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P

olyurethanes and their counterparts, polyurethane-ureas (PUUs), a favorable group
of polymers, are prepared from a wide variety of materials. PUs/PUUs offer a wide

range of controllable properties and therefore, are known as good candidates for a broad
range of applications. Among the very broad field of applications known for this group of
polymers, biomedical devices and prosthesis, drug delivery vehicles and tissue engineering
scaffolds have attracted most attention over recent decades. This study systematically
reviews the current literature for biomedical applications of polyurethanes (PUs) and
polyurethane-ureas. On the other hand, in addition to different qualities that are required
for successful performance of a biomaterial (including biocompatibility, bio-stability
and/ or biodegradability, hydrophilicity and/or hydrophobicity, adjustable mechanical
properties, etc), antibacterial behavior is considered as an inevitable prerequisite in
many applications. Therefore, the especial emphasis of this review paper is placed on
polymers with antibacterial activity and the strategies towards preparation of antibacterial
PUs and PUUs, in particular. Current strategies applied for preparation of antibacterial
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polyurethanes and polyurethane-ureas are reviewed. Among such approaches, adoption of
nano-silver, blending with natural polymers of well-known inherent antibacterial activity
such as chitosan, loading of antibacterial drugs and surface modification with antibacterial
agents are discussed in details.
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پلییورتانهای ضدباكتري برای کاربردهای پزشکی
سيد كاظم موسوي ،فاطمه شكرالهي ،فرهيد فرهمند قوي ،پروين شكرالهي
تهران ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،پژوهشكده علوم ،صندوق پستي14975-112 :
دريافت ،1395/5/4 :پذيرش1395/12/20 :

پلییورتانها و پلییورتان-اورهها گروه مورد توجهی از پلیمرها هستند که برپایه گستره وسیعی از
مواد اولیه تهیه میشوند .به همین دلیل ،این گروه از پلیمرها دامنه متنوع و قابل کنترلی از خواص

فیزیکی و مکانیکی را ارائه میکنند .این تنوع و کنترلپذیری خواص ،پلییورتانها و پلییورتان-اورهها
سيدكاظم موسوي

را به نامزدهاي دلخواه برای انواع کاربردها ،از جمله کاربردهای پزشکی مانند ساخت انواع پروتز،
سامانههاي دارورساني و داربستهای مهندسی بافت تبدیل كرده است .در این مقاله ،منابع موجود و

مرتبط با کاربردهای اين پلیمرها در پزشکی مرور ميشود .از آنجا كه افزون بر برخی ویژگیها

فاطمه شكرالهي

همچون خواص مکانیکی ،زیستسازگاری ،زیستپایداری ،زیستتخریبپذیری ،آبدوستی-

آبگریزی و غيره ،که شرط عملکرد موفق یک ماده زیستسازگار است ،برای برخي از کاربردها

ویژگی ضدباکتری ،ضرورت اجتنابناپذیري بهشمار میآید ،بنابراین تاکید مقاله حاضر بر القای
فرهيد فرهمند

رفتار ضدباکتری در پلییورتانها و پلییورتان-اورههاست .همچنین ،انواع روشهای بهكار رفته در

بهبود مقاومت پلییورتانهای زیستسازگار در برابر انواع باکتریهای شایع معرفی شدهاند .از جمله
این روشها ،استفاده از نانوذراتی مانند نقره ،آمیختهسازی با برخی پلیمرهای با ماهیت ضدباکتری

نظیر کیتوسان ،بارگذاری داروهای ضدباکتری و انواع روشهای اصالح سطح شامل پیوندزني
پروين شكرالهي

عوامل ضدباکتری روی سطح پلیمر هستند كه به تفصیل بررسی شدهاند.

واژگان کلیدی
پلييورتان،
پلييورتان-اوره،
ضدباکتری،
باکتری گرم مثبت و گرم منفی،
سامانه دارورسانی
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مقدمه

پلییورتانهای ضدباكتري برای کاربردهای پزشکی

كاربردهاي پلييورتان در پزشکی

پرمصرفترين پليمرها در مهندسي بافت ،پليمرهاي خانواده
پليهيدروكسي اسيدها شامل  PGA ،PLAو  ]5،6[ PLGAو در
این اواخر پلييورتان-اوره ( )PUUاست كه بهطور گسترده به عنوان
داربست مطالعه شدند .محصوالت پلييورتان كاربردهاي فراواني
دارند .بيش از سه چهارم مصرف جهاني پلييورتان به شكل اسفنج

شكل  -1ساختار شيميايي نمونهای از پلييورتانهاي حاصل از ديايزوسيانات آروماتيك و پلیاتیلنگلیکول .عامل زنجیرافزا در این ساختار
نشان داده نشده است.
5
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با توجه به وضعیت پیچیده انتقال بيماري و آلودگيها ،عفونتهای
بیمارستانی ،آلودگیهاي میکروبی و خطرهاي عفوني موجود در
بیمارستانها و تجهیزات دندانپزشکی ،به عنوان مثال ابزار جراحی و
پارچه ،کاتتر ،آندوسکوپ و كاشتينهها ،سامانههای تصفیه آب،
مواد غذایی و بازارهای مصرف عمومی ،نیاز رو به رشدي در اين
موارد براي پیشگیری از عفونتهای میکروبی احساس ميشود .از
طرفي طي سه دهه گذشته ،پژوهش در باره درشتمولکولهای
ضدمیکروب ،شامل سنتز ساختارهاي نو و اصالح پليمرهاي
شناخته شده به لحاظ فيزيكيشيميايي ،زيستي و طراحي مهندسي،
پيشرفت فراواني داشته است .گسترش علم پليمر ،راهگشاي توليد
ساختارهاي متنوع درشتمولكولي و تهيه تجهيزات شناسايي به
منظور درك تفاوتهاي بنيادي خواص آنها شده و امكان استفاده
از اين مواد را در زمينههاي گوناگون از جمله سامانههاي پليمري با
فعاليتهاي ضدباكتري و ضدميكروبي فراهم آمده است [.]1
امروزه ،پلييورتانها به دليل داشتن تنوع ساختار و خواص به عنوان
ماده زيستسازگار در زمينههاي مختلف از جمله خونسازگاري،
شناخته و مطرح شدهاند .پلييورتانها ،كوپليمرهاي تكهاي شامل دو
ش نرم و سخت هستند كه در آن فاز سخت ميان بخش نرم با
بخ 
دماي گذار شيشهاي كم واقع شده و مسئول پايداري مكانيكي پلیمر
است .در این ساختار ،فاز نرم انعطافپذيري را کنترل میکند .اين
دسته از مواد از واكنش بين یک ديايزوسيانات و یک ديال بهدست
ميآيند كه در ساختار آن هيدروژن فعال وجود دارد [ .]2در بين
مواد سنتزي ،پلييورتانها نقش كليدي در توسعه تجهيزات پزشكي
از كاتتر (لوله انعطافپذير مورد استفاده برای خروج مایع از بدن،
بهويژه مثانه) گرفته تا قلب مصنوعي ،داشتهاند [.]3
خواص پلييورتانها به ماهيت و عامليت ايزوسيانات و

درشتمونومرهاي تشكيل دهنده وابسته بوده و با تغيير آنها امكان
دستيابي به موادي با ويژگيهاي متنوع ،از اسفنجهاي انعطافپذیر
گرفته تا پليمرهايي سخت ،فراهم ميشود [.]2،3
ديايزوسياناتهاي مورد استفاده در سنتز پلييورتانها به دو دسته
آروماتيك و آليفاتيك تقسيمبندي ميشوند .وجود حلقهآروماتيك
در ساختار ديايزوسيانات آروماتيك امكان ايجاد پيوند هيدروژني و
برقراری اتصاالت عرضی فیزیکی بین زنجیرهای يورتاني را فراهم
ميكند .اما از طرفی ،محصوالت حاصل از تخريب پلييورتانهاي
برپايه ديايزوسياناتهاي آروماتيك نظير تولوئنديايزوسيانات
( ،)TDIپارافنيلن ديايزوسيانات ( ،)PPDIنفتالن ديايزوسيانات
( )NDIو متيلنديفنيلديايزوسيانات ( )MDIسمي بوده و براي
كاربردهاي پزشكي توصيه نميشوند .ديايزوسياناتهاي آليفاتيك
مانند هگزامتيلنديايزوسيانات ( ،)HDIايزوفورونديايزوسيانات
( )IPDIو -4'،4ديايزوسياناتو ديسيكلوهگزيلمتان (،)HMDI
به دليل غيرسمي بودن محصوالت ديآمينی حاصل از تخريب
آبکافتی ،براي كاربردهاي پزشكي مناسباند .مشكل اين دسته از
ايزوسياناتها نيز گرانی و كاهش قابل مالحظه خواص مكانيكي در
مقایسه با پلييورتانهاي برپایه ديايزوسياناتهايآروماتیک است
[ .]4در شكل  1نمونهای از ساختار شيميايي پلييورتانها نمايش
داده شده است.
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است .دامنه خواص مکانیکی اين اسفنجها از بسيار انعطافپذير تا
خيلي محكم و سفت تغيير ميكنند .كاربردهاي عمومي اين مواد
شامل صنعت كفش ،وسايل منزل ،روكشهاي مخازن و بستهبندي
است .پلييورتانها از اصليترين االستومرهاي سنتزي استفاده
شده در كاشتينهها ،بهويژه انواع با زمان اقامت طوالني در بدن،
هستند [.]7
پلييورتانها در صنايع غذايي و دارويي و كاربردهاي پزشكي-
بهداشتي از قبيل ملحفههای بيمارستانی ،تجهيزات جراحي و اتاق
عمل و اعضاي مصنوعي و پروتزها مثل قلب ،كليه ،ريه و لوزالمعده
مصنوعي ،كاشتنيهاي طوالنيمدت مانند كاشتنيهاي دندان و لثه،
دريچههاي قلب و پانسمان زخم و غیره بسيار مورد توجهاند [.]2،8
انتخاب مواد اولیه و فرمولبندی مناسب ،قابلیت سنتز
پلييورتانهای با خواص فیزیکی و مکانیکی (از جمله مقاومت
خمشي ،استحكام کششی و مقاومت در برابر جذب آب) ،مطابق با
کاربردهای مختلف را فراهم میآورد [ .]3براي مثال ،پلییورتانهای
االستومر گرمانرم ( ،)TPUsاخیرا به عنوان درزگیر الیاف در لولههای
دیالیز استفاده شدهاند [.]8
پلييورتان به عنوان ماده زيستسازگار
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در اواخر سال  1980ساختار و شکلشناسی پلييورتانها با دقت
بیشتری بررسي و روشهاي جديد پوششدهي سطح به همراه
پيوندزنی سایر مواد مانند عوامل زیستی و پليمرهاي طبيعي به سطح
پلييورتانها با هدف بهبود زیستسازگاری و خونسازگاري معرفی
شد [ .]2با توجه به اینکه زیستسازگاری هر ماده زیستسازگار
بستگی مستقیم به شیمی سطح آن دارد ،تغییر فیزیکي-شیميايی
سطح کمک بسیار زیادی به كنترل زیستسازگاری میکند.
از جمله مواردی که در این زمينه ميتوان به آن اشاره كرد،
سولفوناتپلیاتریورتان ،پیوند سطح آکریلآمید و دیآکریلآمید
با پلیاتریورتان ،اتصال فسفوریلکولین به سطح پلیاتریورتان با
استفاده از پرتودهی  UVو پیوند پروپیلسولفاتپروپیلناکسید
( )PEOSO3است [.]9،10
از فعاليتهاي مهم انجام گرفته برای القای زیستسازگاری
به پلييورتانها ،استفاده از روغنهاي گياهي زيستسازگار،
تجديدپذير و ارزان ،بهعنوان پليال است Sharmin .و همکاران،
ضمن مطالعه خواص و ساختار اپوکسی-پلیالها ( )HLOEو
اپوکسی-پلییورتان ( )LOPUتهیه شده برپایه روغن دانههاي کتان و
دانه پونگام ( ،)Pongam, POخواص ضدباکتری آنها را نیز بررسی
کردند .در این گزارش ،بهبود خواص ضدباکتری  HLOEو LOPU
6

در برابر باکتری اشریشیاکلی ( )E.coliارائه شده است [.]11
برخالف ویژگیهای متعدد پلییورتانها که آنها را به موادی
مناسب برای کاربردهای پزشکی تبدیل میکند ،این مواد از
مقاومت کم در برابر میکروآمبولی ( )micro-emboliو ترومبی
( )thrombiرنج میبرند .در سالهای اخیر ،پژوهشگران برای بهبود
خونسازگاری پلییورتانها ،از پیوند هپارین به سطح آنها استفاده
کردهاند .این نوع پیوندزنی سطحی اغلب با نتایج مطلوبی همراه
بوده است .با این حال ،معموال پیوندزنی یونی هپارین به سطح
پلییورتان با دشواریهایی همراه بوده است.
هپارین ،گلیکوزآمین گلیکاني با درجه سولفوندار شدن زیاد و
بار منفی است که ویژگی ضدانعقاد و ضدترومبین دارد و به فراوانی
برای بهبود زیستسازگاری و خونسازگاری به کار میرود .وارد
کردن هپارین در ساختار پلییورتان موضوع فناوریهای جالب
توجه و رو به رشد است [ .]10به عنوان مثال Kara ،و همکاران
کیتوسان را روی سطح پلییورتان پیوند زده و همزمان با تثبیت
هپارین ،خواص ضدباکتری (هر دو گروه گرم مثبت و گرم منفی) و
ويژگي ضدانعقاد پلیمر را ارتقا بخشیدند [.]12
یکی دیگر از روشهای بهبود زیستسازگاری ،ساخت
کامپوزیت با استفاده از ذرات معدنی زیستفعال نظیر تريكلسيم
فسفات ،تتراكلسيم فسفات و هيدروكسي آپاتيت است [.]13-15
داربستهاي كامپوزيتي پليمر-سراميك به کاربردهای پزشکی و
بهویژه ارتوپدی راه یافتهاند .از علل بهكارگيري سراميكها در
داربستهای پلیمری میتوان به افزايش استحكام پليمر ،بهبود
چسبندگي به استخوان و قابليت تحریك سلولها برای رشد مجدد
استخوان اشاره کرد [.]5
زیستسرامیکهای جذبشدنی ،بهتدريج در بدن انسان حل شده و
به عنوان پايه برای آزادسازي يونهاي فسفات و کلسيم و تشکيل
استخوان عمل ميکنند .این واکنش ،تسريع فرايند رشد استخوان
در اطراف کاشتنی و تثبيت آن را به همراه دارد .در پژوهش
 Aguilar-Pérezو همکاران [ ]13با هدف تولید استخوان از
کامپوزیتهای پلییورتان برپایه گلوتامین و زیستسرامیک،
غشاهایی با درصدهای وزنی مختلف از زیستسرامیک (1%
تا  )25%تهیه و خواص مکانیکی و تمایز سلولهای بنیادی
دندانی در آنها مطالعه شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان
داد ،اگرچه تا روز پنجم تکثیر سلولی در کامپوزیتهای حاوی
مقادیر کمتر زیستسرامیک ( )1%-2/5%بیشتر است ،بیان ژن
 RUNX2درکامپوزیتهای دارای بیشتر از  15%بهمراتب بیشتر
بوده است.
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متابولیک اثر ضدباکتری خود را میگذارند [.]19
به طور عمده داروهای آنتیبیوتیک بر اساس پنج شیوه عملکرد
مختلف شامل اختالل در فعالیت آنزیمهای موثر بر زیستسنتز
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باکتریها ،برخالف سلولهای یوکاریوت ()Eukaryotic cells
غشای هسته ندارند .در نتیجه ،کروموزوم که رشته پیوسته و منفرد
 DNAاست ،فاقد غشای متمایزکننده و ناحیهای به نام هسته در
سلول است .باکتریها برحسب ضخامت و محتوای غشای سلولی،
به دو دسته گرم مثبت (خارجیترین الیه و حدود  90%از کل
غشای نسبتا ضخیم پالسما از جنس پپتیدوگلیکان) و گرم منفی
(تنها حدود  5%تا  20%از غشای نسبتا نازک سیتوپالسم از جنس
پپتیدوگلیکان که در خارجیترین الیه غشا وجود ندارد) ،تقسیم
میشوند [.]16
از زمان کشف پنیسیلین در سال  1929تا به حال تالشهای
زیادی برای درک سازوکار عمل داروهای ضدباکتری و اصالح
ساختار مولکولهای دارو انجام پذیرفته است .مرگ سلول بر اثر
مصرف داروی آنتیبیوتیک فرایند پیچیدهای است ،با برهمکنش
فیزیکی دارو و باکتری هدف آغاز میشود و تغییر باکتری در
سطوح زیستشیمیایی ،مولکولی و فراساختاری را دربرمیگیرد.
تقسيمبندي عوامل ضدباكتري از يك منظر براساس تعامل آنها با
اجزاي سلول و از نگاه ديگر بر پايه القاي مرگ سلول (داروهاي
باكتريوسيدال) يا ممانعت از رشد سلول (داروهای باكتريوستاتيك)
انجام میشود .اکثر عوامل ضدباکتری از راه ممانعت از سنتز ،DNA
 ،RNAدیواره سلولی یا پروتئینها عمل میکنند [.]17
با این حال مشخص شده است ،اکثر عوامل ضدباکتری برپایه
مواد طبیعی یا مواد دارای وزن مولکولی کم با خطر مقاومسازی
همراهاند .در ضمن ،به دلیل نفوذ باقیمانده به محیط زیست،
عامل سمیت برای بشر محسوب میشوند .در مقابل ،پلیمرهای
ضدباکتری با بهبود کارایی ضدباکتری و کاهش سمیت ناشی از
باقیماندهها به این نگرانیها پاسخ میدهد .همچنین ،این مواد
غیرفرار و از نظر شیمیایی پایدارند و بازه زمانی فعالیت آنها
طوالنیتر است.
برخی گروههای پژوهشی شواهدی ارائه کردهاند که نشان میدهد،
نانوذرات نقره نوعی برهمکنش با غشای سلولی باکتری دارند .بدین
ترتیب از کشت و تکثیر باکتری ممانعت به عمل میآورند [.]18
با این حال Cui ،و همکاران با استفاده از نتایج طیفسنجی رامان
به مطالعه رفتار ضدباکتری نانوذرات نقره  80و  18 nmپرداخته و
نتیجه گرفتند که این نانوذرات با کاهش پروتئین سنتزی و فرایند

دیواره سلول ،مسیر متابولیک ،سنتز نوکلئیک اسیدها ،سنتز پروتئین
یا تخریب دیواره سلول عمل میکنند [ .]17عوامل مختلفي ميتوانند
بر فعاليت ضدباكتري پليمر و سازوکار آن اثر بگذارند كه از جمله
آنها ميتوان به وزن مولكولي ،فاصله بين موضع فعال و پليمر یا
طول اتصالدهنده ( ،)linker lengthتوازن آبدوستي-آبگريزي
پليمر و ماهیت جفت يونها اشاره كرد [.]20
وزن مولكولي نقش مهمي در فعاليت ضدباکتری پليمرها بازي
ميكند Ikeda .و همکاران فعالیت ضدمیکروبی پليمتيلآكريالت
را با گروههاي جانبي  HN(C(NH)NH2)2در برابر باكتري
استافیلوکوکوس اورئوس بررسی کردند .آنها دريافتند ،در دامنه
وزن مولکولی  5×104تا  1/2×105فعاليت ضدباکتری اين پليمر
بهينه است و در وزنهای مولكولي كمتر از  5×104و بيشتر از
 1/2 ×105فعالیت ضدباکتری بهشدت کاهش مييابد .اين ويژگي
براساس قابلیت نفوذپذیری از راه دیواره سلولی توضیح داده شده
است [.]20
سازوکار عملکرد ضدباکتری در پلیمرهای حاوی گروههای
آمونیوم چهارتایی یا نمکهای فسفونیوم  )QPSکه به عنوان
ضدباکتریهای کاتیونی شناخته میشوند ،از راه نفوذ در دیواره
سلولی و برهمکنش تخریبی با غشای سیتوپالسمی است .به دنبال
این نفوذ ،اجزای درونسلولی نشت میکنند که موجب مرگ سلول
میشود .سازوکار مشابهی برای اثر ضدباکتری کیتوسان در شرایط
برون و درونتنی نشان داده شده است [ .]21طبق پژوهشهای
انجام شده درباره اثر جفت يون بر خواص ضدباکتری پليمرهاي
مختلف با استفاده از يون فسفونيوم و آمونيوم چهارتايي ،تمايل به
تشكيل جفت يون نيز نشان از تاثير اين عامل بر خواص ضدباکتری
دارد [.]22،23
وابستگي فعاليت ضدباکتری پليمرها با فضاي اشغال شده با
گروههاي استفاده شده و در نتيجه صورتبندیهاي مختلف پليمر و
چگالي بار سطح ،كه بر برهمكنش پليمر با غشای سيتوپالسمي
اثرگذار است ،كامال منطقي به نظر ميرسد [ .]23در حالي كه  Ikedaو
همكاران اين موضوع را برای پليتريآلكيل وينيل بنزيل آمونيوم
كلريد مطالعه کردند .آنها دريافتند ،حداكثر فعاليت ضدباکتری
زماني مشاهده ميشود كه بلندترين زنجير آلكيل ( )C12به كار
رفته است [ .]22همچنين Nonaka ،و همكاران نيز كوپليمري
از متاكريلوئيل اتيل تريآلكيل فسفونيوم كلريد و -Nايزوپروپيل
آكريل آميد سنتز كردند و نتيجه گرفتند ،با افزايش طول زنجير
آلكيل در گروههاي فسفونيوم ،فعاليت ضدباکتری كوپليمر مزبور
در برابر باكتري  ،E. coliافزايش مييابد [.]24
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رفتار ضدمیکروبی روكشها و سطوح ،تحت كنترل خواص
فيزيكي-شيميايي سطح قرار دارد .جلوگيري از چسبندگي باكتري
به سطح و ايجاد عفونت باكتريايي به دو دسته كلي تقسيمبندي
ميشود .در حالت اول ،بدون استفاده از عوامل ضدباكتري ،سطح
در برابر باكتري مقاوم ميشود .به عنوان مثال پژوهشگران دريافتند،
كنترل آبدوستي و زبري سطح ميتواند چسبندگي باكتري به سطح
را تعديل كند .افزون بر این ،مطالعاتي در باره اثر برهمكنشهاي
واندروالس و الكتروستاتيك بر چسبندگي باكتري انجام شده است.
همچنين ،اثر كنترل كامپليانس بر كاهش چسبندگي باكتري به سطح،
اثبات شده است.
در روش دوم ،طراحي سطوح به گونهاي انجام ميشود كه
باكتريها پیش از تشكيل كلوني از بين بروند .اين عمل با به كارگيري
انواع ضدباكتريها يا ايجاد سطوح تماسي كشنده ،معموال با اتصال
كوواالني ضدباکتریهاي كاتيوني به سطح ،انجام ميشود [.]25
راهبرد دوم به طور عمده در ساخت كاشتينهها استفاده میشود.
در تهيه پليمرهاي ضدباکتری با استفاده از عوامل ضدباکتری،
انواع آنتيبيوتيكها ،فلزات سنگين (نقره ،مس و روي) ،هالوژنها،
تركيبات چهارتايي آمونيوم ،فسفونيوم ،پيريدينيوم آلكيل ،فنولها و
غیره استفاده میشود .بسیاری از داروها و پوششها برای تولید
سطوح ضدباکتری گسترش یافتهاند که میتوانند باکتری را از بین
ببرند یا مانع چسبندگی آن به سطح سامانههای کاشتنی شوند .تعداد
انگشتشماری از پلیمرهای شناختهشده هستند که باکتریها را از
بین میبرند یا از چسبندگی و تجمع آنها جلوگیری میکنند .از
این پلیمرها میتوان به عنوان پوشش ضدباکتری استفاده کرد [.]23
پلیمرهای ضدباکتری را میتوان روی سامانههای کاشتنی پزشکی
به روشهای مختلف از جمله پوششدهی غوطهای (،)dip coating
پوششدهی چرخشی و پلیمرشدن پالسمای الیهبهالیه ،پوشش داد
تا نشاندن انواع پلیمرها روی سطح مواد به منظور القای خواص
ضدباکتری امکانپذیر باشد .بیشتر پلیمرهای سنتزی و طبیعی به
کار رفته به عنوان مواد ضدباکتری،کاتیونی هستند [ .]26از میان
روشهای رایج تهیه پلیمرهای ضدباکتری ميتوان به اصالح سطح،
استفاده از مواد معدنی و بارگذاري دارو اشاره كرد [ .]2به طور
کلی ،روشهای متداول القای رفتار ضدباکتری در پلییورتانها را
میتوان به شکل زیر دستهبندی کرد:
 اصالح سطح پلیمر با استفاده از سامانهها یا پلیمرهای ضدباکتری، استفاده از مواد معدنی ،به ویژه نانوذرات فلزی از جمله نانوذراتنقره ،مس و روی،
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 استفاده از پلیمرها (کیتوسان) یا گروههای دارای بار مثبت مانندیونهای آمونیوم نوع چهارم و فسفونیوم و
 استفاده از داروهای ضدباکتری.اصالح شيميايي سطح پلیمر

اصالح سطح پلیمرهای استفاده شده در پزشکی ،در مقیاس نانو
یا میکرو به منظور ضدباکتری کردن آنها ،بدون تاثير نامطلوب بر
خواص توده پلیمر ،از اهمیت زیادی برخوردار است .در پژوهشی
که توسط  Chenو همکاران انجام شد ،سطح غشاهای پلییورتاني
با استفاده از -4وینیل پیریدین ( )4VPو هگزیل برمید به روش
پالسما اصالح شده و شکلشناسی و خواص مکانیکی آن بررسی
شد .در ادامه فعالیت ضدباکتری سامانه در برابر دو باکتری گرم
مثبت و گرم منفی بررسی و فعالیت ضدباکتری موثر و قابلیت
کاربرد آن در فیلترهای کارآمد و لباسهای محافظ و وسایل پزشکی
مورد تاکید قرار گرفت [.]27
اتصال یا پیوندزنی برخی از عوامل ضدباکتری مانند پلیمرهای
طبیعی روی سطح ،از ديگر روشهای متداول تهيه پليمر ضدباکتری
است .از جمله پلیمرهای طبيعي با کارکرد ضدباکتری میتوان به
کیتوسان اشاره کرد .سطح پلييورتان را ميتوان با كيتوسان اصالح
کرد و خواص ضدباکتری آن را افزايش داد .گزارشهای گروه
پژوهشی  Karaو همکاران حاكي از اين بود كه پيوند كيتوسان
( )CHروي سطح نمونه پلييورتان بر پايه ديايزوسيانات هگزامتيلن
( )PUh-CHو سپس تثبيت هپارين ( )PUh-CH-Hepدر مقایسه
با نمونه اصالح نشده ،ضمن افزایش زبري و آبدوستي ،مقدار
نيتروژن روي سطح را نيز به مراتب افزایش داده است [ .]28،29اين
گروه ضمن اثبات ضدباکتری بودن نمونههاي پلييورتان اصالح
شده با كيتوسان و كاهش چشمگير تعداد كلونيهاي باكتري ،پس از
پیوند با آن نشان دادند ،افزودن هپارين و تثبيت آن روي سطح اين
پليمر بيشترين اثر ضدباکتری را داشته و به مرگ كامل باكتريهاي
سودوموناس آئروژینوزا (گرممنفی) ،استافیلوکوکوس اورئوس
(گرممثبت) و استافیلوکوک اپیدرمیدیس (گرممثبت) منجر شده
است .سازوکار عملكرد ضدباكتري اين سامانه با برهمكنش بين بار
مثبت پلیمر و بار منفي غشاي سلول ميكروبي قابل توضيح است.
اين برهمكنش از انتقال جرم در طول ديواره سلول جلوگيري کرده،
اجزاي اصلي درون سلولي باكتري را به بيرون هدايت ميكند و
باعث تسريع مرگ سلولهاي باكتري ميشود .شكل  2سازوکار
تثبيت كيتوسان و هپارين روي سطح پلييورتان را نشان ميدهد.
کیتین نیز از جمله پلیمرهایی است که به منظور ضدباکتری کردن
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پلییورتانهای برپایه پلیبوتادیان با گروه انتهایی هیدروکسی
استفاده شده است .طبق گزارش ضیا و همکاران ،خاصیت ضدباکتری
آلیاژ پلییورتان-کیتین با افزایش مقدار کیتین بهبود مییابد .به نظر
میرسد ،سازوکار عملکرد کیتین جمع کردن باکتریها و کشتن
آنها در اثر کمبود مواد غذایی و اکسیژن (یعنی اعمال محدودیت
در انتقال جرم) باشد [.]30

ضدباکتری پلییورتانها بررسی شده است .برای مثال ،نانوذرات
 ZnOبا روش ریختهگری روی پلییورتان پوشش یافته و اثر آن
بر خواص مكانيكي و ضدباکتری پلييورتان بررسي شده است
[ .]31گزارش شده كه با افزايش مقدار  ،ZnOخواص ضدباکتری
پلييورتان در برابر دو نوع باكتري گرم مثبت و گرم منفی به طور
قابل مالحظه بهبود يافته است .نقره در پوششهای ضدباکتری به
دلیل سمیت زیادی که برای میکروارگانیسم ایجاد میکند ،به فراوانی
مصرف میشود [ .]32،33نقره در کاربردهای زیادی از جمله صنایع
نساجی ،سرامیکهای بهداشتی ،تصفیه آب ،رنگ ،کشاورزی،
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شكل  -2اصالح سطح فيلم پلييورتان بر پايه ديايزوسيانات هگزامتيلن ( )PUhبا كيتوسان و هپارين [.]29
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دامپروری و در کامپوزیتهای پلیمری به منظور کاربردهای صنعتی و
خانگی به عنوان مثال در بدنه داخلی یخچال ،انواع فیلترهای آب و
هوا ،ظروف پالستیکی و غیره استفاده شده است .نانوذرات نقره
با درصدهای مختلف (حداکثر تا  10درصد وزنی-وزنی) در
پلییورتان برای افزایش خواص ضدباکتری به کار میرود [.]33
پلیمرها یا گروههای با بار مثبت

نمکهای چهارتایی آمونیوم نیز که قابلیت القای خواص ضدباکتری
را دارند ،میتوان در زنجیر اصلی پلیالها وارد کرد .سپس
درشتدیال حاصل ،در سنتز پلیمرهای با ویژگی ضدباکتری استفاده
میشود .به عنوان نمونهای از این راهبرد ،يگانه و همکاران نمک
چهارتایی آمونیوم و گروههای هیدروکسیل فعال را وارد ساختار
روغن سویا کردند [ .]34روغن سویای اپوکسید شده ( )ESBOپس
از واکنش با دیاتیل آمین ،با دو عامل آالکیلدارکننده متیل یدید و

بنزیل کلرید وارد واکنش شده که به تشكيل پلیالهای داراي
عوامل آمین نوع چهارم  MQAPو  BQAPمنجر شد (شكل  .)3از
واکنش این پلیالها با انواع مختلف دیایزوسیانات (HDI ،IPDI
 ،TDIو  )MDIپوششهای پلییورتان تولید شد .بر اساس گزارش
این گروه ،نمونه بر پایه  MQAPرفتار ضدباکتری قویتری نشان
داد .همچنین ،یگانه و همکاران عملکرد موثر غشاهای پلییورتان
را بر پايه روغن كرچك و گليسيديل تريآمونيم كلريد ()GTEAC
به عنوان زخمپوش بررسي کردند .در اين گزارش عنوان شده
است ،عامل ضدباکتری  GTEACدر جلوگیری از تجمع ترشحات
زخم موثر بوده و از عفونتهای سطحی زخم جلوگیری میکند
[ .]35کمپلکسهای انتقال بار پلییورتان-ید نیز برای استفاده
در غشاهای پلییورتانی برای کاربردهای پزشکی تهیه شدهاند و
در برابر باکتریهای گرم مثبت و منفی فعالیت ضدباکتری نشان
میدهند [.]36
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شكل  -3روش تهيه پليال عاملدار از .]34[ ESBO
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داروهای ضدباکتری

بارگذاری داروهای ضدباکتری از جمله آنتيبیوتیکها یکی دیگر
از روشهای شناخته شده تولید سامانههای برپایه پلییورتان با

پلییورتانهای ضدباكتري برای کاربردهای پزشکی

در گزارش  Dasو همکاران ،ساخت نوعی نانوکامپوزیت
پلیمری مغناطیسی هوشمند و قابلکنترل برای کاربردهای پزشکی
معرفی شده است .در این گزارش از درصدهای مختلف نانوذرات
مغناطیسی  Fe3O4در پلییورتان شاخهدار ( )HBPUاستفاده شده و
در نهایت از آن به عنوان زیستمادهای با خواص ضدباکتری در
ابزارآالت پزشکی و كاشتينهها در بدن نام برده شده است [.]37
روشهاي ديگري نيز براي بهبود رفتار ضدباکتری پلييورتانها
معرفي شده است .به عنوان مثال Tsou ،و همكاران ابتدا بيس(-3
پيريدين متانول) نقره را سنتز (شكل -4الف) و از مقادير مختلف آن
به عنوان زنجيرافزا در سنتز پلييورتان استفاده کردند (شكل-4ب).
نتایج تجزیه فلوئورسان پرتوایکس نشان دهنده تغییر مقدار یون
نقره از حدود  1/5درصد تا  11درصد در پلییورتانهای سنتزی

بود .رفتار ضدباکتری پلييورتانهاي حاصل در برابر باكتريهاي
استافيلوكوكوس اورئوس و اشرشياكلی بررسي شد .نتایج نشان داد،
با افزایش مشارکت زنجیرافزای دارای نقره در ساختار پلییورتان،
ناحیه بازداری در برابر این باکتریها به ترتیب از  0 mmتا  5 mmو
 0 mmتا  3 mmتغییر کرد .نسبت نهایی ضدباکتری در برابر هر
دو سویه باکتری  99/9درصد گزارش شد .بدین ترتیب و بر اساس
ادعاي مولفان ،نتايج نشانگر اثر زنجيرافزاي دارای يون نقره در
القاي رفتار قوي ضدباکتری در پليمرهاي سنتز شده بود [.]38
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شكل  -4سنتز( :الف) بيس(-3پيريدين متانول) نقره و (ب) پلييورتان از آن [.]38
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پلییورتانهای ضدباكتري برای کاربردهای پزشکی
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عملکرد ضدباکتری است .آزادسازی آنتيبیوتیکها از پوششهای
پلیمری ،بسیار مورد توجه و پژوهش قرار گرفته است .رهایش
موضعی داروها برخالف دارورسانی عمومی یا متداول این مزیت
را دارد که دارو میتواند در دوزهای بیشتر مصرف شود ،بدون آنکه
سمیت دوزهای زیاد دارویی ایجاد شود و عوارض سوئی در کبد و
کلیه بهوجود آید [ .]39در بهکارگیری روشهای رهايش کنترل
شده دارو ،توجه به سینتیک رهایش از اهمیت فراوان برخوردار
است .رهایش سریع موجب آزادسازی دوز زیادی از دارو در دوره
زمانی کوتاه ميشود .از طرفی ،در رهایش بسیار آهسته نیز ممکن
است ،مقدار دارو به سطح درمانی مورد نیاز نرسد و در نتیجه باعث
مقاومت باکتریها شود.
طبق گزارش  ،Vasilevدر سامانههای رهایش داروهای
آنتيبیوتیک برای رهایش ایدهآل از كاشتينه ،باید مقدار داروي موثر
درطول ساعات اولیه کاشت را تضمین کند تا از ناحیه با ایمنی
ضعیف محافظت کند و در ادامه آزادسازی آهسته نشان دهد [.]40
بعضی از آنتيبیوتیکهای استفاده شده در پوششهای پلیمری
عبارت از جنتامایسین ،نورفلوکساسین ،سفازولین ،وامیکاسین و
وانکومایسین هستند .نیتریک اکسید نیز در سامانههای رهایش
به عنوان عامل ضدباکتری استفاده میشود .این ماده در مواردی
باعث کاهش چسبندگی باکتریهای زيرمجموعه استافیلوکوک نظير
استافیلوکوک اورئوس و استافیلوکوک اپیدرمیدیس میشود [.]41
سیپروفلوکساسین هیدروکلرید نیز از داروهایی است که در
سامانه نانوالیافی پلییورتان بارگذاری و برای تهیه زخمپوش از
آن استفاده شده است .نتایج نشان داده است ،سامانه تهیه شده به
روش الکتروریسی در مقابل هردو باکتری گرم مثبت  S. aureusو
گرم منفی  E.coliفعالیت ضدباکتری قوی نشان میدهد و مقدار
بارگذاری دارو حدود  2%وزنی بوده است [ .]42در پژوهش
دیگری ،آمپیسیلین که آنتیبیوتیک نیمهسنتزی بتاالکتام بوده و در
برابر طیف وسیعی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی موثر
است ،به منظور کنترل عفونت و بهبود زخم ،در زخمپوشهای
برپایه پلییورتان بهکار رفته است .نتایج این پژوهش حاکی از
خواص خوب ضدباکتری محصول بهدست آمده است .شکل 5
نمونهای از الیاف تهیه شده را نشان میدهد که با دارو بارگذاری
شده است [ .]43در عین حال در سال  ،2012نیز استفاده از همین
دارو در ساخت داربستهای الکتروریسی شده ضدباکتری از
محلول دکستران-پلییورتان گزارش شده است .نتایج این پژوهش
نشان میدهد ،داربست تهیه شده با توجه به فعالیت ضدباکتری
آن در برابر باکتریهای گرم مثبت و منفی میتواند گزینه
12

شکل  -5تصویر  TEMالیاف پلییورتان بارگذاری شده با
آمپیسیلین [.]43
خوبی برای استفاده به عنوان زخمپوش باشد [ .]44همچنین ،الیاف
نانوکامپوزیتی پلییورتان-نانوخاک رس به همراه داروی ضدعفونی
کننده کلرهگزیدین استات ( )CAتهیه شده است .دارو روی رس
مونتموریلونیت بارگذاری و سپس به نانوالیاف گرمانرم پلییورتان
وارد شده است .در این پژوهش ،پلییورتان گرمانرم استفاده شده
برپایه پلیاتر آروماتیک با وزن مولکولی حدود  540000دالتون بوده
است .نمونههای لیفی بهدست آمده از نظر فعالیتهای ضدباکتری،
عبوردهی بخار آب ،مقدار تخلخل و زاویه تماس ،افزون بر
مقدار رهایش دارو بررسی شدهاند .کلرهگزیدین استات داروی
ضدعفونیکننده کاتیونی بوده و به مقدار  1تا  5درصد وزنی در
سامانه بارگذاری شده است .نانوخاک رس مونتموریلونیت عضو
مهمی از خانواده اسمکتیت است و به عنوان حامل داروی کاتیونی
 CAدر نانوالیاف  TPUاستفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان
داد ،نانوکامپوزیت تهیه شده از خواص ضدباکتری مناسب برخوردار
است .همچنین ،وجود مونتموریلونیت به عنوان حامل دارو باعث
کاهش مقدار رهایش انفجاری دارو در ساعات اولیه میشود و
رهایش یکنواخت و پایداری را ایجاد میکند [ .]45البته در سال
 2010نیز از همین دارو در ساخت نانوکامپوزیتهای حاوی بستر
پلیاتر یورتان ( )PEUو مونتموریلونیت سیلیکات ( )MTبه عنوان
نانوذرات پخش شده در بستر ،استفاده شده است .در این مقاله
ذکر شده که  CAبه منظور ایجاد خواص ضدباکتریایی و به عنوان
اصالح کننده آلی بهکار رفته است ،زیرا در سامانههای نانوکامپوزیتی
برای پخش بهتر ذرات معدنی با اندازه نانو و نیز سازگاری آنها
با بستر پلیمری آلی به سازگارکننده نیاز است .پلییورتان االستومر
مصرفی با  35درصد وزنی قطعه سخت از -4،4دیفنیل متان
دیایزوسیانات ( )MDIتولید شده بود و نانوکامپوزیتها به روش
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 رژیمهای درمانی ناکامل بیماران و حجم،نامناسب آنتیبیوتیکها
 این وضعیت بدتر هم،زیاد مصرف آنتیبیوتیکها انتظار میرود
اورهها- پلییورتانها و پلییورتان، براساس منابع موجود.بشود
مکانیکی قابل کنترل و بسیار مناسب-پلیمرهایی با خواص فیزیکی
.برای کاربردهای پزشکی و از جمله بازسازی بافت استخوان هستند
التهاب اولیه و آلودگیهای باکتریایی ناشی از کاشت قطعات
.مهندسی بافت میتواند به ناکارآمدی روشهای درمان منجر شود
 ساخت قطعات با کارکرد ضدباکتری مورد توجه،در سالهای اخیر
پژوهشگران بوده و بدین منظور از روشهای مختلف از جمله
اصالح سطح کاشتنیها و همچنین آمیختهسازي آنها با پلیمرهای
 استفاده از،دارای خواص ضدباکتری شناخته شده مانند کیتوسان
 برای کاشتينههای بر،مواد معدنی و بارگذاري داروهای ضدباکتری
.پایه انواع پلییورتانهای زیست سازگار استفاده شده است

 کلرهگزیدین استات نیز به مقدار.قالبگیری محلولی تهیه شدند
 نتایج پژوهش. درصد وزنی در سامانه بارگذاری شده است5  تا1
 در این بستر نقش دوگانه پخشکننده نانوذرات خاکCA ،نشان داد
 از.]46[ رس و ایجاد خاصیت ضدباکتری را به خوبی ایفا میکند
 اين.دیگر داروهاي ضدباكتري ميتوان به مترونيدازول اشاره كرد
 آمپول و غیره در بازار عرضه ميشود و، پماد،دارو به شکل قرص
.قابلیت درماني زیادی در برابر باكتريهاي بيهوازي دارد

نتيجهگيري
 سامانههای،عفونتهای میکروبی مرتبط با فراورش مواد غذایی
حمل ونقل و بهویژه سامانههای بهداشت و درمان تنها در آمریکا
 با توجه به تجویز.ساالنه جان حدود یکصد هزار نفر را میگیرند
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