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 قطره چكان مورد يها نانو ذرات نقره بر روي پوكه – اكسيد تيتانيومي اثر اسپري ضد باكتريبررس
  ي پزشكعياستفاده در صنا

  2ي بخشرضاي، عل1ي روحني، نازن1اي رحمان ني، هد1ي، احسان جعفر1 نسبيندا رحمان ،1ازناوه يبابائ ديناه
info@nanocid.com 

   آمپولشركت پارس 2،شركت نانو نصب پارس 1
  :چكيده

 ليـ  بـه شـكل روتا  ميتـان ي تدي اكسي بر روييايميـ نقره، نانو ذرات نقره توسط روش شوميتاني تتي كامپوز هي ته يدر ابتدا برا  
 يكنـواخت ي ي بررسـ يبرا.  حاصل شدnm50 حدود يها  نقره با اندازه دانه   ي درصد وزن  30 ي حاو ونيسوسپانس. اضافه شد 
.  قــرار گرفــتي مــورد بررســXRD,SEM, SPM يزهــاي توســط آنالتيــ كامپوزنيــت ا ســاختار و انــدازه ذرازيــپــودر، ر

 ي قطره چكان، كه قبال با حرارت دهيها  پوكهي شد و سپس بر روقي رقي درصد وزن 1 و   5 حاصل به نسبت     ونيسوسپانس
 و ديـ  گرديسـپر  اطي محـ ي متر شـكل داده شـده بودنـد، در دمـا       1,5 به طول    يا  لوله يها شهيبه ش  C1000˚ حدود   يدر دما 
 حاصـل   يهـا   قطـره چكـان    يسپس خواص ضـد بـاكتر     .  حرارت داده شد   C600˚ ي در دما  min5 درون كوره به مدت      سپس

 وميتاني تدي اكستي نشان دهنده اثر ضد باكتريايي كامپوزجينتا.  قرار گرفتي مورد بررس2180ASTM-01توسط استاندارد 
  .باشد ها در سطح مي  از رشد باكتريكننده و جلوگيري  قطره چكانشهي شده در سطح شي نانو نقره اسپر–

  :كليدواژه
  .شهي ش،قطره چكان، كروبي ضدم،نانونقره

  مقدمه و مرور منابع مطالعاتي -1

تاكنون انواع مختلفي از فلزات ضد ميكروب مانند مس، روي ،نقره و طال در حالت يوني و فلزي جهت استفاده در محـصوالت                
آشنايي با خاصيت ضد ميكروبي نقره از ديرباز در تاريخ كـشورهاي            .اند  مورد مطالعه قرار گرفته    به عنوان ضد عفوني كننده    

هـاي نقـره اسـتفاده     بـه عنـوان مثـال سـربازان در جنـگ جهـت پانـسمان جراحـات خـود از سـكه                      .مختلف ديده شـده اسـت     
 .[7-1]اند كرده مي

ه نيز فراهم شده و ساخت نانو ذرات نقـره بـراي سـاخت مـواد                به واسطه فن آوري نانو امكان سنتز و كاربرد نانو ذرات نقر           
هاي بسيار ناچيز امكان پذير شده است كه اين ويژگي در نتيجه افزايش سـطح بـسيار بـاالي آن و                  ضد عفوني كننده با غلظت    

  .[11-8]دهد تغييرات ساختاري چشمگير در ابعاد نانو، رخ مي
ايه به عنوان حامل ذرات نانو نقره، به منظور اختالط نقره در ديگـر مـواد نظيـر                  تاكنون مطالعات زيادي بر روي انواع ذرات پ       

  .[13-12]ها، زئوليت، الياف و رزين اشاره كرد توان به سيليكون پليمر و سراميك انجام شده است كه از آنها مي

 هاي تجربي فعاليت -2

  P-105تهيه پودر  -2-1
بـه همـراه آب بـصورت كلوييـدي آمـاده      ) 1داري شده از شركت دوپنـت   روتيل تجاري خري  ( در ابتدا پودر تيتانيوم دي اكسيد     

                                                                 
1 DuPont 
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هـاي نقـره     گرديد، سپس مقدار مناسبي از كمپلكس نقره به آن ا ضافه شده و توسط يك كاهنده مناسب در شرايط بهينه يون                    
  .شده استسپس ذرات از كلوئيد باقيمانده جدا گرديده و در دماي محيط خشك . گردد به نانو ذرات فلزي تبديل مي

 ضد باكتري نمودن شيشه -3

 قطـره  Cْ1200 استفاده شد كه طـي عمليـات حرارتـي در     Schottاي ساخت شركت     هاي شيشه  براي ساخت قطره چكان از لوله     
 .چكان شكل گرفت

سـاخت  ) وزني ذرات نانو نقـره    % 5 و   Tio2وزني  % 95حاوي  ( 105Pها از سوسپانسيون     براي ضد باكتري نمودن قطره چكان     
 درصـد وزنـي   1 و 5 با آب مقطر به مقدار      105Pبه اين صورت كه ابتدا سوسپانسيون       .  نانو نصب پارس استفاده شد     شركت

هاي شكل داده شده در دماي محيط قبـل از چـاپ اسـكرين و بعـد از چـاپ اسـكرين                       سپس بر روي قطره چكان    . رقيق گرديد 
سـپس بـراي انجـام عمليـات حرارتـي قطـره            . نيز بررسي شود  ها    بر چاپ قطره چكان   اسپري گرديد، تا اثر مواد ضد باكتري        

ها از كـوره     پس از خروج قطره چكان    .  آنيل گرديدند  C˚600 و در دماي     min5ها درون كوره با اتمسفر اكسيژن به مدت           چكان
   .ندها بر اثر چاپ اسكرين شسته شد آنها توسط آب و مواد شستشو دهنده براي پاك كردن رنگ اضافي روي قطره چكان

  هاي آنتي باكتريال انجام تست -4

 مـك  5/0 مطـابق  S.aureus از بـاكتري  ATCC 1112در ابتدا سوسپانسيون ميكروبـي    2180ASTM-01طبق استاندارد شماره 
  .رقيق شده است ML / CFU 105 است تهيه شده و سپس تا ML / CFU 108فارلند كه غلظت آن برابر 

 درصـد خلـوص   70 بريده شـده و سـپس بـا اتـانول     cm2 به ابعاد p-105پانسيون اي حاوي سوس هايي از قطعات شيشه  برش
سپس نمونـه  .ضدعفوني شده است و بعد از آن در دماي محيط خشك شده و در زير هود ميكروب شناسي قرار گرفته است         

 كـامالً آغـشته شـود و    شـود تـا   روي تمام سطوح نمونه اضافه مي µ.lit300درون پليت استريل قرار گرفته است و به  اندازه       
 ساعت گذاشته شـده     24 درجه سانتي گراد به مدت       37سپس در پليت بسته و بعد از آن در اتاقك انكوباتور مربوط در دماي               

و  كـشت داده شـده اسـت       )1TSA(  مانند سوآپي گرفته شده و از آن در محيط         zدر نهايت از روي سطح آن به صورت         . است
 .ها دارد ها رابطه مستقيم با ميزان باكتري تعداد كلوني . شمرده شده استهاي آن  ساعت كلوني24بعد از 

 بحث و بررسي نتايج -5

  P-105بررسي نتايج سنتز سوسپانسيون  -5-1
 اندازه بلـور ايـن ذرات بـا اسـتفاده از معادلـه      .آمده است) 1(مربوط به پودر روتيل در شكل    ) تفرق اشعه ايكس  ( XRD2طيف  

  . مربوط به بلور روتيل است θ2: 4/27پيك شاخص در . حساب شده است نانومتر 50دباي شرر، حدود 
همـان طـور كـه مـشهود         . است P-105تبديل آن به پودر      نيز مربوط به همين پودر بعد از نشاندن نقره بر روي آن و             )2(شكل

 شـده اسـت كـه    هـايي در فواصـل مختلـف بـه آن اضـافه      شـود و تنهـا پيـك      هاي شاهد روتيل ديده نمي     است تغييري در پيك   
ي آن ر در فـاز بلـور   است كه مربوط به وجود نقره در فاز روتيـل، بـدون ايجـاد تغييـ    θ2 :13/38ترين آن مربوط به  شاخص

                                                                 
1 Trip tone soy agar 
2 X‐ray Diffraction 
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اندازه گيري شده كه با مقادير اسـتوكيومتري         )AAS1(مقدار دقيق نقره نيز با استفاده از روش طيف سنجي جذب اتمي             . است
  .اشته استبه كار رفته كامال همخواني د

 
  . نشان دهنده پيك شاخص روتيل است(О) مربوط به تيتانيوم دي اكسيد در فاز روتيل XRDطيف -1 شكل

 
 =2θ 38,13 پيك شاخص در - بعد از نشاندن نقرهTio2پودر-2 شكل

 نـانومتر و    40 امده است و در آن نانو ذرات نقره با انـدازه متوسـط               4و3 نيز در شكل     P-105پودر   TEM2تصاوير مربوط به    
همـان طـور كـه مـشاهده شـده ذرات نقـره             .  نانومتري و بزرگتر تيتانيم دي اكسايد قابل تمايز هـستند          200كوچكتر از ذرات    

  . اند تر تيتانيم دي اكسايد پراكنده شده اصوال به صورت ذراتي كروي و كامال همگن در بين ذرات درشت
وژي و ساختار سه بعدي پودر به دست آورد اين تصاوير           توان اطالعات كاملتري نسبت به مورفول      مي SPM3از روي تصاوير  

همگني كروي بودن ذرات تيتانيم دي اكسيد در اين تـصاوير بـه وضـوح               .  آورده شده است   5در دو مقياس متفاوت در شكل       
 .نانو ذرات نقره به دليل ريز بودن زياد در اين تصاوير قابل مشاهده نيستند. مشهود است

                                                                 
1 Atomic Absorption Spectroscopy 
2 Transmission Electron Microscopy 
3 Scanning Probe Microscopy 
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  P-105 مربوط به پودر TEMتصاوير  -4 شكل  P-105به پودر  مربوط TEMتصاوير -3 شكل

  
  اشكال باال مربوط به سطح پودر و اشكال پايين مربوط به تصاوير سه بعدي . P-105 مربوط به پودر SPMتصاوير -5 شكل

 100nm×100بزرگنمايي .از پودر است

  هاي آنتي باكتريال قطره چكان حاوي نانونقره ها و نتايج آزمايش بررسي نمونه -5-2
هاي قطره چكان مشخص شد كه مواد ضد باكتري مانع ايجاد چاپ اسكرين مناسب بر                وجه به نتايج بدست آمده از نمونه      با ت 

شود و ديگر رنگ     شوند در واقع باعث مسدود شدن توري شده و پس از چند بار چاپ منافذ توري گرفته مي                  روي شيشه مي  
هاي پس از چاپ اسكرين اسـتفاده        براي ضد باكتري كردن از نمونه     در نتيجه بهتر است      .تواند بر روي شيشه چاپ شود      نمي
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  .شود
% 5هـاي اسـپري شـده بـا       انجام شد نيز نشان داد كه نمونه 2180ASTM-01نتايج آزمون ضد باكتري كه بر طبق استاندارد 

وزنـي مـشاهده    % 1هـاي    اند در صورتي كه اين خواص در نمونـه          از رشد باكتري در سطح خود جلوگيري كرده        105Pوزني  
هـا   تواند به علت كم بودن مواد ضد باكتري و عدم امكان مقابلـه بـا بـاكتري                 وزني مي % 1هاي   اين نتايج در نمونه   . نشده است 

  .درسطح باشد

  نتيجه گيري -6

 نشان دهنده نانو ذرات نقره بر روي پودر روتيل تيتـانيوم  p-105 سوسپانسيون XRD,TEM, SPMنتايج حاصل از آناليزهاي 
اليـه افزودنـي   . هـا بـا خـواص ضـد بـاكتري طـوالني باشـد          تواند يك افزودنـي مناسـب بـراي شيـشه          دي اكسيد است كه مي    

ضدباكتري به روش اسپري و به صورت همگن انجام شد كه قابليت امتزاج با انواع ساختارهاي رايج سراميك مانند لعـاب را                     
  . هم دارد

هـاي پـس     قطره چكان مشخص شد كه بهتر است براي ضد باكتري كردن از نمونه  هاي با توجه به نتايج بدست آمده از نمونه       
  .از چاپ اسكرين استفاده شود

 حداقل هاي اسپري شده با  انجام شد نيز نشان داد كه نمونه 2180ASTM-01نتايج آزمون ضد باكتري كه بر طبق استاندارد 
  .  بعمل آورند قادرند از رشد باكتري در سطح خود جلوگيريP 105وزني % 5

  تقدير و تشكر

شود و  هاي تربيت مدرس و صنعتي شريف و پژوهشكده رازي كه در اين كار ما را ياري كردند تقدير و تشكر مي                   از دانشگاه 
  .شود اري ميزهاي ستاد محترم فناوري نانو نهاد رياست جمهوري سپاسگ نيز از حمايت
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