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بررسی عملکرد ضد باکتریایی نانو ذرات اکسید آهن تثبیتشده با مواد زیستتخریبپذیر
لیگنوسلولزی

چکیده
امروزه با پیشرفت فناوری ،استفاده از کارتهای اعتباری بهطور چشمگیری افزایش
پیداکرده است .استفاده از این کارتها با دستگاههای عمومی سبب انتقال عوامل
بیماریزا میگردد .در این پژوهش ،با استفاده از مواد زیستتخریبپذیر لیگنوسلولزی
نانو کریستال سلولز و کربوکسیمتیل سلولز همراه نانوذرات اکسید آهن ،کاغذهای
مغناطیسی باقابلیت ضد باکتریایی تولید شدند و سپس عملکرد آن بر روی دو باکتری
اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس موردبررسی قرار گرفت .نتایج آزمون
مغناطیسی نشان داد که تمامی نمونهها خاصیت سوپر پارامغناطیس از خود نشان
دادند .باالترین مقدار اشباع مغناطیسی برابر ( 25 )emu/gمربوط به نمونه
نانومگنتیت ،سپس ( 15 )emu/gبرای نانو کامپوزیتهای مغناطیسی نانو کریستال
سلولز است .تأثیر ضد باکتریایی کاغذها بر دو باکتری گرم منفی اشرشیاکلی و گرم
مثبت استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بوده و سبب عدم رشد باکتریها شده است.
همچنین بزرگترین هاله عدم رشد ،در نمونههای کاغذ مغناطیسی پوشش دادهشده
با نانو کریستال سلولز و کربوکسیمتیل سلولز دیده شد.
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مقدمه
وسايل مورداستفاده بشر همواره به میکروارگانیسمهاي
متفاوتی آلوده میشوند و بهعنوان منبعی براي انتقال
بیماريها عمل میكنند [ .]1مطالعات متعدد نشان دادهاند
كه دستهاي انسان نقش مهمی در انتقال باكتريها و
ويروسها در محیط بیمارستانها و زندگی روزمره دارند.
بهسادگی میتوانند طیف وسیعی از ويروسها باكتريها را
در اثر تماس با سطوح آلوده انتقال دهند و موجب
گسترش عفونت و بیماري شوند [ 2،3و  .]4از مهمترين
ابزار عمومی مورداستفاده ،دستگاههاي خودپرداز و كارت-
هاي اعتباري هستند كه میتوانند سبب انتقال آلودگی به

ساير كاربران شوند [ .]5دستگاههاي خودپرداز ازجمله
وسايلی هستند كه در سطح جهان براي ارائه خدمات
بانکی به مردم ارائهشدهاند و افراد مختلف بهطور روزمره و
بهصورت وسیعی از آنها استفاده میكنند .همچنین
استفاده از كارتهاي اعتباري در سیستم تجارت و داد و
ستد امري متداول است [ .]6بر اساس آمار موجود ،سرعت
رشد اين خدمات بهگونهاي بوده كه در سال  1388تعداد
كارتهاي صادرشده توسط شبکه بانکی كشور ايران با
 45/5درصد رشد به بیش از يک كارت براي هر نفر و
تعداد دستگاههاي خودپرداز كشور با رشد  32/2درصدي
به  17133دستگاه رسید .در همین سال تعداد
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 1285000000تراكنش به وسیله دستگاههاي خودپرداز
انجام شد كه اين مقدار  77/5درصد تعداد كل تراكنش-
هاي الکترونیک انجامشده در شبکه بانکی كشور بوده است
[ 1و .]7درنتیجه كارتبانکی میتواند بهعنوان يکی از
منابع آلودگی به انواع میکروارگانیسمها محسوب شود.
تحقیقات متعددي در زمینه انتقال میکروارگانیسمهاي
مضر از طريق پول و كارتهاي اعتباري و همچنین
دستگاههاي عمومی انجامشده است ،بهطوري كه نتايج
بررسیهاي آزمايشگاهی نشان میدهد كه اين میکروبها
بهصورت انگل ،قارچها ،باكتري و حتی انواع مواد مخدر
میباشند ،بهعالوه خونهاي خشک شده آلوده به هپاتیت و
ايدز هم مشاهدهشده است [ .]8اين انتقال ،میتواند سبب
ايجاد بیماريهاي همهگیر شود .استفاده از فرآوردههاي
كاغذي در تمامی ابعاد زندگی مشهود است .برخی از
كاغذها با ويژگیهاي خاص مانند قابلیت مغناطیسی تولید
و استفاده میشوند .با استفاده از قابلیت مغناطیسی ،توان
ذخیره اطالعات در كاغذ ايجاد خواهد شد كه در تولید
كاغذهاي امنیتی ،اسکناس و كارتهاي اعتباري كاربرد
دارند [ .]9جداي از ويژگیهاي فیزيکی و مکانیکی
كاغذهاي مورداستفاده ،تمهیدات موردنیاز در خصوص
ويژگیهاي بهداشتی آنها نیز حائز اهمیت است .الیاف
همواره محیط مناسبی جهت رشد سريع میکروارگانیسمها
پديد میآورند .الیاف ضدمیکروبی قادرند عالوه بر مقاومت
در مقابل رشد سريع باكتري ،ويروس و قارچها امکان
كشتن آنها را نیز فراهم نمايند كه اين خواص از طريق
استانداردهاي آزمون كشت میکروبی در آزمايشگاههاي
میکروبیولوژي قابلارائه و اثبات است [ .]10كارتهاي
اعتباري و بانکی يکی از مهمترين كاغذهاي مورداستفاده
روزمره میباشند كه پتانسیل انتقال آلودگیهاي میکروبی
و بیماريها را دارند .با استفاده از نانوذرات مغناطیسی می-
توان كارتهاي اعتباري باقابلیت ضد میکروبی و همزمان
ذخیره اطالعات تولید كرد [ .]9همچنین با ايجاد قابلیت
ضد میکروبی از انتقال بیماري و همهگیري برخی از
بیماريها جلوگیري خواهد شد .پیشرفتهاي اخیر در
زمینه فناوري نانو بهويژه توانايی ساخت نانوذرات در
شکلها و اندازههاي مختلف منجر به ايجاد دستهي
وسیعی از عوامل ضدمیکروبی شده است .مواد در ابعاد نانو
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نسبت سطح به حجم بیشتري در مقايسه با ذرات بزرگتر
باهمان تركیب شیمیايی دارند و همین امر موجب میشود
تا از نظر زيستی فعالتر باشند .تركیبات ضدمیکروبی
غیرآلی بهويژه فلزات و اكسید آنها به دلیل توانايی تحمل
شرايط سخت فرآوري ازجمله دما و فشار باال ،موردتوجه
بسیاري از محققان قرارگرفتهاند [ .]11در سالهاي اخیر،
به دنبال موفقیت نانوذرات نقره بهعنوان يک عامل
ضدمیکروبی قوي و با درجۀ سمیت زياد براي بسیاري از
انواع سلولها و نیز موجودات ،رشد و توسعۀ ديگر نانوذرات
در حوزۀ شیمیدرمانی ضدمیکروبی در كانون توجه
بسیاري از دانشمندان جهان قرارگرفته است [.]12
مطالعات متعددي در زمینه ويژگی ضدمیکروبی در
نانوذرات فلزي انجام شد .يکی از نانوذرات داراي ويژگی
ضدمیکروبی ،نانواكسید آهن (نانومگنتیت) است كه با
توجه به ايمن بودن و عدم سمیت میتواند گزينه مناسبی
جهت جايگزينی نانوذرات نقره باشد [ .]13از مهمترين
ويژگیهاي نانوذرات اكسید آهن ،ويژگیهاي مغناطیسی
مناسب ،سمیت اندک ،سازگاري زيستی باال و سهولت
نسبی سنتز آن نسبت به نانوذرات ديگر است [.]14
گزارشهاي متعددي مبنی بر اثرات ضدمیکروبی اين
نانوذرات علیه باكتريهاي گرم منفی (باكتريهايی كه
غشاي خارجی دارند و پس از رنگآمیزي ،رنگ را نگه
نمیدارند) و گرم مثبت (باكتريهايی كه غشاي خارجی
ندارند و پس از رنگآمیزي ،رنگی باقی میمانند) و قارچها
وجود دارد .مکانیسمهاي ضدمیکروبی بسیار متنوع بوده و
شامل جلوگیري از ساخت ديواره سلولی ،تخريب ديواره
سلول ،مسموم كردن سلول ،متوقف كردن فعالیت آنزيمی
و تخريب غشا سلول هستند [ .]15نانوذرات اكسیدآهن از
نظر فیزيکی – شیمیايی بسیار ناپايدار هستند .اين
تركیبات در برابر اكسیژن هوا به سرعت اكسیدشده و به
ماگمايت تبديل میشوند [ .]16اين ذرات به دلیل داشتن
ويژگی مغناطیسی و آبگريزي از نظر كلوئیدي در محیط-
هاي آبی بسیار ناپايدارند و همچنین بهصورت برهنه (بدون
پوشش سطحی) داراي مقداري سمیت براي سلولها
هستند [ .]17بنابراين ،براي استفاده از اين نانوذرات الزم
است تا سطح آنها با تركیبات آبدوست و زيست سازگار
پوشش دهی شود تا از تجمع آنها جلوگیري كرده و موجب
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سازگاري زيستی و پايداري آنها شود .ظهور فناوريهاي
سبز ،روشهاي جديدي جهت پايدار كردن اين نانوذرات
فراهم كرد .بسپارهاي زيستی مانند الیاف ،نانو كريستال
سلولز و كربوكسیمتیل سلولز با توجه به دسترس بودن
آنها ،هزينه كم و ايمنی محیطزيست ،گزينهي مناسبی
جهت پوشش دهی و ايجاد پايداري در نانوذرات
مغناطیسی اكسید آهن میباشند [ .]18به نظر میرسد
مطالعه در زمینه تولید كارتهاي اعتباري با ويژگی ضد
میکروبی و درعینحال داراي قابلیت القا و ذخیره اطالعات
با كمترين هزينه ممکن امري ضروري است .لذا در اين
پژوهش تولید كاغذهايی باقابلیت مغناطیسی و همزمان
داراي خاصیت میکروبكشی موردبررسی قرار گرفت .نانو
كامپوزيتهاي مغناطیسی با سه ماده نانو كريستال سلولز،
كربوكسیمتیل سلولز و الیاف تولید و باهم مقايسه شدند.
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آمونیوم تا رسیدن به  pHحدود  11طی همزدن پیوسته،
در دماي  40درجه سانتیگراد اضافه شد .مخلوط به مدت
 30دقیقه تحت هم زدن پیوسته قرار گرفت .پس از
مدتزمان تیمار ،رسوب حاصل تا رسیدن به  pHخنثی با
آب مقطر شستشو داده شد [.]19
آمادهسازی نمونههای کاغذ مغناطیسی
آمادهسازی نشاسته کاتیونی
مقدار نشاسته كاتیونی  2درصد بر مبناي وزن خشک
كاغذ به  100میلیلیتر آب مقطر افزوده و در دماي 90
درجه سانتیگراد و به مدت  30دقیقه تحت همزدن
پیوسته قرار داده شد .پس از طی زمان آزمايش100 ،
میلیلیتر آب همدما به محلول اضافه شد.
آمادهسازی کاغذهای دستساز

مواد و روشها
مواد
خمیر كرافت الیاف بلند و نشاسته كاتیونی از كارخانه
چوب و كاغذ مازندران ،نانو كريستال سلولز از شركت نانو
نوين بسپار ،كلريد آهن چهار آبه ) ،(Fecl2.4H2Oكلريد
آهن شش آبه ) ،(Fecl3.6H2Oهیدروكسید آمونیوم
) ،(NH4OHكربوكسیمتیل سلولز ) (CH2-COOHاز
شركت برند مرک تهیه شد.

براي آمادهسازي كاغذ دستساز حاصل از الیاف
مغناطیسی ،نشاسته كاتیونی با الیاف مخلوط شده و به
مدت  15دقیقه در دماي اتاق و با سرعت  150دور بر
دقیقه هم زده شد .سپس كاغذ دستساز با وزن پايه 120
گرم بر مترمربع مطابق با استاندارد  T205,om 88آيیننامه
 TAPPIبا استفاده از الیاف مغناطیس شده ساخته شد.
پوششدهی کاغذ با نانو کامپوزیت مغناطیسی
تهیهشده

روشها
سنتز نانومگنتیت
نانومگنتیت از تركیب كلريد آهن چهار آّبه ( 0/5گرم)،
كلريد آهن شش آبه ( 1گرم) در  200میلی لیتر
سوسپانسیون آبی و در اتمسفر نیتروژن تولید شد [.]19

ابتدا كاغذهاي دستساز با وزن پايه  120گرم بر
مترمربع و با استفاده از الیاف بلند كرافت ساخته شد.
سپس محلول پوشش دهی با غلظت  2درصد از تركیب
يک گرم نانو كامپوزيت مغناطیسی با آب ديونیزه تهیه شد.
كاغذ آمادهشده روي يک صفحه و بین دو حلقه ثابتشده،
سپس كاغذ با محلول پوشش دهی آغشته شد.

سنتز الیاف و نانو کامپوزیتهای مغناطیسی
جهت تولید نانو كامپوزيت مغناطیسی از نانو كريستال
سلولز ،كربوكسیمتیل سلولز و الیاف ،كلريد آهن چهارآّبه
( 0/5گرم) و كلريد آهن شش آبه ( 1گرم) در  200میلی
لیتر سوسپانسیون آبی حاوي نانو كريستال سلولز،
كربوكسیمتیل سلولز و الیاف  1/5درصد وزنی ( )wt%و
در حضور اتمسفر نیتروژن مخلوط شدند ،هیدروكسید

آزمون نمونهها
میکروسکوپ نیروی اتمی
براي تعیین اندازه نانوذرات مغناطیسی تهیهشده در
اين تحقیق از میکروسکوپ نیروي اتمی مدل
 Easyscan2Flexساخت سوئیس استفاده شد.
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میکروسکوپ الکترونی روبشی
براي بررسی مورفولوژي سطح نمونههاي مغناطیسی
آمادهشده ،از میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل SEC-
 SNE-4500ساخت كره جنوبی استفاده شد.
پراش اشعه ایکس
نمونههاي تولیدشده بهوسیله پراش پرتوايکس ،با
دستگاه  XRD Instrumentمدل  X'Pert MPDشركت
فیلیپس ساخت كشور هلند با ولتاژ  40كیلووات و 30
میلیآمپر موردبررسی قرار گرفت .همچنین زاويه دو تتا
مورداندازهگیري بین  5 -110بوده است.
خواص مغناطیسی
ويژگیهاي مغناطیسی نمونهها با دستگاه
مغناطیسسنج ارتعاشی ( )VSMساخت شركت كوير و با
میدان مغناطیسی اعمالشده  10000±اورستد انجام شد.
آزمون ضد باکتری
در اين تحقیق سويه استاندارد باكتريهاي اشرشیاكلی
و استافیلوكوكوس اورئوس بهعنوان میکروارگانیسم مدل
براي نشان دادن خاصیت ضد باكتري نانوذرات اكسید آهن
استفاده شد .مواد مورداستفاده در اين آزمايش شامل،
نمونه نانو اكسید آهن ،الیاف تیمار شده با نانو اكسید آهن،
نانو كامپوزيت مغناطیسی نانو كريستال سلولز و
كربوكسیمتیل سلولز و الیاف پوشش دهی شده با نانو
كامپوزيتهاي مغناطیسی كربوكسیمتیل سلولز و نانو
كريستال سلولز میباشند .ابتدا محیط كشت مولر هینتون

آگار در پتري ديشهاي استريل شده آماده شد .سپس
بهوسیلهي باكتريهاي اشرشیاكلی و استافیلوكوكوس
اورئوس محیط كشت آغشته شده و درنهايت نمونهها به
قطر يک سانتیمتر از كاغذهاي ساختهشده تهیه و به
روش ديسکگذاري به محیط كشت اضافه شد .محیط
كشت آمادهشده در دماي  37درجه سانتیگراد و به مدت
 48ساعت رشد داده شد.

نتایج
اشباع مغناطیسی نمونهها
نتايج حاصل از بررسی ويژگی مغناطیسی نمونههاي
نانومگنتیت ( ،)NMنانو كامپوزيت مغناطیسی نانو
كريستال سلولز ( )MNCCو كربوكسیمتیل سلولز
( )MCMCبا میدان مغناطیسی اعمالشده بین 0-10000
اورستد در تصوير  1نشان دادهشده است .میزان اشباع
مغناطیسی در نمونههاي نانومگنتیت ،نانو كامپوزيت
مغناطیسی نانو كريستال سلولز و كربوكسیمتیل سلولز به
ترتیب حدود ( 15 ،22 )emu/gو  5بوده است .همانطور
كه مقادير اشباع مغناطیسی نشان میدهد ،نمونه نانو
كريستال سلولز اشباع مغناطیسی بااليی از خود نشان داد،
اين مقدار میتواند به دلیل ساختار نانو و گروههاي فعال
سطحی در نانو كريستال سلولز باشد كه سبب افزايش
واكنشپذيري و درنتیجه پیوندهاي بیشتر و افزايش
ماندگاري نمکهاي آهن باشد [ .]20وادارندگی اجباري در
هر سه نمونه صفر بود و همچنین پسماند مغناطیسی در
نمونهها مشاهده نشد كه نشاندهندهي خاصیت سوپر
پارامغناطیس در نمونههاي تولیدشده است [.]21
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شکل  – 1اشباع مغناطیسی نمونههای نانومگنتیت ( ،)NMنانو کامپوزیت مغناطیسی نانو کریستال سلولز ( )MNCCو کربوکسیمتیل
سلولز ()MCMC

همچنین نتايج حاصل از بررسی ويژگی مغناطیسی
نمونههاي كاغذ مغناطیسی با سنتز درجا ( ،)NMPكاغذ
پوشش دادهشده با نانو كامپوزيت مغناطیسی نانو كريستال
سلولز ( )MNCC/Pو كربوكسیمتیل سلولز ()MCMC/P
در تصوير  2نشان دادهشده است .میزان اشباع مغناطیسی
در نمونههاي كاغذ مغناطیسی ،كاغذ پوشش دادهشده با

نانو كامپوزيت مغناطیسی نانو كريستال سلولز و
كربوكسیمتیل سلولز به ترتیب حدود ( 11 ،7 )emu/gو
 3/5بوده است .همانطور كه مشاهده میشود ،نمونههاي
مغناطیسی پس از آغشته سازي با الیاف ،اشباع مغناطیسی
كمتري نشان دادند .وادارندگی اجباري در هر سه نمونه
صفر و نمونهها خاصیت سوپر پارامغناطیس نشان دادند.


شکل –2اشباع مغناطیسی نمونههای کاغذ مغناطیسی با سنتز درجا ( ،)NMPکاغذ پوشش دادهشده با نانو کامپوزیت مغناطیسی نانو
کریستال سلولز ( )MNCC/Pو کربوکسیمتیل سلولز ()MCMC/P
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پراش اشعه ایکس
نمودارهاي پراش اشعه ايکس براي نمونههاي
نانومگنتیت ( ،)NMنانو كامپوزيت مغناطیسی نانو
كريستال سلولز ( )MNCCو كربوكسیمتیل سلولز
( )MCMCدر شکل  3نشان دادهشده است .الگوي پراش
نشان داد كه در نمونهها ناخالصی وجود نداشته و داراي
فاز خالص ماده نانومگنتیت میباشند .مهمترين پیکهاي

موجود در نمودار كه نشاندهنده ذرات نانومگنتیت هستند
شامل پیکهاي با زاويه حدود  67 ،63 ،50 ،41 ،35و 74
درجه هستند .اين پیکهاي اصلی نشاندهنده نانومگنتیت
هستند [ .]22همچنین پیک مشاهدهشده در زاويه دو تتا
برابر  ،21نشاندهنده ماده سلولزي در نانو كريستال سلولز
و كربوكسیمتیل سلولز است [.]19

شکل  – 3پراش اشعه ایکس نمونههای نانومگنتیت ( ،)NMنانو کامپوزیت مغناطیسی نانو کریستال سلولز ( )MNCCو کربوکسیمتیل
سلولز ()MCMC

نمودارهاي پراش اشعه ايکس براي نمونههاي كاغذ
مغناطیسی با سنتز درجا ( ،)NMPكاغذ پوشش دادهشده
با نانو كامپوزيت مغناطیسی نانو كريستال سلولز

( )MNCC/Pو كربوكسیمتیل سلولز ( )MCMC/Pدر
شکل  4نشان دادهشده است.

شکل  –4الگوی پراش اشعه ایکس نمونههای الیاف ( ،)Fiberکاغذ مغناطیسی با سنتز درجا ( ،)NMPکاغذ پوشش دادهشده با نانو
کامپوزیت مغناطیسی نانو کریستال سلولز ( )MNCC/Pو کربوکسیمتیل سلولز ()MCMC/P
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طیف پراش اشعه ايکس مربوط به كاغذ پوشش
دادهشده با كامپوزيت مغناطیسی نانو كريستال سلولز را
نشان میدهد .الگوي پراش اشعه ايکس در نمونه كاغذ
مغناطیسی ،پیکها در زواياي  2تتاي حدود ،19 ،18 ،17
 63 ،50 ،41 ،35 ،26و  74قابلمشاهده است كه اين
پیکها مربوط به نانومگنتیت و سلولز میباشند [ 19و
.]21
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بررسی میکروسکوپی
براي تعیین اندازه نانومگنتیت تولیدشده از دستگاه
میکروسکوپ نیروي اتمی استفاده شد .تصوير سه بعدي و
نمودار توزيع اندازه نانوذرات تولیدشده در شکل  5آورده
شده است .اين نمودار نشان میدهد كه متوسط اندازه
نانوذرات مگنتیت تولیدشده  18/5نانومتر بوده است.

شکل  –5تصویر سه بعدی میکروسکوپ نیروی اتمی و نمودار توزیع اندازه ذرات نمونههای نانومگنتیت

مورفولوژي سطحی نمونههاي تولیدشده به وسیله
تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شد .شکل 6
تصوير میکروسکوپی نمونهها را نشان میدهد .نانوذرات
مگنتیت داراي ساختار يکنواخت مکعبی شکل هستند.
شکلگیري اين ساختار به دلیل تجمع ذرات باهم است.
ذرات نانومگنتیت به دلیل جاذبه قوي بین ذرات ،نیروي

واندروالس و انرژي سطحی باال تمايل به تجمع دارند
[ .]23تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی كاغذ پوشش
دادهشده با كامپوزيتهاي مغناطیسی نشان داد كه
كامپوزيت ،عالوه بر سطح الیاف تا حدود زيادي در خلل و
فرج كاغذ نفوذ كرده است و اتصال مکانیکی اليه پوشش و
الیاف كاغذ قابلمشاهده میباشد.
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شکل  –6تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونههای نانومگنتیت (الف) ،نانو کامپوزیت مغناطیسی نانو کریستال سلولز (ب)،
کربوکسیمتیل سلولز (ج) ،کاغذ مغناطیسی با سنتز درجا (د) ،کاغذ پوشش دادهشده با نانو کامپوزیت مغناطیسی نانو کریستال سلولز
(ه) و کربوکسیمتیل سلولز (خ)

آزمون ضد باکتریایی
تصوير  7واكنش باكتريهاي اشرشیاكالي و
استافیلوس كوكوس اورئوس كشتشده نسبت به نمونه
كاغذ شاهد ،نانومگنتیت سنتز شده و كامپوزيتهاي

مغناطیسی نانو كريستال سلولز و كربوكسیمتیل سلولز را
نشان میدهد .نتايج نشان میدهد كه نانومگنتیت مانع
رشد باكتريهاي گرم منفی اشرشیاكالي و گرم مثبت
استافیلوس كوكوس اورئوس كشتشده گرديده است و
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هاله عدم رشد در اطراف نمونهها تشکیلشده است.
بهطوركلی مکانیسمهاي مؤثر در غیرفعال میکروارگانیسمها
توسط نانوذرات مگنتیت آسیب به ديواره سلولی ،اختالل
عملکرد آنزيمی سلولها و تولید گونههاي اكسیژن فعال
( )ROSاست [ .]14همچنین اندازه بسیار ريز ذرات ،آزاد
شدن يونهاي آهن و ايجاد جاذبه الکترواستاتیک بین
نانوذرات مگنتیت و میکروب بیماريزا ازجمله ديگر
مکانیسمها میباشد [ 12و  .]24در اين تحقیق نیز يون-
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هاي فلزي رها شده از سطح نانوذرات مگنتیت به دلیل
مکانیسمهاي فوق الشاره ،مانع رشد باكتريهاي
اشرشیاكلی و استافیلو گرديدند .قطر هاله عدم رشد اندازه-
گیري شده براي باكتري استافیلوكوكوس و اشرشیاكلی به
ترتیب  17و  13میلیمتر بود .اثر ضد باكتريايی نانوذرات
مگنتیت علیه باكتري گرم مثبت در مقايسه با گرم منفی
بیشتر بوده است)1397( Mashjoor and Yousefzadi .
نیز نتیجه مشابهی مشاهده نمودند [.]12

شکل  –7تصاویر آزمون ضد باکتریایی نمونههای شاهد با باکتری اکالی (الف) و استافیلو (ب) ،نانومگنتیت با اکالی (پ) و استافیلو (ج)،
نانو کامپوزیت مغناطیسی نانو کریستال سلولز با اکالی (خ) و استافیلو (ح) ،کربوکسیمتیل سلولز با اکالی (ذ) و استافیلو (د)

نتايج آزمون ضد باكتريايی نمونه كامپوزيت مغناطیسی
نانو كريستال سلولز نسبت به دو باكتري اشرشیاكالي و
استافیلوس كوكوس اورئوس نشان میدهد كه نمونه
تهیهشده مانع رشد باكتريهاي گرم منفی اشرشیاكالي و
گرم مثبت استافیلوس كوكوس اورئوس كشتشده گرديده
است و هاله عدم رشد در اطراف نمونهها تشکیلشده است.
قطر هاله عدم رشد اندازهگیري شده براي باكتري
استافیلوكوكوس و اشرشیاكلی به ترتیب  11و  10میلی-
متر بود .اثر ضد باكتريايی نانوذرات مگنتیت علیه باكتري
گرم مثبت در مقايسه با گرم منفی بیشتر بوده است.
همانطور كه اشاره شد ،مکانیسم احتمالی ضد باكتريايی

نانوذرات مگنتیت میتواند ناشی از يک برهمكنش
الکترواستاتیک بین ذرات نانومگنتیت و باكتري باشد .در
اين برهمكنش يونهاي آهن با گروههاي تیولی پروتئین-
هاي غشايی باكتري واكنش داده و سبب اكسیداسیون
غشا میشوند [ .]25اين امر پتانسیل نانوذرات را براي
ايجاد واكنشهاي استرس اكسیداتیو (واكنشهايی كه
سبب عدم تعادل بین فرآيند اكسیداسیون و احیا در
ارگانیسمها میشوند) و تولید گونههاي فعال اكسیژن،
افزايش میدهد .درنهايت كل اين فرايند سبب برهم زدن
عملکرد ،تجزيۀ سلول و مرگ میکروارگانیسم میشود [25
و  .]26همچنین نتايج آزمون ضد باكتريايی كامپوزيت
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مغناطیسی كربوكسیمتیل سلولز نشان میدهد كه نمونه
تهیهشده مانع رشد باكتريهاي گرم منفی اشرشیاكالي و
گرم مثبت استافیلوس كوكوس اورئوس كشتشده گرديده
است و هاله عدم رشد در اطراف نمونهها تشکیلشده است.
قطر هاله عدم رشد اندازهگیري شده براي باكتري
استافیلوكوكوس و اشرشیاكلی به ترتیب  14و  11میلی-
متر بود .اثر ضد باكتريايی نانوذرات مگنتیت علیه باكتري
گرم مثبت در مقايسه با گرم منفی بیشتر بوده است.
تصوير  8واكنش باكتريهاي اشرشیاكالي و
استافیلوس كوكوس اورئوس كشتشده نسبت به نمونه
كاغذ مغناطیسی با سنتز درجا و كاغذهاي پوشش
دادهشده با كامپوزيتهاي مغناطیسی نانو كريستال سلولز
و كربوكسیمتیل سلولز را نشان میدهد .نتايج واكنش
باكتريهاي اشرشیاكالي و استافیلوس كوكوس اورئوس
كشتشده نسبت به نمونه كاغذ مغناطیسی نشان میدهد
كه نمونه تهیهشده مانع رشد باكتريهاي گرم منفی
اشرشیاكالي و گرم مثبت استافیلوس كوكوس اورئوس
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كشتشده گرديده است و هاله عدم رشد در اطراف نمونه-
ها تشکیلشده است .قطر هاله عدم رشد اندازهگیري شده
براي باكتري استافیلوكوكوس و اشرشیاكلی برابر 20
میلیمتر بوده و نمونهها اثر ضد باكتريايی يکسانی علیه
باكتري گرم مثبت و گرم منفی نشان دادند .همچنین
نتايج واكنش باكتريهاي اشرشیاكالي و استافیلوس
كوكوس اورئوس كشتشده نسبت به نمونه كاغذ پوشش
دادهشده با كامپوزيت مغناطیسی نانو كريستال سلولز
نشان میدهد كه نمونه تهیهشده مانع رشد باكتريهاي
گرم منفی اشرشیاكالي و گرم مثبت استافیلوس كوكوس
اورئوس كشتشده گرديده است و هاله عدم رشد در
اطراف نمونهها تشکیلشده است .قطر هاله عدم رشد
اندازهگیري شده براي باكتري استافیلوكوكوس و
اشرشیاكلی به ترتیب  23و  22میلیمتر بود .اثر ضد
باكتريايی نانوذرات مگنتیت علیه باكتري گرم مثبت در
مقايسه با گرم منفی بیشتر بوده است.

شکل  –8تصاویر آزمون ضد باکتریایی نمونههای کاغذ مغناطیسی با باکتری اکالی (الف) و استافیلو (ب) ،کاغذ پوشش دادهشده با
نانو کامپوزیت مغناطیسی نانو کریستال سلولز با اکالی (پ) و استافیلو (ج) ،کربوکسیمتیل سلولز با اکالی (ح) و استافیلو (خ)
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نتايج واكنش باكتريهاي اشرشیاكالي و استافیلوس
كوكوس اورئوس كشتشده نسبت به نمونه كاغذ پوشش
دادهشده با كامپوزيت مغناطیسی كربوكسیمتیل سلولز
نشان میدهد كه نمونه تهیهشده مانع رشد باكتريهاي
گرم منفی اشرشیاكالي و گرم مثبت استافیلوس كوكوس
اورئوس كشتشده گرديده است و هاله عدم رشد در
اطراف نمونهها تشکیلشده است .قطر هاله عدم رشد
اندازهگیري شده براي باكتري استافیلوكوكوس و
اشرشیاكلی به ترتیب  23و  22میلیمتر بود .اثر ضد
باكتريايی نانوذرات مگنتیت علیه باكتري گرم مثبت در
مقايسه با گرم منفی بیشتر بوده است.

نتیجهگیری
هدف از اين تحقیق ،ايجاد و بررسی ويژگی مغناطیسی
در كاغذ با چند روش متفاوت و سپس استفاده از
كاغذهاي تولیدشده جهت بررسی ويژگی ضد باكتريايی
است .در ابتدا نانومگنتیت تولید شد .در مرحله بعد دو نانو
كامپوزيت مغناطیسی با سنتز درجا نانو كريستال سلولز،
كربوكسیمتیل سلولز و نمکهاي آهن تولید شد و سپس
نانو كامپوزيتهاي تهیهشده روي كاغذ پوشش دهی شدند.
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در فاز دوم الیاف مغناطیسی با روش سنتز درجاي الیاف و
نمکهاي آهن تولید و سپس كاغذ دستساز تهیه شد.
ويژگیهاي مغناطیسی كاغذهاي ساختهشده بهوسیله
آزمون مغناطیسسنج ارتعاشی نمونه موردبررسی قرار
گرفت .نتايج آزمون مغناطیسی نشان داد كه نانو
كامپوزيتها و الیاف مغناطیسی با موفقیت آمادهسازي
شدند و تمامی نمونهها خاصیت سوپر پارامغناطیس از خود
نشان دادند .باالترين مقدار اشباع مغناطیسی در نانو
كامپوزيتهاي مغناطیسی نانو كريستال سلولز مشاهده
شد .نتايج آزمون آنتیباكتريال علیه دو باكتري
اشرشیاكالي و استافیلوكوكوس اورئوس حاكی از واكنش
مناسب نمونههاي تهیهشده در برابر دو باكتري بوده است.
عملکرد ضد باكتريايی نمونهها نسبت به باكتري
استافیلوكوكوس اورئوس بهتر بوده و هاله عدم رشد
بزرگتري نسبت به باكتري اشرشیاكلی در اطراف نمونهها
مشاهده شد .قطر هاله عدم رشد باكتريها در نمونههاي
كاغذ مغناطیسی بیشتر از نمونههاي كامپوزيت مغناطیسی
بوده و همچنین بزرگترين هاله عدم رشد ،در نمونههاي
كاغذ مغناطیسی پوشش دادهشده با نانو كريستال سلولز و
كربوكسیمتیل سلولز ديده شد.
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Evaluation of antibacterial performance of iron oxide nanoparticles stabilized by
biodegradable lignocellulosic materials

Abstract
Today, the use of credit cards has increased dramatically due
to the advance in technology. The use of credit cards with
public devices causes the transmission of pathogens. In this
study, antibacterial papers were produced by biodegradable
materials of lignocellulose such as nanocrystalline cellulose
and carboxymethyl cellulose with iron oxide nanoparticles.
Magnetic papers were produced with antibacterial properties
and their performance was investigated on Escherichia coli
and Staphylococcus aureus. The results of the magnetic test
demonstrated that superparamagnetic properties in all
samples. Nano magnetite with 25 (emu/g) showed the highest
magnetic saturation as well as magnetic nanocrystalline
cellulose with 15 (emu/g). The antibacterial action of the
papers on the gram-negative bacteria Escherichia coli and
gram-positive Staphylococcus aureus was appropriate and had
prevented effect on bacteria. Moreover, the coated papers
with magnetic nanocrystalline cellulose and carboxymethyl
cellulose nanocomposites showed the highest bacterial
inhibition area.
Keywords: Magnetic paper, Magnetic nanocomposite,
Nanocrystalline
cellulose,
Carboxymethyl
cellulose,
Antibacterial.
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