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مقاله پژوهشی

تهیه نانوالیاف کامپوزیتي زیستسازگار پلي وینیل الكل حاوی
عصاره درمنه کوهي با خواص آنتيباکتریال مطلوب
ویدا نظامآبادی ،1محمدرضا اخگر* ،1،بتول تهاميپور 2و پیمان

رجایي3

 -1گروه شیمی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
 -2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان ،ایران
 -3گروه میکروبیولوژی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1398/12/15 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1399/02/11 :تاریخ پذیرش قطعي1399/03/20 :

چكیده
در این مطالعه ،نانوالیاف کامپوزیتی زیستسازگار و زیستتخریب پذیر با خواص موثر با استتااده از پلتی ویلیتل الکتل و ع تاره گونته گیتاهی
درمله کوهی ( )Artemisia aucheriسلتز شد .همچلین ،تاثیر مقادیر مختلف ع اره گیتاه روی ختواص نانوالیتاف بررستی گردیتد .ترکیبتا
شیمیایی ع اره گیاه به روش کروماتوگرافی گازی و طیفسلجی جرمی شلاسایی شدند .نتایج ت اویر میکروستکو الکترونتی روبشتی نشتان
داد که نانوالیاف دارای الیافی با مورفولوژی شبکهای ،سطح یکلواخت و همچلین توزیع قطری همگن بطور متوسط  8۰تا  11۰ nmمیباشلد .بته
ملظور بررسی فعالیت ضدباکتریایی این نانوساختارها از باکتریهای گرم ملای وگرم مثبت استااده شدکه تستتهتای میکروبتی آنهتا بته روش
دیسک و محیط آگار بررسی گردید .در نتیجه ،قطر هاله عدم رشد (سلجش اثر آنتیبیوتیک یا سایر عوامل آنتیباکتریالی برای ممانعت از رشد
باکتری است) ع اره گیاه 1۰ ،تا  11میلیمتر و قطر هاله عدم رشد نانوالیاف آن  5تا  6میلی متتر در برابتر دو بتاکتری گترم ملاتی اشریشتیا کلتی
( )Escherichia coliو گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس ( )Staphylococcus aureusگزارش شد .ترکیبا بالقوه نانوالیاف کامپوزیتی
در این مطالعه ،آن را در مقابل هر دو باکتری گرم مثبت و گرم ملای مقاوم ستاخته کته ایتن موضتوا نشتاندهلتده پتانستیل قتوی ع تاره بترای
فعالیتهای آنتیباکتریالی و جایگزین شدن با مواد دارویی و شیمیایی است.
واژههای کلیدی :عصاره گیاهي ،درمنه کوهي ،نانوالیاف کامپوزیتي ،ترکیبات زیستسازگار ،فعالیت ضدباکتریایي.

 -1مقدمه

ایجاد خواص جدیدی در مواد میگردد .ایتن فلتاوری جدیتد
کاربردهای بسیاری در حوزههای مختلتف از جملته اتذا ،]1

نانوفلتتاوری ،توانملتتدی تولیتتد متتواد ،ابزارهتتا و سیستتت هتتای
جدیدی است که با کلترل کردن مولکولها و اتت هتا ،باعت

دارو  ،]2،3تشخیص پزشکی  ،]۴،5بیوفلتاوری ،الکترونیتک
 ،]6،7کتتتامپیوتر ،ارتباطتتتا

* عهدهدار مكاتبات :محمدرضا اخگر
نشاني :کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،دانشکده علوم ،گروه شیمی
تلفن ،۰3۴-31321338 :دورنگار ،۰3۴-3321۰۰51 :پست الكترونیكيm_akhgar2000@yahoo.com :

 ]8،9حمتتتل و نقتتتل ،]1۰،11
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انتترژی ،محتتیط زیستتت  ،]12،13متتواد ،هوافضتتا  ]1۴،15و

بررسیها نشان میدهد که استااده از ع تارههتای گیتاهی در

املیت ملی دارد .کاربردهتای وستیع ایتن عروته و پیامتدهای

کلترل باکتریهتای عامتل فستاد و بیمتاریزا و افتزایش طتول

اجتماعی ،سیاسی و حقوقی آن ،این فلاوری را به علوان یتک

مد نگ داری اذاها بسیار موثر است .این ع ارهها بر طیف

زمیلتته فرارشتتتهای مطتترن نمتتوده استتت  .]16-19محتتدوده

وسیعی از باکتریهای گرم مثبت و گرم ملای تتاثیر دارنتد .از

نانوساختاری این فلاوری شتامل طیتف وستیعی از نتانو،را ،

جمله باکتری های گرم ملای میتوان به باکتری اشریشیا کلتی

نانوالیاف و نانوپوششها میباشد.

اشاره کرد .این بتاکتری یتک باستیل گترم ملاتی و متحتر

نانوالیاف ساختارهایی یک بعدی هستتلد کته تل تا یتک بعتد،

استت .ایتتن بتتاکتری متتیتوانتد هت در شتترایط هتتوازی و هت

خارج از محدوده نانو دارنتد .ایتن ترکیبتا بته دلیتل داشتتن

بیهوازی رشد کلد که در شرایط بیهوازی ،مخلتوطی مانلتد

ویژگیهای ملح رباردی همچون متخلختل بتودن ،مستاحت

الکتتتا  ،سوکستتیلا  ،اتتتانول و دیاکستتید کتتربن را تولیتتد

سطح باال ،ختواص مکتانیکی و شتیمیایی مطلتو و پایتداری

میکلد .رشد ب یله باکتری در دمای  37 °Cاست اما تتا دمتای

گرمایی زیتاد در زمیلته هتای گونتاگون پزشتکی ،م لدستی و

 ۴9 °Cرا نیتز تحمتل کترده و بته رشتد ختود ادامته متیدهتد.

محیط زیست دارای کاربرد می باشلد .متداولترین مسیر برای

اشریشیا کلی بطور شایع در روده جتانوران ختونگترم وجتود

تولید نانوالیاف ،فرآیلد الکتروریسی می باشد .بدون شک این

دارد .بعضی از سویههای اشریشیا کلتی ،بتیآزار هستتلد .ایتن

مسیر ،موثر و سازگار با محیط زیست استت کته قابتل کلتترل

سویههای بیآزار در تولید ویتامین  Kنقش دارند و از استقرار

بوده و با استااده از پلیمرهتای مترتبط و بتا اهتداف کتاربردی

بتتاکتریهتتای بیمتتاریزا در روده جلتتوگیری متتیکللتتد .ایتتن

مورد استااده قرار میگیرد .]2۰-25

باکتری از یتک فترد بته فترد دیگتر ملتقتل متیشتود و عامتل

پلی ویلیل الکل یک پلیمر سلتزی محلتول در آ استت و بته

بستتیاری از اس ت ال و استتتارا هتتای ناشتتی از مستتمومیتهتتای

وتتور پتتودر ستتاید رنتته نستتبت بتته ستتایر پلیمرهتتا دارای

اتذایی و همچلتین عاونتتتهتای ادراری استتت .بته طتتورکلی

ویژگیهای متمایزی می باشد .این پلیمر که بته  PVAمشت ور

باکتری های گرم ملای به دلیل دارا بودن لیپوپلی ستاکارید در

است دارای خواص مختلای میباشد که م مترین آن ا تجزیته

اشا خارجی خود ،تا حد زیادی مقاومتر هستلد .]3۴

بیولوژیکی است  .]26-28ایتن پلیمتر زیستتستازگار و آ

استافیلوکوکوس اورئوس از جملته بتاکتریهتای گترم مثبتت

دوستتت دارای ویژگتتیهتتایی همچتتون پایتتداری شتتیمیایی،

می باشد کته نته تل تا بتیهتوازی استت بلکته م متترین گونته

مکتتتتانیکی و گرمتتتتایی ملاستتتتب ،استتتتتحکام کششتتتتی و

استافیلوکو

انعطافپذیری بسیار خو است .پلیویلیل الکل میتوانتد در

به این باکتری ،استافیلوکو

حالل آبی ،شکل ژل مانلد به خود بگیرد .به همین دلیتل ایتن

در زبان التین به معلای طالیی است .این باکتری ممکن استت

ترکیب سلتزی ،کاربردهایی در فراوردههای پزشکی ،آرایشی

به شکل فلور عادی پوست یا بیلی وجود داشته باشد .این طور

ب داشتی ،مواد اذایی ،دارویی و ولایع بستهبلتدی دارد .]29

تخمین زده میشود که  2۰درود از مردم به متد طتوالنی،

عالوه بر این ،مقاومت بسیار خو شیمیایی و خواص فیزیکی

میتوانلد ناقل این باکتری باشلد .استتافیلوکوکوس اورئتوس،

کتاربرد بستیار وستیع ایتن ترکیتب در

یکی از موفقترین باکتریهای بیماریزا است .این باکتری بته

ولعت شده استت .از کاربردهتای م ت پلتیویلیتل الکتل در

دلیل تولید رنگدانه طالیی کارتلوئیدی به نتام استتافیلوزانتین،

زمیلههای ولعتی میتتوان بته وتلایع نستاجی ،بستبستازی،

کللی های زرد رنگی را ایجاد متینمایتد کته ایتن پیگمتان در

کلوئیدهای محافظت کللده برای پلیمریزاستیون امولستیونی و

بیماریزایی نقش دارد ،زیرا به علوان ماده آنتیاکسیدان عمل

ت یه پلیویلیل بوتیرال و روکش کااذ اشاره کرد .]3۰-33

کرده و موجب در امان ماندن باکتری در برابتر رادیکتالهتای

پلی ویلیل الکتل باعت

از نظر پزشکی محسو میشود .گاهی اوقا
طالیی نیز میگویلتد .اورئتوس
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آزاد اکستتیژن متتیشتتود .رادیکتتالهتتای آزاد اکستتیژن توستتط

ش بازی و ب رامی در سال  2۰19نانوالیافی حتاوی عستل التی

سیستتت ایملتتی بتترای کشتتتن بتتاکتریهتتا تولیتتد متتیشتتوند.

شده با ع ارههای گیاهی و ترکیبا ضدباکتریایی مانلد سیر،

استافیلوکوکوس اورئوس ،گستره وسیعی از عاونتهای ساده

نعلا و قارچ خوراکی تولید کردند که ایتن نانوالیتاف توانتایی

و جوشها تا بیماری های ت دیتد کللتده

ترمی و بازسازی بافتهای آسیب دیده پوست و استتخوان را

پوستی مانلد کور

زندگی مانلد مللژیت را ایجاد میکلد .]3۴

به علوان یک داروی مؤثر داشتلد .]۴1

خواص ضدمیکروبی ع ارهها عمدتا به ترکیبا فللتی آنهتا

خاراقانی و همکتاران در ستال  ،2۰18نانوالیتافی از کیتوستان،

مربوط می شود .هر به مواد فلولیک در ع ارهها باالتر باشد،

پلیویلیل الکل ونانو،را نقره و مس ت یه کردنتد و بتا ستلتز

ختتواص ضتتدمیکروبی آنهتتا بیشتتتر استتت .مکانیستت اثتتر

موفق نانوهیدروکسی آپاتیتت و بارگتذاری آن در نانوالیتاف،

ع اره های گیاهی روی میکرو ها ،شتامل ورود ع تاره بته

نانوالیاف با خاویت ضدباکتریایی خو همراه شد که ملجتر

قستمت بربتی اشتا آن تا و ایجتاد اختتالل در ایتن ستتاختار و

به کاربرد آن به علوان پانسمان زخ شد .]۴2

افزایش خروج ترکیبا سلولی به خارج ستلول استت کته در

عبدالخانی و همکتاران در ستال  ،2۰17نانوالیتافی از ستلولز و

سطح محدودی قابل انتقال است و از آن به بعد ملجر به مرگ

پلیمر اسید الکتیک ت یه کردندکه پوشیده از ع تاره اتتانولی

میکرو میشود .]35-37

بره موم (بسب عستل) بتود کته بتا روش ریختتهگتری حتالل

مطالعا زیادی در زمیله استااده از ع ارههای گیتاهی بترای

(شکل دادن فلزا با ،و ) ت یه شد .این نانوالیتاف ستلولزی

تولید نانوالیاف انجام شده استت کته بته بلتد متورد از آنهتا

خاویت ضدباکتریال داشت .]۴3

اشاره میشود .شتاریکوا و همکتاران در ستال  2۰2۰داربستتی

کی و همکاران در سال  2۰16نانوالیافی از ع اره برگ یک

محکتت از نانوالیتتاف در م لدستتی بافتتت ت یتته کردنتتد کتته

گونه سرو کوهی با پلیمر پلی ویلیتل الکتل ت یته کردنتد .ایتن

میتوانست بافتهای در حال رشد را پشتتیبانی کلتد کته ایتن

گیاه در جلگلهای آفریقا و آمریکای شمالی یافت میشود و

کار توسط نقشهبرداری شیمیایی با میکروسکو رامان انجتام

کاربرد این نانوالیاف ،پانسمان زخ بود .]۴۴

شتتد  .]38شتتانگلین و همکتتاران در ستتال  2۰2۰موفتتق شتتدند

پلتتهون و همکتتاران در ستتال  2۰15بتتا استتتااده از ع تتاره

کربن کوانتتوم و پلیمتر پلتیآکریلتو نیتریتل را در پوششتی از

داربین ،پلیمر پلی ویلیل الکل و بتاسیکلودکسترین ،نانوالیافی

می شتد برختی از بتاکتریهتای

ت یه کردند که به وتور یتک فتیل بترای بستتهبلتدی متواد

بیماریزای مقاوم به آنتیبیوتیکها را ضتعیف کللتد .بته ایتن

اذایی و باال بردن طول عمر مواد اذایی و میوهها به کار برده

نانوالیاف وارد کللد که باع

.]۴5

وور که فعالیت حرکتی باکتری مختل میشد و ایتن ختود

میشد

ملجر به این شدکه نانوالیافی مقرون به وترفه وکارآمتد ت یته

بونان و همکاران در سال  2۰15مخلوطی از پلیالکتیک اسید

کللد که بتواند در درمان بیماری عاونی بکار برده شود .]39

و پلی ویلیل پیرولیدون و یتک نمونته رواتن گیتاهی را بترای

آبتترال و همکتتاران در ستتال  2۰2۰فتتیل ستتلولزی شتتاافی از

تولید نانوالیتاف استتااده کردنتد .ایتن مخلتوط ،الیتاف نترم و

نانوالیاف زنجبیل با استااده از یتک روش شتیمیایی و سیستت

یکلواختی تولید کرد که با افزایش مقدار پلیویلیل پیرولیدون

حمام آلتراسونیک ت یه کردنتد .بتا ایتن روش فیبتر زیتادی از

قطر نانوالیتاف افتزایش پیتدا متیکترد .ترکیتب دروتد متواد

زنجبیل استخراج شد که از آن فیبر ،سلولز ت یته گردیتد .ایتن

موجود در آن نمونه ه به کمک کروماتوگرافی گازی تعیین

نانوسلولز تولیدی دارای ختواص ضتدمیکروبی استت کته در

شتتد و ترکیتتب کتتاریالن بتته علتتوان متتاده متتوثر شتتلاخته شتتد.

بستهبلدی مواد اذایی کاربرد دارد .]۴۰

همچلین اثر ضدمیکروبی این نمونه نیز روی باکتری
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استتتتافیلوکوکوس اورئتتتوس بررستتتی و مشتتتخص شتتتد کتتته

ختتتواص فیزیکتتتی و شتتتیمیایی مطلتتتو کتتته کاربردهتتتای

نمونه های حاوی مقدار زیاد پلیمر ،اثتر ضتدمیکروبی بیشتتری

آنتی باکتریال این ترکیبا را تحت تتاثیر قترار دهتد ،بتالش

دارند  .]۴6دبتا مقتدم و همکتاران در ستال  1396نانوالیتافی

بزرگی است.

تولید کردندکه شامل پتروتیین ،ر و ع تاره ضتدباکتریایی

در ایتتن مطالعتته ،نانوالیتتاف کتتامپوزیتی زیستتتستتازگار و

آویشتتن شتتیرازی بتتود کتته بتته ملظتتور افتتزایش متتد زمتتان

زیستتخریبپذیر با خواص موثر به کمک پلیویلیل الکل و

نگ داری مواد اذایی طراحی شد .]۴7

ع

فریتتتتودی و همکتتتتاران در ستتتتال  ،1397بتتتتا استتتتتااده از

سلتز شد و خواص ضدباکتریایی آن ا با استااده از تستتهتای

نانوکامپوزیتتت کربوکستتیمتیتتلستتلولز ،کلستتی آلژیلتتا ،

مربوطتته متتورد بررستتی قتترار گرفتتت .همچلتتین ،بتته ملظتتور

پلیویلیل الکل و نقره ،پانسمانی ت یه کردند که این پانسمان با

مشخ ه یتابی ایتن ترکیبتا و بررستی کاربردهتای بلدگانته

داشتن ملافذ ،اجازه عبور بخارا ناشی از ترشتحا زخت را

تاره گونتته گیتتاهی درملته کتتوهی (aucheri

)Artemisia

آنها از ت اویر میکروسکو

الکترونی روبشی استااده شد.

میداد و نسبت به مایعا و باکتریها ایرقابل ناو ،و نسبت به
اکسیژن و بخار آ ناو،پذیر بود .حساسیتزا نبوده و سمیت

 -2فعالیتهای تجربي

و تحریک شیمیایی ایجاد نمتیکترد .پانستمان شتااف بتوده و

 -1-2جمعآوری گیاه و مشخصات مواد اولیه

امکان دیدن زخ زیرین آن به آسانی امکانپذیر متیشتد .بته

گیاه درملته کتوهی ( )Artemisia aucheriدر زمتان گلتدهی

زخ نمیبسبد و در نتیجته تعتویآ آن بتدون درد و از نظتر

کامتتل از ملطقتته بیتتدخان ،ش رستتتان بردستتیر واقتتع در استتتان

هزیله نیز مقرون به ورفه بود .]۴8

کرمان ،در خرداد ماه  1395جمع آوری و در مرکز تحقیقتا

مقدادی و همکاران در  1396از کتیرا که پلیمر طبیعتی استت

کشاورزی و ملابع طبیعی ایران ،مرکز کرمان ،متورد شلاستایی

نانوالیافی ت یته کردنتد کته بته ختاطر ویژگتیهتای فیزیکتی،

قرار گرفت.

شتتتتیمیایی و زیستتتتتی مانلتتتتد ستتتتاختار ،رفتتتتتار حرارتتتتتی،

مشخ تتا فیزیکتتی و شتتیمیایی متتواد متتورد استتتااده در ایتتن

زیستتتتخریتتبپتتذیری و فعالیتتت ضتتدمیکروبی ،در تتترمی

پژوهش که برای ت یه نانوالیاف پلیویلیل الکل و ع اره گیاه

زخ های ناشی از عاونت و سوختگیها استااده میگردد .]۴9

با استااده از فرآیلد الکتروریستی انجتام شتده ،در جتدول ()1

ودری و همکاران در سال  ،139۴نانوالیاف پلیمری با اسانس

گزارش شده استت .تمتام ایتن متواد بتدون هرگونته عملیتا

گیاه حلا به روش الکتروریسی ت یه کردند کته نتتایج بدستت

خالصسازی و یا فرآیلد شیمیایی خاص ،متورد استتااده قترار

آمده از این کار نشتان داد کته پلیمتر حتاوی حلتا از پایتداری

گرفتلد.

خوبی برخوردار استت و بتا افتزایش دروتد حلتا در ستاختار

مشخ ا دستگاههای مورد استااده:

نانوالیاف ،تخریبپذیری و میزان جذ آ افزایش متییابتد

 -1دستگاه  GCمدل Hewlett-Packard 6890

و همچلین ترکیب کیتوسان و پلتیاتتیلن اکستید حتاوی یتک

 -2دستگاه طیفسلج جرمی مدل Agilent 5975C

درود اسانس حلا ،انتخابی ملاسب به علوان پوشش زخ بوده

 -3دستگاه طیفسلج  FTIRمدل Bruker Tensor 27

که موجب تس یل ترمی زخ میشد .]5۰

 -۴دستگاه  SEMمدل EM3200

از طرفی ،در بیشتر مطالعا قبلی ،فرآیلد تشکیل نانوساختارها

 -5دستگاه التراسونیک ساخت شرکت توسعه فلاوری متافو

زمان بر و شامل بلدین مرحله بوده است وکلتترل پارامترهتای

وو

تجربی آن سخت بود .بلابراین ،معرفی ترکیبا جدید با

 -6دستگاه الکتروریسی (نانوآزما)Full Option Lab ES ،
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جدول  :1مشخصات مواد شیمیایي مورد استفاده.

ماده

فرمول شیمیایي

شرکت سازنده

درصد خلوص

قابلیت استفاده

پلیویلیل الکل

(C2H4O)x

Merck

آزمایشگاهی

سلتز الیاف

متانول

CH3OH

Merck

≥ 99/9

ع ارهگیری

دیمتیل سولاوکسید

C2H6OS

Merck

≥ 99/8

خواص ضدباکتریایی

آ مقطر

H2O

باراد (ایران)

خالص

اسید سولاوریک

H₂SO₄

Merck

97-95

ساخت استاندارد مکفارللد

BaCl2

Merck

آزمایشگاهی

ساخت استاندارد مکفارللد

-

Merck

-

خواص ضدباکتریایی

سلتز نانوالیاف و
ساخت محیط کشت
خواص ضدباکتریایی

پودر کلرید باری
بدون آ
مولر -هیلتون آگار
Cat.No.1.05437

 -7دستتگاه ستانتریایوژ (متدل

Heidolph Laborota 4000

 4000 Efficientانجام و ع اره ن تایی استتخراج شتد .نمونته

)Efficient

برای آزمایشهای بعدی در دمای  ۴ °Cنگ

 -2-2تهیه عصاره گیاه

 -3-2سنتز نانوالیاف پليوینیل الكل با عصاره

ع اره گیری گیاه طبق روش های موجتود در مطالعتا قبلتی

به ملظور بررسی شرایط سلتز نانوالیاف ،ابتدا محلول پلیویلیل

انجام شد  .]26بدین ملظور ،ابتدا اندامهای هوایی گیاه بوسیله

الکل را که شامل  ۰/9گرم پلیویلیل الکل و  1۰میلیلیتر آ

آ مقطر بطور کامل شسته شتد .ستپس نمونته در ستایه و در

مقطر بود با محلول متانولی ع اره که از  12میلیلیتر متانول و

دمای اتا  ،به مد یک هاته نگ داری شد تا کامال خشتک

 1/8گرم ع اره تشتکیل شتده ،مخلتوط شتد و ستپس نمونته

شود .بعد از آن ،توسط ختردکن الکتریکتی پتودر شتد و5۰۰

بدست آمده محلول متانولی ع اره در دستتگاه آلتراستونیک

میلیلیتر متانول  8۰دروتد بته  15۰گترم پتودر گیتاه خشتک

همگن گردید .در ن ایت محلول الیظ بدست آمده به سرنه

شده ،اضافه گردید .نمونه با ه زدن بوسیله دستتگاه لرزانلتده

 5میلیلیتری (نانوآزما )Full Option Lab ES ،ملتقل شد.

( )Shakerبه مد  ۴8ساعت ،در دمای  6۰ °Cنگ داری شد.

بتته ملظتتور انجتتام فرآیلتتد الکتروریستتی ،یتتک قطعتته فویتتل

مخلوط حاول ،از یک الیه کااذ وافی و بوسیله پمپ خالء

آلومیلیومی روی واحه جداکللده در فاوله  1۰سانتیمتری از

عبور داده شد .مرحله بعد شامل تغلیظ محلول واف شده بود

نتتو

نتتازل قتترار داده شتتد .ستتپس پارامترهتتای دستتتگاه

که توسط دستگاه سانتریایوژ مدل Heidolph Laborota

الکتروریسی مطابق جدول  2ب یلهسازی شد.

داری شد.
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جدول  :2پارامترهای تاثیرگذار فرآیند الكتروریسي
بر سنتز نانوالیاف پليوینیل الكل و عصاره گیاه.

پارامتر

مقدار

الظت محلول پلیمری ()w/w

17

نرخ تزریق ()cc/h

۰ /5

ولتاژ ()kV

12

فاوله سر سوزن تا جمعکللده ()cm

1۰

سرعت برخش جمعکللده (دور بر دقیقه)

1۰۰

میزان حرکت جمعکللده ()cm

2

تحت شرایط یکسان با تزریق اسانس ،با استااده از زمتانهتای
بازداری محاسبه شدند .شلاسایی ترکیتبهتای تشتکیلدهلتده
اسانس با مقایسه طیفهتای جرمتی و شتاخصهتای بتازداری
بدست آمده بتا طیتف هتای جرمتی و شتاخصهتای بتازداری
ترکیب هتای استتاندارد و همچلتین بتا استتااده از بانتکهتای
اطالعتتاتی  WILEYو  NISTموجتتود در دستتتگاه GC/MS

انجام شد.
 -2-4-2طیفسنجي مادون قرمز

برای تعیین نوا گروههای عاملی شیمیایی و همچلین ترکیبا
پس از تلظی این پارامترها ،فرآیلد تولید نانوالیاف آاتاز شتد.

آلی موجود در نمونه سلتز شده با ع اره ،آزمون طیفسلجی

طی ایتن فرآیلتد ،بتا ب یلتهستازی پارامترهتای الکتروریستی و

متتادون قرمتتز ( )Bruker Tensor 27 FTIRدر محتتدوده

انتخا حالل هایی با میزان فراریت ملاسب ،این امکان فتراه

 ۴۰۰۰-۴۰۰ cm-1انجام گرفت.

میشود که حالل به راحتی تبخیرگردد .هلگتامی کته محلتول
جتت الکتروریستتی بته وتتاحه جمتتعکللتده رستتید ،نانوالیتتاف
متشتتکل از پلیمتتر و ع تتاره روی وتتاحه جمتتعکللتتده قتترار
میگیرد.

 -3-4-2میكروسكوپ الكتروني روبشي

از میکروسکو

الکترونی روبشی ( SEMمدل  )EM3200به

ملظور ت یه ت اویر مربوط به نمونه های نانوالیتاف پلتیویلیتل
الکتتل ،تشتتخیص شتتکل ،توزیتتع انتتدازه ،را و همچلتتین

 -4-2مشخصهیابي محصوالت سنتز شده
 -1-4-2شناسایي ترکیبات عصاره

مورفولوژی الیاف استااده شد.
 -5-2فعالیتهای ضدمیكروبي

برای ترکیبا ع اره به روش  GCو  GC/MSمورد شلاسایی

 -1-5-2سویههای میكروبي

قترار گرفتت .دستتگاه ( GCمتدل )Hewlett-Packard 6890

سویه های میکروبی استاندارد مورد استااده در ایتن پتژوهش،

مج ز به یتک آشکارستاز یونیزاستیون شتعله ( )FIDو ستتون

دو نمونه باکتری اشریشتیا کلتی و استتافیلوکوکوس اورئتوس

 HP-5MSبتتود .ستتتون بتته متتد  3دقیقتته در دمتتای 6۰ °C

بود که از دانشگاه علوم پزشکی کرمان ت یه شد.

نگ داری شد و تا دمای  22۰ °Cبا سرعت  5درجه سانتیگراد
بر دقیقه افزایش داده شد .دمای انژکتور و آشکارساز 27۰ °C

 -2-5-2تهیه محلول نیم مکفارلند

و سرعت جریان گاز هلیوم به علوان گاز حامل 1 ،میلیلیتر در

برای ت یه استاندارد نی مکفارللد ،ابتدا اسید سولاوریک %1

دقیقه بود .درود اجزاء ع

اره بتا استتااده از پیتک GC-FID

ت یه شد .در مرحله بعتد ،مقتدار  1/175بتاری کلریتد بته آ

بدون استااده از عوامل ت حیح ،محاسبه شد .تجزیه و تحلیتل

مقطر اضافه و به حج  1۰۰میلیلیتر رسانده شد .در ن ایت 99

Agilent5975C

میلتیلیتتر استید ستتولاوریک  %1بته  1گترم بتاری کلریتتد %1

 GC/MSبا استااده از طیفسلج جرمی مدل

مت ل به کروماتوگرافی گازی مدل  Agilent 7890Aمج تز

حجمی اضافه شتد کته بته دلیتل واکتلش بتین استید بتا بتاری

به ستون  HP-5MSانجام شد.

کلرید ،یک رسو شامل سولاا باری تشکیل گردید .ایتن

شتتاخصهتتای بتتازداری ) (RIبتترای تمتتام اجتتزاء ،بتتا تزریتتق

رسو کدورتی ختاص ،در لولته نشتان داد .بگتالی وتحیح

آلکانهتای نرمتال ) (C8-C20بته علتوان استتاندارد و همچلتین

کتتدور استتتاندارد بتتا استتتااده از انتتدازهگیتتری جتتذ در
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اسپکتروفتومتر با طول مسیر نوری مشخص ،تعیین شد .جتذ

سرم فیزیولوژی استتریل قترار داده شتد .بتا تکتان دادن لولته،

در ناحیه  625 nmبین  ۰/۰8تا  ۰/13مشخص شد (پس از ت یه

محیطی کدر حاوی باکتری متورد نظتر حاوتل شتد کته ایتن

محلول نی فارللد بایتد میتزان جتذ بتین بتازه  ۰/۰8تتا ۰/13

محیط از لحاظ کدور  ،همانلد لوله استاندارد نی مکفارللد

باشتتد) .سوسپانستتیون بتتاری ستتولاا بتته مقتتدار  6-۴ mLدر

میباشد.

لولههای ه اندازه آماده شد .پس از بستتن در لولتههتا ،در
دمتتای اتتتا و در تتتاریکی نگ تتداری شتتدند .ایتتن ترکیتتب

 -5-5-2روش آمادهسازی محیط کشتهای میكروبي

است اندارد قبتل از هتر بتار استتااده بته ملظتور ایجتاد کتدور

ابتدا میز کار ضدعاونی شد و ستپس بتاکتری توستط ستوآ

یکلواخت ،همزده شد.

استریل ،برداشت شد .با ات تال ستوآ بته لبته داخلتی لولته،
مقادیر اضتافی محلتول میکروبتی گرفتته شتده کته در ن ایتت

 -3-5-2محیط کشت مولر -هینتون آگار

ستوآ حتاوی بتاکتری درداختتل پلیتت بته وتور خطتتوط

محتتیط کشتتت متتولر -هیلتتتون آگتتار ،یتتک محتتیط رشتتد

موازی در سه ج ت مختلف عمودی ،افقی و مور حرکتت

میکروبیولوژیکی میباشد که در این مطالعه با توجه به اهداف

داده شد .با این کار می توان اطمیلتان حاوتل نمتود کته تمتام

مورد نظر ،مواد تشکیل دهلتده آن در جتدول ( )3ارائته شتده

سطح پلیت از یک الیه باکتری یکلواخت پوشیده شده است.

است .به ملظور ت یه این مدل بر اساس دستتورالعمل موجتود،
ابتدا مقدار  3۴گرم از پودر محیط کشتت توستط تترازو وزن

 -6-5-2بررسي اثر ضدباکتریایي نانوالیااف پلايوینیال

شد و سپس به ملظتور ایجتاد شترایط استتریل ،محتیط کشتت

الكل و عصاره

آماده شده ،در دستگاه اتوکالو و در دمتای  121 °Cو تحتت
فشار  1/5اتمسار به مد  15دقیقه ،قرار داده شتد .در ن ایتت
محیط مولر -هیلتون آگار پتس از استرلیزاستیون ،درون پلیتت
استریل با قطر  1۰سانتیمتر ریخته شد.
جدول  :3مواد تشكیلدهنده محیط کشت مولر -هینتون آگار،
مقادیر بر حسب گرم بر لیتر (بر اساس اطالعات شرکت مرک).

محتوای

کازئین

گوشت

هیدرولیزات

2 /۰

17/5

نشاسته

آگار-آگار

1 /5

13/۰

 -4-5-2روش فعال نمودن باکتریها
از روش فعال کردن نمونه ها به ملظور استااده از باکتریها در
کشت های میکروبی در حالت تکثیر استتااده شتد .بترای ایتن
ملظور ،میز کار با یک پلبه حاوی ساولن ( )Savlonتمیتز شتد
و برای اطمیلان بیشتر مقداری اتانول بر روی میتز کتار ریختته

برای بررستی اثتر بازدارنتدگی رشتد بتاکتری ع تاره گیتاه و
نانوالیاف آن ،از روش باهک گتذاری استتااده شتد .در ایتن
روش الظتت بتاکتری مربوطته بایتتد معتادل بتا استتتاندارد ۰/5
مکفارللد باشد که با استااده از کشت  2۴ساعت باکتری این
استاندارد ت یه شد .سپس با روش کشت متراک با استتااده از
رسو استریل بر روی محیط مولر -هیلتون آگار کشتت داده
شتتد .بتترای دو بتتاکتری اشریشتتیا کلتتی و استتتافیلوکوکوس
اورئتتوس ایتتن اثتتر بازدارنتتدگی بررستتی شتتد .پتتس از آن،
باهکها با استااده از سمپلر از ع اره (الظت  12میلتیمتول
بر لیتر) و نانوالیاف پر شد .در ن ایتت بته متد  2۴ستاعت و
دمای  37 °Cگرمخانهگذاری شد و قطتر هالته عتدم رشتد بتا
خطکش اندازهگیری شد.

 -3نتایج و بحث

شد تا شعله ور شود .همچلین تعدادی برا الکی با شعله قوی

 -1-3ترکیبات شیمیایي عصاره

روشن نگه داشته شد که در مجاور شعله مقادیری بتاکتری

برتری این تحقیق این است کته گیتاه درملته کتوهی یکتی از

استاندارد با میله پالتیلی جدا گردید .در لوله آزمایش مقداری

گیاهان بومی کرمان می باشد که دارای خواص ضتدمیکروبی
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قابلتوج ی است .کار با ع اره ایتن گیتاه راحتت و ت یته آن

و ع اره ،برای بررسی و شلاسایی دقیقتر ت یه شد که با طیای

مقرون به ورفه بود و برخالف بیشتر تحقیقا انجام شده کته

از ترکیتتب پلتتیویلیتتل الکتتل در شتتکل  1متتورد بررستتی قتترار

بتتر روی انتتدام خاوتتی از گیتتاه کتتار شتتده استتت ،در مطالعتته

گرفت و مقایسه شد.

حاضر ،اندام های هوایی گیاه مورد استااده قرار گرفتته استت.

مقایسه دو نمودار در طیف مادون قرمز (شکل  )2نشاندهلتده

نکته دیگر ایلکه در این مطالعه از نانوالیاف پلیویلیل الکل که

وجود تطابق در برخی پیک ها است که شتامل فرکتانسهتای

یک ترکیب زیستتخریبپتذیر استت ،استتااده شتده استت.

 1251/۴9 ،1366/68 ،1۴29/96 ،1516/۴5 ،1716/1۴و

همچلین نتایج آنتیباکتریتال نانوکامپوزیتت بدستت آمتده در

 9۴3/51 cm-1در نمونتته پلتتیویلیتتل الکتتل استتت .پیتتکهتتای

این پژوهش قابل توجه متیباشتد .ترکیبتا شتیمیایی ع تاره

مشاهده شده ،در موقعیتت مشتاب ی بتا پیتکهتای موجتود در

متتتانولی درملتته کتتوهی بتته روش کرومتتاتوگرافی گتتازی-

پلیویلیل الکل و نمونه نانوالیاف ستلتز شتده بتا ع تاره گیتاه

طیفسلجی جرمی ( )GC/MSشلاسایی شدند .اجتزای اوتلی

می باشلد .این موضوا نشاندهلتده وجتود گتروههتای عتاملی

تشکیلدهلده ع اره گیاه ،مونتوترپنهتای کتاماور (،)%۴3/8

مشاب ی از پلی ویلیتل الکتل و نمونته نانوالیتاف ستلتز شتده بتا

 -8 ،1ستتیلیول ( )%35/۴و کتتامان ( )%8/3بودنتتد .در شتتکل 1

ع اره گیاه ،پس از فرآیلد الکتروریسی متیباشتد .بتر استاس

ساختار این ترکیبا نشان داده شده است.

اطالعتا حاوتتل از ایتن طیتتف ،نتیجته گرفتتته متیشتتود کتته
ترکیبا گیتاهی بتا موفقیتت وارد بافتت نانوالیتاف شتدهانتد.
همچلتتین پیکتتی در طتتول متتوج  16۰3/78 cm-1در نانوالیتتاف
دیده میشود که نشاندهلده بره کلش بین پلیویلیل الکتل و

کامفور

ع اره میباشد که ملجر بته ایجتاد پیونتدهتای  C=Cکششتی
گروه آلکن شده است .عالوه بر این ،کتاهش شتد و تغییتر
فرکتتتانس در  3326/۰5 cm-1در نانوالیتتتاف مشتتتخص شتتتد.

کامفن

همچلین فرکانس  3338/۴1 cm-1نشاندهلده ایجاد پیوندهتای
هیدروژنی گروه عاملی  OHدر پلیویلیل الکل میباشد.

سینئول
شكل  :1ساختار کامفور -8 ،1 ،سینئول و کامفن.

 -2-2-3مورفولوژی و توزیع اندازه نانوالیاف پليوینیل
الكل با عصاره

 -2-3بررسي نانوالیاف سنتز شده پليوینیل الكال و

به ملظور ارزیابی اندازه قطتر و شتکل نانوالیتاف تولیتد شتده،

عصاره گیاه با استفاده از روش الكتروریسي

ت اویر میکروسکو الکترونی روبشی از نمونههای نانوالیاف

 -1-2-3طیف مادون قرمز

پلی ویلیل الکل و ع اره ستلتز شتده بته کمتک الکتروریستی

طیف مادون قرمز از ساختار نانوالیاف سلتز شده پلیویلیل الکل

ت یه شد (شکل .)3

تهیه نانوالیاف کامپوزیتي ...
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شكل  :2الگوی طیف مادون قرمز از پليوینیل الكل و نانوالیاف سنتز شده توسط فرآیند الكتروریسي با عصاره گیاه.

شكل  :3تصاویر میكروسكوپ الكتروني روبشي ( )SEMاز نمونههای
الكتروریسي شده پليوینیل الكل با عصاره در بزرگنمایي متفاوت.

بتتا توجتته بتته ت تتاویر میکروستتکو الکترونتتی روبشتتی،

نانوالیاف پلی ویلیل الکل با ع اره نسبت به نمونه هتای مشتابه

مورفولتوژی شتبکهایتتی الیتاف ،ستتطح یکلواختت و همچلتتین

گردیده است .]51،52

توزیع قطری همگتن از الیتاف در انتدازههتای متوستط  8۰تتا

ویژگی های ستاختار نانوالیتاف شتامل متخلختل بتودن ،ستطح

 11۰نانومتر بدست آمده است .همچلین ،هتی گونته عیبتی از

تماس زیاد و اجتازه عبتور هتوا ،باعت

تاتاو قابتلمالحظته

جملتته عیتتو دانتته در آن مشتتاهده نشتتده استتت کتته ایتتن

پژوهش حاضر با سایر مطالعتا دیگتر شتده استت .همچلتین

نشاندهلده ب یله بودن انتخا پتارامترهتا ،مخ ووتا بگتالی

شتتکل  ۴ت تتویر میکروستتکو الکترونتتی عبتتوری ()TEM

است .مورفولوژی این نانوالیاف نستبت بته نمونته هتای مشتابه

نانوالیاف پلیویلیل الکل را نشان میدهد .ایتن شتکل ،توزیتع

یکلواختتتتتر ،حتتتی توزیتتع دانتتههتتا ریزتتتر شتتده کتته فرآیلتتد

یکلواخت اندازه الیاف با مورفولوژی همگن را تایید میکلتد.

ب یلتتهستتازی و عملیتتا ختتالصستتازی ،تتتاثیر زیتتادی بتتر ایتتن

عالوه بتر ایتن ،ستاختار یتک بعتدی نانوالیتاف ،بته ختوبی در

ویژگیها گذاشته است.

ساختار ن ایی تایید میشود و نتتایج حاوتل از میکروستکو

عالوه بر این ،انتخا نوا ع اره و شرایط تجربی برای ایجاد

الکترونتتی عبتتوری ،در تطتتابق بتتا دادههتتای میکروستتکو

نانوساختار کامپوزیتی ،باع

ب بتود ختواص ریختت شلاستی

الکترونی میباشد .]53
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ضدباکتریایی این نمونهها در جدول ( )۴ارائه شده است.

شكل  :5فعالیت ضدباکتریایي عصاره گیاه در مقابل باکتریها،
(الف) استافیلوکوکوس اورئوس و (ب) اشریشیا کلي.

اثر آنتی بیوتیک ها (کلترل مثبت یا ملاتی) روی بتاکتریهتای
شكل  :4تصویر میكروسكوپ الكتروني عبوری
( )TEMنانوالیاف پليوینیل الكل.

گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) و گرم ملای (اشریشتیا
کلی) متااو میباشتد و بتاکتریهتای گترم ملاتی بترخالف

 -3-3فعالیت ضدباکتریایي

باکتریهای گرم مثبت هلگام رنهآمیتزی ،در جتذ رنته

 -1-3-3بررسي فعالیت ضدباکتریایي عصاره گیاه

ناتوان هستلد و این عدم توانایی به دلیل دیواره ناو،ناپذیرشان

برای فعالیت ضدباکتریایی ع اره گیتاه بتا انتدازهگیتری قطتر

می باشد پس کار با آنها به خ توص در زیتر میکروستکو

هاله عدم رشد ،در ظرفهای حاوی آگتار تعیتین شتد .نتتایج

دبار بالش می شود و به همین دلیل نام گرم ملای یا مثبت به

بدست آمده در شکل ( –5الف و ) بهترتیب بترای دو نتوا

باکتریها اطال میشود .از آنتیبیوتیک پلیسیلین بته علتوان

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلتی نشتان داده

کلترل مثبت (جلوی رشد باکتری را می گیترد) استتااده شتده

شده است که استافیلوکوکوس اورئوس ،عاونتهای پوستتی

که این گونه آنتیبیوتیک ها بر روی باکتریهای گترم مثبتتی

و جوشها تا بیماریهای ت دید کللتده زنتدگی

تاثیر دارند و از تکثیر و رشد آن ا جلوگیری میکلتد و امتا از

مانلد مللژیت را ایجاد میکلد و اشریشیا کلی ،عامتل بستیاری

آنتی بیوتیک ساتریاکسون به علوان کلترل ملای (جلوی رشتد

از است ال و استتارا هتای ناشتی از مستمومیتهتای اتتذایی و

باکتری را نمیگیرد) استااده شده که این نوا آنتیبیوتیکهتا

همچلین عاونتهای ادراری است .همچلین خواص

باکتریهای گرم ملای را تحت تاثیر قرار داده میدهلد.

مانلد کور
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جدول  :4اندازه قطر هاله عدم رشد عصاره گیاه در مقابل
باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلي.

قطر منطقه تحت تاثیر از چاهک

میلی متر و برای بتاکتری استتافیلوکوکوس اورئتوس معتادل 6
میلیمتر است.

(میليمتر)

نوع میكروب
کلترل مثبت

کلترل ملای

ع اره

1۴

-

1۰

12

-

11

اشریشیا کلی
استافیلوکوکوس
اورئوس

ترکیبا بالقوه ع اره گیاه در این مطالعه ،آن را در مقابل هر
دو باکتری گرم مثبت و گرم ملای مقاوم ساخته کته بتا نمونته
کلترل مثبت ،تقریبا در محدوده یکسانی استت .ایتن موضتوا
نشتتتاندهلتتتده پتانستتتیل قتتتوی ع تتتاره بتتترای فعالیتتتتهتتتای
ضدمیکروبی و جایگزین شدن با مواد دارویی شیمیایی استت
(شکل  5و جدول  .)۴با توجه به نتایج بدست آمده ،ع تاره،
فعالیت خوبی ج تت عتدم رشتد بترای هتر دو بتاکتری نشتان
میدهد ،اما عملکرد ع تاره بترای بتاکتری استتافیلوکوکوس
اورئوس ب تتر متیباشتد .ایتن برتتری در رفتتار ضتدباکتریایی
احتماال ناشی از کارآیی کتاماور و  -8 ،1ستیلیول در ع تاره
بوده که توسط آزمون کروماتوگرافی گتازی و طیتفستلجی
جرمتتی تعیتتین شتتده و بختتش عمتتدهای از ع تتاره را شتتامل
می شود .خواص ضدباکتریایی ایتن نمونتههتا نستبت بته ستایر
نانوساختارهایی که تاکلون متورد استتااده قترار گرفتته استت
بطور قابتل تتوج ی ب بتود پیتدا کترده استت کته علتت آن را
متتیتتتوان بتته استتتااده از ع تتارههتتای گیتتاهی بتتا ماهیتتت
آنتی باکتریال و ب بود خواص فیزیکی و شیمیایی آن تا توستط
ب یلهسازی فرآیلد الکتروریسی ارتباط داد .]۴1
 -2-3-3بررساااي فعالیااات ضااادباکتریایي نانوالیااااف
پليوینیل الكل با عصاره

شكل  :6فعالیت ضدباکتریایي عصاره و نانوالیاف
پليوینیل الكل در مقابل باکتریهای مورد آزمایش.

این میزان نشتاندهلتده فعالیتت ضتدباکتریایی در هتر دو نتوا
باکتری است .عالوه بر این ،در مورد نانوالیاف پلیویلیل الکل
با ع اره ،فعالیت کمتری نسبت به خود ع اره مشتاهده شتد.
در واقتتع استتتااده از ع تتاره باعت

تولیتتد نانوستتاختارهایی بتتا

فرآیلد سبز می گردد .همچلین ماهیت ضتد باکتریتال و ب بتود
خواص نانوستاختاری ع تاره نیتز بتر پتانستیل کتاربردی ایتن
ترکیبا به علوان نانوساختارهای نوین با خواص ضدباکتریال
قوی تاثیرگذار میباشد .عالوه بر این ،این ترکیبا بته شتکل
ایجاد ختواص

مقادیر آزمون رشد بازدارندگی نانوالیاف پلیویلیتل الکتل بتا

نانوالیاف مورد استااده قرار گرفتهاند که باع

ع اره گیاه در برابر دو نوا باکتری اشریشیا کلی (گرم ملای)

ملح رباردی همچون ستطح تمتاس زیتاد ،تخلختلپتذیری و

و استتتافیلوکوکوس اورئتتوس (گتترم مثبتتت) و آنتتتیبیوتیتتک

خواص مکانیکی مطلو در مح وال گردیتده استت .ایتن

تتراسایکلین (شتکل  )6و (جتدول  )5نشتان داده شتده استت.

ویژگی ها ،کاربردهای آنتی باکتریال این نانوکامپوزیتتهتای

مقدار قطر اثرگذار برای بتاکتری اشریشتیا کلتی در حتدود 5

نوین را بطور قابل مالحظهایی تحت تتاثیر قترار متیدهتد کته
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حتتی متتیتوانلتد از بیمتتاریهتای پوستتتی مانلتد کتتور هتتا و
 اس ال و استارا های ناشی مسمومیتهای اتذایی و،جوشها
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 نتیجهگیری-4
 نانوالیاف کامپوزیتی پلی ویلیل الکل با استااده،در این مطالعه
از فرآیلد زیستسازگار و زیستتتخریتبپتذیر الکتروریستی
 نتتتایح.تحتت شتترایط ب یلتته از پارامترهتتای تجربتتی ستتلتز شتتد
 نشتتاندهلتتده توزیتتع همگتتن بتته همتتراه قطتترSEM ت تتاویر
 نتتتایج تستتت. نتتانومتر متتیباشتتد9۰ نانوالیتتاف در حتتدود
آنتیباکتریال نشان داد که ع اره گیاه درمله کوهی به تل ایی
و یا همراه با نانوالیاف تولیدی همگی نتایج خوبی را در مقابل
رشتتد هتتر دو نتتوا بتتاکتری اشریشتتیا کلتتی (گتترم ملاتتی) و
.استافیلوکوکوس اورئوس (گرم مثبت) از خود نشان میدهلد
با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه و همچلین نظر بته
،کاربرد نانوالیاف حاوی ترکیبتا ضتدمیکروبی در پزشتکی
این نانوساختارها می توانلد به علوان ترکیبتا آنتتی باکتریتال
نوین در زمیلههای مختلف و علیالخ وص به علوان پوشتش
.بسب زخ مورد استااده قرار گیرند
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