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 مقدمه
به موازات توسعه سریع زندگی بشری،کنترل اثرات مضر  

ها امری غیر قابل اجتناب شده است، رشد سریع میکروارگانیسم

تواند منجر به بروز مشکالت ها میو کنترل نشده میکروارگانیسم

ی گذشته، جدی شود. با گسترش علم نانو تکنولوژی در دهه

های طالیی برای کشف تاثیرات ضد باکتریایی نانوذرات فرصت

از زمان عرضه آنتی  ایجاد گردیده است. و غیر فلزی فلزی

ها باکتری ،هایماریها در درمان بها و به کارگیری آنبیوتیک

اساس قانون انتخاب طبیعی بتوانند اند که برههمواره در تالش بود

ها مقاومت پیدا کنند. استفاده بی رویه نسبت به آنتی بیوتیک

های اخیر مشکالت فراوانی ناشی از ها درسالآنتی بیوتیک

های مقاوم را به وجود تاثیرات سمی و به ویژه پیدایش سویه

به  ،عالوه براثر مهاری ذرهفلزی و کربنی  ذراتنانو آورده است.

 نسبت سطح به حجم زیادی که دارند ک ودلیل اندازه کوچ

تاثیر ضد باکتریایی  و شوندباعث تماس بیشتر با فضای بیرون می

های گرم . درتحقیقات انجام گرفته روی باکتریدارند زیادی

بودن  گستردهمثبت وگرم منفی نتایج به دست آمده حاکی از 

 . [1]است و کربنی ات فلزیخواص ضد میکروبی نانوذر

آکریلیکی تجاری اصالح شده با نانو های پلیاثر ضدمیکروبی پوششبررسی 

 اکسید تیتانیوم/کربن فعالکامپوزیت دی

 علی اوالد   ، رحیمه نصرتی،*فاطمه مریمی

ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، آزمایشگاه کامپوزیت های پلیمری

 

اصالح شده و خواص مختلف آن مورد بررسی قرار  ضد میکروبالتکس پلی اکریلیک تجاری با هدف تهیه پوشش  چکیده:
به التکس پلی اکریلیکی اضافه  تهیه شد وعنوان افزودنی افزودنی کربن فعال به عنوانگرفت. نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/ 

 SEMو تصاویر  UV-Vis سنجی تهیه شده از آنالیز طیف هایو روکش گردید. به منظور بررسی ساختار و مشخصات نانو کامپوزیت
بهتری را نسبت به  بیضدمیکرو خواص جذب نور و نانوکامپوزیت مذکور،  %1 استفاده شد. پوشش های پلی اکریلیکی اصالح شده با

از افزودنی مذکور، خاصیت  وزنی %1های پلی اکریلیکی اصالح شده با پوشش .پلی اکریلیک تجاری اصالح نشده نشان دادند
نشان دادند در حالی که پوشش پلی   و همچنین باکتری گرم منفی سالمونال خوبی در مقابل باکتری های گرم مثبتمیکروبی ضد

 اصالح نشده هیچ خاصیت ضد باکتری نشان نداد.اکریلیکی تجاری 

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم، پلی آکریلیک، نانو کامپوزیت، ضد میکروب واژه های کلیدی:

:Fatemehmaryamy@yahoo.com
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نا نو ذرات برای غیرفعال دی اکسید تیتانیوم یکی از رایج ترین 

زا است. غیر فعال کردن میکرواورگانیسم کردن عوامل بیماری

ها، اوگانیسمنوع میکرو، 2TiOها به عواما مختلفی مانند غلظت 

، دما و pHدت و طول موج نور، درجه هیدروکسیالسیون، ش

توانند با تشکیل می 2TiOدسترسی به اکسیژن وابسته است. ذرات 

(، °OH)های هیدروکسیل یژن مانند رادیکالهای فعال اکسگونه

میکرو  (2O2H) پراکسید هیدروژنو  (2O°-) اکسیدسوپر

 .[2]ها را غیرفعال کننداورگانیسم

توانند  با آسیب محققان دریافتند که نانو مواد کربنی میهمچنین 

کنند، های قوی عمل به غشای سلول به عنوان ضد میکروب

تواند نفوذپذیری غشا را ها با این مواد میهمچنین تماس باکتری

افزایش دهد و باعث خارج شدن سیتوپالسم به بیرون از سلول 

رکیبات کربنی چند الیه مواد کربنی تک الیه در مقایسه با ت.شود

های به دلیل قطر کوچکتر کارایی بیشتری دارند. واکنش

بیوشیمیایی مانند گلیکولیز، بتا اکسیداسیون و بیوسنتز اسید چرب 

گیرند. به تحت تاثیر قرار توانند توسط نانو مواد کربنیهم می

عالوه استرس اکسیداسیون ایجاد شده توسط نانو مواد کربنی  نیز 

در  ها باشد.ند از مسیرهای منتهی به غیر فعال شدن باکتریتوامی

کربن نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/  این کار پژوهشی ابتدا

س با اضافه کردن آن به التکس پلی تهیه شده و سپ فعال

های ضد میکروبی مناسبی تهیه شده و اکریلیک تجاری، پوشش

نفی و گرم خواص ضد میکروبی آن برای باکتری های گرم م

 .[3]مثبت مورد بررسی قرار گرفت

 خاطر به هامنفی گرم ٬های گرم مثبتدر مقایسه با باکتری

پوشش  .ترندمقاوم هابیوتیکآنتی به ناپذیرشان نفوذ دیواره

ای و بسیار پیچیده ها یک ساختمان چندالیهسلولی گرم منفی

های گرم منفی، که در باکتری غشای سیتوپالسمی .باشدمی

ز به وسیله یک ورقه مسطح ا ،شودغشای داخلی نامیده می

شود که یک الیه پیچیده به نام غشای پوشیده می پپتیدوگلیکان

 .[4]گرددخارجی به آن متصل می

 
 
 

 بخش تجربی
کربن نانو ذرات (، P25یوم )دگوسا نانو ذرات دی اکسید تیتان

لمان(، دودسیل بنزن سلفونیک اسید)مرک آلمان(، )مرک آفعال

)سیماب رزین( و پلی وینیل پیرولیدون امولسیون اکریلیک

 ها استفاده شدند. آلدریچ( برای تهیه پوشش-)سیگما

هر کدام  کربن فعالاکسید تیتانیوم و پودر  نانو ذرات دی

میلی لیتر آب مقطر ریخته شده و به مدت پنج  222جداگانه در  

وات توسط دستگاه التراسونیک پخش شدند.  02دقیقه با قدرت 

ساعت بر  2به منظور پخش شدن هر چه بیشتر هر دو بشر برای 

کربن سپس سوسپانسیون  روی همزن مغناطیسی قرار داده شد.

ی نانو ذرات تیتانیوم افزوده در آب به آرامی به بشر حاو فعال

مخلوط ، شد. به منظور یکنواخت شدن سوسپانسیون حاصل

 0وات به مدت  02حاصل ابتدا با دستگاه التراسنیک با قدرت

ساعت هم زده  2در ادامه با همزن مغناطیسی به مدت  دقیقه و

های حاوی نانوذرات دی اکسید شد. همزدن همه سوسپانسیون

شد. پودر حاصل صاف شده و  انجامریک تاتیتانیوم در محیط 

 بعد از شستشو با آب مقطر خشک شد. 

محلولی از پلی وینیل پیرولیدون در آب مقطر تهیه شده و مقادیر 

متفاوتی از افزودنی نانو کامپوزیتی در آن اضافه گردید. مخلوط 

حاصل با استفاده از دستگاه التراسونیک هم زده شد تا ذرات نانو 

طور کامل در مخلوط پخش شوند. التکس پلی  کامپوزیت به

عامل  استفاده از آب مقطر رقیق گردیده، اکریلیک تجاری با

فعال سطحی دو دسیل بنزن سلفونیک اسید قطره قطره به 

امولسیون پلی اکریلیک رقیق شده در حال هم زدن اضافه شد. 

میلی لیتر  1/2این دو مخلوط به هم اضافه شده و هم زده شدند، 

 cm  2امولسیون تهیه شده بر روی پایه های شیشه ای با اندازه از

گیری شده و روکش مورد نظر به روش تبخیر حالل قالب 2×

به ماتریس پلی  %1های نانو کامپوزیتی به مقدار تهیه شد. افزودنی

 اکریالتی اضافه شدند.

ها در مقابل استافیلوکوکوس خاصیت آنتی باکتریال پوشش

، ATCC 13311، سالمونال تیفیموریوم ATCC 6538 اورئوس 

لیستریا  و باسیلوس آنتراسیس ، ATCC 43894اشریشیا کالی 

بررسی شد. آخرین باکتری از نمونه آزمایشگاهی  منوسیتوژنز
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 که در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
شود تبریز به صورت خشک کردن انجمادی نگه داری می

 آمد. بدست

 

 نتایج و بحث
نانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/ مطالعات ریخت شناسی به منظور 

 استفاده شد. FESEMبرداری تصویر از  و پوشش مربوطه کربن فعال

 دهد. کربن فعال کربن را نشان می FESEMتصویر  (a)-1کلش

 

    

 
نانو کامپوزیت دی اکسید  (b) کربن فعالFESEM (a)تصویر  -1شکل 

پوشش التکس پلی اکریلیک تجاری اصالح  (c) کربن فعالتیتانیوم/ 

 کربن فعالاز نانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/  %1شده با 

 

-1. شکلاز صفحات با ضخامت میکرومتری تشکیل شده است

(b ) تصویرFESEM  کربن دی اکسید تیتانیوم/ نانو کامپوزیت

حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر  .کهدهدرا نشان می فعال

توزیع اندازه متوسط ذرات دی آشکار است.  کربن فعالسطح 

تصویر . باشدنانومتر می 22-32 کربن فعالروی  اکسید تیتانیوم بر

FESEM  پوشش التکس پلی اکریلیک تجاری اصالح شده با

-3در شکل  دی اکسید تیتانیوم/ کربن فعالاز نانو کامپوزیت  1%

(c) نشان داده شده است که حاکی از تشکیل پوششی نسبتا

 یکنواخت شامل افزودنی مذکور است.

 انون(، aنانو ذرات دی اکسید تیتانیوم ) UV-Visالگوی  -2شکل  

 ( c(، کربن فعال )bکربن فعال )کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم را  UV-Vis( طیف a) -2شکل 

شود نانو ذرات دهد. همانطور که در شکل مشاهده مینشان می

کنند، دی اکسید تیتانیوم نور ماورای بنفش را شدیدا جذب می

در حالی که جذب نور مرئی به مقدار کمی قابل مشاهده است. 

محدوده نوری تابش الکترو مغناطیس جذب شده توسط نانو 

ذرات دی اکسید تیتانیوم توانسته الکترون های موجود در تراز 

ظرفیت این ماده را به تراز هدایت ببرد. هر چه این بازه به طرف 

د، دی اکسید تیتانیوم خواهد طول موج های نور مرئی جابجا شو

توانست با انرژی کم حاصل از نور مرئی نیز تهییج شده و 

 UV-Vis( طیف c) -2خواص نوری خود را نشان دهد. شکل 

دهد. کربن فعال جذب نور ماورای بنفش کربن فعال را نشان می

و مرئی بسیار ضعیفی دارد و طیف جذبی آن نزدیک خط زمینه 

نانو کامپوزیت دی اکسید  UV-Visطیف  (b)-2است. شکل 

انو کامپوزیت دی دهد. تهیه نرا نشان می کربن فعالتیتانیوم/ 

جابجایی پیک جذبی نانو  منجر بهکربن فعال اکسید تیتانیوم/

شود. برخی از به طرف ناحیه مرئی میدی اکسید تیتانیوم  ذرات

نانو ها با برهم کنش قوی با های موجود در نانو کامپوزیتکربن

 اند. ها شدهذرات دی اکسید تیتانیوم باعث کاهش باند گپ آن

های گرم مثبت و منفی انتخابی، برای بررسی باکتری

پوشش پلی اکریلیکی تجاری اصالح شده خاصیت ضد باکتری 

کربن فعال به نانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/  افزودنی %1با 

به بررسی خاصیت های مربوط پلیت 3کار گرفته شدند. شکل 

 ضد

a 

 10 µm 

a b 

200 nm 

200 nm 

c 

a 

b 

c 
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پوشش پلی اکریلیکی تجاری اصالح نشده )غیر میکروبی فعالیت  -9شکل

از افزودنی نانوکامپوزیتی دی اکسید  %1ستاره دار( و اصالح شده با 

(، aمنوسیتوژنز )در مقابل لیستریا )ستاره دار( در  کربن فعالتیتانیوم/ 

(، سالمونال c(، استافیلوکوکوس اورئوس )bباسیلوس آنتراسیس )

 LEDتحت تابش نور المپ  (e( و اشریشیا کالی )dتیفیموریوم )

ها پوشش پلی دهد. در این پلیتمیکروبی پوشش را نشان می

اکریلیکی تجاری اصالح نشده به عنوان شاهد استفاده شد. 

شود هاله عدم رشد باکتری ده میهمانطور که در شکل مشاه

اطراف پوشش پلی اکریلیکی تجاری اصالح شده برای تمام 

باکتریهای گرم مثبت و همچنین باکتری گرم منفی سالمونال 

تشکیل شده است ولی این هاله اطراف پوشش پلی اکریلیکی 

-شود. نفوذ جفت الکترونتجاری اصالح نشده مشاهده نمی

ودنی نانو کامپوزیتی دی اکسید حفره تولیدی از سطح افز

، از پوشش پلی LEDتیتانیوم/کربن فعال، تحت تابش نور 

اکریلیکی تجاری اصالح شده به سطح آگار اطراف پوشش 

 [.،،0دلیل این امر می باشد ]

 نتیجه گیری
از افزودنی  %1های پلی اکریلیکی اصالح شده با پوشش

مذکور، خاصیت ضد باکتری خوبی در مقابل باکتری های گرم 

و  و مثبت باسیلوس آنتراسیس و استافیلوکوکوس اورئوس

تحت تابش نور المپ ال ، همچنین باکتری گرم منفی سالمونال

ای دی نشان دادند در حالی که پوشش پلی اکریلیکی تجاری 

همچنین  نشده هیچ خاصیت ضد باکتری نشان نداد. اصالح

نانو  افزودنی %1پوشش پلی اکریلیکی تجاری اصالح شده با 

تواند از رشد کربن فعال نمیکامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/ 

 باکتری اشریشیا کالی جلوگیری کند.

 

 تقدیر و تشکر
دانشگاه  از را خود قدردانی مراتب مقاله این نویسندگان

اعالم  پژوهشی کار این معنوی و مادی حمایتهای بخاطر تبریز

 .دارندمی
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nanocomposite in modification commercial grade polyacrylic coatings 
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Abstract:  

The commercial grade polyacrylic latex was modified in order to prepare antibacterial 

coating. TiO2/activated carbon nanocomposite was prepared and used as additive in the 

matrix of polyacrylic latexto achieve antibacterial and photocatalytic coating. UV–visible 

spectroscopy and FESEM were used to characterize the composition and structure of the 

nanocomposites and coatings. The polyacrylic coatings, prepared by the using of 1%w 

TiO2/activated carbon additive, showed better UV and visible light absorption and 

antibacterial properties than pristine commercial grade polyacrylic latex coating. According 

to the results, the modified polyacrylic coating containing with TiO2/activated carbon 

nanocomposite as additive, could prevent any growth of Gram positive bacteria species, And 

gram negative bacteria Salmonella in the immediate vicinity of the coating. Unmodified 

polyacrylic resin did not show any antibacterial property. 
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