مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و یکم  /مرداد و شهریور 521- 591/5931

ارزیابی کارآیی ضد میکروبی دندریمر نانوساختار پلیآمیدوآمین نسل  4بر باکتریهای
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چکیده
زمینه و هدف :با توجه به خواص ضد باکتریایی دندریمرها ،یکی از برنامههای آینده امکان استفاده از آنها به عنوان یک ماده
آنتی باکتریال جایگزین با کمترین اثرات جانبی در مقابله با عفونتهای میکروبی است  .لذا هدف از این مطالعه ارزیابی مقاومت
باکتری های جدا شده از منابع آبی نسبت به آنتیبیوتیکهای رایج و مقایس ه آن با ماکرومولکول نانوساختار دندریمر پلیآمیدوآمین
نسل )PAMAM-G4 ( 4است.
روش بررسی 325 :نمونه از  180منبع آبی مختلف برداشت شد و به روش فیلتر غشایی مورد آزمایش میکروبی قرار گرفت .
مقاومت جدایهها نسبت به آنتیبیوتیکهای آموکسیسیلین ،اریترومایسین ،تتراسایک لین و سیپروفلوکساسین به روش اندازهگیری
هاله عدم رشد بررسی و سپس با مقاومت همان گونه ها نسبت به دندریمر پلیآمیدوآمین نسل  )PAMAM-G4 ( 4مقایسه شد.
همچنین حداکثر غلظت بازدانده رشد(  )MICدندریمر در مواجهه با جدایهها اندازهگیری شد.
یافتهها 7/4 :درصد از نمونه ها آلودگی باکتریایی نشان دادند .فراوانی گونه های میکروبی جدا شده شامل اشریشیاکلی(،)٪20/2
پروتئوس( ،)٪12/0کلبسیال( ،)٪17/9انتروباکتر( ،)٪13/5سودوموناس( ،) ٪17/9باسیلوس سوبتیلیس( )٪1/3و استافیلوکوکوس
اورئوس( )٪2/35بود .در روش اندازه گیری هاله عدم رشد ،گونه های گرم منفی مقاومت باالیی نسبت به دندریمر PAMAM-
 G4نشان دادند ،به گونه ای که این دندریمر تاثیری بر بازدارندگی از رشد انتروباکتر و سودوموناس نداشت و  MICباکتریهای
اشریشیا کلی ،کلبسیال و پروتئوس نیز به ترتیب  388 ،1238و  1238میکروگرم بر میلی لیتر اندازهگیری شد  .باکتریهای گرم مثبت
پاسخ مناسبی به دندریمر  PAMAM-G4نشان دادند به گونهای که  MICبرای باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس
سوبتیلیس به ترتیب  1و  2/3میکروگرم بر میلی لیتر اندازهگیری شد.
قوی در مقابله با گونههای گرم مثبت باکتریها استفاده نمود.
کلید واژه ها :دندریمر پلیآمیدوآمین  ،آنتیبیوتیک ،عوامل ضد باکتری ،مقاومت دارویی ،منابع آب

وصول مقاله 94/18/ 3:اصالحیه نهایی 94/1 /24 :پذیرش93 /1/10 :
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نتیجه گیری :با افزایش گونههای مقاوم به آنتیبیوتیکهای رایج ،میتوان از این نوع دندریمر به عنوان یک ماده آنتیباکتریال
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مقدمه

بهاره باردهاناد ( .)15دنادریمرهای پلایپاروپیلن ایماین از

پایداری باکتریهای بیماریزای روده ای در آب به رغم

قدیمیترین دندریمرهای شناخته شده هستند که اولاین باار

تعداد زیادی از باکتریهای رقیب ،نشان داده شده است (.)1

توسط شخصی بنام وگتل ( )vogtleسنتز و معرفی شد .این

این پاتوژن ها عامل ایجاد اسهال و اختالالت گوارشی و در

دندریمرها دارای یک هسته مرکزی با عوامل فعال متعادد

نتیجه ناخوشی و مرگ و میر در گروههای سنی مختلف در

هستند ( .)14اگر گروه های انتهایی دندریمرها با گاروههاای

سراسر جهان هستند ( .)2آب آشامیدنی برای مصرف انسان

ضد میکروبی عامل دار شوند ،توانایی بااالی آنهاا در حاذف

باید عاری از آلودگی ،ایمن و قابل قبول برای مصرف کننده

میکروب ها را می توان انتظاار داشات .در ایان رابطاه لاوپز و

باشد .در واقع کیفیت آب آشامیدنی نباید از رهنمودهای

همکاران و همچناین کاالبرتاا و همکااران نشاان دادناد کاه

کیفی آب تجاوز کند ( .)5جداسازی عوامل بیماریزا از

دنااااااااااادریمر

پلااااااااااایآمیااااااااااادوامین

منابع آبی ،نشانه خطر جدی برای بهداشت عمومی مصرف

[Polyamidoamine Dendrimers
])(PAMAM
با گروههای انتهایی آمین واجاد فعالیات ضاد بااکتری علیاه

کنندگان است .اگر باکتریهای بیماریزا توسعه پیدا کرده
و نسبت به یک آنتیبیوتیک مقاوم شوند ،لذا این

بااااااکتری اشرشااااایاکلی ،ساااااودوموناس آئروژیناااااوزا و

باکتریها ناتوان خواهد بود (3و .)4این خطر در مواردی

ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی در تخریاب و تجزیاه دیاواره

همراه با مقاومت باکتریهای پاتوژن روده ای نسبت به چند

سالولی بااکتریهاا نشاان داده شاده اسات (10و  .)17بیشاتر

آنتیبیوتیک گزارش شده است ( .)5استفاده بیش از حد و

عوامال ضادمیکروبی دناادریمری از سانتز گااروههاای فعااال

یا سوء مصرف آنتیبیوتیک ها در طب انسانی و دامپزشکی،

انتهایی با نمک های آمونیوم چهار ظرفیتی حاصل مایشاوند

عامل اصلی توسعه و گسترش باکتریهای مقاوم به چند

( .)19لذا وجود گروههاای آماین انتهاایی در سااختار آنهاا

آنتیبیوتیک در سراسر جهان است (0و .)7استفاده از

سبب خاصیت میکروبکشی شده است (28و  .)14البته ایان

کودهای حیوانی و انسانی نیز به انتشار باکتریهای رودهای

خاصیت ضدمیکروبی دندریمر به فاکتورهاای کلیادی چاون

مقاوم به آنتیبیو تیکها در محیط منجر میشود (.)9

نوع هسته دندریمر ،شارژ ساطحی و گاروههاای عااملی آن،

از آنجاکه مقاومت پااتوژن هاا باه عوامال ضاد میکروبای باه

ساختار سه بعدی دندریمر و اندازه آن وابسته است ( .)21باه

سرعت رو به افزایش است ،لذا تحقیا و کشاف ماواد ضاد

هر حال مشخص شده است که عوامل ضد حیات تثبیت شده

باکتریایی جدید که دارای خواص ویاهه ای باوده و مکانیسام

بر روی دنادریمرها در صاورتی کاه محال اثار آنهاا دیاواره

تاثیر آنها موجب مقاومت سریع باکتریها نشود ،مورد انتظاار

سلولی یا غشاء سلولی باشد موثرتر عمل میکنند (.)17

است .دندریمرها پلیمرهایی منظم ،پُرشاخه ،دارای گروههای

با اضافه کردن گروه های انتهایی محلول در آب به

سطحی بسیار فعال چندکاره و فضاهای خالی مابین شاخهها

دندریمرها ،دندریمرهای محلول در آب به دست میآیند .

هساتند ( .)18- 12ایان فضااهای خاالی قابلیات پاذیرش

آنتیبیوتیکهای

هنگامی

که

این

دندریمرها

با

مولکولهای میهمان و کپسوله کردن ذرات در اندازههای

باکتریواستاتیک ضعیف محلول یا غیر محلول در آب

مختلف را فراهم میآورند به هماین دلیال ،در ساالهاای

واکنش میدهند ،خواص ضدباکتریایی آنها بهبود یافته به

اخیار محققاین از سااختارهای دنادریتیکی و باه ویاهه

گونهای که کاربردهای کلنیکی آنها در مطالعات تجربی

دندریمرها در علوم پزشکی ،داروساازی ،بیولاوژی و غیاره

مشاهده شده است ( .)22از سولفونامیدها ،به دلیل سهولت
مصرف و طیف وسیع فعالیت ضد باکتریایی ،به گونهای

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و یکم  /مرداد و شهریور 5931

] [ Downloaded from sjku.muk.ac.ir on 2023-01-07

آنتیبیوتیک در درمان بیماری های عفونی حاصل از این

استافیلوکوکوس اورئاوس هساتند (15و .) 13همچناین تااثیر

محمد احمدی جبلی 521

سولفونامیدها به دلیل حاللیت بسیار پایین در آب ،حذف

طی آن تاثیر دندریمر پلی آمیدوآمین نسل  4بر روی باکتری

سریع از سیستم گردش خون ،سطح پایین پیوستگی به

های بومی جدا شده از منابع آبی و مقایسه آن با آنتی

پروتئین های پالسما و عوارض جانبی متعدد ،محدود شده

بیوتیک های رایج ،مورد بررسی قرار گرفت .به منظور تهیه

است ( .)22مطالعات میکروبیولوژیک نشان میدهند که

باکتری های مورد نظر برای مطالعه ،نمونهبرداری از منابع آبی

دندریمرهای  PAMAMمیتوانند حاللیت در آب و

مختلف انجام شد .بدین منظور  325نمونه از  180منبع آب

فعالیت ضد باکتریایی نوعی از سولفونامید به نام

واقع در روستاهای استان قم از ابتدای اردیبهشت لغایت پایان

سولفامتوکسازول را در مقایسه با نوع خالص آن به مقدار 4

شهریور سال  1595برداشت شد .نمونهبرداری طب روش

تا  0برابر افزایش دهند ( .)25همچنین کینولونها که از نظر

استاندارد با استفاده از ظروف شیشهای دربدار استریل

کلنیکی آنتی بیوتیکهای قوی به شمار میآیند ،به شکل

همراه با  8/1میلی لیتر محلول تیوسولفات سدیم  18درصد به

آزاد در آب محلول نمیباشند .مطالعات میکروبیولوژیک

منظور حذف کلر باقیمانده انجام گرفت ( .)5نمونهها در

بر روی کینولونها نشان می دهد که فعالیت ضد میکروبی و

دمای  4درجه سیلیسیوس برای انجام آزمایشهای بعدی به

حاللی ت آنها در آب ،در حضور دندریمرها به طور قابل

آزمایشگاه منتقل شدند .بر روی تمام نمونهها به روش فیلتر

توجهای افزایش مییابد (.)24

غشایی آزمون میکروبی انجام شد .از پرگنههای رشد کرده

در این گونه مطالعات سلول هدف برای ماده ضدمیکروبی

کشت خالص تهیه شد و باکتری های جدا شده با استفاده از

باید به دقت انتخاب شود زیرا دندریمرهای پرحجم

آزمونهای بیوشیمیایی ( مانند کاتاالز ،اکسیداز ،کوآگوالز،

نمیتوانند به درون سد غشاء سلولی نفوذ کرده و برای

لیستیناز ،سیترات ،تخمیر مانیتول و تولید اسید ،تخمیر

فعالیت ضد میکروبی از پیش تعیین شده ،به محل اثر برسند

گلوکز ،سوکروز و گاالکتوز ،احیا نیترات ،اورهآز،

( .)23به عنو ان مثال لوپز و همکاران در سال  2889میالدی

هیدرولیز اسکولین ،تولید ایندول ) شناسایی شدند (.)5

اعالم نمودند که خاصیت ضدمیکروبی دندریمر پلی -

آماده سازی ماده ضدمیکروبی و باکتریهای هدف :

آمیدوامین نسل سوم در مقایسه با دندریمر پلیآمیدوامین

ماده ضد میکروبی مورد استفاده ،گونه ای دندریمر نسل  4به

نسل پنجم بسیار بیشتر است ( .)15بنابراین با توجه به خواص

نام پلیآمیدوآمین (  )PAMAMاست .دندریمر به روش

ضدمیکروبی دندریمرها ،هدف این مطالعه ارزیابی خواص

دایورژن و با تکرار تصاعدی گروه های آمینی همراه با متیل

ضدمیکروبی دندریمر پلیآمیدوآمین نسل  4با استفاده از

آکریالت سنتز شد .سپس واکنش با استری شدن گروههای

روش انتشار دیسک ،حداقل غلظت بازدارندگی رشد و

آمین و الکل ادامه یافت و در نهایت بعد از دو تکرار به

حداقل غلظت کشندگی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های

گروههای آمین منتهی شد .در انتها محصول خام برای

رایج است.

تخلیص و حذف محصوالت جانبی غیر ضروری به یک
کیسه دیالیز (Sigma-Aldrich, ( )MWCO5000

روش بررسی

 ) Franceحاوی آب مقطر برای  40ساعت منتقل شد

نوع مطالعه ،نمونهبرداری و جداسازی باکتریها از منابع آب

(جدول  1و شکل .)25()1

آشامیدنی:
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گسترده استفاده میشود .با این حال ،استفاده کلنیکی از

این پهوهش یک مطالعه مداخلهای  -آزمایشگاهی است که
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جدول  - 1ویهگی های دندریمر پلی آمیدوآمین G4
دندریمر

فرمول مولکولی

پلی آمیدو آمین G4

C622 H1248 N250 O124

چگالی

وزن مولکولی

تعداد کل گروههای

تعداد گروههای آمینی

) (g/cm3

)(g/mo l

آمینی

انتهایی

8 /90

14213

238

54

شکل  :1ساختار شیمیایی دندریمر پلی آمیدوآمین نسل 4

کشت نوترینت براث برای  24ساعت در دمای  57درجه

آزمایش ،رقتهای متوالی  ./3 ،3 ،38 ،388 µg/mlو 8/83

سانتیگراد گرماگذاری شدند .غلظت بهینه باکتریها برای

از ماده ضدمیکروبی در آب مقطر استریل تهیه شد .برای

انجام آزمایش های بعدی ،مطاب استاندارد  8/3مک فارلند

ارزیابی سمیت دندریمر در برابر باکتریهای هدف ،از

تهیه شد .

روش های تعیین هاله عدم رشد ،تعیین حداقل غلظت

آنتیبیوگرام با استفاده از دیسکهای آنتیبیوتیک تجاری :

بازدارندگی و تعیین حداقل غلظت کشندگی استفاده شد.

به منظور سنجش مقاومت جدایهها نسبت به آنتیبیوتیکها،

تعیین هاله عدم رشد:

از دیسکهای آنتیبیوگرام رایج شامل اریترومایسن،

این آزمایش به روش انتشار دیسک انجام شد .در این روش

آموکسیسیلین ،سیپروفلوکساسین و تتراسایکلین استفاده

 23میکرولیتر از غلظتهای مختلف ماده آنتیباکتریال به

شد .کلیه دیسکها از شرکت پادتن طب خریداری شد .از

بالنک دیسکهای استاندارد به قطر  8/5میلی متر اضافه شد.

جدایههای مختلف رقت معادل  8/3مک فارلند تهیه و سپس

دیسکها به مدت  58دقیقه در دمای  48درجه سیلیسیوس

با استفاده از سوآب استریل بر روی محیط کشت مولر

خشک شدند .از جدایههای مختلف رقت معادل  8/3مک -

هینتون آگار کشت داده شد .دیسکها با استفاده از پنس

فارلند تهیه و سپس با استفاده از سوآب استریل بر روی

استریل روی محیط کشت قرار داده شدند .کلیه محیطهای

محیط کشت مولر هینتون آگار کشت داده شد .دیسکها

کشت به مدت یک شبانه روز در دمای  57درجه سیلیسیوس

با استفاده از پنس استریل روی محیط کشت قرار داده شدند .

گرماگذاری شدند.

کلیه محیطهای کشت به مدت یک شبانه روز در دمای 57

سنجش فعالیت ماده ضدمیکروبی:

درجه سی ل سیوس گرماگذاری شدند.
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تمام باکتری ها قبل از استفاده ،در شرایط هوازی و در محیط

به منظور سنجش فعالیت آنتی باکتریایی دندریمر مورد

محمد احمدی جبلی 523

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی:

به منظور تحلیل و مقایسه اثرات نه گروه ضد میکروبی شامل

حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی با

چهار آنتی بیوتیک رایج و پنج غلظت از دندریمر نسل چهار

استفاده از روش پیشنهاد شده توسط کمیته ملی برای

که هرکدام در آزمایشات مشابه بر روی یک دسته هفت

استانداردهای آزمایشگاه تشخیص طبی ( )NCCLSهمراه

تایی از باکتری های یکسان اثر داده شده اند ،از روش آنالیز

با کمی تغییرات اندازهگیری شد ( .)27در این روش،

واریانس یک طرفه استفاده شد .در این روش نوع آنتی

لولههای حاوی  18میلی لیتر محیط نوترینت براث که حاوی

بیوتیک ،متغیر مستقل بوده که در این مطالعه شامل نه سطح

 180 cfuسلول باکتری و رقتهای صفر ( کنترل مثبت) ،

است .همچنین هاله عدم رشد هر باکتری در محیط کشت به

 8.3 ،3 ،38 ،388و  µg/ml 8.83از دندریمر بودند آماده و

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .از نرم افزار SPSS

برای یک شبانه روز در دمای  57درجه سیلیسیوس

ورژن  10جهت نمایش آمار توصیفی گروه ها و از

گرماگذاری شدند .لوله ای با کمترین غلظت از ماده

 MINITABورژن  15و نوار ابزار  ANOVAو قسمت

ضدمیکروبی که رشد سلول باکتری در آن دیده نشد ،به

آنالیز یکطرفه جهت مقایسه میانگین گروه ها استفاده شد .در

عنوان حداقل غلظت بازدارندگی گزارش شد .برای ارزیابی

نهایت از روش های  Tukeyنیز برای مقایسه گروه ها با

حداقل غلظت کشندگی ،با استفاده از فیلدوپالتین ،یک

مقدار  pکمتر از  8/83استفاده شد.

لوپ از هر کدام از لوله هایی که رشد در آنها دیده نشد ،به
پلیت های حاوی نوترینت آگار منتقل شد .پلیتها به مدت

یافتهها

یک شبانه روز در دمای  57درجه سلیسیوس گرماگذاری

نتایج مربوط به نوع و فراوانی باکتری های جدا شده در

شدند .لوله ای با کمترین غلظت از ماده ضدمیکروبی که پس

جدول  2ارایه شده است .از مجموع  325نمونه مورد

از انتقال به محیط نوترینت آگار ،رشد باکتری در آن

آزمایش 404 ،نمونه فا قد آلودگی و  59نمونه واجد

مشاهده نشد ،به عنوان حداقل غلظت کشندگی گزارش شد .

آلودگی کلیفرمی و سایر باکتریهای هتروتروف بودند .

همه آزمایشها سه بار تکرار شدند .

گونههای جدا شده شامل اشریشیا کلی ،کلبسیال اکسیتوکا،

تحلیل آماری داده ها:

پروتئوس میرابیلیس ،انتروباکتر آئروژنز ،سودوموناس ،
استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس بودند .
جدول  - 2درصد فراوانی گونههای جدا شده از منابع آبی مختلف
S.aureus

Pseudomonas

Entrobacter

Proteus

Klebsiella

E.coli

B.subtilis

فرآوانی گونهها

2

1

7

5

3

7

11

درصد فرآوانی

3/1

2 /35

17 / 9

13 / 5

12 / 0

17 / 9

20 / 2

نام جدایه

پلیآمیدوآمین نسل 4بر اساس هاله عدم رشد به روش انتشار

بر باکتری های گرم منفی تاثیر چندانی ندارد که این وضعیت

دیسک در جدول  5ذکر شده است .همانگونه که در جدول

از لحاظ کیفی نیز در شکل  2نمایش داده شده است.

دیده میشود دندریمر پلیآمیدوآمین نسل چهارم بهترین
جدول  - 5میانگین قطر هاله عدم رشد در روش انتشار دیسک در برابر غلظتهای مختلف دندریمر پلیآمیدوآمین نسل 4
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نتایج مربوط به فعالیتهای ضد میکروبی دندریمر

پاسخ را در مواجهه با باکتریهای گرم مثبت نشان میدهد و

 591ارزیابی کارآیی ضد ...

غلظت دندریمر
)(µg/ ml

هاله عدم رشد ( میلیمتر)
P.
aeruginosa
8

S. aureus

B. subtilis

53

23

22

21
17

E. coli

E. aerogenes

K. oxytoca

P. mirabilis

388

17

8

21

10

38

8

8

12

9

8

3

8

8

8

8

8

10

8.3

8

8

8

8

8

11

0

8.83

8

8

8

8

8

8

8

شکل  :2تاثیر غلظت های مختلف دندریمر  PAMAM-G4بر تشکیل هاله عدم رشد در باکتریهای گرم مثبت

جدول  4نتایج حداقل غلظت بازدارند گی و حداقل غلظت

مالحظه میشود حداقل غلظت دندریمر که مانع رشد

کشندگی دندریمر پلیآمیدوآمین نسل  4را بر روی

باکتریها میشود برای باکتریهای گرم منفی بسیار بیشتر از

باکتری های مورد مطالعه نمایش میدهد .همانطور که

باکتریهای گرم مثبت است.

جدول  - 4حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی دندریمر پلیآمیدوآمین نسل 4
E. coli

E. aerogenes

K. oxytoca

P. mirabilis

P. aeruginosa

S. aureus

B. subtilis

)MIC (µg/ml

1238

-

388

1238

-

1

2.3

)MBC (µg/ ml

2388

-

1238

2388

-

3

3

آموکسیسیلین (  ،)AMXتتراسایکلین (  ،)Teاریترومایسین

به  Cpحساس به  Teمتوسط و به سایر آنتیبیوتیکها مقاوم

( )Eو سیپروفلوکساسین ( )Cpبر روی جدایهها بر اساس

است .واکنش باکتری  P.mirabilisنسبت به  Cpمتوسط

هاله عدم رشد به روش انتشار دیسک در جدول  3نشان داده

و به سایر آنتی بیوتیکها مقاوم است .باکتری S.aureus

شده است .همانگونه که در جدول دیده میشود باکتری

نسبت به  Cpو  AMXحساس ،به  Eمتوسط و به Te

 E.coliفقط به آنتیبیوتیک  Cpحساس بوده و نسبت به

مقاوم است و باکتری  B.subtilisنسبت به کل

سایر

آنتیبیوتیکها

مقاوم

است.

باکتریهای

آنتیبیوتیکهای مورد استفاده حساس است.
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نتایج مربوط به فعالیت ضد میکروبی آنتی بیوتیکهای

 P.aeruginosa ،K.oxytoca ،E.aerogenesنسبت

محمد احمدی جبلی 595

جدول  :3میانگین قطر هاله عدم رشد در روش انتشار دیسک در برابر آنتیبیوتیکهای Cp, E, Te, AMX
آنتی بیوگرام
آموکسیسیلین

هاله عدم رشد ( میلیمتر)
E. coli
8

E. aerogenes
8

K.oxytoca
8

P.mirabilis
8

P.aeruginosa
8

S.aureus
21

B.subtilis
23

تتراسایکلین

8

13

13

8

12

12

28

اریترومایسین

8

8

8

8

8

15

10

سیپروفلوکساسین

29

25

23

12

58

10

23

نتایج مقایسه آماری هاله عدم رشد در غلظت های مختلف

 ANOVAبرای گروه ها است  .همانطور که از نتایج باال

دن دریمر و آنتی بیوتیک های رایج :

دیده میشود میانگین کارایی دندریمرها با غلظت های

نتایج مربوط به آمار تحلیلی گروه ها در جدول  5ارایه شده

مختلف و آنتی بیوتیک های مختلف همپوشانی باالیی دارند

است .نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در سطح

که نشان از توانایی آنتی باکتریالی دندریمرها دارد .ضمنا از

معناداری  8/83با  F= 3/25و  p =8/888نشان از وجود

آزمون  Tukeyنیز جهت بررسی ارتباط بین گروه ها

اختالف معنادار در گروه های مورد مطالعه داشت که به

استفاده شد و نتایج آن ها در قالب جدول  7نمایش داده

صورت شماتیک در شکل  5نمایش داده شده است .در این

شده است .در این جدول ،اختالف معناداری در سطح

شکل ستاره مشخص کننده میانگین هر گروه و دنباله های

معناداری  8/83مابین آنتی بیوتیک هایی که حروف

آن انحراف استاندارد پیش بینی شده توسط آنالیز

م شترک کسب کرده اند وجود ندارد.

جدول  :5آمار توصیفی گروه های مورد مطالعه
تعداد آزمایشات گروه

انحراف معیار گروه

میانگین گروه

گروه
آموکسیسیلین

7

11 / 20218

5 /3714

تتراسایکلین

7

7 / 59972

18 /3714

اریترومایسین

7

0 / 51322

4 /0371

سیپروفلوکساسین

7

5 / 59948

25 /3714

دندریمر با غلظت  388میلیگرم بر لیتر

7

12 / 79157

15 /3714

دندریمر با غلظت  38میلیگرم بر لیتر

7

9 / 78272

9 /1429

دندریمر با غلظت  3میلیگرم بر لیتر

7

0 / 34488

3 /8888

دندریمر با غلظت  8.3میلیگرم بر لیتر

7

4 / 71375

2 /7145

دندریمر با غلظت  8.83میلیگرم بر لیتر

7

8 / 88888

8 /8888
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شکل  :5شماتیک نتایج آنالیز واریانس در گروه های مختلف آنتی بیوتیک و غلظت های مختلف از دندریمر
جدول  :7اطالعات دسته بندی بر اساس روش  ( Tukeyدر سطح معنی داری کمتر از ) 8/83
گروه
سیپروفلوکساسین

میانگین گروه ها

گروه بندی

25 /37

A

دندریمر با غلظت  388میلیگرم بر لیتر

15 /37

A

B

تتراسایکلین

18 /37

A

B

C

دندریمر با غلظت  38میلیگرم بر لیتر

9 /14

A

B

C

5 /37

B

C

3 /88

B

C

4 /05

B

C

دندریمر با غلظت  8/3میلیگرم بر لیتر

2 /71

B

C

دندریمر با غلظت  8/ 83میلیگرم بر لیتر

8

آموکسیسیلین
دندریمر با غلظت  3میلیگرم بر لیتر
اریترومایسین

C

همانطوریکه بیان شد از مجموع  325نمونه مورد آزمایش،

میباشد .همچنین سایر باکتری ها از خانواده انتروباکتریاسه

 404نمونه معادل  92.3درصد از نمونهها فاقد آلودگی و 59

که به طور طبیعی ساکن روده انسان و حیوانات میباشند و

نمونه دیگر معادل  7/4درصد از نمونهها واجد آلودگی

همچنین باسیلوس سوبتیلیس که به فراوانی در خاک وجود

باکتریایی بودند .همچنین در آزمون کلیفرم گرماپای ،تنه ا

دارد و سایر باکتری های هتروتروف ساپروفیت در بین

 11نمونه معادل  %20/2کل نمونهها به این آزمون پاسخ

جدایه ها نشان دهنده احتمال آلودگی آب به منابع مختلف

مثبت دادند و سایر نمونه ها فاقد آلودگی با باکتریهای

میباشد .

گروه کلیفرم گرماپای بودند .بای و همکاران نیز در مطالعه

نتایج به وضوح نشان میدهد که با افزایش غلظت ماده

کیفیت میکروبی آب شرب گرگان نتایج تقریبا مشابهی را

ضدمیکروبی ،هاله بزرگتری در اطراف دیسکها ایجاد

بدست آوردند .بطوریکه از تعداد  390نمونه مورد بررسی

میشود .این وضعیت نشان دهنده قدرت ماده ضدمیکروبی

 92/2درصد فاقد آلودگی 7/0 ،درصد واجد آلودگی

در غلظتهای باالتر است  .ضمنا با توجه به نتایج حاصل

کلیفرمی و  2/7درصد واجد کلیفرم گرماپای بودند (.)20

تفاوت در اندازه هاله های عدم رشد در مواجهه غلظتهای

فراوانی باکتری اشریشیاکلی در بین جدایهها با توجه به منشاء

مختلف ماده ضدمیکروبی برای باکتریهای مورد بررسی نیز
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بحث

روده ای آن ،نشانه وسعت پراکندگی این باکتری در محیط

محمد احمدی جبلی 599

دیده میشود .نتایج حداقل غلظت دندریمر که مانع رشد

سلولی ،فیزیولوژی و متابولیسم سلول نسبت دادند (.)52

باکتریها و همچنین باعث کشته شدن باکتریها میگردد

همانگونه که نتایج مربوط به تاثیر چهار نمونه از

حاکی از آن است که دندریمر پلیآمیدوآمین نسل 4واجد

آنتیبیوتیکهای رایج بر جدایهها نشان میدهد ،

خاصیت ضدمیکروبی بوده و قادر است به عنوان ماده

آنتیبیوتیکهای نمونه نیز بیشترین تاثیر را بر باکتریهای

ضدمیکروبی به کار گرفته شود ( .)25تحقیقات پیشین نشان

گرم مثبت دارند .البته با تنوع چشمگیری که در این صنعت

داده است که عموما تخریب باکتریها به وسیله مواد ضد

وج ود دارد ،فرآوانی آنتیبیوتیکهای موثر بر باکتریهای

باکتری بر اثر یکی از روشهای تخریب غشای

گرم منفی نیز قابل توجه است .نکته قابل ذکر در این مطالعه

سیتوپالسمی باکتری ،تغییر شکل فضایی ،تخریب آنزیمهای

هزینه اثر بخشی مقرون به صرفه دندریمرها ،عدم القاء

باکتری ،آسیب به کروموزوم و تخریب دیواره سلولی

مقاومت و یا مقاومت ارگانیسم ها نسبت به آنها و حداقل

باکتری انجام میشود ( .)29مشخص شده است که

عوارض جانبی دندریمرها در مقایسه با آنتیبیوتیکها است

دندریمرها از طری تخریب دیواره سلولی باکتری منجر به

که آنها را از آنتیبیوتیکها متمایز مینماید (.)55- 53

مرگ سلولی میشوند ( .)58این نتیجه را میتوان به حضور

در نهایت تحلیل آماری داده ها نشان میدهد که دندریمر با

گروههای آمین انتهایی موجود در ساختار دندریمر نسبت

غلظت های مطالعه شده کارایی باالی آنتی باکتریالی مشابه

داد که در واکنش با بار منفی غشاء سطحی

آنچه در آنتی بیوتیک های رایج مشاهده میشود ،از خود

میکرواورگانیسمها ،منجر به آسیب دیواره سلولی باکتری

نشان میدهد .به طوریکه دندریمر با غلظت های  388و 38

شده و بدین ترتیب از فعالیت آن جلوگیری مینماید (.)21

توانسته است با آنتی بیوتیک هایی مانند تتراسایکلین و

نئو عنوان نمود فعالیت ضدمیکروبی دندریمرها به د لیل

سیپروفلوکساسین در یک گروه قرار بگیرند که قدرت ضد

توانایی آنها در افزایش نفوذ پذیری غشاء باکتریها بوده که

باکتریالی آنها را نشان میدهد .همچنین گروه های دیگری

در نهایت غلظت های باالتر دندریمر منجر به تجزیه کامل

نیز وجود دارند که تایید کننده قدرت آنتی باکتریالی غلظت

غشاء باکتری و مرگ آن میشود .ضمنا اتصال دندریمر و

های پایینتر از دندریمر میباشد .این نتایج میتواند امیدواری

سلول باکتری از طری پیوندهای الکترواستاتیک ناشی از

باالیی جهت کاربرد چنین دندریمرهایی را به عنوان

شارژ منفی سطح باکتری و شارژ مثبت دندریمر صورت

جایگزین روش های رایج در کنترل آلودگی های میکروبی

میگیرد ( .)51همانگونه که نتایج نشان میدهند ،دندریمر

در آب و فاضالب که دارای معایب تایید شد ه هستند را

پلیآمیدوآمین نسل 4به عنوان یک عامل ضد باکتری در

ایجاد کند ،هر چند که مطالعات کمی تر و با حجم داده

برابر باکتریهای گرم مثبت کارآمدتر است .تفاوت اصلی

های بیشتر میتواند جهت تایید این مدعا بسیار سودمند باشد .

مقدار ماده سازنده غشاء پپتیدوگلیکان آنها است به گونهای

نتیجه گیری

که الیه پپتیدوگلیکان در باکتری های گرم مثبت چند برابر

دندریمرها گونهای از مواد نانوساختار هستند که به دلیل

ضخیمتر از باکتریهای گرم منفی است  .در مطالعهای که

شباهت ساختاری خود با انواع ماکرومولکولهای حیاتی

توسط سالهاتین و همکاران انجام شد حساسیت باالتر

مانند پروتئینها ،میتو انند به عنوان مواد ضد میکروبی ایمن

باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتریهای گرم منفی

و موثر مطرح شوند .نتایج حاصل از این پهوهش نشان داد

گزارش شد و دلیل آن را به تفاوت در ساختمان دیواره

که دندریمر پلی آمیدو آمین نسل چهار به گونهای موثر قادر
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این مقاله مستخرج از بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی به

 لذا توسعه.به مقابله با برخی گونههای میکروبی است

 مصوب مرکز تحقیقات بهداشت محیط91/50 شماره

پهوهشها بر روی نسل های مختلف این گونه از دندریمر

کردستان و معاونت پهوهش و فناوری است که با حمایت

همراه با گروههای عاملی مختلف میتواند ایده مناسبی در

 لذا.مالی دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است

دستیابی به مواد آنتی باکتریال جدید همراه با اثر بخشی

نویسندگان این مقاله از حامیان مالی طرح و همکاران

. بیشتر و عوارض جانبی کمتر باشد
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