مهندسی بيوسيستم ايران ،دورة  ،46شمارة  ،4زمستان ( 1394ص )347 -354

تهيه و بررسی خواص فيزيکی ،مکانيکی ،و ضدميکروبی فيلمهای نانوکامپوزيت پلیاتيلن سبک حاوی نانوذرات
نقره ،اکسيد روی ،و اکسيد مس
3

سيدهادی پيغمبردوست ،*1سميرا دهقانی ،2سيدجمالالدين پيغمبردوست

 .1دانشيار گروه علوم و صنايع غذايي ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبريز ،تبريز
 .2کارشناس ارشد گروه علوم و صنايع غذايي ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبريز ،تبريز
 .3استاديار گروه علوم و تکنولوژی پليمر ،دانشکدۀ مهندسي شيمي و نفت ،دانشگاه تبريز ،تبريز
(تاريخ دريافت  -1394/1/18 :تاريخ تصويب )1394/3/23 :

چکيده
هدف از اين مطالعه توليد فيلمهای نانوکامپوزيتي بر پايۀ پلياتيلن سبک حاوی نانوذرات فلزی شامل نقره ( ،)Agاکسيد
روی ( ،)ZnOو اکسيد مس ( )CuOو بررسي خواص مکانيکي و ضدميکروبي آنها بهعنوان فيلمهای فعال در بستهبندی
مواد غذايي برای کاهش شدت فرايندهای الزم در صنايع غذايي و ميزان نگهدارندههای شيميايي در غذا بود .در اين
پژوهش نانوذرات فلزی با يکدرصد وزني به فيلمهای پلياتيلني که به روش اکستروژن مذاب تهيه شدند ،اضافه شد .برای
بررسي مورفولوژی سطح ش کست نانوکامپوزيت از ميکروسکوپ الکتروني روبشي استفاده شد .خواص مکانيکي فيلم با
اندازهگيری استحکام کششي و ازدياد طول تا نقطۀ شکست بررسي شد .ميکروسکوپ الکتروني روبشي پخش همگن
نانوذرات را در بافت پليمری نشان داد .بررسي خواص مکانيکي فيلمها نشان داد که فيلمهای حاوی  Agباالترين استحکام
کششي و فيلمهای حاوی  CuOبيشترين ازدياد طول تا نقطۀ شکست را داشتند .فيلمهای دارای نانوذرات  ZnOبيشترين
ميزان اشعۀ فرابنفش را جذب کردند .در بررسي خواص ضدميکروبي فيلمها که به روش شمارش کلني انجام شد ،کاهش
 99/9و 90درصدی به ترتيب در تعداد باکتریهای اشريشياکلي و استافيلوکوکوساورئوس برای همۀ فيلمها مشاهده شد.
نانوذرات  ZnOدر مقابل استافيلوکوکوساورئوس و نانوذرات  CuOو  Agدر برابر اشريشياکلي مؤثرتر بودند.
کليدواژگان :اکسيد روی ،اکسيد مس ،بستهبندی فعال ،خواص ضدميکروبي ،نانوذرات فلزی نقره.

مقدمه

1

خواص غذاست .نتيجۀ اين تطبيق ،بهينهسازی ماندگاری،

فرايند بستهبندی موقعيت خاصي را در صنايع غذايي بهخود

فرايندها ،فرموالسيون ،و عرضه است که قبالً غيرممکن بود .با

اختصاص داده است .انتخاب مواد و سيستمهای بستهبندی

افزودن موانع ميتوان موجب بهبود ايمني بستهبندی غذا شد که

مناسب بخش جداييناپذير در فراوری غذا و طراحي محصول

اين زمينۀ پيشرفت بستهبندی ضدميکروبي از مراحل ابتدايي تا

است .بخش بستهبندی صنعت مهم جهاني است که حدود

حالت پيشرفتۀ امروزی است ( .)Rooney, 1995محققان در حال

2درصد از توليد ناخالص ملي کشورهای توسعهيافته را بهخود

بررسي انواع متفاوتي از پليمرها بهعنوان فيلم پايه برای توليد

اختصاص داده است .پيشبينيها نشان ميدهد که مقدار و

اين نوع بستهبندی هستند .پلياتيلن با طيف گستردهای از

اهميت اين بخش در حال افزايش است (.)Ahvenaine, 2003

خواص فيزيکي در بسياری از موارد کاربرد دارد .دليل اساسي

هدف از بستهبندی فعال افزايش حفاظت از مواد غذايي و

انطباق آن با کاربردهای گوناگون ،در پيکربندی نيمهبلورين آن

آشاميدني موجود در بسته است .نکتۀ اساسي در تعريف

نهفته است که ميتواند در کنترل متغيرهای مولکولي و فرايندی

بستهبندی فعال اين است که عالوه بر اهداف اوليۀ هر

باشد .امروزه مواد فلزی با ساختار ميکرو و نانو در پليمرهای در

بستهبندی ،يعني دربرگيری ،حفاظت ،راحتي مصرف ،و ايجاد

تماس با مواد غذايي برای افزايش خواص مکانيکي و بهبود

ارتباط ،نقش مهم ديگری در مواد غذايي برعهده داشته باشد.

خواص ايجاد مانع و برای جلوگيری از کاهش تخريب نوری

تمرکز اصلي بستهبندی فعال بر تطابق خواص بستهبندی با

پالستيک اضافه ميشوند .محققان بسياری خواص ضدميکروبي
نانوذرات فلزی را

* نويسندۀ مسئولpeighambardoust@tabrizu.ac.ir :

مطالعه کردهاند (et al, 2011; Liu et al, 2009

 .)Bruna et al, 2012; Liorensدر ميان کاتيونهای فلزی ،يون
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نقره بهعنوان دارابودن بيشترين خاصيت ضدميکروبي در مقابل

حاوی نانوذرات اکسيد روی تهيه و گزارش کردند که عبور اشعۀ

( et al,

فرابنفش با افزايش مقدار نانوذرات اکسيد روی کاهش يافت.

 .)Rhim 2013بهطوریکه عالوه بر باکتریها ،روی قارچها و

همچنين خواص مکانيکي فيلم اندکي با افزودن نانوذرات اکسيد

ويروسها هم مؤثر است .خاصيت ضدميکروبي آن درازمدت

روی کاهش يافت Emamifar et al. (2010) .نيز به مقايسۀ

است و فراّريت کمي دارد .از سوی ديگر سميّت آن برای

کيفيت آب پرتقال در حضور جداگانۀ نانوذرات نقره و روی در

سلولهای يوکاريوت 1کم است و ميتوان آن را به انواع

فيلمهای پلياتيلني پرداختند و مشاهده کردند که خاصيت

)Zapata et al. (2011) .(Zhou et al, 2011

ضدميکروبي نقره بيش از روی است .برخي از محققان مانند

نانوذرات نقره را روی فيلم پلياتيلني نشاندند و مشاهده کردند

) Wang et al. (2012به بررسي خواص فيلمهای زيستتخريبپذير

که خاصيت ضدميکروبي فيلم با افزايش مقدار نانوذرات افزايش

در حضور نانوذرات فلزی پرداختند .در پژوهش حاضر ،سه نوع

مييابد ،اگرچه پخش همگنتر نانوذرات در درصدهای وزني

نانوذرۀ فلزی نقره ،اکسيد روی ،و اکسيد مس با درصدهای وزني

پايينتر امکانپذير است Jokar et al. (2010).نانوذرات نقره را

مشخصشده به پلياتيلن سبک افزوده شدند .فيلمهای نهايي به

در فيلم پلياتيلن دانسيتۀ پايين بهکار گرفتند و خواص

روش اکستروژن مذاب تهيه و خواص گوناگون آنها بررسي و مقايسه

ضدميکروبي فيلم را در غلظتهای باالتر از  6/69پيپيام عليه

شد .هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي خواص فيزيکي،

باکتری استافيلوکوکوساورئوس ،اشريشياکلي ،و مخمر کانديدا

مکانيکي ،و ضدميکروبي فيلمهای فعال نانوکامپوزيتي حاوی

آلبيکنز مشاهده کردند .حضور نانوذرات نقره در اين فيلم تغيير

نانوذرات نقره ،اکسيد روی ،و اکسيد مس بود.

طيف گستردهای از ميکروارگانيسمها شناخته شده است

پالستيک افزود

معنيداری در خواص مکانيکي فيلم ايجاد نکرد .اما مقادير بااليي
از نانوذرات ميتواند موجب تضعيف خواص مکانيکي فيلم شود.

مواد و روشها

مس از مواد معدني ضروری موجود در اکثر مواد غذايي است که

مواد استفادهشده در تهيۀ فيلم

معموالً به حالت يوني است و در بيشتر مواد در غلظت کمتر از 2

در اين تحقيق از پليمر پلياتيلن دانسيته پايين

ميليگرم در کيلوگرم وجود دارد .در غلظتهای کم ،مس برای

پتروشيمي بندر امام استفاده شد .نانوذرات نقره در اندازۀ 35

پروتئينهای فلزی و آنزيمها کوفاکتور است و همچنين خاصيت

نانومتر ،نانوذرات اکسيدروی محصول شرکت  TECNANاسپانيا

شديد ضدميکروبي دارد (et al. (2012) .)Liorens et al., 2011

با ميانگين اندازۀ ذرات 20-30نانومتر و نانوذرات اکسيد مس در

 Brunaخاک رس نوع مونتموريلونيت را با نانوذرات مس به

اندازۀ کمتر از  50نانومتر از شرکت نوترينو چين خريداری

روش تبادل کاتيوني اصالح کردند و در فيلم پلياتيلن دانسيتۀ

شدند.

پايين قرار دادند .عالوه بر ايجاد خاصيت ضدميکروبي ،افزايش
مقدار اين نانوذرات موجب بهبود مقاومت حرارتي فيلم شد .با
اينحال هيچ تغيير معنيداری در مقاومت مکانيکي فيلم
مشاهده نشد .روی مادۀ معدني کممقداری است که در بيشتر
غذاها وجود دارد و برای فعاليت تعداد زيادی از آنزيمها ضروری
است .نانوذرات روی نيز خاصيت ضدميکروبي و مزيتهايي
همچون قيمت ارزان ،ظاهر سفيد ،و مقاومت به اشعۀ فرابنفش
بر نقره دارند ( .)Shankar et al., 2014آنها همچنين کاربردهای
بسيار متنوعي دارند و ميتوانند روی مواد معدني مانند
هيدروکسيد آپاتيت بارگذاری شوند و فعاليت ضدميکروبي عليه
انواع باکتریها نشان دهند

(et al., 2001; Liorens et al., 2011

 Chae et al. (2005) .)Brodyفيلم نانوکامپوزيتي پلياستايرن
1. Eukaryote

LH0075

مواد استفادهشده در آناليزهای ميکروبی

برای آناليزهای ميکروبي از باکتری اشرشياکلي

ATCC 25922

بهعنوان نمايندۀ ميکروارگانيسمهای گرم منفي و از باکتری
استافيلوکوکوس اورئوس  ATCC 29523بهعنوان نمايندۀ
ميکروارگانيسمهای گرم مثبت استفاده شد که از بخش
ميکروبشناسي دانشکدۀ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
تهيه شدند .برای کشت اين دو ميکروارگانيسم ،از محيطهای
کشت اختصاصي وايولت رِدبايل دکستروز آگار 2برای کشت
اشريشياکلي و محيط کشت مانيتول سالت آگار

3

برای

استافيلوکوکوساورئوس استفاده شد .محيط کشت مانيتول
سالت آگار از شرکت ميرمديا ايران و محيط کشت وايولت
ردبايل آگار از شرکت شارلو ايتاليا تهيه شد.
)2. Violet Red Bile Dextrose Agar (VRBDA
)3. Mannitol Salt Agar (MSA
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روش تهيۀ فيلمهای نانوکامپوزيت

اندازهگيری خواص مکانيکی

برای مخلوطکردن مواد اوليه و انجام فرايند اکستروژن و تهيۀ
نانوکامپوزيت مورد نظر ،از اکسترودری با نام تجاری SM
 PLATEKساخت کره استفاده شد .درجۀ حرارت مناطق
گوناگون اکسترودر از قسمت تغذيه تا خروجي به ترتيب در
 ،195 ،195 ،185 ،170 ،155 ،145 ،125و 200درجۀ
سانتيگراد تنظيم شد .فشار اکسترودر  12/5بار و دمای ذوب
 200درجۀ سانتيگراد بود .پس از اطمينان از تميزشدن مسير و
ايجاد شرايط مناسب ،پلياتيلن و نانوذرات فلزی (در درصدهای
وزني  0/5و 1درصد) بهخوبي با هم مخلوط و ازطريق قيف تغذيه
وارد محفظۀ اکسترودر شد .مواد طي عبور از داخل اکسترودر
ذوب و با اعمال انواع نيروهای برشي و فشار بهطور کامل با هم
مخلوط شدند .مذاب حاصل بهصورت رشته از قالب انتهايي
اکسترودر خارج و پس از عبور از حوضچۀ آب سرد برای
خنکشدن ،وارد دستگاه گرانولساز شد .در بخش توليد فيلم نيز
از نوعي اکسترودر دوپيچه همانند اکسترودر بخش کامپاند با نام
تجاری  Ghioldys.r.lساخت ايتاليا استفاده شد .در اين مرحله
گرانولهای تهيهشده از قسمت تغذيه وارد دستگاه شدند و بعد
از حرارتدهي و اختالط ،بهصورت فيلمي نازک روی غلتک
خنککننده پخش و همزمان با خنکشدن با چند غلتک سرد
متوالي 1کشيده شدند و در انتهای دستگاه به دور لولهای
چرخانده شدند .دمای نواحي متفاوت اين اکسترودر نيز به
ترتيب  185 ،215 ،218 ،223 ،223 ،239 ،239درجۀ
سانتيگراد بود (.)Emamifar et al., 2010

برای ارزيابي خواص مکانيکي فيلمها ،دو پارامتر استحکام
کششي فيلم ( )TSو درصد ازدياد طول تا نقطۀ شکست ( )Eدر
دمای اتاق با روش استاندارد  ASTM D882اصالحشده
اندازهگيری شد .در اين آزمون از دستگاه ماشين آزمون عمومي
(اينستران) ( Tiniusolsenمدل  ،H10KS 0721انگلستان)
موجود در معاونت غذا و داروی شهرستان اروميه استفاده شد.

تعيين مشخصات فيلمهای نانوکامپوزيتی
ميکروسکوپ الکترونی روبشی

برای بررسي سطح شکست نمونهها ،آنها بهمدت نيمساعت در
نيتروژن مايع ترد و سپس شکسته شدند تا سطح شکست تازه
2
در آنها ايجاد شود .دستگاه ميکروسکوپ الکتروني روبشي
استفادهشده در اين تحقيق ،دستگاه موجود در آزمايشگاه
مرکزی دانشگاه تبريز مدل  MIRA3 FEG-SEMساخت
شرکت  Tescanجمهوری چک بود .تفکيکپذيری اين دستگاه
تا  1نانومتر و قدرت بزرگنمايي آن تا  1ميليون برابر با اعمال
ولتاژ  30کيلوولت بود .برای مقايسۀ نحوۀ پخش نانوذرات و
اطمينان از عدم تجمع و آگلومريزاسيون آنها ،از آناليز نقشۀ
اشعۀ ايکس استفاده شد (.)Li & Li 2010

1. Chill-Rolls
)2. Scanning Electron Microscopy (SEM

آناليزهای ميزان جذب فرابنفش
طيفسنج ANALYTIKAJENA

ميزان جذب اشعۀ فرابنفش با
مدل ( Specord 250آلمان) در محدودۀ  300-900نانومتر
اندازهگيری شد .فيلم پلياتيلن خالص بهعنوان مرجع مقايسه در
نظر گرفته شد (.)Seo et al., 2011
آناليزهای ميکروبی

ابتدا ميکروارگانيسمها برای رسيدن به تعداد اوليۀ مطلوب در
نوترينت براث استريل کشت داده و بهمدت  24ساعت در دمای
 37درجۀ سانتيگراد گرمخانهگذاری شدند .فيلمهای توليدشده
بهصورت دايرههايي با قطر  5سانتيمتر با ضخامت يکسان ± 5
 45ميکرومتر بريده شد و با الکل  70درجه هر دو سمت آن
کامالً تميز شد و در داخل فالکونهای  15سيسي حاوی
اشريشياکلي و استافيلوکوکوساورئوس اضافه شدند .فالکونهای
حاوی فيلم و ميکروارگانيسمها بهمدت  24ساعت در دمای 37
درجۀ سانتيگراد گرمخانهگذاری شدند .برای شمارش تعداد
کلنيهای تشکيلشده در واحد ميليليتر ( ،)cfu/mlرقتهايي تا
10-6يا  10-7تهيه شد .سپس با کمک نمونهبردار
100ميکرومتری 0/1 ،سيسي از محلول ميکروبي حاوی فيلم
برداشته شد ،سپس روی محيط مربوط (وايولت ردبايل دکستروز
آگار برای اشريشياکلي و مانيتول سالت آگار برای
استافيلوکوکوساورئوس) ريخته و با سيم پخشکن استريل
بهطور يکنواخت روی محيط کشت پخش شد و بهمدت 24
ساعت در دمای  37درجۀ سانتيگراد گرمخانهگذاری شد .بعد از
 24ساعت تعداد کلنيهای تشکيلشده شمارش و در رقت
مشخص ضرب شد .هر کشت بهصورت دو تکرار و در دو رقت
متوالي انجام شد (.)Hong & Rhim, 2012
آناليزهای آماری

در اين پژوهش برای آناليز آماری از نرمافزار  Minitab16و
تحليل و ارزيابي  One Way ANOVAدر سطح احتمال 5درصد
( )p<0/05و آزمون توکي برای تأييد وجود اختالف معنيدار بين
ميانگينها استفاده شد.
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نتايج و بحث
تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی

شکل  1مورفولوژی سطح شکست همگن پلياتيلن خالص را در
مقايسه با نمونههای نانوکامپوزيتي نشان ميدهد .سطح شکست
تقريباً ناهمگن نانوکامپوزيتها ميتواند نشان از تغيير بافت

ناشي از حضور نانوذرات فلزی باشد بهطوری که در پژوهشي
مشابه ) Li et al. (2009با استفاده از همزن اولتراسونيک از
ميزان تودهایشدن نانوذرات کاستند و با استفاده از تصاوير
ميکروسکوپ الکتروني روبشي نشان دادند که با کاهش
تودهایشدن ،مورفولوژی سطح شکست نيز همگنتر شد.

شکل .1تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی سطح شکست :الف) پلیاتيلن سبک خالص ،ب) نانوکامپوزيت حاوی 0/5درصد نانونقره ،ج)
نانوکامپوزيت حاوی 0/5درصد نانواکسيد روی ،و د) نانوکامپوزيت حاوی 0/5درصد نانواکسيد مس

برای اطمينان از نحوۀ پخش مناسب نانوذرات در بافت
پليمری ،نقشۀ اشعۀ ايکس از نمونهها نيز تهيه شد .شکل 2
(الف ،ب ،و ج) نشاندهندۀ نقشۀ اشعۀ ايکس نانوذرات در
نانوکامپوزيتها است ،همانطور که مشاهده ميشود تقريباً نحوۀ
پخش نانوذرات مناسب است و تجمع و آگلومريزاسيون در
مناطق متفاوت سطح شکست ظاهراً مشاهده نميشود .البته اين
ميتواند بهعلت کمبودن ميزان نانوذرۀ مصرفي باشد .در اين

راستا محققاني مانند )،Seo et al. (2011
) ،(2010و ) Zapata et al.(2011به اين نتيجه رسيدند که
افزودن نانوذرات از يک مقادير خاص به بعد موجب پخشنشدن
مناسب آنها و حتي موجب کاهش خاصيت ضدميکروبي فيلم نيز
خواهد شد که اين ميتواند ناشي از آگلومريزاسيون و درواقع
کاهش به نسبت حجم کلي نانوذرات باشد.
Emamifar et al.
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شکل .2تصاوير نقشۀ ايکس مورفولوژی سطح شکست :الف) نانوکامپوزيت حاوی 1درصد نانوذرات اکسيد روی ،ب) نانوکامپوزيت حاوی 1درصد نانوذرات نقره ،و
ج) نانوکامپوزيت حاوی 1درصد نانوذرات اکسيد مس

نتايج حاصل از اندازهگيری خواص مکانيکی

در اين پژوهش برای بررسي تأثير نانوذرات فلزی بر خواص
مکانيکي فيلم ،دو پارامتر استحکام کششي و ازدياد طول
اندازهگيری شدند .استحکام کششي يک نمونه معموالً بهعنوان
حداکثر نيروی اندازهگيریشده وارد بر سطح مقطع اوليۀ نمونه
در آزمون کششي گزارش ميشود .همانطور که در شکل 3
نشان داده شده است ،افزودن نانوذرات اکسيد روی و اکسيد
مس موجب کاهش استحکام کششي فيلم ميشود که اين تأثير
از نظر آماری معنيدار نيست ( (p>0/05ولي تأثير افزايش
نانوذرات نقره از نظر آماری معنيدار است (.)P>0/05
تأثيرنداشتن نانوذرات اکسيد روی و اکسيد مس ميتواند ناشي
از نبود پيوند شيميايي قوی بين نانوذرات و بافت پليمر و يا
پخشنشدن مناسب نانوذرات باشد که حتي به مورفولوژی بافت
زبرتر نيز منجر شده است که در اين صورت تنش اعمالشده بر
نانوکامپوزيت بهخوبي منتقل نشده است .بنابراين ممکن است
حتي استحکام فيلم کاهش يابد ( .)Li & Li, 2010در اين راستا
) Li et al. (2009با تأکيد بر وجودنداشتن اتصال کافي بين
نانوذرات و بافت پليمر ،با اصالح نانوذرات اکسيد روی توسط
ترکيبي به نام سيالن اتصال بين نانوذرات و پليمر را تقويت
کردند و باعث ايجاد مورفولوژی بافت همگنتر نانوکامپوزيت و
افزايش خواص مکانيکي فيلم پلياتيلني شدند.
ويژگي ديگر ازدياد طول تا نقطۀ شکست است که در
نمونههای پلياتيلن ميتواند بهصورت کرنش مشاهدهشده (،)εb
درصد کرنش ،و يا نسبت کشش ( )λbبالفاصله قبل از شکست
نمونه گزارش شود که در اين پژوهش بهصورت درصد کرنش
بيان شده است .افزودن هر سه نانوذره به فيلم پلياتيلني موجب
افزايش پارامتر ازدياد طول تا نقطۀ شکست شد (شکل .)4
آناليزهای آماری نشاندهندۀ تأثير معنيدار افزودن نانوذرات نقره
و اکسيد مس در افزايش اين پارامتر است .اين افزايش نيز
ميتواند با عدم اتصال قوی بين نانوذرات و رشتههای پليمر

توجيهپذير باشد ،بهعبارت ديگر حضور نانوذرات در قابليت
حرکت مولکولهای طويل پليمر تداخلي ايجاد نکرده است ،حتي
در لغزيدن آنها روی همديگر هم مؤثر بوده است (et al, 2012
 .)Brunaاستحکام فيزيکي فيلم ميتواند در تعيين فيلم
ضدميکروبي مناسب برای بستهبندی مواد غذايي با اشکال
متفاوت و لبههای تيز يا شرايط حملونقل دشوار کمک کند
(.)Rooney, 1995

شکل .3تأثير افزودن1درصد نانوذرات فلزی بر ميزان استحکام کششی فيلم
نانوکامپوزيتی پلیاتيلن سبک
*حروف يکسان نشاندهندۀ عدم تفاوت معنيدار است.
بازههای خطا نشاندهندۀ انحراف معيار با احتمال آماری 95درصد است.

شکل  .4تأثير افزودن 1درصد نانوذرات فلزی بر ميزان ازدياد طول تا نقطۀ
شکست فيلمهای نانوکامپوزيتی پلیاتيلن سبک
*حروف يکسان نشاندهندۀ عدم تفاوت معنيدار است؛ بازههای خطا نشاندهندۀ
انحراف معيار با احتمال آماری 95درصد است.
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نتايج حاصل از ميزان جذب اشعۀ فرابنفش

نتايج حاصل از آزمايشهای ميکروبی

در زمينۀ اشعۀ فرابنفش دو عامل مهم و متضاد در بستهبندی
مواد غذايي بايد در نظر گرفته شود .اولين عامل حساسيت مادۀ
غذايي بستهبندیشده به نسبت تأثيرات تحريککنندۀ اين اشعه
در تسريع انواع فسادهای شيميايي است که در اين حالت
فيلمهای نانوکامپوزيتي با حداقل ميزان عبور اشعه ميتواند
مفيد باشد .از سوی ديگر امروزه از اين اشعه برای
ضدعفونيکردن فيلمهای بستهبندی ،تجهيزات ،و يا خود غذا
استفاده ميشود که در اين حالت فيلمهايي با حداکثر عبور بايد
استفاده شوند .بنابراين در انتخاب و بهکارگيری فيلمهای
بستهبندی فعال بايد شرايطي همچون فراوری مادۀ غذايي،
فسادهای محتمل ،و شرايط نگهداری در نظر گرفته شود
) .(Tewari & Juneja, 2007شکل  5نشاندهندۀ تأثير نوع
نانوذرات فلزی موجود در نانوکامپوزيتهای تهيهشده بر ميزان
جذب اشعۀ فرابنفش در محدودۀ  300-900نانومتر است .پيک
جذبي ايجادشده در منحني فيلم نانوکامپوزيتي حاوی نانوذرات
اکسيد روی در محدودۀ  350-370نانومتر است که نشاندهندۀ
ويژگي منحصربهفرد جذب اشعۀ فرابنفش توسط اين ترکيب
فلزی است .اين نتيجه با يافتههای ) Bajpai et al. (2009و Seo
) et al. (2011مطابقت ميکند که اين محققان نيز وجود پيک
جذبي نانوذرات اکسيد روی را در اين محدوده گزارش کردند.
جذب باالی اشعۀ فرابنفش توسط اين فيلمهای نانوکامپوزيتي
موجب استحکام نوری آنها و کاربرد در بستهبندی مواد غذايي و
آرايشي و پوشش پالستيکها شدهاست .وجودنداشتن پيک
جذبي در فيلمهای حاوی دو نانوذرۀ ديگر نشان ميدهد که
تقريباً جذب فرابنفش ندارند و قابليت استفاده در فرايندهايي را
دارند که نياز به عبور فرابنفش در آنها ضروری است.

با توجه به تعداد اوليۀ هر دو باکتری (تعداد اوليۀ اشريشياکلي

Ag

2.55

ZnO

2.50

CuO

2.40
2.35
2.30
2.25

9

برابر  7/3×10و تعداد اوليۀ استافيلوکوکوساورئوس 8×10
بوده است) و يافتههای جدول  ،1هر سه نانوذره موجب کاهش
90درصدی در تعداد اوليۀ هر دو باکتری شدند .شکل  6ميزان
کاهش کيفي تعداد کلني را در حضور سه نانوذره در مقايسه با
پلياتيلن خالص نشان ميدهد.

ميزان جذب ()A

2.45

8

300 350 400 450 500 550 600

طول موج ()nm
شکل  .5نمودار مقايسۀ ميزان جذب اشعۀ فرابنفش در سه نوع فيلم
نانوکامپوزيتی حاوی1درصد نانوذره در محدودة طول موج  300تا  600نانومتر

شکل  .6تعداد کلنی مشاهدهشده در حضور ( LDPEکنترل) و
نانوکامپوزيتهای حاوی يکدرصد نقره ،اکسيد روی ،و اکسيد مس برای دو
ميکروارگانيسم استافيلوکوکوساورئوس (ستون سمت چپ) و اشريشياکلی
(ستون سمت راست)
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نانوذرات اکسيد روی بهطور معنيداری ( )p>0/001باعث

) Li et al. (2009نشان ميدهد که خاصيت ضدباکتريايي اکسيد

کاهش تعداد کلنيهای باکتری استافيلوکوکوساورئوس به

روی در برابر استافيلوکوکوساورئوس بيش از اشريشياکلي است

نسبت دو نانوذرۀ ديگر شدند .در صورتيکه بين عملکرد نقره و

که اين احتماالً به علت تفاوت در ساختار غشای سلولي

اکسيد مس تفاوت معنيداری وجود نداشت .اما در کاهش

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفي و يا تفاوت در حساسيت اين

اشريشياکلي به ترتيب نانوذرات نقره ،اکسيد مس ،و اکسيد روی

غشا به نسبت پراکسيد هيدروژن توليدشده از سطح نانوذرات

مؤثر بودند .علت اين تفاوت در عملکرد نانوذرات در برابر

اکسيد روی باشد .از سوی ديگر نانوذرات نقره شايد بهدليل

باکتریها شايد به نوع مکانيسم ضد ميکروبي آنها مربوط باشد.

ايجاد حفره در غشای باکتریهای گرم منفي مانند اشريشياکلي

با اينکه در منابع موجود بررسي مقايسهای چنداني بين خاصيت

در مقابله با آنها موفقتر از نانوذرات ديگر بودهاند که اين

ضد ميکروبي نانوذرات انجام نشده است ،با اين حال يافتههای

استدالل با يافتههای ) Emamifar et al. (2010مطابقت دارد.

جدول  .1نتايج شمارش کلنیهای رشديافته در حضور فيلمهای نانوکامپوزيتی

نوع نانوکامپوزيت

لگاريتم تعداد کلني
اشريشياکلي108

لگاريتم تعداد کلني
استافيلوکوکوس اورئوس 10

نقره
اکسيد روی
اکسيد مس

0/2±0/1a
16±0/4c
3/6±0/3b

1/7±0/3b
0/1±0/02a
1/4±0/3b

7

*حروف يکسان نشاندهندة عدم تفاوت معنیدار است.

با توجه به قيمت باالی نانوذرات نقره که استفادۀ صنعتي
از آن را محدود ميکند ،ميتوان از نانوذارت اکسيد روی و يا
اکسيد مس با درنظرگرفتن خاصيت ضدميکروبي آنها در برابر

نانوذرات و درنتيجه تأثيرات متقابل 2احتمالي آنها باشد.

نتيجهگيری

انواع باکتریهای گرم مثبت يا گرم منفي ،در فيلم بستهبندی

تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي پخش مناسب نانوذرات در

ضدميکروبي بهصورت مناسب استفاده کرد .مکانسيمهای

بافت پلياتيلن را نشان داد .نانوذرات نقره در افزايش استحکام

متفاوتي برای عملکرد ضدميکروبي نانوذرات فلزی بيان شدهاست

کششي و نانوذرات نقره و اکسيد مس در افزايش ازدياد طول تا

که از مهمترين آنها فعاليت کاتاليزوری اکسيداسيون و احيا

نقطۀ شکست بيشترين تأثير را داشتند ،در حاليکه نانوذرات

است که موجب تأثير بر  ،DNAجايگاه فعال آنزيمها ،و فعاليت

اکسيد روی مطابق انتظار بيشترين مقدار اشعۀ فرابنفش در فيلم

ريبوزومها شده است و در فعاليتهای متابوليکي اختالل ايجاد

نانوکامپوزيتي را جذب کردند .فيلمهای نانوکامپوزيتي توليدی

ميکند ( .)Bruna et al, 2012; Liorens et al, 2011القای

خاصيت ضدميکروبي بسيار خوبي نشان دادند ،بهطوری که

گونههای اکسيژن فعال 1مانند پراکسيد هيدروژن ،راديکالهای

موجب کاهش 99/9درصدی اشريشياکلي و کاهش 90درصدی

(et al, 2010; Li et al, 2009

استافيلوکوکوساورئوس شدند .نانوذرۀ اکسيد روی در کاهش

 ،)Emamifarو آسيب به ديوارۀ سلولي ( )Li et al, 2011از

استافيلوکوکوساورئوس و نانوذرات نقره و اکسيد مس در کاهش

مکانيسمهای پيشنهادی ديگر است .در اين ميان برخي از

اشريشياکلي مؤثرتر عمل کردند .هر کدام از نانوذراتها در تغيير

محققان به بررسي تغييرات مورفولوژيکي ميکروارگانيسمها در

خواص فيزيکي فيلم نانوکامپوزيتي و ايجاد خاصيت ضدميکروبي

حضور نانوذرات پرداختهاند ( .)Liu et al, 2009استفادۀ ترکيبي

نقش متفاوتي را ايفا کردند که تأکيدی بر لزوم بررسي استفادۀ

از نانوذرات عالوه بر بهرهگيری از خواص گوناگون آنها بهصورت

ترکيبي از آنها برای ايجاد بهترين خواص ،مطابق با نيازهای

همزمان شايد بتواند موجب کاهش ميزان مصرفي هر کدام از

بستهبندی غذا است.

هيدروکسيل ،و سوپراکسيدها

)1. Reactive Oxygen Spicies (ROS

2. Synergistic effects
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