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نانــوذرات نقــره بــا موفقیــت در فناوریهــای مختلــف زیستپزشــکی و
ضدمیکروبی و محصوالت مورداســتفاده در زندگی روزمره بهکار گرفته شــده
است .به رغم آنکه مقاومت با کتریایی به آنتیبیوتیکها بهطور گسترده در
منابــع علمــی موردبحث قرار گرفته شــده اســت ،احتمال افزایــش مقاومت
با کتریایــی بــه نانــوذرات نقــره بهطور کامــل موردبررســی قرار نگرفته اســت.
2
گزارش شده است که با کتریهای گرم منفی اشرشیا کوالی ،013 1سودومونا
آئروجینــوزا CCM3955 3و ای.کوالی CCM3954 4میتوانند پس از مواجهه
مکــرر ،در برابــر نانــوذرات نقــره مقاومــت کنند .ایــن مقاومت ناشــی از تولید
تــاژک ،5پروتئینــی فالژلیــن 6چســبندهای اســت کــه باعــث تشــکیل تــوده
نانوذرات میشود .این مقاومت بدون تغییر ژنتیکی تکامل مییابد؛ تنها تغییر
فنوتیپیک جهت کاهش پایداری کلوئیدی نانوذرات موردنیاز است و بدین
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ترتیــب فعالیــت آنتیبا کتریال آنهــا از بین میرود .مکانیســم مقاومــت را با
اســتفاده از افزودنیهای تثبیتکننده نانوذرات نقره مانند سورفکتانتها یا
پلیمرها نمیتوان برطرف کرد .با این حال ،جهت غلبه بر این موضوع باید از
تولید فالژلین با استفاده از عصاره پوست انار ممانعت کرد.
 1مقدمه
نانــوذرات نقــره ( )NPsو نانوکامپوزیتهــا بهدلیــل کارایــی ضدمیکروبــی بــاال،
بهعنوان نانومواد پرکاربرد در زمینه کاربردهای پزشکی و بیوتکنولوژی موردتوجه
قرار میگیرند .استفاده از نانوذرات نقره در کاربردهای پزشکی بسیار موردتوجه
قــرار گرفته اســت .علت ایــن امر افزایــش مقاومت با کتریایی بــه آنتیبیوتیکها
اســت کــه اثربخشــی درمــان آنتیبیوتیــک را بــرای بیماریهای عفونــی محدود
کرده اســت .نانوذرات نقره در غلظتهای مشــخصی دارای فعالیت ضدبا کتری

باالیی هستند که برای سلولهای انسانی سمیتی
ندارنــد و از طرفــی میتواننــد فعالیــت ضدبا کتــری
آنتیبیوتیکهــای معمولــی را حتــی در برابــر
با کتریهای مقاوم از طریق اثرات همافزایی افزایش
دهند .درحــال حاضر نمیتوان اظهارنظر کرد که آیا
نانــوذرات نقــره میتواننــد در پزشــکی بــرای افزایش
اثربخشی آنتیبیوتیکها مورداستفاده قرار گیرند یا
در عفونتهای موضعی و سیستمیک بهطور کامل
جایگزین آنتیبیوتیکها شوند .با این حال ،ا کنون
زمــان آن رســیده اســت که توســعه بالقــوه مقاومت
با کتریایی به نانوذرات نقره موردتوجه قرار گیرد.
نقره در شکلهای مختلف (نقره فلزی ،نمکهای
نقــره و نقره کلوئیــدی) بهعنوان عامــل ضدبا کتری
مؤثــر بــرای قرنهــای متمــادی مورداســتفاده قــرار
گرفته اســت و فعالیت آنتیبا کتریایی مؤثر خود را در
ایــن دوره حفظ کرده اســت .تا کنون ،هیــچ گزارش
قطعــی در مــورد توســعه مقاومــت با کتریایــی بــه
نانوذرات نقره ارائه نشــده است .با این حال ،برخی
از گزارشهای مربوط به مقاومت با کتریایی به نقره
یونــی موجود اســت .چنین مقاومتی ممکن اســت
شــامل کاهش  Ag+به حالت ا کسیداســیون خنثی
با ســمیت کمتر یا جریان فعال  Ag+از سلول توسط
آدنوزیــن تــری فســفاتازهای نــوع  Pیــا حاملهــای
شــیمیایی  H+/Ag+باشــد .عالوه بر این ،تعدادی از
مطالعات اخیر شــواهدی دال بر مقاومت با کتری یا
کاهش حساســیت به نانــوذرات نقره ارائــه کردهاند.
ا کثر این مطالعات مکانیسمهای مقاومت براساس
حذف فرمهای یونی نقره را مطرح کردهاند .از سوی
دیگر ،در مقایســه با تجویز گسترده ،طوالنیمدت و
مکرر آنتیبیوتیکهای کالســیک یــا فرمهای یونی
نقره (بهعنوان مثال سولفادیازین نقره) ،استفاده از
نانــوذرات نقره در کاربردهای پزشــکی به اســتثنای
نقــره کلوئیــدی در یــک دوره کوتــاه در آغــاز قــرن
بیســتم ،رایج نبوده اســت؛ بنابراین ،روشن نیست
که آیا با کتریها میتوانند نســبت بــه نانوذرات نقره
مقاومــت نشــان دهنــد .تنهــا پژوهــش انجامشــده
بهمنظور بررســی رفتار با کتری در پاســخ به مواجهه
طوالنیمدت و مکرر با نانوذرات نقره نشان میدهد
کــه در میــان گونههــای با کتــری ،تنهــا با کیلــوس
سابتیلیس 7دارای توانایی طبیعی برای سازگاری با
استرس ا کسیداتیو بافت سلولی را دارد؛ این استرس
ناشی از لیچینگAg+ 8در اثر مواجهه طوالنیمدت
بــا نانــوذرات نقره حمل شــده توســط  TiO2بلورین
اســت .علیرغم ایــن تالشها ،هنــوز بحثهایی در

مــورد مقاومــت با کتریایی بــه نانوذرات نقــره هنگام
مواجهــه طوالنیمــدت بــا غلظتهــای نقــره زیــر
بازدارندگی ،وجود دارد.
در اینجــا مکانیســم جدیدی توصیف شــده اســت
کــه توســط آن با کتریهایی که در ابتدا حســاس به
نانوذرات نقره هستند ،پس از مواجهه با غلظتهای
زیر بازدارندگی نانوذرات نقره ،میتوانند در برابر اثرات
ِ
ســمی آنها مقاوم باشــند .این مکانیســم براساس
تولیــد فالژلیــن پروتئیــن تــاژک با کتریایی اســت که
باعــث تجمع نانــوذرات نقــره میشــود و بنابراین اثر
ضدبا کتریایــی آن را علیــه با کتریهــای گــرم منفــی
مهار میکند.
 2ایجاد مقاومت با کتریایی به نانوذرات نقره
حداقل غلظت بازدارندگی نانوذرات نقره بهصورت
تدریجی و آهسته افزایش مییابد.
بهمنظور دســتیابی به اهداف ایــن مطالعه ،روش
قابلاعتمــاد و شناختهشــده تولنــس 9اصالحشــده
بــرای تهیــه نانــوذرات نقره بــا قطــر  28 nmو غلظت
 108 mgl-1مورداســتفاده قــرار گرفــت .توزیــع باریک
اندازه نانوذرات نقره سنتز شده توسط میکروسکوپ
الکترونــی عبــوری ( )TEMو حضــور پیــک جــذب
پالســمون ســطحی باریــک در  405 nmدر طیــف
اشــعه مــاورای بنفــش /مرئــی ) (UV / Visتأییــد
شــد .نانــوذرات نقــره ســنتز شــده در ایــن روش،
دارای حداقــل غلظــت بازدارندگــی ( 10)MICsپایین
نســبت بــه با کتریهــای غیرانتخابــی در بــازه 1/69
تــا ( 13/5 mgl-1جــدول  )۱اســت کــه نشــاندهنده
فعالیت آنتیبا کتریایــی باالی این نانوذرات اســت.
در حضــور ایــن نانــوذرات ۲۰ ،مرحله متوالی کشــت
با کتری انجام شــد .بهگونهای که در هر آزمون گونه
با کتری موجود در محیط کشت حاوی غلظت نقره
زیر بازدارندگی بوده است و  MICsنانوذرات نقره پس
از هر مرحله کشت تعیین شد (جدول  .)۱اولین گونه
با کتــری که مقاومت قابلتوجهــی در برابر نانوذرات
نقــره از خــود نشــان داد ،ای.کــوالی CCM3954
بــود .پــس از ششــمین مرحلــه کشــت MIC ،بــرای
این گونه ( )13/5 mgl-1بهطور قابلتوجهی بیشــتر
از گونــه مرجع ( )3/38 mgl-1اســت .در هشــتمین
مرحلــه MIC ،بــه  54 mgl-1افزایــش یافــت .بهطــور
مشــابه ،پــی آئروجینــوزا  CCM3955و ای.کــوالی
 013بــه ترتیــب در مراحــل  ۱۱و  ۱۳به نانــوذرات نقره
مقاومــت نشــان دادنــد .تمــام گونههــای با کتــری
موردآزمایــش ،مقاومــت خــود را بــه نانــوذرات نقــره

بیــن مراحــل  ۱۳تا  ۲۰حفــظ کردند (جــدول  .)۱این
نتایج به وضوح نشــان میدهد کــه تمام گونههای
با کتــری موردآزمایــش پس از مواجهه مکرر ،نســبت
به نانوذرات نقره مقاومت نشان میدهند .در ادامه
 MICsنهایــی نانــوذرات نقره در برابــر این گونههای
«مقــاوم بــه  »Agتعیین شــد که از پرا کندگــی نقره با
غلظتهــای بــاالی  ،432 mgl-1با فرآیندی مشــابه
بــا ســنتز نانــوذرات اولیــه اســتفاده میکنــد .نتایــج
بهدستآمده نشــان میدهد که تمام با کتریهای
«مقاوم به  »Agنسبت به گونههای اولیه «حساس
بــه  »Agمقادیــر  MICباالتــری را نشــان میدهنــد.
بهعنوان مثال MIC ،برای ای.کوالی  CCM3954از
 38/38بــه  ،108 mgl-1بــرای پی.آئروجینوزا CCM
 3955از  1/69به  54 mgl-1و برای ای.کوالی  013از
 13/5به  108 mgl-1افزایش یافت.
جالــب توجــه اســت کــه در طــی مجموعــهای از
آزمایشهــای موازی کــه در آن از یــون نقره به جای
نانــوذرات  Agدر محیــط کشــت اســتفاده شــد،
افزایشی در  MICsمشاهده نشد .در نتیجه مقاومت
با کتریایــی بــه یــون نقــره تحــت شــرایط آزمایــش
ایجاد شــد .عــاوه بر ایــن MICs ،برای یــون نقره در
برابــر با کتریهای مقــاوم به نانــوذرات نقــره معادل
مقاومت با کتریایی گونههای اولیه غیرمقاوم است.
ایــن موضوع مؤید آن اســت که مکانیســم مقاومت
با کتریایــی در مقابل نانــوذرات نقره بــرای یون نقره
نا کارآمد اســت .به نظر میرســد مقاومت با کتریایی
ایجادشــده در برابر نانوذرات نقــره تنها مختص فرم
نانوذره نقره است.
 3تشکیل توده و رسوب نانوذرات نقره
مقاومت با کتری به نانوذرات نقره همراه با تشکیل
تدریجــی تــوده و رســوب نقــره در زیــر چاهکهــای
میکروپیلــت حــاوی گونههــای با کتــری «مقــاوم
بــه  »Agاســت .ایــن مســئله بــه وضــوح در شــکل ۱
قابلتشــخیص اســت؛ زیرا پس از کشــت  ۲۴ساعته
بــا گونه با کتــری «مقاوم به  »Agرنــگ چاهک از زرد
روشــن در ابتدای آزمایش به خا کستری سیاه تغییر
کــرده اســت (شــکل  .)۱از طــرف دیگــر ،چاهکهای
حــاوی گونههــای با کتریایــی «حســاس بــه  »Agو
نانــوذرات نقــره ،رنــگ زرد خود را حفــظ کردهاند که
نشــاندهنده یــک پایــداری و پرا کندگــی یکنواخت
سوسپانســیون نانــوذرات اســت که ناشــی از جذب
پالسمون سطح نانوذرات است.
پایــداری بــاالی تــوده نانــوذرات نقره پس از کشــت

جدول  .۱حداقل غلظت بازدارندگی نانوذرات نقره برای با کتریهای گرم منفی مختلف پس از هر  ۲۰مرحله کشت متوالی
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مقاالت
بــا با کتریهای «حســاس به  »Agبه وضوح توســط
 TEMنشان داده شده است (شکل  .)b،a ۲از طرفی
تشکیل تودههای بزرگ نانوذرات نقره با اندازههای
مختلــف از چنــد صــد نانومتــر تــا میکرومتــر پــس از
کشــت بــا ای.کــوالی « CCM3954مقــاوم بــه »Ag
مشــاهده شد (شــکل  .)d،c ۲این مسئله به وضوح
نشــان میدهــد کهای.کــوالی « CCM3954مقاوم
به  »Agباعث تشــکیل توده نانوذرات نقره میشــود
(شــکل  )f،e ۲و در نتیجه اثر آنتیبا کتریال نانوذرات
را از بین میبرد .به وضوح مشــخص اســت که ذرات
و تودههــای بــزرگ نقــره نســبت بــه نانــوذرات نقــره
اولیه با پرا کندگی مناســب ،بهطور قابلمالحظهای
فعالیــت آنتیبا کتریایــی پایینتری دارنــد؛ بنابراین
با کتریهــا پــس از کشــت مکــرر ،قــادر بــه تشــکیل
تــوده نانوذرات نقره هســتند که منجــر به جلوگیری
یــا حذف کلــی اثــرات ضدبا کتریایی آنها میشــود.
پایــداری تــوده و تهنشــینی ذرات کلوئیــدی نقــش
مهمی در حفظ خواص منحصربهفرد آنها از جمله
فعالیــت بیولوژیکــی دارد؛ بنابرایــن هــر فرآیندی که
مانع از ثبات کلوئیدی آنها باشــد ،میتواند بهطور
قابلمالحظهای رفتار آنها را تغییر دهد.
 4مکانیســم تشــکیل تــوده نانــوذرات نقــره
ناشی از با کتری
جهــت بررســی مکانیــزم تشــکیل تــوده ،مقاومــت

با کتریهــای کشــت داده شــده بهدلیــل حفــظ
فعالیــت ضدبا کتریایــی نانوذرات نقــره کاهش داده
شــد که ایــن کار از طریــق افزایش پایداری ســطح با
اســتفاده از تثبیتکنندههای غیرســمی رایج مانند
پلیمرهــا (پلیاتیلن گلیکول و پلیآ کریلیک اســید)،
ژالتیــن پروتئیــن و ســورفکتانت توئیــن 8011صــورت
گرفــت .نمــودار رشــد و آزمونهــای بقــای با کتــری
نشــان داد که هیچ یــک از این تثبیتکنندهها تأثیر
قابلمالحظهای روی رشــد و متابولیسم با کتریها
نداشــتهاند .مهمتــر از همه ،آزمایشهای کشــت با
اســتفاده از ایــن تثبیتکنندههــا به روشــنی نشــان
داد کهای.کــوالی « CCM3954مقــاوم بــه ،»Ag
مقاومــت خود را حتــی در مواجهه با نانــوذرات نقره
با ســطح پایدار شــده حفــظ میکنــد .در واقع ،هیچ
یــک از تثبیتکنندههــای موردآزمایــش ،فعالیــت
ضدبا کتریایــی نانــوذرات نقــره را در حضــور گونــه
«مقــاوم بــه  »Agحفظ نمیکننــد .این نکته مهمی
اســت؛ زیرا اغلب پلیمرها /ســورفکتانتها بهعنوان
تثبیتکنندههــای مؤثــر جهــت پایــداری کلوئیــد
نانوذرات نقره در آب اســتفاده میشوند؛ اما با کتری
«مقاوم به  »Agمیتواند به سادگی بر این مانع غلبه
کند.
همچنیــن ،توانایــی نانوذرات نقره برای مهار رشــد
ای.کوالی « CCM3954حساس به  »Agو گونهای.
کــوالی « CCM3954مقاوم به  ،»Agبا کشــت روی

شــکل  .۱تشــکیل تدریجــی تــوده و رســوب نانــوذرات نقــره در میکروپلیــت حاویای
کوالی « CCM 3954مقاوم به  »Agپس از  ۱۶ ،۱۲ ،۸ ،۴ ،۰و  ۲۴ساعت عملیاتکشــت .غلظــت نانــوذرات نقــره بــه تدر یــج از  54 mg-1بــه  0/48 mg-1از ردیــف
دوم تــا هشــتم کاهــش مییابــد .باالترین ردیف شــامل توز یــع اولیه نانــوذرات نقره
( )108 mg-1فاقد هرگونه با کتری یا محیط کشت است.
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صفحــات آ گار حــاوی نانــوذرات در غلظتهــای
 20 mg-1و  40 mg-1بررســی شــد .گونههای با کتری
«مقــاوم بــه  »Agکشــت داده شــده روی صفحــات
حاوی نانوذرات نقره ،در هر دو غلظت مهار نشدند؛
در حالی که رشد گونههای «حساس به  »Agبهطور
کامــل مهار شــدند .عالوه بــر این ،توده نانــوذرات به
وضــوح در طــول کشــت گونــه مقــاوم در صفحــات
آ گار و پــس از آن مشــاهده شــد .ژل آ گار حــاوی
نانــوذرات نقــره از رنــگ زرد به تدریج در اطــراف و در
زیر با کتریهای «مقاوم به  »Agبه رنگ خا کستری
تبدیل شد.
شــایان ذکر اســت که پایداری توده ذرات کلوئیدی
در مایعات ،بهواسطه رقابت بین جاذبه واندروالس
و نیروهــای دافعــه الکترواســتاتیک بیــن ذرات
کلوئیــدی بــا بــار ســطحی مشــابه تعیین میشــود.
پتانســیل زتــا نانــوذرات نقــره مورداســتفاده در ایــن
ً
مطالعه  -28 mvاســت که ظاهرا بــرای اطمینان از
پایداری طوالنیمدت توده کافی اســت .با توجه به
نظریــه( 12DLVOبه نام دجا گویین ،النــداو ،ویوری
و اوربیــک) که بــه صورت کمی توده ذرات کلوئیدی
باردار را با استفاده از ترکیب اثرات جاذبه واندروالس
و دافعــه الکترواســتاتیک (نیروهــای کولمبیــک)
توصیف میکند ،تشــکیل تــوده میتواند بــا افزودن
خنثیکنندههای مناسب و حذف بارهای الکتریکی
ســطوح ذرات تحریک شــود .تحریک نانوذرات نقره

شــکل  .۲پایــداری بــاالی تــوده نانــوذرات نقــره پــس از کشــت بــا با کتریهــای
«حســاس به  »Agتوســط تصاویر  TEMنشان داده شده است ،a،b .نانوذرات
نقره اولیه؛  ،c،dتشــکیل توده از نانوذرات نقره پس از کشــت به مدت  ۲۴ساعت
بــا ای.کــوالی « CCM 3954مقــاوم بــه  ،Ag». e،fتشــکیل توده نانــوذرات نقره
ناشی از ای.کوالی  CCM 3954مقاوم.

شکل  .۳طیفهای جذب  ،UV/Vis .aطیف نانوذرات نقره رقیق شده در محلول مولرـ هینتون قبل (پرا کندگی اولیه) و پس از کشت با ای.کوالی « CCM 3954حساس
به  »Agو «مقاوم به  .b« Agطیف  UV/Visاز نانوذرات نقره رقیق شده در مولرـ هینتون قبل و بعد از افزودن فالژلین تجاری که اثرات قوی آن بر پایداری توده را نشان میدهد.

برای تشــکیل توده توســط این مکانیزم با اســتفاده
از پلیالکترولیــت کاتیونی نشــان داده شــده اســت.
تشــکیل تــوده نانــوذرات نقــره بــه ســادگی توســط
اســپکتروفتومتری  VISUVبررســی میشود .طیف
13
جــذب نانــوذرات نقــره در محلــول مولــر هینتــون
رقیــق شــده بــه نســبت (V/V) 1:1قبــل و بعــد از
کشــت با ای.کوالی « CCM 3954حســاس به »Ag
و «مقــاوم به  »Agدر شــکل ( ۳ )aارائه شــده اســت.
بانــد پالســمون ســطحی مشــخصه نانــوذرات نقــره
کلوئیــدی بــا توزیــع مناســب در حضــور ای.کــوالی
« CCM3954مقاوم به  »Agبه دلیل تشــکیل توده
نانــوذرات نقره ،به تدریج ناپدید شــد .در مقابل ،در
حضور گونه «حساس به  ،»Agشدت باند پالسمون
ســطحی ،حتــی پــس از  ۲۴ســاعت کشــت ،بــدون
تغییــر باقــی مانده اســت (شــکل ( .)۳)aاین نشــان
میدهــد که با کتریهــای «مقاوم بــه  »Agاز طریق
ترشــح عامــل خــارج ســلولی باعــث تشــکیل تــوده
نانوذرات نقره میشــوند که این عامل روی ســطوح
ً
تودهها جذب میشود .این عامل احتماال مادهای
با جرم مولکولی باال مانند پروتئین است؛ بنابراین،
عصارههــای پروتئینــی تهیــه شــده بــا اســتفاده از
حاللهــای مختلف موردبررســی قرار گرفتنــد و این
کار به وسیله آنالیز اسپکترومتری جرمی پروتئومیک
( 14)MSو اســپکترومتری جرمــی ( )MS/MSبــرای
شناســایی پروتئینهــای تشــکیلدهنده تــوده
نانــوذرات مشاهدهشــده صــورت گرفــت .چندیــن
پروتئیــن در همه عصارهها شناســایی شــدند به جز
آنهایی که با اســتفاده از  ۰/۱%تری فلوئوراســتیک
اســید ( )TFAتهیه شــدهاند .این پروتئینها شامل
آنزیمهــا و پروتئینهــای ریبوزومــی  30Sو 50S
هســتند که در متابولیســم ســلولیای.کوالی درگیر
هستند و نشان میدهد تخریب سلولی تا حدودی
قبل یا حین فرآیند استخراج رخ میدهد.

فراوانتریــن پروتئین موجود در عصاره تهیه شــده
بــا  ،TFA %2/5فالژلین همراه با پروتئین فیمبریال
نــوع  ۱بــود .فالژلیــن همچنیــن یکــی از غنیتریــن
پروتئینهــا در عصارههــای تهیه شــده بــا NH4OH
رقیق بوده است .در جدول  ۲پپتیدهایی که با توالی
فالژلین مطابقت دارند ،نمایش داده شده است.
فالژلیــن یــک پروتئیــن با کتریایــی اســت کــه
فیالمنتهــای 16فیــاژالر 17خارج ســلولی را تشــکیل
میدهــد و امــکان تحــرک با کتــری را فراهــم میکند
و پاســخهای ایمنــی را از طریــق گیرنــده  ۵فراخوانی
میکند .این پروتئین چســبنده اســت که (همراه با
فالژلوم) یک عامل حیاتی برای تشکیل بیوفیلم 18به
شمار میرود و نقش آن در مراحل اولیه چسبندگی
سطحی بسیار مهم است .با این حال ،اثرات بالقوه
آن بــر پایــداری تــوده نانــوذرات نقــره پیــش از ایــن،
موردمطالعه قرار نگرفته اســت .جهت بررسی نقش
فالژلیــن در آغــاز فرآیند تشــکیل توده ،یــک آزمایش
ســاده انجام گرفت .در این آزمایش محلول فالژلین
تجاری به نانوذرات نقره رقیق شده در محلول مولرـ
هینتون تحت شــرایط مشــابه با نمونههــای حاوی
محیــط کشــت و بــا پرا کندگی مناســب اضافه شــد.
ســپس مخلــوط در دمــای  ۳۷درجه ســانتیگراد به
مــدت  ۲۴ســاعت حرارت داده شــد .نانــوذرات نقره
پرا کنــده زرد رنــگ به محــض اضافه کــردن فالژلین
به رنگ خا کســتری درآمدند (شــکل ( )۴)aو رسوب
سیاه نقره در انتهای لوله اپندروف پس از  ۲۴ساعت
در دمای  ۳۷درجه سانتیگراد مشاهده شد (شکل
( )۴)bکــه نشــاندهنده نقــش فالژلیــن در تشــکیل
توده نانوذرات نقره است.
ایجاد توده به محض افــزودن فالژلین به نانوذرات
نقــره پرا کنده توســط روشهــای اندازهگیــری اندازه
ذره و پتانسیل زتا و طیفسنج  UV/Visتأیید شده
اســت .همانطــور کــه در شــکل ( ۳)bنشــان داده

شده ،طیف  UV/Visسوسپانسیون نانوذرات قبل
و پس از حضور فالژلین بســیار مشــابه به طیفهای
بهدســتآمده قبــل و پــس از کشــت بــا ای.کــوالی
« CCM3954مقاوم به  »Agاســت .کاهش شــدت
پیک پالسمون سطحی پس از اضافه کردن فالژلین
بــا روند تشــکیل تــوده ســازگار اســت .عالوه بــر این،
روش پرا کندگی نورپویا نشان داد که بالفاصله پس از
افزودن فالژلین ،میانگین اندازه نانوذرات نقره از ۲۸
بــه  ۴۸۰نانومتر به دلیل تشــکیل تــوده نقره افزایش
مییابد .بهطور مشابه ،پتانسیل زتا سوسپانسیون
نانــوذرات از  -28 mVبــه  -6/2 mVکاهــش
مییابد .کاهش پتانســیل زتا نشاندهنده تضعیف
نیروهــای دافعه بین نانوذرات برای حفظ نانوذرات
به فرم کلوئیدی پرا کنده است.
جهــت اثبــات مجــدد نقــش حیاتــی فالژلیــن در
تشــکیل توده نانوذرات نقره ،نقشهبرداری عنصری
از تودههــای نقــره متصــل به ســلولهای با کتریایی
انجام شــد که برای این منظور از یک میکروسکوپ
الکترونــی عبــوری بــا وضــوح بــاال ( )HRTEMمجهز
بــه آشکارســاز میــدان تاریــک حلقــوی بــا زاویــه بــاال
( 19)HAADFاســتفاده شــد .شــکل ( ۵)aو (۵)b
بــه وضــوح تودههــای نانــوذرات نقــره متصل شــده
بــه ســطح ســلول با کتــری را نشــان میدهــد .آنالیــز
نقشــهبرداری شــیمیایی حضــور عناصــر پروتئینــی
مانند کربن ،ا کســیژن ،نیتروژن و گوگرد را بر ســطوح
تودههــای نقــره نشــان میدهــد (شــکل  .)۵عــدم
حضور نانوذرات قابلرؤیت در داخل سلول در شکل
( ۵)cو ( ، ۵)dنشــاندهنده آن اســت کــه تودههــای
نانوذرات نقره به سلولهای با کتری وارد نمیشوند.
تصاویــر  HRTEMنیز نشــاندهنده حضور یک الیه
ً
آلــی نازک اســت که احتمــاال شــامل فالژلین جذب
شده روی سطوح تودههای نقره (شکل ( ۵)iو ()۵)j
است .نقشهبرداری عنصری حضور عناصر آلی مورد
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مقاالت

جدول .۲پپتیدهای شناسایی شده منطبق با توالی فالژلین در پایگاه داده سوییس-پروت

15

انتظار فالژلین ( C، O،Nو  )Sرا در این الیه ســطحی
(شکل ( )۵)kتأیید میکند.
در ادامــه ارتبــاط مقاومــت با کتریایی بــه نانوذرات
نقره با تغییرات ژنوتیپ یا فنوتیپی موردبررســی قرار
گرفــت .بدین منظور DNA ،ژنومی کلی از گونههای
ای.کــوالی مقــاوم و حســاس توســط توالــی ژنــوم
کل مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت .ترتیــب توالــی
گونههای حساس و مقاوم به لحاظ آماری هیچگونه
تغییــرات نوکلئوتیــدی مرتبــط در  DNAبــرای ژن
فــاژالر را نشــان نــداد کــه در واقــع مشــخصکننده
پروتئینهــای تشــکیلدهنده رشــته ( ،)fliCقــاب
( )flgEو پوشــش پروتئیــن ( )fliDاســت؛ در ژنهای
کدگذاری شده تنظیمکننده رونویسی اصلی FlhDC
و تنظیمکننده فالژالر  FliAدر گونه مقاوم نیز تغییری
مشاهده نشد .بهعنوان مثال ،به لحاظ آماری هیچ
تغییــرات قابلتوجهــی بیــن توالــی ژنــوم گونههــای
ای.کــوالی حســاس و مقــاوم در برابــر نانــوذرات
نقــره مشــاهده نشــد .بدیــن منظــور ،بخشــی از ژن
 fliCشــامل اولیــن جفــت پایــه  (bp) 428توالــی ژن
(مختصات مرجــع توالــی 2,001,202–2,001,630
 bpدر محــور افقــی) انتخــاب شــد .هیــچ تفــاوت
نوکلئوتیــدی بیــن گونههــای ای.کوالی حســاس و
مقــاوم بــه نانــوذرات نقره مشــاهده نشــد .نوارهای
رنگــی تنهــا تغییــرات گونههــای آزمایــش شــده را در
مقایسه با توالی مرجع نشان میدهند.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد مکانیســم مقاومــت
نانوذرات نقره شــامل ترشــح فالژلین و تشکیل توده
بــدون نیــاز به تغییــر ژنتیکی اســت .با توجــه به این
موضــوع ،راههــای مقابلــه با ایــن مقاومت ،بررســی
شــده اســت .نتایج نشــان میدهــد کــه مهارکننده
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شکل  .۴اثر افزودن فالژلین .تصاویر نشاندهنده تشکیل سریع توده نانوذرات نقره پس از افزودن فالژلین تجاری
( ،aچپ) و پس از  ۲۴ســاعت برهمکنش با  ،b) NPســمت چپ) اســت .لوله اپندورف در ســمت راســت هر تصویر
شامل کلوئید پایدار نانوذرات نقره با پرا کندگی مناسب فاقد فالژلین است.

فالژلیــن با کتــری ممکــن اســت از تولیــد پروتئیــن
ممانعــت بــه عمــل آورد و بدیــن گونــه مانــع از رونــد
20
تشــکیل توده شــود .عصــاره پوســت انــار ()PGRE
بهعنــوان یک ماده شــناخته شــده جهت ممانعت
از تولیــد فالژلیــن با کتریایــی موردآزمــون قــرار گفت.
بدین صورت کهای.کــوالی « CCM3954مقاوم به
 »Agو گونههــای ای.کــوالی « 013مقــاوم بــه »Ag
در حضــور نانــوذرات نقــره و غلظــت زیــر بازدارندگــی
( (w/w) %0/6 PGREمقــدار  MICترکیــب PGRE
 (w/w) 2/5٪ PGREاســت) کشــت داده شــد.
مشــاهده شــد که مقاومــت با کتریایی به نانــوذرات
نقره حذف و فعالیــت آنتیبیوتیکی نانوذرات حفظ
شــد .بهطــور خــاص ،مقادیــر  MICبــرای نانــوذرات
نقــره نســبت بــه ای.کــوالی « CCM3954مقاوم به
 »Agو ای.کوالی « 013مقاوم به  »Agاز  54 mg-1به
ترتیــب بــه  6/75 mg-1و  13/5 mg-1کاهش یافت.
مقدار تعیینشده برای گونهای.کوالی CCM3954
«مقاوم به  »Agنزدیک به  MICگونه حســاس اولیه

( )3/38 mg-1اســت و برای ای.کوالی « 013مقاوم
به  »Agهم مشابه است.
مقاومت مشــاهده شــده بــه نانــوذرات نقــره پایدار
اســت؛ زیــرا  MICبــرای با کتــری «مقــاوم بــه »Ag
نسبت به نانوذرات نقره در طی شش دوره کشت در
 108 mg-1ثابت باقی مانده است؛ بنابراین با کتریها
مقاومت خود را نسبت به نانوذرات حفظ میکنند تا
اینکه در طول زمان به حالت حساس تبدیل شوند؛
بنابرایــن بیان این موضوع که با کتریها نســبت به
نانوذرات نقره مقاوم هستند ،منطقی است.
در ادامه ثبات مقاومت آنها توسط آزمایش عصاره
انــار تأییــد شــد .پــس از انکوباســیون گونه مقــاوم با
غلظــت زیر بازدارندگــی عصاره MIC ،نانــوذرات نقره
در  108 mg-1باقــی ماند و این امر نشــان میدهد که
بازگرداندن حساسیت در مواجهه با عصاره میتواند
رد شــود .ایــن دو آزمــون ،مکانیــزم مقاومتــی گونــه
«مقاوم به  »Agرا به نانوذرات نقره تأیید کردند.
ســومین شــاهد مؤیــد مکانیــزم مقاومتی ،توســط

اندازهگیری  MICنانوذرات نقره و حداقل زمان مرگ
 21)99MDK( ۹۹%بــرای ســلولهای با کتریایــیای.
کوالی « CCM3954حساس به  »Agبهدستآمده
اســت MIC .گونــه «مقــاوم بــه ( »Agبا مقــدار ثابت
 )108 mg-1نســبت بــه گونــه «حســاس بــه »Ag
) (3/38 mg-1باالتــر اســت .هیــچ مقاومتــی در
گونهای.کــوالی «حســاس بــه  »Agدر اندازهگیــری
 99MDKمشاهده نشد .عالوه بر این ،منحنیهای
زمــان مرگ برای غلظتهای مختلف نانوذرات نقره
(تهیه شده توسط رقیقسازی جزءبهجزء) به وضوح
نشان میدهد که اثر کشندگی وابسته به دوز بوده و
تا حداقل  ۱۰برابر  MICگونه حساس است؛ بنابراین
امــکان مقاومت یــا تحمــل ای.کــوالی CCM3954
در مواجهــه بــا نانــوذرات نقــره مســتثنی میشــود.
بهطــور خالصه ،نتایج بهدســتآمده به وضوح یک
مکانیسم مقاومتی مخصوص یک دسته از نانوذرات
نقــره آنتیبیوتیــک و نــه یونهــای نقره را مشــخص
میکند.
 5نتیجهگیری
بهطور خالصه ،نشــان داده شــد کــه مواجهه مکرر
با کتریهــا بــا غلظتهای زیــر بازدارندگــی نانوذرات
نقــره میتوانــد به ســرعت مقاومــت در برابــر فعالیت
آنتیبیوتیکی آنها ایجاد کند .این مقاومت به علت
تولید فالژلین ،پروتئین چسبنده فالژلوم با کتریایی
است که باعث تشکیل توده نانوذرات نقره میشود
و بنابرایــن اثر ضدبا کتریایــی آن را علیه با کتریهای

شکل .۵آنالیز نقشهبرداری شیمیایی تودههای نقره در حضور با کتری ،a .تصویر HRTEM؛ ،bتصویر HAADF
از توده نقره روی سطح یک سلول با کتری ،c .نقشهبرداری شیمیایی ترکیبی نقره و نیتروژن؛  ،d-hنقشه تک عنصر
نقره ( ،)dکربن ( ،)eا کسیژن ( ،)fنیتروژن ( )gو گوگرد ) ،j.i (hتصاویر  HRTEMتوده نقره که نشاندهنده الیه آلی
مترا کم روی سطح نانوذرات است ،k .نقشهبرداری شیمیایی ترکیبی نقره ،ا کسیژن و نیتروژن.

گــرم منفــی از بیــن میبــرد .مقاومــت با کتریایــی
ایجادشــده را میتوان با اســتفاده از مهارکنندههای
تولید فالژلین مانند  PGREکنترل کرد .این یافتهها
مکانیسمهایی را توصیف میکند که باعث مقاومت

با کتریایی به عاملهای ضدبا کتری میشــود .درک
ایــن مکانیســمها در جلوگیــری از مقاومــت دارویــی
با کتریایــی و مبــارزه بــا با کتریهــای عفونــی مفیــد
خواهد بود.

پینوشتها:
10. minimum inhibitory concentrations
11. Tween80
12. Derjaguin, Landau,Verwey and Overbeek
13. Mueller–Hinton
14. mass spectrometry
15. Swiss-Prot
16. filament:

زنجیره طویلی از باســیلها که به ســلولهای منفردی تقســیم نشــده باشــند را
فیالمنت میگویند.
17. flagellar
18. biofilm:

اجتماعی از سلولهای میکروارگانیسمی است که به یک سطح متصل شدهاند
و توسط مواد پلیمری خارج سلولی پوشیده شدهاند (زیست الیه)
19. High-angle annular dark-field
20. Pomegranate rind extract
21. Minimum duration for killing of 99%

1. Escherichia coli:
با کتری گرم منفی بیهوازی میلهای شکل
 2. Pseudomonas:
با کتری میلهای و کوکسی گرم منفی هوازی
3. Pseudomonas aeruginosa:

یــک با کتــری گــرم منفــی کــه در پیرامــون ما یافــت میشــود و از سیســتم ایمنی
ضعیف برای ایجاد عفونت و سموم مضر برای بافتها سوءاستفاده میکند.
تاژک که وسیله حرکت با کتریها است
واحدهای پروتئینی سازنده تاژک است

4. E. coli=Escherichia coli
5. Flagellum:
6. Flagellin:
7. Bacillus subtilis:

جنس باسیلوس شامل با کتریهای بزرگ و هوازی و گرم مثبت است ،میلهای
کــه بــه صورت پشــت ســر هــم قــرار میگیرند و بســیاری از اجــزای ایــن جنس مثل
باســیلوس سابتلیس به صورت ســاپروفیت در خا ک و آبوهوا و سبزیجات دیده
میشوند.
8. Leaching:

فرآینــدی کــه طی آن ماده مشــخصی بهوســیله حــال از ماده جامد جداســازی
میشود.
9. Tollens:

وا کنشــگر (معــرف) تولنــس شــامل یــون نقــره آمونیا کــی یــک بــار مثبــت اســت.
ا کسایش آلدهید با کاهش یون نقره به نقره آزاد همراه است.
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