1392/6/10
1393/5/20

ص 502-491

تأثیر پوشش کیتوزانـ پلیوینیل الکل با نایسین بر خواص
ضدباکتری کاغذهای بستهبندی
 معصومه مالیی؛ کارش؛اس ارشد علوم و ص؛ایع خمیر و کاغذ ،گروه علوم و ص؛ایع چاوغ و کاغاذ ،دانشاکدة م؛اابع طبیعای ،دانشاگاه
تهران ،کرج ،ایران

 محمد آزادفالح ؛ استادیار ،گروه علوم و ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشکدة م؛ابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 فرامرز خدائیان چگینی؛ دانشیار ،گروه علوم و مه؛دسی ص؛ایع غذایی ،دانشکدة مه؛دسی بیوسیستم ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 یحیی همزه؛ استاد ،گروه علوم و ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشکدة م؛ابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

چکیده
توسعة بستهبندی فعا  ،جدید و زیستت ریبیذیر با یویشده زیستیییمرها روی مواد بستهبندی کاغیذی و همچنیین
لنجاادن مواد ضدمیکروب مناسب در ساختار آن امکانیذیر است .در این بررس  ،ابتدا میزان آلودل باکترییای الییاف دو
اوع مقوای یشتتوس تجاری ارزیاب ید .سرر ،بهمنظور ساخت یک کاغذ بستهبنیدی ضیدباکتری مناسیب ،یویشی از
ترکیب کیتوزانی یی وینیل الکل با اسبت های حجم متفاوت بیه همیراه درصیدهای م تیفی از اایسیین بیر مبنیای وزن
کیتوزان بر روی کاغذهای دستساز ساختهیده از این الیاف بازیافت اعما یید .سیرر فعالییت ضیدباکترییای بیا تهییة
فییمهای با ترکیب مشابه یویشها بهطور جدالااه بررس ید .مطابق اتایج بهدستآمده فییمهای کیتوزانی یی وینیلالکیل
بهتنهای عییه باکتری لرم منف ایرییاکالی فعالیت چشمگیری دایتند .با افیزایش اسیبت کیتیوزان بیه ییی وینییل الکیل
فعالیت ضدباکتریای فییم ها تشدید ید .با واردکردن اایسیین بیه سیاختار فیییم ،فعالییت عیییه بیاکتریهیای لیرم مثبیت
استافییوکوکوس اورئوس و باکتریهای مییهاییکل است را یده از کاغذ بازیافت ایز توسعه یافیت .بیشیترین فعالییت در
فییمهای مشاهده ید که 15درصد اایسین در ساختاریان دایتند .اتایج اثر هیمافزایی اسیتفاده از میواد ضیدمیکروبی بیا
سازوکار متفاوت را در ساخت مواد بستهبندی فعا اشان داداد.
واژگان کلیدی :پلیوینیل الکل کیتوزان ،فعالیت ضدباکتری ،فیلم ،کاغذ بستهبندی ،نایسین.

 نویس؛دة مسئول تلرن02632249311 :

Email: adfallah@ut.ac.ir
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مقدمه

خواص جدید در این محصوالت الدامات ااجام ید؛

یک ی از کاربردهییای مهییم کاغییذ و مقییوا در صیینعت

مثالً ،با یویش یک الیة واکر بر روی کاغذ خاصیت

بسییتهبنییدی اسییت .همییة محصییوالت بعیید از تولییید

آبلریزی سطا آن افزایش یافت و با غیبه بر مشکل

بهمنظور حفاظت از اور خوریید ،حرارت محیط ،باد

ت ی ل بیرای مصیارف م تیی

آمیاده یید .سیرر

و باران و همچنیین ضیربات مکیاایک کیه در حیین

بستههای تترایک با الیههای از آلومینیوم و یی اتییین

جابهجای ممکن است ایجیاد ییود ،بیه بسیتهبنیدی

بر روی مقوا با ییشرفت تجهیزات بستهبندی ،دوخت،

مناسییب احتیییا دارایید .یکیی از کاربردهییای مهییم

و چاپ به بازار عرضه ییداد .بیه ایین ترتییب ،ایین

بستهبندی ،که ب ش عظیم از این صنعت را به خود

محصو جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داد [.]1

اختصییاص داده اسییت ،بسییتهبنییدی مییواد غییذای ،

در زمینة کمبود مادة اولیه و کاهش هزینههیای تولیید

بهدایییت  ،آرایشیی  ،آیییامیدا هییا و ...اسیییت .از

کاغذ و مقوا ایز با بازیافت و استفادة دوباره از الییاف

لابییتهای مهم یک مادة بستهبندی مناسیب ،تواایای

بازیاب یده تا حدود زیادی توااستند بر این مشکالت

ایجیییاد سییید دفیییاع مناسیییب در برابیییر حمییییه

غیبه کنند [.]2

میکروارلاایسمها از محییط خیار بیه فضیای درون

استفاده از الیاف بازیافت در زمینة بستهبندی مواد

بسته است .بهعالوه ،خود بستهبندی ایز باید بیهطیور

غییذای بییا محییدودیتهییای بسیییاری مواجییه اسییت.

کامل عاری از هرلوایه آلیودل میکروبی بایید تیا

متأسییفااه اییین الیییاف حجییم بییاالی از بییاکتریهییای

منبع برای افیوذ عوامیل بیمیاریزا بیه میادة غیذای

مییهیکل از جنر باسییوس داراید .ایین بیاکتریهیا
اسیرور در اطیراف DNA

اباید .تا چندی ییش ،بیشتر مواد مورد استفاده در این

بهدلیل تشکیل الیة کیسیم

صنعت از ییشه و یالستیک بود ،ولی ایین میواد بیه

باکتری م تواانید در حیین عمیییات بازیافیت سیالم

دلیل تجزیهاشدن و همچنین بر اثر تجمیع در محییط،

بمااند و به حیات خود ادامه دهنید [ .]3بیشیتر از 50

سبب آلودل یدید محیط زیست م یواد .دراتیجه،

درصیید اییین بییاکتریهییا را لواییة Bacillus cereus

استفاده از مواد یکبارمصرف ،زیستت رییبییذیر و

تشکیل م دهد که یک عامل اصی در بیروز بیمیاری

سازلار با محیط زیست ،بیهخصیوص کاغیذ و مقیوا،

اسها و استفراغ خواین در ااسان یناخته یده اسیت

مورد توجه لرار لرفتیه اسیت .تاری چیة اسیتفاده از

[4؛  .]5بییه همییین دلیییل ،کییاربرد الیییاف بازیییافت در

کاغذ و مقوا ،بهمنزلة مادة بستهبندی مواد غیذای  ،بیه

ساخت کاغذهای بسیتهبنیدی میواد غیذای از سیوی
1

سا های ا ست لرن بیستم م رسید .امیا اسیتفاده از

سازمان غذا و داروی ایاالت متحدة آمریکیا ()FDA

این مواد به دلیل مشکالت از لبیل کمبود میادة اولییه

بهطور کامل ممنوع یده است .ایین سیازمان حیداکثر

در ساخت ،هزینهبر بودن چرخة تولید و تأمین اارژی
کارخااه ،و مت ی ل بیودن سیاختار محصیو اهیای

2

وجود یک واحید کییوا را در واحید سیطا بسیته
2

(  )1 CFU/cmمجاز می دااید؛ درصیورت کیه الییاف

محدودیتهای دایت .بنابراین ،برای ارتقیا و ایجیاد
1. Food and Drug Administration
2. colony formation unit
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بازیافت تعداد بسیار زییادی واحید کییوا در واحید

در سا های اخیر ،کیتوزان به دلییل سیاختار مولکیول

سطا داراد [.]6

بسیییار مشییابه بییا سیییولز بییهیییدت توسییط صیینعت

مواد بستهبنیدی ضیدمیکروبی را بیا روشهیای

کاغذسازی مورد توجه والع یده است .این ماده عالوه

م تیف ییامل لیراردادن ییک سوییه داخیل بسیته،

بر افزایش مقاومتهای م تی

کاغذ ،بیهدلییل داییتن

واردکردن مستقیم مواد زیستفعیا در ترکییب میادة

ویژل ضدباکتریای لوی عییه باکتریهای لیرم منفی

بستهبندی ،یویشده زیستیییمرهیای بیا خیواص

در تولید کاغذهای ضدباکتری جایگاه خاص ییدا کرده

ذات ضدمیکروب و البته با لابییت تشکیل فیییم روی

اسیییت [ .]12همچنیییین ،در سیییا  2003هیییول  3و

مواد بستهبندی کاغذی م توان سیاخت .همچنیین ،از

همکارااش لزارش کرداد که ایین میاده در ترکییب بیا

این یییمرهیا بیهمنزلیة میاتریرهیای بیالقوهای بیرای

یییمرهای دیگر و بهمنزلیة یوییش روی کاغیذ سیبب

لنجاادن مواد ضدمیکروب فرار و غیرفرار بیهمنظیور

افزایش خواص مااعیوادل محصو اهای می ییود

توسعة بسیتهبنیدیهیای فعیا زیسیتت رییبییذیر

[ .]13در یکل ،1تفاوت مواومر لیوکیوز در سییولز و

میی تییوان اسییتفاده کییرد [ .]7اسییتیون 1و هییاتکیر

2

لیوکوزامین در کیتوزان اشان داده یده است [.]14

معتقدایید کییه مییواد ضییدمیکروب بییهکییاررفتییه در
یویییشهییای ضییدباکتری از سییه طریییق رهاسییازی،
جذب ،و تثبیت بهصورت مسیتقیم و غیرمسیتقیم بیه
مبارزه با عوامل بیماریزا در محییط می یردازاید [.]8
این مواد با عقباایداختن چرخیة زایدل بیاکتری و
کییاهش سییرعت رییید ،لییدرت تولییید مثییل آن را

شکل .1ساختار الف) گلوکزامین و ب) گلوکز

تحتتأثیر لرار م دهند [ .]9به این ترتیب ،با افزایش
عمر مفید مادة غذای  ،کیفیت و ایمنی در اگهیداری
ماده غذای تضمین م یود.
در بین زیستیییمرها ،کیتوزان به دلییل خیواص
ذات ضیدباکتریای  /ضیدلارچ و همچنیین لابیییت
تشکیل فییم بهمنزلة یک مادة بسیتهبنیدی ضیدباکتری
زیستت ریبیذیر ایدهآ یناخته ییده اسیت [.]10
کیتوزان به روش استیلزدای از کیتین بهدست م آید.
کیتین مادة اصی تشکیلدهندة دیوارة سیول لارچها،
یوستة حشرات و س تیوستان درییای اسیت [.]11
1. Steven
2. Hotchkiss

در سییا  ،2001هوالاییدر 4و همکییارااش اثییر
ضدمیکروب کیتوزان را به بار مثبت لروههای آمینی
موجود در کربن دوم ( )C2در حیقة لییوکزامین و در
 pHکمتییر از  6/3اسییبت دادایید .اییین بییار مثبییت بییه
کیتوزان یک ساختار ییی کیاتیوا می ب شید کیه بیا
ترکیبات بار منفی دییوارة بیاکتریهیای لیرم منفی
واکنش می دهید .بیه همیین دلییل ،اثیر کیتیوزان بیر
باکتریهای لرم منف بیشتر است [.]15

3. Ho lee

4. Hollander

494

ی؛گل و فرآوردههای چوغ ،مجله م؛ابع طبیعی ایران ،دورة  ،68شمارة  ،3پاییز 1394

در سا  ،2005چئین 1و همکارااش به این اکتیه
یی بردایید کییه کیتییوزان فقییط لییدرت از بییین بییردن
باکتریهای لرم منف را دارد و روی باکتریهای لرم
مثبت کماثر یا بهطور کامل ب اثیر اسیت .در صیورت
ایاز به از بین بردن چنین باکتریهیای در ترکییب بیا
مواد ضدمیکروب دیگر ،لدرت مبارزه بیا اایواع لیرم
مثبت را ایز خواهد داییت [ .]16از آاجیا کیه بیشیتر
لواههای باکتری یناختهیده در الیاف بازیافت از اوع
لرم مثبتااد ،استفاده از چنین مادهای ،بهمنزلیة عامیل
کمک  ،ضروری است .چون بیشتر مواد ضیدمیکروب
مکاایسییم عمییل متفییاوت دارایید ،در اات ییاب مییادة
ضییدمیکروبی دوم باییید اهایییت دلییت را ااجییام داد.
بنابراین ،در این تحقییق از ترکیبی بیه ایام اایسیین

2

همراه با کیتوزان استفاده یده است .این ماده به یکل
یودرهای لیریدی همراه ترکیبات از امکهای یروتئین

مواد و روشها
مواد
از کیتوزان با درجیة اسیتیلزدایی  99درصید و وزن
مولکول باال و اایسین با درصد خیوص زیاد ،هیر دو
ساخت یرکت سیگما آلدری  ،استفاده ید .یی وینیل
الکل بیا وزن مولکیول  72000دالتیون از اماینیدل
یرکت مرک تهیه ید.
از خمیرکاغذ تهییهییده از مقیوای یشیتتوسی
ساخت یرکت صنایع خمیر و کاغذ اترک اصیفهان و
از مقوای یشتتوس واردات کرهای بیهعنیوان منیابع
الیییاف در ارزیییاب هییای میکروب ی و بییرای سییاخت
کاغذهای دستساز استفاده ید.

روشها

و یی ساکاریدی بهفروش م رسد .لابییت دسترس و

تهیة سوسپانسیون کیتوزانی نایسین

استفادة آسان یک از مزایای اایسین اسیبت بیه سیایر

برای تهییة سوسرااسییون  2درصید کیتیوزان 2 ،لیرم

ضدمیکروبها به حسیاب می آیید .اایسیین بیا وزن

کیتوزان در  98میی لیتر اسید استیک  0/1موالر ری ته

مولکول کم ،فعالیت ضدباکتری خود را با آزاد کردن

ید .سرر اایسین با سه سطا متفاوت  5درصید10 ،

یرتید در محیط ااجام م دهد .میواد یرتییدی بیه درون

درصد ،و  15درصد اسیبت بیه وزن کیتیوران بیه آن

سیتویالسم بیاکتری افیوذ می کننید و موجیب میر

اضافه ید .یر از آن ،م یو به میدت  8سیاعت در

باکتری م یواد [.]17

دمای  21 oCو با سرعت  180دور بر دلیقیه هیم زده

در این تحقییق ،تیالش یید بیا اعمیا یویشی

ید .بیهمنظیور دسیتیاب بیه سوسرااسییون ییفاف و

ضییدباکتری از کیتییوزان روی کاغییذهای دسییتسییاز

طالی راگ از کیتوزانی اایسین و از بیین بیردن ذرات

حاصییل از الیییاف بازیییافت و همییینطییور واردکییردن

دریت و حبابهای هوا ،سوسرااسیون از یک یارچیة

اایسییین در سییاختار یویییش ،کاغییذ بسییتهبنییدی

کتاا اازک عبور داده ید.

ضییدبییاکتری سییاخته یییود .بییهعییالوه ،خییواص
ضدباکتریای با ساختن فیییمهیای بیهطیور جدالاایه
بررس ید.

تهیة محلول پلیوینیل الکل
 4/6لرم یی وینیل الکل در  96میی ایتر آب مقطر بیا
دمییای  80oCو در حییا هییمزدن توسییط هییمزن

1. Chein
2. Nisin

مغناطیس بهآرام حل ید .از این یییمیر محییو در
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آب بهمنظیور افیزایش ویژلی ااعطیافییذیری فیییم
یویش تهیهیده از کیتوزان استفاده یده است.

اندازهگیری میزان آلودگی باکترییایی الییا
سلولزی

تهیة فیلم و اعمال پوشش

تعیین میزان آلودل باکتریای در الیاف بهکاررفتیه در

مطابق با اسیبتهیای حجمی ارائیهییده در جیدو 1

ساختار مقواهای بستهبندی و همچنین اثبیات وجیود

م یوط از سوسرااسیون کیتیوزانی اایسیین و محییو

باکتریهای بیشتر در ساختار الیاف بازیافت با استفاده

یی وینیل الکل با روش همزدن مداوم برای مدت زمان
 30دلیقه تهیه ید .سرر ،از این م ییو هیا بیا روش
لالبریزی 1و تب یر حال در دمای محیط فییم ساخته
ید .از این فییمها ،که وزن یاییهای متنیاظر بیا یوییش
اعما یده روی کاغذ داراد ،بهدلییل سیهولت و دلیت
برای مطالعات فعالیت ضدباکتریای استفاده یید .ییر

از استاادارد  T 449 om-00آییناامة تای

1

ااجام ید.

رنگآمیزی اسپور
بهمنظور اثبات وجود دیوارة کیسیم اسرور در اطراف
 DNAباکتریهای میییهییکل از روش رایگآمییزی
اسرور به کمک ماالییت لرین استفاده ید.

از ساخت کاغذهای دستساز از الیاف بازیافت با وزن

تعیین فعالیت ضدباکتریایی

یایة  200 g/m2و مشرو سیازی اموایههیا در ییرایط

بییهمنظییور تعیییین فعالیییت ضییدباکتری فییییمهییای

رطوبت اسب  60درصد و دمای  ،23oCم ییو هیای

سییاختهیییده ،کییه دروالییع معیییاری از کییارای کاغییذ
3

تهیهیده بهعنیوان محییو هیای یوییش توسیط میییة

ضدباکتری است ،از استاادارد صنعت ژاینی

ییشهای برای دستیاب بیه وزن یاییه حیدود 14 g/m2

 2801:2000در مقابییل بییاکتریهییای لییرم مثبییت

روی کاغذهای دستساز یوییش داده ییداد .ییایان

استافییوکوکوس اورئوس ،4لرم منف ایرییاکالی 5و

ذکر است همزمان از این کاغیذهای یوییشدار بیرای

باسیلهای است را یده از الیاف بازیافت استفاده ید.

JIS Z

مطالعات مااعیوادل استفاده یده است.
جدول .1فرموالسیون پوشش و فیلمهای ضدباکتری ساختهشده

کیتوزان (درصد)

یی وینیل الکل (درصد)

54321

اایسین (درصد براساس وزن کیتوزان)

100

0

5

10

15

75

25

5

10

15

50

50

5

10

15

25

75

5

10

15

0

100

5

10

15

1. casting
2. TAPPI
3. Japanese Industrial Standard
4. Staphylococcus aureus
5. Escherichia coli
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مطییابق اییین روش ،یییر از تهی یة سوسرااسیییون

در این روابط  :Nتعداد سیو های زایدة بیاکتری،

باکتریای  ،رلیقسازی تا  12مرتبیه ااجیام یید .بیرای

 :Cتعداد کین هیای تشیکیلییده :D ،تعیداد دفعیات

ااتقییا غیظییت مسییاوی از سیییو هییای بییاکتری ،از

رلیقسازی :V ،حجم مایع یسیت وییو ییا SCDLP

توسیط

آلار :A ،تعداد کین در امواة  :B ،Aتعیداد کینی در

سوسرااسیونهیای بیا غیظیتهیای م تیی
دستگاه اسرکتروفتومتر طی

 UVلرفته یید .غیظتی

برای هر سه اوع سوسرااسییون اات یاب یید کیه در
طو مو یکسان میزان جذب اسبتاً یکساا را اشان
داداد.
یک الیه فییم یی اتیین کامالً استریلییده داخیل

امواة  Bو  :Rعدد فعالیت ضدباکتری است .هیرییک
از این آزمونها در  5تکرار ااجام یدهااد.

نتایج و بحث
آلودگی باکتریایی

یک یتریدیش لرار داده یید و سیرر روی آن فیییم

یکل 2اتایج آزمایش تعیین آلودل باکترییای الییاف

یییمییری مییورد اظییر لییرار لرفییت .یییر از ری ییتن

بازیافت را اشان م دهد .یایان ذکر است که در ایین

یکنواخت  0/4میی لیتیر از سوسرااسییون بیاکتری بیا

آزمون آب استفاده یده برای رلیقسازی بیهمنظیور از

غیظت معیوم ،فییم یی اتیین استریلیدة بعیدی روی

بین بردن آلودل های اای از کرک و م میر لبیل از

آن لرار لرفت .از این مجموعه دو امواه  Aو  Bتهیه

استفاده جویااده یید .همچنیین ،عمیل رلییقسیازی

ییید .اموا یة  Bبالفاصیییه یییر از ااتقییا بییا محیییو

بییهمنظییور لابییل یییمارشبییودن تعییداد کین ی هییای

 1SCDLPآلییار یسییتویییو داده ییید .محیییو

تشکیلیده سوسرااسیونها ،تیا  8مرتبیه تکیرار یید.

یستوییو تیا  8مرتبیه رلییقسیازی یید ،سیرر 1

دراهایت ،مطابق استاادارد تای  ،تعداد کین ها در هیر

میی لیتر از آن به مدت  24سیاعت و در دمیای 37oC

لرم مقوا لزارش ید .آاچه ییکل  2اشیان می دهید

داخل ااکوباتور کشت داده یید .اموایة  Aبالفاصییه

حاک از وجود حجم زیاد آلودل باکترییای در هیر

یر از ااتقا سوسرااسیون باکتری به مدت  24ساعت

دو اوع مقوای ساختهیده از الیاف بازیافت اسیت .بیا

در دمای  37oCداخل ااکوباتور لیرار لرفیت .سیرر

توجه به اینکه مقوای واردات مسافت زیادتری را ط

عمییات مشابه امواة  Bروی آن تکرار ید .دراهایت،

کرده است تا به دسیت مصیرفکننیده برسید ،اتیایج

عدد فعالیت ضدباکتری فییمهای یییمری ساختهییده

حاصیه اختالف آلودل موجیود در دو ایوع مقیوا را

از کیتوزان ی ییی وینییل الکیل بیه همیراه درصیدهای

ااچیز اشان م دهد .این رفتار بیر ایین مسیئیه تأکیید

م تی
()1
()2

دارد که آلودل های باکتریای در ساختار خود الییاف

اایسین با روابط زیر به دست آمد.
N = CDV
R=log B⁄A

1. Soybean Casein Lecithin Polysorbate

بازیافت وجود داراد و تقریباً هی لواه آلیودل ییر
از ساخت کاغذ وارد آنها اشده است [.]18
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40

20

غذ (CFU × 106)/g

30

10
وای پ

وس

ه ای

وای پ

وس ا ک

شکل  .2میزان آلودگی باکتریایی الیاف بازیافتی مقوای کرهای و مقوای اترک

شکل .3باسیلهای موجود در ساختار کاغذ بازیافتی

یکل 3وجود دیوارة کیسیم اسیرور در اطیراف

 200-800طی ی

 UVلرفتییه ییید .در طییو مییو

 DNAباکتریهای مییهییکل درون الییاف کاغیذهای

 ،230nmهر سه سوسرااسیون باکتری در میزان غیظت

بازیافت مطالعه یده را اشان م دهد .همیانطیور کیه

 10-10میزان جدب یکساا را اشان داداید .بنیابراین،

لبالً ایز ایاره ید ،این باکتریها بهدلیل تشیکیل ایین

این غیظت حاوی تعداد سیو هیای مسیاوی بیاکتری

دیوارة کیسیم م توااند در حیین عمیییات بازیافیت

است و برای ااتقا استفاده ید.

سالم بمااند و به حیات خود ادامه دهند [.]3

یی وینیل الکل را در برابر باکتری ایرییاکالی امایش

فعالیت ضدباکتریایی
از سوسرااسیونهای باکتریای

یکل 4فعالیت ضدبیاکتری فیییمهیای کیتیوزان ی

تهیهیده در دامنیة nm

م دهد .اتایج حاصل بر فعالییت ییدید ضیدبیاکتری
کیتوزان در برابر باکتری ایرییاکالی تأکید داراد.
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ن یس ن %0

1/5

ن یس ن %5
ن یس ن %10
ن یس ن %15

0/5

پل ( ین ل
الکل)

توزان - %25

توزان -%50

توزان -%75

پل ( ین ل

پل ( ین ل

پل ( ین ل

الکل)%75

الکل)%50

الکل)%25

توزان

-0/5

ضدب ت ی ()R

0

عدد فع ل

1

-1
-1/5

شکل .4فعالیت ضدباکتری فیلمهای کیتوزانـ پلیوینیل الکل با درصدهای مختلف نایسین در برابر اشرشیاکالی

همانطور که ااتظار م رفت ،در فییمهای ترکیب ،

ساختهیده از یی وینیل الکل خالش هم حائز اهمیت

با افزایش حجم کیتوزان ،بر فعالیت ضدباکتری آن در

است .یییمر کاتیوا کیتوزان دیگر لیادر بیه برلیراری

برابر باکتری ایرییاکالی هم افزوده یده است .فیییم

ییوایید بییا الیییة سییطح بییاکتریهییای لییرم مثبییت

یی وینیل الکی هم بهتنهای فعالیت منف اشیان داده

استافییوکوکوس اورئیوس ایسیت و دراتیجیه باعید

است .دروالع  E.coliاوع باکتری لرم منفی اسیت

ت ریب دیوارة سیول ام یود .امیا اایسیین تواایای

که کیتوزان م توااد دیوارة آن را ت ریب و محتویات

افوذ به داخل سیو باکتری بدون ت ریب دییوارة آن

آن را خار کند .در این یرایط ،باکتری دیگر لادر به

را دارد .بنییابراین ،بییا ت ریییب سیتویالسییم بیاکتری و

رید و تکثیر ایسیت .اتیایج ایین آزمیایش کیامالً بیا

اجزای سیول کار ضدباکتری خود را بهتنهیای حتی

آزمایشهای تسائ  1و سو 2در سا  1999همخیواا

در غیاب کیتوزان ااجام م دهد [.]17

دارد .بهعیالوه ،افیزودن اایسیین در ترکییب یوییش

یکل 6حاک از آن است که فیییم سیاختهییده از

هییی لواییه تغییییر مثبتیی را در افییزایش فعالیییت

 100درصد کیتوزان در برابر باکتریهای است را ییده

ضدباکتریای فییمهیا اسیبت بیه یوییشهیای بیدون

از کاغذ بیشترین فعالیت ضدباکتری را دارد .عدد فعالیت

اایسین اشان ایداده اسیت ،حتی کیاهش فعالییت در

ضییدباکتری تعیییینیییده بییرای کیتییوزان در برابییر اییین

مواردی مشهودتر است [19؛ .]20

باکتریها حدود  0/6است .در فییمهای ترکیب  ،همزمان

فییمهای بدون اایسین در عمل هی لواه فعالییت

با کاهش میزان حجم کیتوزان ،از این رلم کاسته م یود

ضدباکتری را عییه باکتری لرم مثبت استافییوکوکوس

[ .]21از آاجا که بیشتر باکتریهای موجیود در کاغیذ از

از خود اشان ام دهند .طبق لفتة داوییدز و آدامیز و

اوع لرم مثبتااد ،با افزایش میزان اایسین به این فییمها

همانطور که اتایج یکل 5اشان م دهند ،بیا افیزودن

تأثیر مثبت در رواد فعالیت ضدمیکروب آنها مشیاهده

اایسین به این فییمها فعالیت ضدباکتری آنها اییز بیه

م یود .این افزایش بهاحوی است کیه بهتیرین حالیت

اسبت زیاد م یود .این افزایش حت برای فییمهیای

متعیق به فیییم کیتیوزان خیالش بیه همیراه  15درصید

1. Tsai
2. Su

اایسین با فعالیت ضدباکتری حدود  2/3است.
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ن یس ن %0

2

ن یس ن %5

1/5

ن یس ن %10
ن یس ن %15

0/5

پل ( ین ل
الکل)

توزان - %25

توزان -%50

توزان -%75

پل ( ین ل

پل ( ین ل

پل ( ین ل

الکل)%75

الکل)%50

الکل)%25

توزان

-0/5

ضدب ت ی ()R

0

عدد فع ل

1

-1
-1/5
-2

شکل .5فعالیت ضدباکتری فیلمهای کیتوزانـ پلیوینیل الکل با درصدهای مختلف نایسین در برابر استافیلوکوکوس اورئوس

ن یس ن %0

2/5

ن یس ن %5

2

ن یس ن %10
ن یس ن %15

1

0
پل ( ین ل
الکل)

توزان

ضدب ت ی ()R

0/5

عدد فع ل

1/5

-0/5

توزان - %25

توزان -%50

توزان -%75

پل ( ین ل

پل ( ین ل

پل ( ین ل

-1

الکل)%75

الکل)%50

الکل)%25

-1/5
-2

شکل .6فعالیت ضدباکتری برای فیلمهای کیتوزانـ پلیوینیل الکل با درصدهای مختلف نایسین دربرابر باسیلوس

نتیجهگیری
مطابق اتایج این تحقیق ،الیاف بازیافت بهدستآمده از
دو اوع مقوای یشتتوس تولید داخل و وارداتی بیا
آلودل باکتریای بسیار زیادیااد .دروالیع ،اتیایج بیر
این والعیت تأکید داراد که فرایند بازیافت موجیب از
بین رفتن باکتریها در ایین ایوع خیاص مقیوا اشیده
است .بهعالوه ،در رویکردی برای توسعة کاربرد ایین
اوع الیاف ،اعما یوییشهیای کیتیوزانی ییی وینییل

الکییل بییه همییراه درصییدهای م تی ی

اایسییین روی

کاغذهای ساختهیده از این الیاف بازییافت  ،تغیییرات
چشمگیری در خواص ضدباکتری این مواد بستهبندی
مشاهده ید .فییمهای متناظر این یوییشهیا فعالییت
بییاالی کیتییوزان را عییییه بییاکتریهییای لییرم منفیی
ایرییاکالی اشان داداد .درصورت کیه ایین یییمرهیا
هی لواه عکرالعمی عییه باکتریهیای لیرم مثبیت
استافییوکوکوس اورئوس و باسییوس اشان اداداد ،با
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افزایش اایسین به ساختار فییمها تأثیر مثبت در رواید

سازوکار متفاوت در ساخت مواد بستهبنیدی فعیا را

فعالیت ضدمیکروب آنها مشاهده ید .دروالع ،اتایج

اشان م دهند.

بهخوب اثر همافزای استفاده از مواد ضدمیکروب بیا
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