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چکیده
کیتوزان از مشتقات داستیله کیتین می باشد که در سخت پوستان ،بند پایان ،دیواره سلولی برخی از قارچ ها و پوسته میگو
یافت می شود و نشاسته مهمترین و فراوانترین کربوهیدرات موجود در پیکره ی گیاهان است که به شکل دانه هایی گرد تا
تخم مرغی شکل در آمیلوپالستها ( ذخیره ای ) وو در کلروپالست برگهای سبز ( نشاسته موقتی ) از واحدهای گلوکز ساخته
میشود و سلولز فراوان ترین منبع پلیمر طبیعی است که به دلیل خواص منحصربه فردش شامل تجدیدپذیری ،زیست تخریب
پذیری ،خواص مکانیکی باال ،زیست سازگاری ،و خاصیت کایرالی کاربردهای متنوعی یافته است .این مطالعه در مورد تهیه و
بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی و خواص زیست تخریب پذیری و ضد میکروبی کامپوزیت این پلیمرهای زیست تخریب پذیر
می باشد .در این مطالعه ابتدا کیتوسان از پوست میگو سپس نشاسته از سیب زمینی و سلولز از پالپ پرتقال و پنبه استخراج
شد .درصد خلوص هایشان با اندازه گیری تست های  FT-IRگرفته شد و سپس به صورت محلول هایی اندازه گیری شده
فیلم های ترکیب شده و کامپوزیت های مخلوط شده از این پلیمر ها را ساخته شد و سپس تست های حاللیت و ریو لوژی آنها
را گرفته و به صورت ترکیبی در شیر و آدامس طبیعی مخلوط گردید تا خاصیت ضد باکتری آنها بررسی شود ..نتیجه نشان
دهنده ی خاصیت کشسانی مخلوط کیتوسان نشاسته بیتشر نسبت به نمونه های کیتوسان و نشاسته بوده که خاصیت آنتی
باکتریالی فراوانی داشته اند.
واژههای کلیدی :کیتوزان ،خاصیت ضد باکتری ،زیست تخریب پذیر ،سلولز ،نشاسته
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 .4مقدمه
موادپلیمری درزمینههای مختلف زندگی روزمره انسان ها از قبیل بسته بندی ،مواد ساختمانی ،کشاورزی و ابزارهای پزشکی
کاربرد دارند .این مواد ماکرومولکولی بطورعموم از نفت و مشتقات نفتی حاصل میشوند و اغلب آنها تخریب پذیر نیستند.
منابع نفتی محدود هستند و استفاده روبه رشد از پلیمرهای غیرزیست تخریب پذیر مشکالت محیط زیستی جدی را به بارمی -
آورد [1،2] .بعالوه پلیمرهای غیرزیست تخریب پذیر برای کاربردهای موقتی نظیر برخ ی مصارف پزشکی مناسب نیستند.
پلیمرها مانند پالستیک ها به عنوان یک ماده سنتزی و مصنوعی نقش بسیار مهمی در تولیدات صنایع مختلف ایفا میکنند.
خواص منحصر به فرد و بسیار خوب پلیمرها و نیز آلیاژهای آن ها باعث شده که جایگزین بسیار مناسبی برای فلزات ،چوب و
شیشه در کاربردهای مختلف باشد .به همین دلیل پلیمرها در صنایع مختلف از جمله خودروسازی ،لوازم خانگی ،بسته بندی،
بهداشتی ،پزشکی و ...مورد استفاده قرار می گیرند .درمیان پلیمرهای سنتزی (غیرطبیعی) ،پلیاتیلن ،پلی پروپیلن ،پلیاستایرن
و پیویسی بیشترین مصرف را در دنیای امروز دارند ،بنابراین مشکالت محیط زیست امروزه بطورعمده ناشی از مصرف این
دسته از پلیمرها می باشد .فرایند تخریب پذیری پلیمرها توسط تابش گرما ،پرتوفرابنفش ،تنش و اکسایش صورت گرفته و با
شکسته شدن زنجیرهای بلند مولکولی و تبدیل شدن آنها به زنجیرهای کوتاه امکان مصرف این پلیمرها را توسط
میکروارگانیسم ها هموار میکند [3،3].در واقع میکروارگانیسمهایی چون باکتریها ،قارچها و کپکها زنجیرههای کوتاه و
شکسته شده پلیمر را مصرف و هضم نموده و در نهایت آنها را به آب و دیاکسیدکربن تبدیل میکنند .پلیمرهای زیست
تخریب پذیر با سرعت قابل توجهی در زمینههای مختلف بکار گرفته می شوند ،اما بطورکامل جانشین پلیمرهای غیرزیست
تخریب پذیر معمول نشدهاند .دلیل اصلی این امر معایب این پلیمرها ازجمله خواص مکانیکی ضعیف ،دمای تغییر شکل پایین،
آب دوستی باال ،نفوذپذیری باالی گاز و فرآیندپذیری ض عیف آنها می باشد که کاربرد این پلیمرها را محدود کرده است .بنابراین
اصالح پلیمرهای زیست تخریب پذیر ضروری گردیده است .برای این منظور از تقویت کنندههای مختلفی نظیر خاکهایرس
نانومقیاس سیلیکاتهای الیهای و نانوتیوبهای کربن با هدف بهبود برجسته درخواص نهایی این موادپلیمری بهره گرفته شده
است[5] .دراین میان سیلیکاتهای الیه ای بدلیل محدوده وسیعی ازخواص بهبود یافته که شامل نفوذ ناپذیری باال ،مقاومت
دربرابر اشتعال پذیری ،پایداری حرارتی و زیست سازگاری ،جذب حالل و سرعت تخریب پذیری باال می باشد ،مورد توجه
بیشتری قرارگرفته اند .پلیمرهای زیست تخریب پذیر بعنوان یک دسته وسیع از بیو مواد میتوانند بطورگسترده برای کاربردهای
پزشکی بکار گرفته شوند .این امر میتواند به دلیل انعطاف پذیری دراصالح این پلیمرها باشد که با خواص مکانیکی و فیزیکی
بافت ها یا ارگانهای مختلف بدن سازگار گشته و دارای عمر قابل کنترل باشند .عمرکم مواد بطورویژه برای کاربرد در داخل
بدن موجود زنده مانند سیستمهای رهایش دارو و ترمیم بافت آسیب دیده ترجیح داده میشود ،زیرا درصورت استفاده از
پلیمرهای زیست پایا یک جراحی دوم برای خارج ساختن ایمپلنت نیاز خواهد بود .به نظر میرسد که پلیمرهای طبیعی (نظیر
نشاسته ،کیتوزان ،ژالتین و آلژینات) اولین انتخاب برای کاربردهای بیوپزشکی باشند ،زیرا زیست سازگاری عالی دارند ،ازنظر
ساختار به محیطهای سلولی نزدیک هستند و با مکانیسمهای آنزیمی یا هیدرولیتیکی زیست تخریب پذیر هستند .با این وجود
برای اینکه پلیمرهای طبیعی درزمینه های بیوپزشکی مختلف بطورکامل مثمرثمر باشند ،بایستی تکنیکهای تهیه کامپوزیت و
یا بلندکردن آنها باسایر پلیمرها و همچنین افزودن نانوذرات تقویت کننده درمورد آنها بکارگرفته شوند [7،6].پلیمرهای طبیعی
زیست تخریب پذیر نظیر کیتوزان ،سلولز ،نشاسته ،ژالتین ،کالژن و آلژینات ،مزایای تشخیص بیولوژیکی را دارند و چسبندگی
و عوامل سلولی را حمایت می کنند .با این حال بدلیل خواص مکانیکی و فرآیندپذیری ضعیفشان بصورت خالص کمتر بکار
گرفته می شوند و اغلب درترکیب با پلیمرهای سنتزی ذکر شده بررس ی شده اند .بهبود خواص پلیمرهای طبیعی با افزودن
تقویت کننده های نانومقیاس مورد توجه می باشد .کیتین دومین پلیمر طبیعی فراوان ،بعد از سلولز است .کیتوسان که مشتق
دیاستیله شده کیتین است در کنار سایر ویژگیهای مفید بیوپلیمری زیست سازگار ،آنتی باکتریال و الکترولیت غیرمضر نسبت
به محیط است .به خاطراین خواص ویژه ،این بیوپلیمر دارای کاربردهای متنوعی است .از جمله درنخ جراحی ،مواد التیام
استخوان ،پوشش زخمها ،تصفیه آب ،کروماتوگرافی ،افزودنیهای آرایشی ،عملیات نساجی برای فعالیتهای ضدمیکروبی
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فیبرهای جدید برای منسوجات ،صفحات عکاسی ،فیلمهای زیست تخریب پذیر ،میکروکپسولهای ایمپلنت شده برای کنترل
رهایش دارو و  ...دوام و ماندگاری ،یکی از خواص پالستیکهای ایدهآل می باشد که کاربرد بسیاری از جمله؛ بسته بندی،
مصالح ساختمانی و کاالهای مصرفی دارد که میتواند منجر به مشکالت دفع ضا یعات درمورد پالستیکهای مشتق شده از
منابع نفتی شوند .یکیاز چالشهای اصلی درمان و بهبود زخم ها ،مقاومت میکروارگانیسمها در برابر آنتی بیوتیک می باشد که
باعث میشود بهبود زخم با تاخیر روبه رو شود .تحقیقات زیادی برای گسترش ترکیبات ضدمیکروبی در درمان زخمها
بمنظورکاهش مقاومت ضدباکتری میکروارگانیسمها انجام شدهاست[8-16].
کیتین و کیتوسان هردو یک تاثیر تسریعکننده بر بهبود زخمها دارند .گزارشی در مورد کامپوزیتی از کیتین و نانوذرات نقره
برای ترمیم زخمها منتشر شده است که نشان میدهد این کامپوزیت خاصیت ضدباکتری باال و همچنین سازگاری زیادی با
پوست دارد .کیتوسان هم چنین بعنوان یک کاندیدای امیدبخش برای درمان سوختگی نیز به شمار میآید .کیتوسان میتواند
بصورت پوششی بادوام ،جاذب آب و زیست سازگار ،بطورمستقیم برای درمان سوختگی استفاده شود [18-23].یکیاز مزیت -
های این نوع پ وشش ،نفوذپذیری باالی آن نسبت به اکسیژن است که بهبود سوختگی را تسریع میکند .سلولز فراوانترین
منبع پلیمر طبیعی است که بدلیل خواص منحصربه فردش شامل تجدیدپذیری ،زیست تخریب پذیری ،خواص مکانیکی باال،
زیست سازگاری ،و خاصیت کایرالی کاربردهای متنوعی یافته است .سل ولز در مقابل شکست و تفکیک در مقابل عوامل مختلف
از جمله هوازدگی و غیره مقاوم و ساختار سلولز طبیعی از عوامل مهم محدودکننده پتانسیل آن درارزش رقابتی درتولید
فرآوردههای مختلف است [32-35].سلولز بعنوان یک کنترلکننده برای نرخ رهایش و غلظت دارو دارای سابقه طوالنی بوده و
سیستمهای دارورسانی بررسی شده برپایه نانوسلولز درسالهای اخیر نتایج امیدوارکنندهای نشان دادهاند .حاملهای دارو برپایه
نانوسلولز ،به سه صورت میکروسفرها ،هیدروژلها (ژلها) و غشاها (فیلمها) با طیف گستردهای از داروها بارگذاری و ارزیابی
شده است .با این حال ،برهمکنش بین داروها و نانوسلولز ،اثرات آن برپایداری دارو و رهایش آن هنوز هم نیاز به بررسی دارد.
بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی و خواص زیست تخریب پذیری و ضد میکروبی کامپوزیت
پلیمرهای زیست تخریب پذیر می باشد[37].
 - 2مواد و روش ها
 .1- 2مواد و تجهیزات
مواد مورد استفاده شامل پوست میگو خریداری شده از بازار ،پوست پرتغال و پالپ پرتغال و پنبه ،آرد ذرت و نشاسته ی تصفیه
شده ،آب مقطر ،سدیم هیدروکسید ،اسید کلریدیک ،سدیم تری پلی فسفات ،کربوکسی متیل سلولز ،اسید استیک شرکت مرک
و گلیسرو ل خریداری شده از شرکت مرک می باشد  .در این مطالعه از ترازو دیجیتال ،استیرر مارک  ، Heidolpحمام
التراسونیک ،دستگاه  ،) Thermo,Nicolet,8688 ( FTIRبوته چینی ،دستگاه طیف سنجی مرئی ماوراء بنفش Uv-
visibleمارک  ، CARY-188Bioدستگاه  ( Philips, PW1638 )XRDساخت کشور هلند ،دستگاه ( Perkin
 ،Elmer, SII )TGدستگاه  ، Tensileآون ،دستگاه  (Zeiss sigma) SEMساخت کشور آلمان استفاده شد.
 .2- 2روش ها
 . 1- 2- 2تهیه ی کیتوزان
استخراج کیتین از پوسته میگو  :در این پژوهش از پوسته ی میگو تازه از نوع شاه میگو استفاده شد که پوسته های م ذکور
ازبازار های تهران خریاری شد .در مرحله بعد این پوسته ها به طور کامل تمیز و با آب شستشو داده شد تا از آلودگی ها پاک
شود .سپس به مدت  3ساعت در محلول سدیم هیدروکسید  8 . 5نرمال قرار داده شد تا بقایای گوشت میگو و احشاء داخلی آن
از پوست میگو جدا شود .سپس پوسته ها مجددا با آب شستشو داده شد .پوسته ها در مقابل نور آفتاب به مدت  23ساعت
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خشک و با آسیاب کامال پودرشد .آنگاه پوسته ها طی مراحلی که در ذیل آمده است ،براساس روش پیشنهادی نوریانی و
همکاران ] (NoorianiZahra,2813 ) [15به کیتین و سپس به کیتوزان تبدیل شد.
 . 2- 2- 2تهیه ی نانو کیتوزان به روش ژل
فرایند داستیالسیون کیتین به تولید کیتوزان منجر شد که این فرایند در دمای  188 OCو در مدت زمان های  3و  7ساعت
در محلول های  25 ،28 ،15 ،18 ، 5و 58درصد از سدیم هیدروکساید و تحت شرایط رفالکس انجام شد سپس کیتوزان
داستیله شده توسط صافی فیلتر و تا رسیدن به pHخنثی با آب مقطر شستشو داده شد .آنگاه کیتوزان حاصل در دمای
محیط در مدت زمان یک شبانه روز خشک و توزین شد واکنش های انجام شده است [25-26].برای تهیه نانو کیتوزان نیز
ابتدا  gr 1از پودر کیتوزان ساخت شده را وزن کرده و به آن محلول اسید استیک و آب مقطر همگن شده اضافه می شود تا
وزن آن به  188 grبرسد و سپس8225 grاز سدیم تری پلی فسفات در بالن ژوژه  58 mlهمگن کرده و به داخل بورت
منتقل می شود  28 mlاز محلول سدیم تری پلی فسفات تهیه شده را از داخل بورت به صورت قطره قطره به محلول کیتوزان
در حال هم زدن روی همزن اضافه می شود .محلول حاصل به مدت  28دقیقه در حمام التراسونیک قرار داده شده و سپس
 35دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ با  2888 rpmقرار می گیرد و پس از آن داخل پلیت ریخته و خشک می شود[28-38].
 . 3- 2- 2تهیه مراحل سلولز
پالپ های پرتقال آب گرفته شده ا ز پرتقال های پیوندی در آب مقطر خیس خورانده شده اند  3 ،مرتبه این عمل انجام شد تا
تغییر رنگ پالپ های قرمز رنگ مشاهده شود  .دمای اندازه گیری شده  23درحه ی سلسیوس بود و پس از آخرین مرتبه ی
شستشو به مدت  62ساعت در آب مقطر گذارده تا امالح و رنگ های پالپ ها به داخل آب از طریق پدیده ی انتشار مشاهده
شود وپالپ ها سفید شود  .پس از خیس شدن ( ماندن ) پالپ ها ( برای تهیه ی سلولز ) در آب مقطر به مدت  3شبانه روز  ،بر
بروی بشر حاوی پالپ  ,آب مقطر  ،الیه ی نازک گرفته شده است که ناشی از چسبیدن پالپ ها به یکدیگر بوده است و قند
موجود در پالپ ها ایجاد این چسبش را کرده اند  .پس از یکبار شستوشو کردن دیگر  ،پالپ ها به رنگ نارنجی متمایل به زرد
در می آیند که از رنگ قرمز به نارنجی متمایل به زرد تغییر رنگ داده اند  [33-37] .پس از مشاهده  ،آنها زا آبکشی کرده و
صاف کرده و آب آنها را تا حد ودی گرفته  ،و بر روی شیشه ساعت آنها را پهن نموده  ،کامالً و در دمای  88درجه ی سلسیوس
آنها را قرار داده تا کامالً آب آنها گرفته شود و پالپ ها به صورت خاکستری مانند در آیند  .ساعت انجام مرحله ی خشک کردن
 18:31صبح .ساعت  13:18دقیقه  ،آب پالپ ها در حدود  ٪78گرفته شده  ،به صورت خمیر مانند و کیک مانند  ،آنها را

درون یک بشر سر بزرگ قرار داده  ،دمای آنها کمی کاهش پیدا کرده و سپس برای خشک سازی  ٪188در هفته ی آینده بر
رو ی آن یک پارافیلم قرار داده تا راه نفوذ هوا و رطوبت گرفته شود  .پس از مدت  3روز که پالپ ها در شیش ه ی در بسته ی
ایزوله با پارافیلم گرفته شده است  ،پارافیلم را برداشته و کمی تعرق بواسطه ی وجود رطوبت در پالپ ها موجود است را
مشاهده کرد  .پالپ ها را در شیشه ساعت قرار داده و در سطح شیشه کامالً پهن کرده و درون آون قرار داده و در دمای 188
درجه ی سلسیوس آن را تنظیم نموده  ،و به مدت  38الی  78دقیقه پیش بینی میشود که آب آن کامالً تبخیر شود  .پس از
مدت  2ساعت ماندن در دمای  188درجه و خشک شدن کافی  ،پالپ ها به رنگسفید پوسته پوسته در آمده و در ساعت
 12:35دقیقه پروسه ی خشک کردن به اتمام رسیده  ،پالپ ها را خورد نمود ه و درون بشر سر پهن قرار داده و روی آن را با
پارافیلم پوشانده که هوا و رطوبت را جذب نکند  .الزم به ذکر است که پالپ ها به صورت پوسته پوسته ی سفیدِ خشک شده ،
که با کوچترین نیرویی پودر و از هم جدا میشوند دیده میشود.
پنبه خام و پالپ و پوست پرتغال خشک شده تهیه شد  .به منظور دستیابی به خلوص باالی آلفا سلولز ،عملیات خالصسازی در
سه مرحله پنوماتیکی ،شستشو با آب داغ و در نهایت پخت با سدیم هیدروکسید در غلظت  38گرم بر لیتر ،در دمای 0138 5
درجه سانتیگراد با نسبت مایع به چوب  ، 1:7بهمدت  238دقیقه انجام شد .بهمنظور انجام عمل انحالل ،اتانول (  %67خلوص )
و استون (  %66خلوص )  ،لیتیم کلرید ( خلوص  ) %66و دی متیل استامید تهیه شد بهخاطر طول زیاد الیاف لینتر پنبه خام
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و بریده نشدن آن توسط دستگاه برش پنبه ،بهطور مستقیم نمیتوان در کوبندهولی آزمایشگاهی مورد استفاده قرار بگیرد .از
طرفی باال بودن میزان آبگیری سریع خمیر مانع از ساخت کاغذ دست ساز همگن و یکنواخت (کاغذ میکرو) خواهد شد.
بنابراین عمل مکانیکی در دو مرحله انجام گرفت .در مرحله اول الیاف با پاالینده آزمایشگاهی بهمنظور کوتاه شدن طول الیاف
فرآوری شدند .شرایط فرآوری الیاف ثابت بو د و در نهایت تیمار مکانیکی با پاالیشگر صفحهای آزمایشگاهی تا درجه روانی
حدود  588میلیلیتر انجام شد .مرحله دوم پاالیش در کوبنده ولی انجام شد و خمیر حاصل بعد از  67دقیقه ،به درجه روانی
 323میلیلیتر رسید .کاغذهای دست ساز از الیاف خالص پنبه ساخته شده عملیات غوطهوری (تبادل حالل )دیسکها
بهمنظور خروج آب ،بهترتیب در آب مقطر ،الکل ،استون و دی متیل استامید بهمدت  3ساعت در دمای محیط انجام شد .پس
از خروج آخرین ماده (دی متیل استامید) در توالی تبادل حالل ،انحالل در زمان ثابت 13ساعت با دی متیل استامید با 6
درصد لیتیم کلرید انجام شد .به منظور خروج حالل ،عمل شستشو با اتانول انجام شد .برای تهیه فیلم نانو کاغذی ،ژل شفاف
حاصل در بین دو شیشه و گیره های فلزی محکم و در دمای  88درجه سانتیگراد بهمدت  23ساعت در آون خشک شد[36- .
]36
 . 3- 2- 2روش ساخت نیتروسلولز
در داخل سیستم رفلکس و داخل بالن 1 ،گرم سلولز استخراجشده را با  188میلی لیتر اسید نیتریک ( خلوص %2 ( ) %66
حجمی حجمی) وارد کرده مدت  1ساعت در دمای  25درجه سانتیگراد همزده شد حال مقدار  3میل اسید سولفوریک
غلیظ به آن افزوده و در دمای  58درجه حرارت می دهیم  .رفلکس را آنقدر ادامه دهید تا آب محلول خارج شود و محلول
آمورف سفیدی حاصل شود که همان نیترات سلولز می باشد[35] .
 . 5- 2- 2تهیه نشاسته
ابتدا محلول  2 /8موالر آمونیوم استات را هم برای ذرت های دانه ای کورن و ذرت بالل آسیاب شده  ،هر کدام به اندازه ی 18
گرم وزن کرده و داخل بشر گذارده به مدت  23ساعت بماند  ،سپس پروسه ی تولید سلولز را دوباره برای مقدار بیشتر  35گرم
انجام داده  ،سدیم هیدروکسید  ٪ 5 /2را تولید کرده  ،و داخل ارلن  1لیتری قرار داده تا به مدت  1ساعت بجوشد  ،رنگ

محلول سلولز  /سدیم هیدروکسید به صورت قرمز رنگ درآمده  ،درب ارلن را بسته تا ادامه ی واکنش را انجام داده است .در
این روش  188گرم آرد ذرت توزین شد  ،و با  588میلیلیتر محلول سود دارای موالریته  82885تا  82825مخلوط شده و به
مدت نیم ساعت در دمای  25درجه سانتیگراد همزده شد .سپس مخلوط به دست آمده به مدت  28دقیقه با دور g 1388
سانتریفیوژ شد .رسوب حاصل با استفاده از الک با اندازه سوراخ  58میکرومتر صاف گردید .سوسپانسیون عبوری از الک توسط
اسیدکلریدریک  1موالر خنثی و مجددا سانتریفیوز گردید .پس از خارج کردن مایع جدا شده ،الیه کرمی رنگ روی رسوبات
توسط قاشقک جدا میگردد .رسوب باقی مانده م جددا در آب حل شده و این کار تا به حداقل رساندن الیه کرمی رنگ ادامه می
یابد (  3مرتبه )  ،در خاتمه رسوب نهایی به مدت یک شب در آون در دمای  38درجه می ماند [31-38] .
 .3- 2آزمون های استاندارد
 . 1- 3- 2اندازه گیری درجه داستیالسیون
درجه داستیالسیون  IRبرای تعیین درجه داستیالسیون از روش طیف سنجی مادون قرمز استفاده شد و از بررسی طیف
کیتوزان با استفاده از معادله زیر تعیین شد .نتایج محاسبه در (  ) 1ارائه شده است.
]) 1 ( DD = 188 – [(A1755 / A3358) × 188/1233
 = DDدرجه داستیالسیون
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(مربوط به گروه های آمینی) 1755 wave number/cmجذب در = A1755
(مربوط به گروه های هیدروکسیل) 3358 wave number/cmجذب در = A3358
:شود می محاسبه ذیل صورت 1755به  cm-1موج طول در جذب روش این در
) 2 ( Log18 (DF1/DE) = (A1755) amide
موج طول در جذب محاسبه برای .هستند قرمز مادون طیف روی از شده گیری اندازه مطلق های ارتفاع  DEو  DF2که
:شود می عمل گونه بدین  3358نیز cm-1
) 3 ( Log18 (AC/AB) = (A3358) hydroxyl
می باشد AB.و  ACمطلق ارتفاع اساس بر  cm-13358موج طول در جذب فرمول این در

 . 3- 2آزمون XRD
برای محاسبه اندازه نانو ذرات از رابطه (  ) 3دبای – شرر استفاده شد.
()3
از آزمون  XRDبرای بررسی ساختار از طریق پراش پرتو ایکس استفاده می شود .آزمون  XRDبا استفاده از دستگاه
) ) Philips, PW1638انجام شده است.
 . 5- 2آنالیز SEM
ساخت کشور آلمان انجام شده است SIGMA VP588 .آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی توسط دستگاه زایس  1مدل
نتایج حاصل ،در شکل های (  ) 11تا (  ) 13ارائه شده است.
 . 7- 2آزمون آنتی باکتریال
به E.Coli ، klebsiella ، P.aeruginosoa ،A.baumanni ، S.areusدر این پژوهش بر روی باکتری هایی همچون
وسیله ی آزمون های مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.
 .3یافته ها
 .1- 3 FT-IRطیف
 . 1- 1- 3کیتوسان
-1
 cm-1 1268می باشند .در ناحیه  OHو  3336 NH2نشان دهنده ترکیب گروه های  cmپیک های ظاهر شده در ناحیه
می باشد 1738 CO .بیانگر حضور گروه  cm-1می باشد و پیک در ناحیه C-O-Cپیک ظاهر شده نشان دهنده حضور گروه
1 . Zei ss
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شکل  FTIR .1کیتوزان
 . 2- 1- 3طیف  FT-IRکیتوسان  -اکتنیدین دی هیدرولیک
-1

 cm-1 1267می باشند .در ناحیه  OHو  3333 NH2نشان دهنده ترکیب گروه های cmپیک های ظاهر شده در ناحیه
آروماتیک  1733 C=Nبیانگر حضور  cm-1می باشد و پیک در ناحیه C-O-Cپیک ظاهر شده نشان دهنده حضور گروه
میباشد

شکل  FTIR .2کیتوسان  -اکتنیدین دی هیدرولیک
 . 3- 1- 3طیف  FT-IRکیتوسان – نیتروسلولز
 cm-1 1267می باشند .در ناحیه  OHو  3333 NH2نشان دهنده ترکیب گروه های cmپیک های ظاهر شده در ناحیه
-1

می باشد 1733 NO2 .بیانگر حضور گروه  cm-1می باشد و پیک در ناحیه C-O-Cپیک ظاهر شده نشان دهنده حضور گروه

شکل  FTIR .3کیتوزان – نیتروسلولز
 .3- 1- 3سلولز
-1

 cm-1 1268می باشند .در ناحیه  OHو  3588 NH2نشان دهنده ترکیب گروه های cmپیک های ظاهر شده در ناحیه
می باشد 1738 CO .بیانگر حضور گروه  cm-1می باشد و پیک در ناحیه C-O-Cپیک ظاهر شده نشان دهنده حضور گروه
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شکل  FTIR .3کیتوزان – نیتروسلولز
 .5- 1- 3سلولز -نیتروسلولز
 1173پیک ظاهر  cm-1می باشند .در ناحیه  3588 OHنشان دهنده ترکیب گروه های cmپیک های ظاهر شده در ناحیه
میباشد  1333 NO2بیانگر حضور گروه  cm-1می باشد و و پیک در ناحیه C-O-Cشده نشان دهنده حضور گروه
-1

شکل  FTIR .5سلولز – نیتروسلولز
 . 7- 1- 3نشاسته -نیتروسلولز
 1173پیک ظاهر  cm-1می باشند .در ناحیه  3318 OHنشان دهنده ترکیب گروه های cmپیک های ظاهر شده در ناحیه
-1

میباشد  1731 NO2بیانگر حضور گروه  cm-1می باشد و و پیک در ناحیه C-O-Cشده نشان دهنده حضور گروه

شکل FTIR .7سلولز – نیتروسلولز

 . 6- 1- 3نشاسته – اکتنیدین دی هیدرولیک
-1

 1173پیک ظاهر  cm-1می باشند .در ناحیه  3383 OHنشان دهنده ترکیب گروه های cmپیک های ظاهر شده در ناحیه
آروماتیک میباشد  1726 C=N .بیانگر حضور  cm-1می باشد و پیک در ناحیه C-O-Cشده نشان دهنده حضور گروه
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شکل  FTIR .6سلولز – نیتروسلولز

 . 2- 3طیف های XRD
 18271گزارش شد .پیک های واقع شده در ناحیه های  nmبا استفاده از رابطه دبای -شرر ،متوسط اندازه ذرات محاسبه و عدد
برای شناسایی کیتوسان به کار می روند 21 XRD.در طیف

شکل  . 8طیف خروجی از پراش پرتو اکس کیتوسان – نیتروسلولز
 . 3- 3 DLSطیف های
پیک های موجود در طیوف تغلیظ شده کیتوسان بین  188تا  588نانومتر را بیان میکنند که این به معنای خاصیت نانو ذرات
کیتوسان میباشد( .شکل ) 6
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شکل  . 6طیف خروجی از زتاسایزر جهت بررسی ذرات
پیک های موجود در طیوف تغلیظ شده بین  188تا  588نانو متر را بیان میکنند که این به معنای خاصیت نانو ذرات سلولز
میباشد( .شکل ) 18

شکل  . 18طیف خروجی از زتاسایزر جهت بررسی ذرات
پیک های موجود در طیوف تغلیظ شده بین  1888 - 588نانومتر را بیان میکنند که این به معنای خاصیت نانو ذرات نشاسته
میباشد(.شکل ) 11
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شکل  .11طیف خروجی از زتاسایزر جهت بررسی ذرات

 . 3- 3طیف های SEM
 . 1- 3- 3کیتوسان – نیتروسلولز
تمامی فواصل و اندازه ی ذرات بستر موجود عددی بین  26تا  688نانومتر را بیان میکنند که همچنان خاصیت نانویی بودن
ذرات کیتوسان را نشان میدهد.

شکل  . 12ساختار موفولوژی ذرات کیتوسان -نیتروسلولز
 . 2- 3- 3کیتوسان – اکتنیدین دی هیدرولیک
تمامی فواصل و اندازه ی ذرات بستر موجود عددی بین  388تا  3888نانومتر را بیان میکنند که خاصیت نانویی بودن ذرات
کیتوسان را نشان میدهد .این عاملی برای به تله انداختن سیاالت میباشد .
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شکل  . 13ساختار موفولوژی ذرات کیتوسان  -اکتنیدین دی هیدرولیک
 . 3- 3- 3نیتروسلولز
تمامی فواصل و اندازه ی ذرات بستر موجود عددی بین  31تا  38نانومتر را بیان میکنند که خاصیت نانویی بودن ذرات
نیتروسلولز موجود را نشان میدهد.

شکل  . 13ساختار موفولوژی ذرات نیتروسلولز

 . 5- 3تست ه ای آنتی باکتریال
نتایج حاصل از تست آنتی باکتریال بر روی باکتری های مورد بررسی و غلظت های مختلفی از کیتوسان  -اکتنیدین دی
هیدرولیک (  ، ) KNکیتوسان – نیتروسلولز(  ، ) KOسلولز و اکتنیدین دی هیدرولیک ( ، ) SOسلولز و نیتروسلولز ( ،) SN
نشاسته و اکتنیدین دی هیدرولیک( ) NOو نشاسته و نیتروسلولز(  ) NNدر جدول (  ) 1نشان داده شده است.
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جدول  . 1نتایج تست آنتی باکتریال
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 .3نتیجه گیری
با استفاده از روشهای ذکر شده میتوان نانو ذرات نشاسته و سلولز و کیتوسان را تولید نمود ..با توجه به تصاویر  SEMنانو
ذرات اسپری تشکیل شده توسط روش ژلی شدن به صورت صفحه ای مجزا از هم هستند و کامپوزیت های تشکیل شده توسط
روش انجام شده  ،کروی بودن و منظم بودن ساختار این کامپوزیت ها می باشد  .مهمترین بخش نتایج در خواص آنتی باکتریال
تمامی کمپوزیت ها می باشد که بیشترین و بهترین پاسخ را به متغیر های باکتریایی میدهد .
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