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از زمان کشف عوامل بیماری زا در قرن نوزدهم، نبرد بین انسان ها و این دشمنان کوچک برای صدها 
سال ادامه داشته است. اگرچه کشف آنتی بیوتیک ها امیدهایی برای شکست عفونت های باکتریایی فراهم 
می کند، اما در چند دهه گذشته به ویژه به خاطر سوء استفاده از آنتی بیوتیک ها، سویه هایی مقاوم در برابر 
داروها از میکروارگانیسم ها به وجود آمده است. عفونت های ناشی از برخی میکروارگانیسم های بیماری زا، 
بهداشت عمومی را به شدت تهدید می کند. در نتیجه نیاز فوری به تولید مواد جدید برای مبارزه با این 

میکروارگانیسم ها وجود دارد.

SARS-( ۲-ناشی از سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس )COVID-19( امروزه، شیوع بیماری ویروس کرونا
CoV-2( به یکی از مهمترین نگرانی های سازمان بهداشت جهانی )WHO( تبدیل شده است. اندازه این 

ویروس در ابعاد نانو و قطر آن از ۱۲5–65 نانومتر است. سازمان بهداشت جهانی در ۱۱ مارس ۲0۲0 از این 
بیماری به عنوان یک بیماری همه گیر یاد کرد و در حال حاضر میلیون ها نفر را در مناطق مختلف جهان 

تحت تأثیر قرار داده است.

طبق شواهد موجود، تماس با سطوح آلوده )اشیا مورد استفاده توسط بیماران( و تماس غیرمستقیم با 
آئروسل ها یا ذرات/قطرات تنفسی آلوده )قطر< ۱0-5 میکرومتر( به ویروس عفونی که می توانند به مدت 
یک ساعت در هوا معلق بمانند، در زمان طوالنی و در فاصله کم تر از ۱ متر، مسیرهای ممکن انتقال ویروس 
است. سه چالش عمده مرتبط با بیماری های عفونی مسری مانند COVID-19 شامل پیشگیری، تشخیص 
سریع و به موقع و درمان آن است. علی رغم تولید داروها و واکسن هایی برای مقابله با COVID-19، اقدامات 
پیشگیرانه شامل استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی )فیزیکی( و رعایت بهداشت همچنان استراتژی اصلی 

برای کنترل انتقال این عفونت است. 

پیشگفتار



10

نانوذرات بر پایه گرافن و خواص ضدمیکروبی آنها: رویکردی نوین در مهندسی بافت و تجهیزات پزشکی

پیشگیری، تشخیص و درمان از طریق استفاده از فناوری نانو، امروزه کاربرد فراوانی دارد و در سالیان اخیر 
محققان موفق به شناسایی نانومتریال هایی با خاصیت ضد باکتریایی شده اند که می توانند از رشد و تکثیر 
باکتری ها و قارچ ها و دیگر عوامل بیماری زا جلوگیری کنند. محصوالت ضد باکتریایی و ضد ویروسی تولید 
شده با تکنولوژی نانو یکی از پرکاربردترین محصوالت نانو تکنولوژی هستند که به داشتن خصوصیات ضد 
باکتری و ضد ویروسی مشهور بوده و به عنوان یک کاتالیست قادر هستند اکثرگونه های باکتری، ویروس و 
قارچ را از بین ببرند و در عین دارا بودن چنین خصوصیاتی در صورت تماس با پوست انسان ایجاد حساسیت 
نمی کنند. با استفاده از این تکنولوژی می توان خصوصیات منحصر به فردی را به سطوح بخشید که در نهایت 
عالوه بر بهبود کارایی، کاهش هزینه ی تمام شده را نسبت به روش های متداول خواهیم داشت. این روش 
در مقایسه با دیگر روش های ایجاد خواص ضد باکتریایی، از دوام و کارایی باالتری بهره مند بوده و استفاده 

از آن در اغلب فرآیند های متداول در مقیاس صنعتی، امکان پذیر است.

مشخصه بارز ساختارهای نانو تغییر در خصوصیات آن ها با اندازه است. نانومواد در مقایسه با نمونه های 
آن ها در ابعاد میکرو و ماکرو دارای خواص فیزیکی و شیمیایی پیشرفته هستند. دلیل افزایش خصوصیات 
فیزیکی و شیمیایی آن ها اثرات سطحی و اثرات اندازه کوانتومی است. با کاهش اندازه مواد، نسبت سطح به 
حجم آن افزایش می یابد. این موضوع، واکنش سطح را افزایش می دهد که به عنوان اثرات سطح شناخته 
می شود. نانومواد دارای کاربردهای گسترده ای در زمینه های متنوع از جمله داروها، حسگرها، صنایع دفاعی، 
الکترونیکی، تصفیه آب و هوا، مهندسی بافت، مواد آرایشی، علوم هوایی، تولید و ذخیره انرژی، مواد غذایی 

و نوشیدنی، ویروس شناسی، منسوجات، اتومبیل، کشاورزی، سیستم های ارتباطی و موارد دیگر هستند.

نانو مواد دو بعدی به نانوموادی با ساختاری الیه ای اشاره دارند که ضخامت آن فقط یک اتم یا چند اتم 
است )معموالً کم تر از 5 نانومتر( می باشد. مواد بر پایه گرافن )از جمله گرافن، اکسید گرافن، اکسید گرافن 
کاهش یافته و مشتقات آن ها( مشهورترین مواد دو بعدی کربنی هستند که اخیراً در پزشکی و صنعت 
مورد توجه قرارگرفته اند. مواد دو بعدی دارای چندین مزیت برای کاربردهای ضد میکروبی هستند. این مواد 
دارای سطح ویژه بسیار بزرگی هستند و در نتیجه حاملی مناسب برای داروهای ضد میکروبی می باشند. 
همچنین، از طریق مکانیسم های فیزیکی و شیمیایی با میکروارگانیسم ها مقابله می کنند که این امر احتمال 
رشد سویه های مقاوم در برابر دارو را در بدن بسیار کاهش می دهد. نکته آخر و مهم، ویژگی های برجسته 
نوری-حرارتی/ فوتوکاتالیستی نانومواد گرافنی دو بعدی است، که امکان استفاده آن ها را برای ریشه کن 

کردن موثر میکروارگانیسم ها مناسب می کند.

فناوری نانو با تأثیر نانومواد گرافنی مختلف نقش مهمی در مهار ویروس های مختلف از طریق برهمکنش 
الکترواستاتیک، تولید گونه های اکسیژن واکنش پذیر، آسیب فیزیکی به غشا پاتوژن و برهمکنش آبگریز 
داشته است. از آنجا که اندازه میکروارگانیسم ها )از جمله ویروس کرونا( در ابعاد میکرو و نانو است، فناوری 
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نانو در موادگرافنی می تواند چشم اندازهای جدیدی را در توسعه روش های تشخیص مقرون به صرفه، 
تجهیزات ایمنی حفاظت شخصی و راه حل های جدید پزشکی موثر ایجاد کند. 

کتاب حاضر کوششی است با هدف افزایش علم و دانش دانشجویان، پژوهشگران و صنعتگران حوزه های 
پزشکی، مهندسی پزشکی، شیمی و نساجی جهت پیشبرد وظیفه خطیر بهبود سالمت جوامع انسانی. در 
این کتاب که در 4 فصل گردآوری شده است، به بررسی کاربرد نانومواد گرافنی در صنایع مختلف به ویژه در 
پزشکی و پیش گیری از بیماری ها پرداخته شده است. همچنین، پس از بررسی مواد ضد باکتریایی مختلف 
و کاربرد آن ها، به طور ویژه کاربرد ضد باکتریایی و ضد ویروسی نانومواد گرافنی جهت مقابله با گسترش 

انواع عفونت مورد بحث قرار گرفته است.

در پایان الزم به ذکر است که با توجه به گستردگی مطالب مرتبط و همچنین پیشرفت های اخیر در 
حوزه نانومواد گرافنی، کتاب پیش رو خالی از اشکال و نقص نبوده و لذا از خوانندگان محترم درخواست 
می شود که عالوه بر دنبال نمودن سایر منابع و مآخذ، نویسندگان را از نظرات ارزشمند خود در راستای 

بهبود مطالب ارائه شده بهره مند سازند.

گروه مولفین
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11

مقدمه ای بر نانومواد ضد میکروبی
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1-1 اهمیت خواص ضد باکتریایی▐

مواد ضد باکتریایی به ترکیباتی گفته می شود که به صورت متمرکز در محل، باکتری ها را از بین برده 
یا رشد آن ها را کاهش دهند و به طور کلی برای بافت های بدن سمی نباشد. مواد ضد باکتریایی به دو 
دسته کلی باکتریسیدال۱ یا کشنده باکتری و باکتریواستاتیک۲ یا کاهش دهنده سرعت رشد باکتری تقسیم 
می شوند. از جمله رایج ترین مواد ضد باکتریایی می توان به داروها یا عوامل آنتی بیوتیک اشاره کرد؛ به عنوان 
مثال پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و.... اگرچه استفاده از عوامل ضد باکتریایی برای مقابله با عفونت از 
اهمیت زیادی برخورداراست، اما استفاده گسترده و نابجای آن ها، سبب ظهور مقاومت باکتریایی در برابر 
داروهای ضد باکتریایی شده است که یک مشکل اساسی برای سالمتی انسان ها در دنیای امروز تلقی 
می شود. این مقاومت به آنتی بیوتیک در ژن باکتری ها و به صورت وراثتی به سویه های بعدی انتقال می یابد 
و در واقع، تخمین زده شده است تقریباً نیم میلیون مورد جدید مقاوم به چند دارو باکتری سل۳ هر ساله 

در سراسر جهان اتفاق می افتد. 

بنابراین، با توجه به این واقعیت که باکتری ها در برابر بسیاری از داروهای آنتی بیوتیک رایج مقاومت 
می کنند، بیماری های عفونی همچنان یکی از بزرگترین چالش های بهداشتی در سراسر جهان هستند. 
عالوه بر این، مشکالت مربوط به داروهای آنتی بیوتیک و مواد رایج ضد باکتریایی نه فقط ایجاد مقاومت 
باکتریایی، بلکه عوارض جانبی نامطلوب آن هاست. در واقع، به دلیل مقاومت باکتری، از دوزهای باالی 
این عوامل برای ایجاد خواص مطلوب استفاده می شود که این امر باعث ایجاد سمیت در بدن می گردد. 
از جمله استراتژی های جایگزین، استفاده از نانومتریال ها به عنوان عوامل ضد میکروبی و یا حامل داروها4 
می باشد. دلیل اصلی این موضوع که چرا نانومتریال ها می توانند ویژگی های بهبود یافته ای نسبت به عوامل 
ضد باکتریایی رایج ارائه دهند، در نسبت سطح به حجم زیاد آن ها است که منجر به ایجاد خواص مکانیکی، 
شیمیایی، الکتریکی، نوری، مغناطیسی، الکترو نوری و مغناطیسی نوری متفاوت با مواد مشابه در ابعاد ماکرو 

می شود. 

دیواره سلول باکتری به گونه ای طراحی شده است که استحکام و شکل الزم را ایجاد کرده و از سلول در 
برابر تخریب اسمزی و آسیب مکانیکی محافظت کند. با توجه به ساختار و عملکرد، دیواره سلول باکتری ها 
را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: گرم مثبت )+( و گرم منفی )-(. دیواره سلولی باکتری های گرم 
مثبت حاوی یک الیه ضخیم )یعنی 50-۲0 نانومتر( پپتیدوگلیکان )PG(5 می باشد. در مقابل، دیواره سلولی 
باکتری های گرم منفی از نظر ساختاری و شیمیایی پیچیده تر اند. در این باکتری ها، دیواره سلول شامل یک 

1. Bactericidal
2. Bacteriostatic
3. Multi drug resistance tuberculosis (MDR-TB)
4. Drug carrier
5. Peptidoglycan 
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الیه نازک پپتیدوگلیکانون و یک غشای خارجی است که سطح را می پوشاند. ساختار دیواره سلول نقش 
مهمی در پاسخ )تحمل یا حساسیت( باکتری ها به حضور نانومتریال ها دارد. مکانیسم های ایجاد سمیت 
نانومتریال ها در برابر باکتری های مختلف متفاوت است. نانومتریال ها می توانند به غشای باکتری ها با اثر 
متقابل الکترواستاتیک متصل شده و یکپارچگی غشای باکتریایی را از بین ببرند. سمیت نانو به طور کلی با 
 ،۲)ROS( تحریک القای تنش اکسیداتیو۱ ناشی از تشکیل رادیکال های آزاد، یعنی گونه های فعال اکسیژن
به دنبال استفاده از نانومتریال ها ایجاد می شود. مکانیسم سمیت این مواد به ترکیب شیمیایی، اصالح سطح، 

خواص ذاتی و سویه ی باکتری بستگی دارد.

1-2 انواع عوامل ضد میکروبی▐

همیشه سطوح گوناگون که ما در ارتباط با آن ها هستیم در معرض جذب، تولید و تکثیر باکتری و 
قارچ های گوناگون قرار می گیرند. در طول سال ها انواع مختلفی از عوامل ضد میکروبی ساخته شده است که 
به اشکال مختلف از جمله نانوذره، محلول، پوشش و... در دسترس هستند. سطوح پوشش داده شده با این 
عوامل در غیرفعال سازی/ از بین بردن میکروارگانیسم ها و جلوگیری از تشکیل زیست فیلم ها موثر هستند. 
در عصر جدید و به کمک فناوری نانو که این روزها پیشرو و بسیار فعال در حوضه تولیدات است، روش های 
جدیدی در مقابله با باکتری ها به کمک نانو مواد ضد باکتریایی کشف شده است. این علم با برگزیدن موادی 
که خاصیت ضد باکتریایی دارند و تبدیل ابعاد آن ها به مقیاس نانو، توانسته است که قدرت ضد باکتریایی 
بودن این مواد را به شکل چشم گیری افزایش دهد. روش های سنتی ضدعفونی کردن، معموال بصورت 
موقت باعث ضد باکتریایی شدن سطوح می شوند و در مواردی به دلیل نوع ترکیبات شیمیایی مضراتی برای 
محیط زیست دارند. اما استفاده از نانو مواد ضد باکتریایی به شکل طوالنی مدت از رشد میکروارگانیسم ها 

جلوگیری می کند.

 از جمله عوامل ضد میکروبی با خاصیت ضد ویروس و باکتری می توان به نانوذرات فلزی و اکسیدهای 
فلزی )شکل ۱-۱(، گروه های آمونیوم یا فسفونیوم کواترنر )نوع چهارم(، پلیمرهای ضد میکروبی، ترکیبات 
N-halamine، پپتیدهای ضد میکروبی و گروهی از ترکیبات طبیعی اشاره نمود. با توجه به تنوع گسترده 

این مواد، انتخاب ترکیب مناسبی از این مواد برای کاربرد در پزشکی، مهندسی بافت و یا تولید محصوالت 
بهداشتی-حفاظتی نظیر ماسک ها و محلول های ضد عفونی کننده که کارآمد، پایدار و قابل استفاده مجدد 

باشند از اهمیت خاصی برخوردار است.

1. Oxidative stress
2. Reactive oxygen species 
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نانوذرات بر پایه گرافن و خواص ضدمیکروبی آنها: رویکردی نوین در مهندسی بافت و تجهیزات پزشکی

1-2-1 فلزات و اکسیدهای فلزی

فلزاتی مانند نقره )Ag(، مس )Cu(، اکسید روی )ZnO(، طال )Au(، تیتانیوم )Ti(، سریم )Ce(، استرانسیم 
)Sr(، اکسید تنگستن/کاربید، پراکسیدهای منیزیم و ترکیبات آن ها به عنوان عوامل ضد میکروبی در 
پزشکی و درمان )نظیر زخم پوش ها، ایمپلنت ها استخوانی و پرکننده های دندانی( و نیز تولید محصوالت 

بهداشتی-حفاظتی نظیر پارچه ها یا ماسک های صورت استفاده می شود.

1-2-1-1 نقره

از زمان های بسیار قدیم، نقره )Ag( فلزی پر کاربرد برای مصارف ضد میکروبی بوده است. در حقیقت به 
دلیل وجود خاصیت ضد باکتریایی در نقره، از دیرباز برای نیازهای گوناگونی مانند استفاده در ظروف اغذیه 
جهت جلوگیری از مسمومیت، استفاده در جنگ جهانی دوم برای ضدعفونی کردن محل زخم ها و همچنین 
در ساخت لنج کشتی ها برای جلوگیری از جلبک زدن مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه با تولید 
آنتی بیوتیک ها و ضعیف تر بودن قدرت ضدعفونی کننده این فلز، استفاده از این فلز روز به روز کاهش یافت، 

اما ظهور علم نانو تکنولوژی، جان تازه ای بر خاصیت ضد باکتریایی بودن این ماده و ترکیبات آن بخشید.

نقره و مشتقات آن، به طور ویژه در شکل های نانوذره یا یون، فعالیت های ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد 
قارچی باالیی از خود نشان می دهند. برهمکنش Ag و ترکیبات آن با میکروارگانیسم ها یک فرآیند پیچیده 
است که در آن از یک مکانیسم چندوجهی غیرفعال سازی استفاده می شود. این مسیرهای غیرفعال سازی 
شامل نفوذ به سلول، برهمکنش با گروه های تیول، تشکیل رادیکال های آزاد، اتصال به بازهای ضعیف مانند 
ترکیبات گوگردی و فسفری و نیز تغییر مسیرهای انتقال سیگنال های حیاتی سلولی در میکروب ها است. 
در واقع، نانو ذرات نقره به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم، باعث گسترش سطح دسترسی خود به 
باکتری ها می شوند که نتیجه این عمل، افزایش خاصیت ضدعفونی کننده این نانوذرات تا 99% می باشد. این 
 ۱)ATP( ذرات پتانسیل غشایی پالسما را ناپایدار می کنند که نتیجه آن کاهش سطح آدنوزین تری فسفات
درون سلول می باشد. این عمل در غشاء سلول باکتری انجام می شود و باعث مرگ باکتری می گردد. از نانو 
ذرات نقره در مصارف گوناگونی اعم از دارویی و پزشکی، صنایع نساجی، سرامیک های بهداشتی، تصفیه 
آب، رنگ، کشاورزی، دامپروری و در کامپوزیت های پلیمری به منظور کاربردهای صنعتی و … استفاده های 

چشم گیری می شود.

از کاربردهای نقره در صنعت می توان به تهیه کاشی های تقویت شده جهت ایجاد سطوح ضد باکتریایی 
اشاره کرد. به عنوان مثال در مطالعه  ی انجام شده توسط بحیرائی و همکارانش، با استفاده از روش سل-ژل 
فیلم های نازکی از جنس سیلیس تقویت شده با نقره روی سطح لعاب کاشی و سرامیک پوشش داده شد 

1. Adenosine triphosphate
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 S. و E. coli تا فعالیت ضد باکتریایی حاصل شود. اثرات ضد باکتریایی فیلم های نازک نقره-سیلیس علیه
aureus نشان دهنده رهایش یون های +Ag به طور مداوم و عملکرد ضد باکتریایی عالی در برابر هر دو نوع 

باکتری به مدت ۲4 روز بود. 

افزایش آنتی بیوتیک ها در مصارف دارویی و همچنین پاتوژن های انسانی که باعث مقاومت و جهش 
باکتری ها در مقابل این آنتی بیوتیک ها می شود، باعث ایجاد چالش ظهور باکتری های جدید و افزایش 
مصرف آنتی بیوتیک ها شده است. محققان فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات تولید شده توسط باکتری ذات 
الریه را به تنهایی و در ترکیب با آنتی بیوتیک هایی نظیر پنی سیلین، آموکسی سیلین، اریترومایسین، 
کلیندامایسین و ونکومایسین بر علیه S. aureus و E. coli ارزیابی کردند و افزایش قابل توجهی در فعالیت 

ضد میکروبی آنتی بیوتیک ها در حضور نانو ذرات نقره مشاهده نمودند.

بسته بندی کردن محصوالت، علی الخصوص مواد غذایی که عمدتا به کمک پالستیک ها صورت می گیرد، 
این روزها به شکل وسیعی انجام می شود. از آنجایی که مواد غذایی به صورت عمده مرطوب بوده، باعث 
می شود تا زمینه مناسبی برای تکثیر باکتری ها و قارچ ها فراهم شود. تولید پالستیک های ضد باکتریایی 
که در ترکیبات آن از نانو ذرات نقره برای خاصیت ضدعفونی کننده این بسته بندی ها استفاده شده، 
باعث می شود که عمر و تازگی موادی مانند گوشت، سبزی یا میوه جات، نان، داروها و … تا 4 برابر حالت 
عادی افزایش یابد. آزمایشات انجام شده نشان داده است که در ۲4 ساعت اولیه این نوع پوشش ها از رشد 

باکتری ها به میزان 98% جلوگیری می کنند.

از جمله کاربردهای نانوذرات نقره در تولید ماسک ها و پوشش های ضد میکروبی است. در یک مطالعه 
که در سال ۲0۱۳ انجام شد، نانوالیاف تولید شده از جنس نایلون-6 با استفاده از الکتروریسی۱ ساخته شد 
و به دنبال آن نانوذرات نقره با غوطه وری الیاف در محلول نیترات نقره بارگذاری گردیدند. نتایج این مطالعه 
نشان داد که پس از ۱ تا ۲ ساعت انکوباسیون، کلونی های باکتری E. coli به دلیل اثر ضد باکتریایی ذرات 

Ag، از سطح مواد ناپدید می شوند. 

در مطالعه دیگری، نانوذرات نقره به همراه پلیمر پلی آکریلونیتریلPAN-Ag( ۲( با استفاده از الکتروریسی 
بر روی یک الیه پلیمری از جنس پلی پروپیلن۳ ملت-بلون برای ایجاد یک پارچه دو الیه ضد میکروبی 
نشانده شد. نانوذرات نقره الیه فیلترکننده ای ایجاد کردند که فعالیت ضد میکروبی در برابر باکتری های گرم 
منفی و مثبت E. coli و S. aureus از خود نشان داد. پارچه PAN-Ag با غلظت ۱5% وزنی-وزنی پس از 
انکوباسیون به مدت 6 ساعت با S. aureus و E. coli کاهش 66% و 78% در رشد باکتری ها را نشان داد. این 
مطالعه نشان می دهد که نانوذرات نقره موجود در الیاف، یون های +Ag آزاد می کنند، که به غشای سلول 

1. Electrospinning 
2. Polyacrylonitrile (PAN)
3. Polypropylene (PP)


