زيرقرمز تبدیل فوریه ( )FTIRو گرماسنجي
پويشي تفاضلی ( )DSCبررسي شد .پس از تهیه قرص  KBrاز
 ،Spm-PSMAطیف  FTIRآن در محدوده جذب  400-4000 cm-1با
استفاده از طيفنورسنج ثبت شد .براي تعيين دمای انتقال شیشهاي
 Spm-PSMAاز دستگاه  DSCدر محدوده دمایی  0°Cتا  400°Cبا سرعت
گرمادهی  10° C/minاستفاده شد .از آنجا که مزدوج  Spm-PSMAدر pH
خنثی و بازی حل نشد ،محلول ذخیره آن ( )1 mg/mLدر  pHاسیدی
( 5/5و  )6/5تهیه شد.
و

و

و

و

)OD 630at the presence of antibacterial agent (s
)× 100
OD630of positive control

GI% = (100 −

()1

بررسي فعاليت ضدباکتری

براي بررسي فعاليت ضدباکتری مزدوج  Spm-PSMAعليه باکتریهای
 E. faecalisو  A. baumanniiدر محيط اسيدي ،ابتدا منحني رشد هر
يك از باكتريهاي مزبور در محیط كشت  NBدر pHهای مختلف
( )3/5-7/5و دماي  37°Cبهدست آمد .با توجه به عد م رشد و كاهش
رشد باكتريها ،به ترتيب در pHهای  3/5و  4/5و انحاللناپذيري پلیمر
در  pHخنثی ،فعالیت ضدباکتری پلیمر در pHهای  5/5و  6/5بررسی
شد .بدین منظور ،غلظتهاي  12/5-50 μg/mLمزدوج Spm-PSMA
به روش رقيقسازي پيدرپي دو برابر در pHهای  5/5و  6/5تهيه شد.
حجم مشخصي از تعليق سلولي باكتريها در فاز لگاريتمی ،به هر يك
از غلظتهاي پليمر اضافه شد و  150 mLاز هر يك از مخلوطهاي
مزبور به چاهكهاي ظروف كشت  96خانهای منتقل شد ،بهطوري
كه چگالي سلول در هر چاهك برابر با  3×106 CFU/mLشد .محيط
كشت  NBداراي سلول و بدون  Spm-PSMAبهعنوان کنترل مثبت
استفاده شد .براي بررسي فعاليت ضدباکتری اسپرمين و ،PSMA
محيط كشت  NBداراي سلول و مقادير مختلف از اسپرمين و PSMA
معادل با غلظتهاي مختلف مزدوج  Spm-PSMAبهعنوان كنترل
درنظر گرفته شدند .در نهايت ،ظروف كشت  96خانهای در لرزاننده
انكوباتور ( 120 rpmو  )37°Cبهمدت  20 hنگهداري شدند و مقدار
جذب در طول موج  )OD630( 630 nmبا استفاده از دستگاه ELISA
READERو BioTekبا فاصله زماني  2 hاندازهگيري شد .از آنجا که
فعالیت ضدباکتری پلیمر در  pHبرابر  5/5بيشتر از  pHبرابر 6/5
است و به دليل نبود اثر شايان توجه  Spm-PSMAبر رشد باكتري
 ،A. baumanniiساير آزمونها روي باكتري  E. faecalisدر  pHبرابر 5/5
انجام شد .فعاليت ضدباکتری آنتيبيوتيكهاي  )8-64 μg/mL( CAZو
 )8-64 μg/mL( CPعليه باکتریهای  E. faecalisو A. Baumannii
و

و

نیز با روش رقيقسازي پيدرپي دو برابر در  pHبرابر  5/5بررسی شد.
برای تعیین اثر  Spm-PSMAبر فعالیت ضدباکتری آنتیبیوتیکهای
نامبرده ،سلولهای باکتری  E .faecalisبا  )32 μg/mL( CAZيا CP
( )8 μg/mLدر بود و نبود  )12/5 μg/mL( Spm-PSMAبهمدت
 10و  20 hعملآوري شدند و رشد سلولها طبق روش پيشگفته
اندازهگیری شد .محيط كشت  NBداراي سلول و بدون Spm-PSMAو
آنتیبیوتیکها بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد .فعالیت ضدباکتری به
شكل میانگین درصد مهار رشد ( )GI%نسبت به رشد کنترل مثبت
بیان شد .در هر غلظت GI% ،با توجه به معادله ( )1محاسبه شد:

اندازهگیری گونههاي اكسيژن فعال ()ROS

تولید  ROSدر باكتري  E. faecalisبا استفاده از كاونده
تعیین شد .كاونده  DCFH-DAبهراحتي از غشاي سلول عبور
ميكند ،وارد سلول ميشود و بهوسيله استراز سلولی استیلزدايي
ميشود .سپس ،در واكنش با  ،ROSتركيب دیکلروفلوئورسئین
( )DCFبا فلوئورسان سبز توليد ميكند که شدت فلوئورسان آن
با طيففلوئورسنج اندازهگیری ميشود .در اين آزمون108 CFU/mL ،
از سلولهاي فاز لگاريتمي با  DCFH-DAو( )10 μMمخلوط شد و
بهمدت  30 minدر  37°Cنگهداري شد .براي حذف DCFH-DA
اضافي ،سلولها دو بار با  PBSشسته شدند .سپس ،عملآوري سلولها
با  )12/5 μg/mL( Spm-PSMAدر  pHبرابر  5/5انجام شد .پس
از  16 hنگهداري در لرزاننده انكوباتور ( 120 rpmو  ،)37°Cمقدار
نشر  DCFتوليد شده در محلول رویی (طول موجهای برانگيختگي
 488 nmو انتشار  )525 nmبا استفاده از طيففلوئورسنج اندازهگیری شد.
DCFH-DA

و

میکروسکوپ الکترونی پويشي ()SEM

براي بررسی اثر  Spm-PSMAدر بود و نبود آنتيبيوتيكهاي  CAZو
 CPبر شكلشناسي باکتری  E. faecalisاز میکروسکوپ الکترونی
پويشي ( )SEMاستفاده شد .بهطور خالصه ،سلولهای باکتری
 E. faecalisبا  )32 μg/mL( CAZيا  )8 μg/mL( CPباSpm-PSMA
( )12/5 μg/mLو بدون آن در  5/5 pHعملآوري شدند.سلولهای
عملآورينشده بهعنوان كنترل مثبت درنظر گرفته شدند .پس از
 16 hنگهداري در  ،37°Cسلولها با روش مركزگريزي با سرعت
 8000 rpmجمعآوری شده و سه مرتبه با بافر فسفات نمکی ()PBS
شسته شدند .سپس ،سلولها در تثبيتكننده اوليه داراي گلوتارآلدهيد
و

و

و
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( )2/5%و بافر سدیم كاكوديالت ( )0/1 Mبهمدت  4-6 hنگهداري
شدند .پس از سه مرتبه شستوشو با بافر سدیم كاكوديالت (،)0/1 M
بهمدت  90 minدر بافر تثبيتكننده ثانويه داراي اسمیم تتراكسيد 1%
قرار گرفتند .مجددا ً سه مرتبه شستوشو با بافر كاكوديالت سدیم
( )0/1 Mانجام شد .سپس ،آبگيري نمونهها با قرارگرفتن آنها
به ترتيب در اتانول  90 ،80 ،70 ،50 ،30و  100%انجام شد .پس از
خشكشدن سلولها در دماي محيط ،نمونهها با دستگاه Sputter coater
با الیه نازکي از آلياژ طال و پاالديم پوشانده شدند و تصویربرداري با
 SEMانجام شد.
تحليل دادهها

درصد مهار رشد باکتری در عملآوريهای مختلف نسبت به کنترل
مثبت (عملآورینشده) محاسبه شد .تمام آزمونها حداقل سه مرتبه
تکرار شدند .شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی خطای
معیار میانگین از نرمافزار  SPSSبهدست آمد .میانگینها با استفاده از
آزمونهای واریانس یکطرفي ( )ANOVAو  Tukeyتجزیه و تحلیل
شدند .سطح معنیداری p> 0/05 ،معنیدار درنظر گرفته شد.

نتایج و بحث
شناسایی مزدوج پلي(استيرن-alt-مالئيك انيدريد)-اسپرمین
Spm-PSMA

مزدوج  Spm-PSMAاز واکنش اسپرمین با  PSMAسنتز شد (طرح .)1
شکل  ،1مقایسه طیف  FTIRمزدوج  Spm-PSMAو  PSMAاولیه
را نشان میدهد .پیکهاي پهن ظاهرشده در ناحیه 3349 cm-1
مربوط به گروههاي ارتعاش کششی  O-Hاسیدي و  H-Nآمیدي،
در نواحی  2876و  2943 cm-1مربوط به ارتعاش کششی گروه C-H
آلیفاتیک ،در ناحیه  1678 cm-1مربوط به گروههاي  C=Oاسیدي و
 H-Nآمیدي ،در ناحیه  1597و  1206 cm-1مربوط به ارتعاش خمشی
گروههاي  N-Hآمیدي و کششی  C-Oاسیدي و در ناحیه 1043 cm-1
مربوط به ارتعاش کششی گروه  N-Cآمیني است .پلیمر پایه،PSMA ،
دارای پیکهای  1730 cm-1تا  1860 cm-1مربوط به ارتعاش کششی
کربونیل در حلقه انیدریدی است .در طی ف  FTIRمزدوج �Spm-PS
 ،MAپیکهای دوتایی در  1778 cm-1و  1860 cm-1مربوط به گروههای
کربونیل حلقه انیدریدی کام ً
ال حذف شده و به ناحیه 1678 cm-1جابهجا
شدهاند که به جذبهای کربونیل در آمید و اسید مربوط هستند.
همچنین ،پیکهای پهن در ناحیه  2400 cm-1تا  3400 cm-1مشاهده
20

طرح  -1سنتز مزدوج -PSMAاسپرمين از واکنش پلي(استيرن-
مالئيك انيدريد) با اسپرمین در مجاورت كاتاليزور ترياتيلآمين و
حالل دیمتیل فرمامید.
میشود که مربوط به ارتعاشهای کششی  O-Hو  N-Hاست .عدد
موجی نیز به  3349 cm-1تغییر پیدا کرده و سطح زیر پیک محصول
نسبت به پلیمر پایه افزایش یافته است [ .]27،33همانطور که در
طیفها مشاهده میشود ،احتمال همپوشانی این پیکها وجود دارد.
احتمال جذب آب و آبكافت  PSMAاولیه به دلیل شرایط خاص
نگهداری و انجام واکنش زير جو آرگون بسیار کم است و نواحی
ظاهر شده در پیک میتواند به پیوندهای هیدروژنی حلقه بنزنی
مربوط باشد.
بررسی گرمايي نمونهها با استفاده از  DSCانجام شد .دادههای
 DSCنشان داد ،دمای انتقال شیشهاي  PSMAو  ،Spm-PSMAبه
ترتیب ،حدود  164و  197°Cاست (شكل  .)2دمای انتقال شیشهای
پلیمرها به ساختار شیمیایی پلیمر ،وزن مولکولی ،توالی پیوند کربن-

شکل  -1طیف  FTIRپلي(استيرن-alt-مالئيك انيدريد) و مزدوج
پليمر -PSMAاسپرمين.
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کربن و بلندی زنجیر گروههای جانبی آلیفاتیک و پیوند هیدروژنی
بستگی دارد که تمام این عوامل در حال رقابت با یکدیگرند .درواقع،
هر چه حجم آزاد پلیمر کاهش پیدا کند ،تحرک زنجیرها کمتر میشود و
دمای بیشتری نیاز است تا انرژی الزم براي حرکت زنجیرها فراهم
شود [.]33،34
فعالیت ضدباکتری

شکل  ،3نشانگر منحنی رشد باکتریهای  E. faecalisو A. baumannii

در pHهای مختلف ( )3/5-7/5است .نتایج حاصل از بررسی اثر pH

بر رشد باکتریهای مزبور نشانگر عدم رشد هر دو باکتری در
برابر  ،3/5کاهش رشد قابل مالحظه باکتری  E. faecalisو تأخیر
رشد باکتری  A. baumanniiدر  pHبرابر  4/5نسبت به  7/5است.
رشد هر دو باکتری در pHهای  5/5و  6/5مشابه رشد آنها در pH
برابر  7/5است .با توجه به منحنی رشد و انحاللناپذيري مزدوج
 Spm-PSMAدر  pHبرابر  ،7/5فعالیت ضدباکتری پلیمر در pHهای
 5/5و  6/5ارزیابی شد .نتایج سنجش فعالیت ضدمیکروب نشان داد،
pH

پلیمر مزدوج  Spm-PSMAقابليت مهار رشد باکتری A. baumannii

را در محیط اسیدی ندارد ،در حالیکه رشد باکتری  E. faecalisدر
مجاورت پلیمر و در pHهای  5/5و  ،6/5به ترتیب 36 ،و  21%کاهش
مییابد .گزارشهايي مبنی بر نقش برهمکنشهای الکتروستاتیک و
پیوندهای هیدورژنی بین عوامل ضدباکتری و باکتریها ارائه شده
است .اثر ضدباکتری پلیآمینها به تعداد گروههای آمین اول آنها
وابسته است .اسپرمین به مقدار زیادی در pHهای فیزیولوژی و اسیدی
پروتوندار میشود و دارای چهار بار مثبت ( )+4است که میتواند با
مولکولهای با بار منفی از راه برهمکنشهای الکتروستاتیک ارتباط برقرار
کند [ .]35همچنین ،اسپرمین میتواند به  16S rRNAزیرواحد کوچک
ریبوزوم ( )30Sمتصل شود و باعث افزایش بدخوانی ()misreading
رمزهای ژنتیکی شود ،جذب پتاسیم را القا کرده و رگولون  SigBرا
خاموش كند و با یونها و گروههای فسفات کمپلکسهای سهگانه
تشکیل دهد [ .]36-39آهن عنصر ضروری برای رشد باکتری است

		
		

		

(الف)

(الف)

		

(ب)

شکل  -2دمانگاشت ( :DSCالف) پلي(استيرن-alt-مالئيك انيدريد) و
(ب) مزدوج -PSMAاسپرمين.

(ب)

شکل  -3منحنی رشد باکتریهای( :الف) گرم-منفي اسينتوباكتر
بوماني و (ب) گرم-مثبت انتروكوكوس فكاليس در pHهای مختلف

(.)3/5–7/5
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که در فرایندهای متابولیکی زیادی از جمله متابولیسم مرکزی و تنفس
سلولی درگیر است [ .]40جذب آهن بهوسيله اسپرمین سبب نقص
در تولید انرژی و انتقال الکترون میشود [ .]41مزدوج Spm-PSMA
سنتز شده در این پژوهش ،باعث کاهش رشد باکتری گرم مثبت
 E. faecalisبه صورت غیروابسته به غلظت در محدوده غلظت
 12/5 -50 μg/mLدر  pHاسیدی ميشود و فاقد فعالیت ضدباکتری
علیه باکتری گرم منفی  A. baumanniiاست .این مشاهده تأییدی
بر مطالعات پيشين است که نشان داده بودند ،فعالیت ضدباکتری اسپرمین
علیه باکتریهای گرم مثبت بیشتر از باکتریهای گرم منفی است [.]42
اختالف مشاهده شده در حساسيت باكتريهاي گرم منفی
 A. baumanniiو گرم مثبت  E. faecalisبه مزدوج Spm-PSMA
ميتواند به دليل تفاوت در پوشش سلولي باكتريها باشد.
پوشش سلولي در باكتريهاي گرم منفي شامل ساختار چنداليه و
بسيار پيچيده است كه متشكل از غشاي سيتوپالسم ،اليه نازك
پپتيدوگليكان و غشاي خارجي داراي ليپوپليساكاريد است .غشاي
سيتوپالسمي در باكتريهاي گرم مثبت با ديواره سلولي متشكل از
اليه ضخيم پپتيدوگليكان و ليپوتيكوئيك اسيد احاطه شده است.
ليپوتيكوئيك اسيد از راه ديآسيل گليسرول به غشاي سلول متصل
است [ .]43مزدوج  Spm-PSMAدر  pHاسيدي داراي بار مثبت
است كه ميتواند از راه برهمكنشهاي الكتروستاتيك با بار منفي
ليپوپليساكاريدهاي باكتريهاي گرم منفي يا ليپوتيكوئيك اسيد
باكتريهاي گرم مثبت به سطح سلولهاي باكتري متصل شود .با
توجه به اينكه اليه پپتيدوگليكان در سلولهاي گرم مثبت ضخيمتر
از سلولهاي گرم منفي است ،بنابراين احتماال مزدوج Spm-PSMA
در اليه پپتيدوگليكان سلولهاي گرم مثبت حبس شده و از راه تجمع
مزدوج پليمر-دارو در غشاي سيتوپالسمي ،جذب سلولي آن افزايش
مييابد [.]44
به دلیل نداشتن فعالیت ضدباکتری مزدوج  Spm-PSMAعلیه
باکتری  A. baumanniiو سمیت بیشتر مزدوج مزبور در  pHبرابر
 5/5نسبت به  6/5علیه باکتری  ،E. faecalisآزمونهای بعدی روی
باکتری  E. faecalisو در  pHبرابر  5/5انجام شد .همانطور که
در شکل  4مشاهده میشود ،مقادیر  GI%باکتری  E. faecalisدر
غلظتهای مختلف مزدوج پلیمر )12/5 -50 μg/mL( Spm-PSMA
در  pHبرابر  5/5تغيير شايان توجهی نمییابد ( .)p< 0/05با توجه به
انحاللناپذيري مزدوج  Spm-PSMAدر غلظتهای بيش از 50 μg/mL
در محیط کشت  NBو  pHبرابر  ،5/5تعیین مقدار حداقل غلظت
مهاری ( )MICمزدوج پلیمر-دارو و بررسي فعاليت ضدباکتری آن
در غلظتهاي بيشتر از  50 μg/mLامکانپذیر نبود .رشد باکتری
و
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شکل  -4درصد مهار رشد ( )GI%باکتری انتروكوكوس فكاليس 10 ،و
 20 hپس از عملآوري با مزدوج -PSMAاسپرمين ()Spm-PSMA
در  pHبرابر .5/5
 E. faecalisدر غلظتهای مختلف از اسپرمين و ( PSMAمعادل
با غلظتهاي مختلف مزدوج  )Spm-PSMAدر  pHبرابر  ،5/5به
ترتيب 2-8% ،و  4-13%كاهش مييابد كه اين مقدار از نظر آماري
معنيدار نيست ( .)p<0/05بنابراين ،اجزاي سازنده مزدوج پليمر
 Spm-PSMAفاقد فعاليت ضدباکتری عليه باكتري  E. faecalisاست.
نتايج حاصل از بررسی اثر غلظتهای مختلف ()8-64 µg/mL
آنتیبیوتیکهای  CAZو  CPبر باکتری  E. faecalisدر  pHبرابر 5/5
نشان داد ،رشد اين باکتری در غلظتهای گفته شده از آنتیبیوتیکهای
مزبور حدود  4%تا  17%کاهش مییابد .این کاهش نشانگر مقاومبودن
باکتری  E. faecalisنسبت به آنتیبیوتیکهای  CAZو  CPدر pH
برابر  5/5است .با توجه به اینکه مزدوج  Spm-PSMAبهطور مستقل
از غلظت در محدوده  12/5 -50 μg/mLباعث کاهش رشد باکتری
 E. faecalisمیشود ،بنابراين اثر کمترين غلظت مزدوج پلیمر-دارو
( )12/5 μg/mLبر فعالیت ضدباکتری آنتیبیوتیکهای CAZ
( )32 µg/mLو  )8 µg/mL( CPعلیه باکتری  E. faecalisدر  pHبرابر
 5/5بررسي شد .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،افزایش زمان
از  10 hبه  20 hاثر درخور توجهی بر مقادیر  GI%مزدوج Spm-PSMA
یا آنتیبیوتیکهای  CAZو  CPبه تنهایی ندارد ( ،)p<0/05در حالیکه
باعث کاهش چشمگیر مقادیر  GI%عملآوري همزمان باکتری
با مزدوج پلیمر-دارو و هر یک از آنتیبیوتیکهای مزبور میشود
( .)p>0/05این آزمون نشان میدهد ،عملآوري همزمان باکتری
 E. faecalisبا مزدوج  Spm-PSMAو آنتیبیوتیکهای  CAZو
 ،CPبه ترتیب ،باعث افزایش  2/6و  2/8برابری فعالیت ضدباکتری
آنتیبیوتیکهای  CAZو  CPدر زمان  10 hپس از عملآوري میشود و
و
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جدول  -1درصد مهار رشد ( )GI%باکتری انتروكوكوس فكاليس عملآوري شده با مزدوج -PSMAاسپرمين به تنهایی و همزمان با آنتیبیوتیکهای
سیپروفلوکساسین و سفتازیدیم پس از  10و .20 h
آنتیبیوتیک

)Spm-PSMA (µg/mL

غلظت

()µg/mL

سفتازیدیم

0
32

سیپروفلوکساسین

0
8

10 h
0

0±0
24/79 ± 9/71
0±0
22/83 ± 7/27

فعالیت ضدباکتری پلیمر را حدود  1/5برابر افزایش میدهد .قابليت
مزدوج  Spm-PSMAدر کاهش مقاومت آنتیبیوتیکی با یافتههای
ساير پژوهشگران مبنی بر قابليت پلیآمینها در افزایش حساسیت
آنتیبیوتیکی باکتریها سازگار است [ Kwon .]30،31و همکاران
نشان دادند ،اسپرمین حساسیت باکتریهای  E. coliو  S. aureusرا به
آنتیبیوتیکهای بتاالکتام و کلرامفنیکل افزایش میدهد که این عمل
احتماالً در اثر مسدودشدن پورینهای غشایی بهوسيله اسپرمین و
حبس آنتيبيوتيكها داخل سلول ،افزایش استیلدارشدن پروتئینهای
متصلشونده به پنیسیلین ( )PBPو کاهش بیان  PBPاست [.]30
سنجش گونههای ROS

اثر مزدوج  Spm-PSMAبر تولید  ROSدر سلولهای  E. faecalisبا
استفاده از کاونده  DCFH-DAبهوسيله طيففلوئورسنج اندازهگیری

		

20 h
12/5

41/35 ± 1/45
63/47 ± 4/24
40/32 ± 6/18
63/64 ± 4/28

0

0±0
19/56 ± 9/47
0±0
18/46 ± 7/69

12/5

42/02 ± 2/05
51/44 ± 4/52
41/36 ± 2/44
46/73 ± 4/16

شد .همانطور که در شکل  5مشاهده میشود 16 h ،عملآوري
باکتری  E. faecalisبا مزدوج  Spm-PSMAباعث  39%کاهش
مقدار  ROSنسبت به سلولهای عملآورينشده میشود .کاهش
سطح  ROSدر سلولهای عملآوريشده با مزدوج ممکن است به
دلیل وجود اسپرمین باشد که بهعنوان زداینده  ROSشناخته شده
است [.]45
میکروسکوپ الکترونی پویشی

تغییرات شكلشناسی سلولهای  E. faecalisعملآوريشده با پلیمر
مزدوج  Spm-PSMAو آنتیبیوتیکها ،به تنهایی و همزمان ،با استفاده
از  SEMبررسی شد .همانطور که در شکل  6مشاهده میشود،
عملآوري سلولهای  E. faecalisبا مزدوج  Spm-PSMAبه تنهایی
یا همزمان با آنتیبیوتیکهای  CAZو  CPدر  pHبرابر  5/5باعث

							
(الف)

(ب)

شکل ( -5الف) تصویر و (ب) درصد شدت فلوئورسان دیکلروفلوئورسئین سلولهای انتروكوكوس فكاليس با رنگآميزي )1( :DCFH-DA
عملآورینشده (کنترل) و ()2عملآوريشده با مزدوج -PSMAاسپرمين در  pHبرابر .5/5
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(الف)					

					
(د)

			
(ب)

(ج)

				
(هـ)

(و)

شکل  -6تصاویر  SEMسلولهای باکتری انتروكوكوس فكاليس( :الف) عملآورينشده (کنترل) و عملآوريشده با (ب) سفتازیدیم (،)32 µg/mL
(ج) سیپروفلوکساسین (( ،)8 µg/mLد) پليمر ( ،)12/5 µg/mL( Spm-PSMAه) با مزدوج  )12/5 µg/mL( Spm-PSMAو سفتازیدیم
( )32 µg/mLه مزمان و (و) مزدوج  )12/5 µg/mL( Spm-PSMAو سیپروفلوکساسین ( :Spm-PSMA )8 µg/mLمزدوج -PSMAاسپرمين همزمان.
و

و

و

تغییرشکل برخی از سلولها از کوکسی به کوکوباسیل میشود.
آنتیبیوتیکهای  CAZو  CPبهتنهایی در  pHاسیدی اثری بر شکل
سلولهای  E. faecalisندارند .شرایط تنش مانند محدودیت مواد
مغذی ،تنش اكسايشي ،آسیب  DNAو قرارگرفتن در معرض عوامل
ضدباکتری باعث تغییر  ،DNAتکثیر و تقسیم سلولی باكتريها
میشوند .برخي باكتريها در اين شرايط شكلشناسي خود را تغيير
ميدهند و طول آنها افزايش مييابد .فنوتيپ طويلشدن باکتریها
با بهینهسازی تعامالت سلولها با يكديگر و با سطوح و نيز حفاظت
آنها در برابر محیطهای کشنده در ارتباط است [.]46

نتیجهگیری
در این پژوهش ،مزدوج  Spm-PSMAاز واکنش اسپرمین با پلیمر
 PSMAدر مجاورت کاتالیزور تریاتیلآمین تهیه شد .طیفهای
 FTIRو  DSCسنتز مزدوج  Spm-PSMAرا تأیید كرد .فعالیت
ضدباکتری آن بر باکتریهای  E. faecalisو  A. baumanniiدر
pHهای اسیدی ( 5/5و  )6/5بررسی شد .پلیمر Spm-PSMA
24

اثری بر رشد باکتری  A. baumanniiندارد و فعالیت ضدباکتری آن
علیه باکتری  E. faecalisدر  pHبرابر  5/5بیشتر از  pHبرابر 6/5
است .همچنین ،مزدوج  Spm-PSMAقابليت کاهش مقاومت باکتری
 E. faecalisبه آنتیبیوتیکهای  CAZو  CPرا در محیط اسیدی دارد.
اندازهگیری مقدار  ROSدر باکتری  E. faecalisعملآوريشده با مزدوج
 Spm-PSMAنشان داد ،سطح  ROSتولید شده بهوسيله سلولها
کاهش مییابد که احتماالً به دلیل وجود اسپرمین است .تصاویر
 SEMنشان داد ،باکتری  E. faecalisکه کوکسیشکل است ،با
وجود مزدوج  Spm-PSMAبه تنهایی یا همزمان با آنتیبیوتیکهای
 CAZو  CPبه کوکوباسیل تغییرشکل مییابد .نتايج حاصل از اين
پژوهش ،برای اولین بار ،فعالیت ضدباکتری مزدوج Spm-PSMA
علیه سوی ه بالینی  E. faecalisو قابليت آن در افزايش حساسيت
باکتری مزبور به آنتیبیوتیکهای  CPو  CAZرا در شرایط اسیدی
ثابت كرد.
قدرداني

از دانشگاه فردوسی مشهد براي تأمین اعتبار مالی این پژوهش (شماره
طرحهای  3/33750و  )۳۱۴۷۳/۳تشكر و قدرداني ميشود.
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 فعاليت ضدباکتری و حساسيت  آنتیبیوتیکی، سنتز:ج با اسپرمين
 مالئيك انيدريد) مزدو-alt-پلي(استيرن
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