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  ها ترین یافته مهم
 توان خواص ضد باکتري کاغذ را بهبود بخشدبا استفاده از ذرات نانونقره و نانورس می.  

 نانورس در کاهش رشد باکتري باسیلوس تاثیر بیشتري داشته است.  

 ویژه اشرشیاکولی عملکرد مناسبی داشته است نانونقره در کاهش رشد هر دو باکتري به. 

 نانورس، نانونقره، ضدباکتریایی، باکتري، اشرشیاکولی، باسیلوس : کلیديهاي هواژ

 91- 306- 76  نامه دانشجویی و طرح تحقیقاتی شماره  پایان:منبع یافته

  کمرودي  الیاس افرا، مهرناز اسکندري، مریم محمدي):گان(نویسنده

  ستفاده از نانو ذرات نقره و نانورسباکتریال کاغذهاي بهداشتی با ا بهبود خواص آنتی :عنوان
  

  91-306-76 :شماره

 24/12/1392 :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
چنانچه بتوان با . شودویزه در ارتباط با زنان میهاي عفونی بههاي زیادي صرف درمان بیماريساالنه هزینه

هاي هنگفت توان مانع از خروج هزینهها جلوگیري نمود، میکاغذهاي بهداشتی از شیوع این بیمارياستفاده از 
 .براي خرید دارو از کشور شد

  )شرح مساله(مقدمه 
باشند که به میزان زیادي در اطراف ما حضور دارند و سبب بروز زا میامل بیماريجمله عو ها ازباکتري

ها سرو کار داریم انواع کاغذها، نظیر  میزان زیادي با آن جمله ابزارآالتی که روزانه به از. گردندهاي زیادي می بیماري
عنوان یک وسیله جهت شیوع  د بهتواننباشند، که خود میبندي و کاغذهاي بهداشتی میکاغذ چاپ، کاغذ بسته

. امروزه توسعه نانوتکنولوژي راهی روشن را براي ما گشوده است. هاي باکتریایی در بدن انسان شوند بیماري
عنوان عوامل  توانند به اساس مکانیسم تبادل یونی میدلیل سطح ویژه بسیار زیاد و بر نانوذرات نقره و نانورس به

در این پژوهش هدف ایجاد ویژگی ضدباکتري با استفاده از نانوذرات . ضدباکتري در مصارف مختلف عمل کنند
  .باشد مذکور در کاغذها می
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 کاغذي با این ویژگی بود باید بیان یابی به در زمینه خواص ضدباکتري که در کل هدف اصلی این پژوهش دست

 اي در مقابل باکتري اشرشیاکولی نشان دهد، این در توجه نمود که کاغذ حاصل از نانوذرات نقره توانست عملکرد قابل
حالی است که عملکرد نانوذرات رس در مقابل باکتري باسیلوس سوبتلیس به نسبت بیشتر از باکتري اشرشیاکولی 

هم خصلت ضدباکتري جدید با عملکرد  کنار توان نتیجه گرفت که این دونانوذره بتوانند در میدر مجموع. بوده است
هاي فیزیکی و مقاومتی باید بیان نمود   عملکرد نانوذرات نقره و نانوذرات رس بر ویژگیهدر مقایس .بهتري را ارائه دهند

اند  اي بر آن نداشته مالحظه دند یا اثرات منفی قابلهاي مذکور گردی که نانوذرات رس و نانونقره یا موجب بهبود ویژگی
  .باشد هاي متداول مثل رس میکه این امر برخالف شرایط عمومی استفاده از پرکننده

   

          

اثر نانوذرات نقره بر باکتري ) ، بE.coliاثر نانوذرات نقره بر باکتري ) اثر ضدمیکروبی نانوذرات، الف - 1شکل 
B.subtiliseاثر نانوذرات رس بر باکتري ) ، جE.coliاثر نانوذرات رس بر باکتري ) ، دB.subtilis. 

  

  )ب(  )الف(

  )ج(  )د(


