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Background and Aims: Food contamination by fungi threatens human health. Active
packaging containing antifungal compounds is a novel method to increase the safety and
preservation of food. The aim of this study was to produce and investigate the antifungal
properties of poly-lactic acid active film containing iron nanoparticles in grape juice packaging.

Article Subject:

Materials and Methods: Poly-lactic acid nanocomposite films were prepared by casting
method through adding different amounts of nanoparticles (0, 2 and 4%) to 4% (w/w) solution of
poly-lactic acid in chloroform and antifungal effect of films were investigated in in vitro and
grape juice packaging. For this purpose, circular disks (6 mm) of film were prepared and placed
on Potato Dextrose Agar media culture inoculated whit Aspergillus niger, Penicillium notatum,
Botrytis cinerea. The diameter of the zone of inhibition was reported based on millimeters after
5 days of incubation of the plates at 27 ° C. In order to investigate the antifungal effect of
nanocomposite in packaging of grape juice, 5×10 4 cfu/ml of these molds were inoculated to
pasteurized grape juice and then packed with termal sewing and after a 15-days period, the
molds population was counted.
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Results: The distribution of nanoparticles in the polymer, was uniform at concentration of
2% and formed agglomerate at concentration of 4%. The results of the disc diffusion test showed
that adding of nanoparticles to the film caused antifungal effect against the tested fungi and this
property increased with increasing percentage of nanoparticles. Also, the results of the study on
the antifungal effect in grape juice packaging in the 15-days period showed that the population
of fungi had an inverse relationship with concentrations of iron nanoparticles in grape juice
samples. A. niger showed the most and B. sinera showed the least resistance to this nanoparticle.
Conclusions: Significant compatibility between iron nanoparticles and poly lactic acid
provides the possibility of producing poly-lactic acid nanocomposite as an alternative for
synthetic polymers from petroleum derivatives. Iron nanoparticles produce anti-fungal effects
through the leakage of lactase dehydrogenase from the cell wall, impairment in mitochondrial
function, chromosomes compression, and production of free radicals of oxygen. Due to the
antifungal effect of iron nanoparticles, its application in poly-lactic acid film decreases fungal
growth and, as a result, increases the shelf-life of foods.
Keywords: Active packaging, Poly-lactic acid, Iron nanoparticles, Antifungal effect,
Grape juice.
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بررسی فعالیت ضدقارچی فیلم پلیالکتیکاسید حاوی نانوذره آهن در یک سامانۀ غذایی
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تاریخچۀ مقاله
دریافت1397/06/25 :
پذیرش1397/09/25 :

زمینه و هدف :آلودگی موادغذایی از طریق قارچها ،سالمتی انسان را تهدید میکند .بستهبندی فعال حاوی ترکیبات ضدقارچی
روش نوینی برای افزایش ایمنی و نگهداری موادغذایی است .هدف از این مطالعه ،تولید و بررسی خواص ضدقارچی فیلم فعال
پلیالکتیک اسید حاوی نانوذرۀ آهن در بستهبندی آب انگور بود.
مواد و روش کار :فیلمهای نانوکامپوزیت پلیالکتیک اسید با روش قالبگیری از طریق افزودن مقادیر مختلف نانوذره ( 2 ،0و 4

انتشار آنالین1397/10/01 :

درصد) به محلول 4درصد وزنی از پلیالکتیک اسید در کلروفرم تهیه و اثر ضدقارچی فیلمها در شرایط آزمایشگاهی و بستهبندی آب

موضوع:

انگور بررسی شد .بدین منظور ،دیسکهای مدوری ( 6میلیمتر) از فیلم تهیه و روی محیطهای کشت پتیتو دکستروز آگار تلقیحشده با

میکروبشناسی غذایی
IJMM1397;12(5): 338-347

سوسپانسیون قارچهای آسپرژیلوس نایجر ،پنیسیلیوم نوتاتوم و بوتریتیس سینرا قرار داده شد .قطر هالۀ رشدنیافتگی پس از  5روز
گرمخانهگذاری پلیتها در دمای  27درجۀ سلسیوس ،براساس میلیمتر گزارش شد .برای بررسی اثر ضدقارچی نانوکامپوزیت در

نویسندۀ مسئول:

بستهبندی آب انگور ،تعداد  5×104 cfu\mlاز کپکهای فوق ،به آب انگور پاستوریزه تلقیح شده و سپس با دوخت حرارتی بستهبندی

آرش بابایی

و پس از یک دورۀ 15روزه ،جمعیت کپکها شمارش شد.

گروه زیستشناسی ،دانشکدۀ علوم پایه،
دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران

پست الکترونیک:
a.babaei@sheffield.ac.uk

یافتهها :پراکنش نانوذره در پلیمر ،تا غلظت 2درصد یکنواخت و در غلظت 4درصد ،موجب ایجاد کلوخه شد .نتایج آزمون انتشار
دیسک نشان داد که افزودن نانوذرات به فیلم ،باعث ایجاد خاصیت ضدقارچی علیه قارچهای آزمودنی شد و این خاصیت با افزایش
درصد نانوذره افزایش یافت .همچنین نتایج بررسی اثر ضدقارچی در بستهبندی آب انگور در بازۀ زمانی 15روزه نشان داد که جمعیت

قارچها با غلظت نانوذرات آهن در نمونههای آب انگور رابطۀ معکوس داشت .قارچ آسپرژیلوس نایجر بیشترین و قارچ بوتریتیس سینرا
کمترین مقاومت را نسبت به این نانوذره از خود نشان داد.
نتیجهگیری :سازگاری جالبتوجه بین نانوذرۀ آهن و پلیالکتیک اسید ،امکان تولید نانوکامپوزیت پلیالکتیک اسید را بهعنوان
یک جایگزین پلیمرهای سنتزی حاصل از مشتقات نفتی ،فراهم میکند .نانوذرۀ آهن از طریق نشت الکتاز دهیدروژناز از دیوارۀ سلولی،
اختالل در عملکرد میتوکندری ،متراکمشدن کروموزومها و تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن موجب اثر ضدقارچی میشود .با توجه به اثر
ضدقارچی نانوذرۀ آهن ،کاربرد آن در فیلم پلیالکتیک اسید ،موجب کاهش رشد قارچی و درنتیجه افزایش زمان ماندگاری موادغذایی
میشود.
کلمات کلیدی :بستهبندی فعال ،پلیالکتیک اسید ،نانوذرۀ آهن ،اثر ضدقارچی ،آب انگور
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
آلودگی موادغذایی به قارچها ،خسارات عمدهای به تولیدات
غذایی وارد میکند .قارچها در طول رشد خود در موادغذایی،

اکراسئوس ،فالوس ،پارازیتیکوس و کاربوناریوس) ،پنیسیلیومها
(ویریدیکاتوم ،نوتاتوم و وروکوزوم) و گونههای فوزاریوم ،از جمله

متابولیتهای ثانویهای بهنام مایکوتوکسین از خود بر جای
میگذارند که اثرات مخرب و شدیدی مثل سرطانزایی،
ناقصالخلقهزایی و کاهش رشد ،مهار سیستم ایمنی و جهشزایی
را در موجودات زنده ایجاد میکند .آسپرژیلوسها (نایجر،

کپکهایی هستند که میتوانند در موادغذایی رشد کنند و موجب
تولید سم اکراتوکسین شوند .اکراتوکسین یکی از مهمترین
مایکوتوکسینها است که منجر به اختالالت هورمونی ،سمیت حاد
و مزمن ،سمیت ایمنی ،سرطانزایی ،عوارض کلیوی و کبدی در
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انسان میشود ( .)1آب انگور یک نوشیدنی مغذی و یکی از
مهمترین محصوالت صنایع غذایی در جهان است که در صورت
آلودگی آن با قارچها ،ضرر اقتصادی کالنی به این صنعت وارد
میشود .معموال آب انگور از طریق کپکهای آسپرژیلوس نایجر،
پنیسیلیوم نوتاتوم و بوتریتیس سینرا دچار فساد میشود (.)2
کپک آسپرژیلوس نایجر یکی از مهمترین قارچهای عامل
فساد در آب انگور است که عالوه بر فاسدکردن آن ،میتواند
مایکوتوکسین تولید کند که تولید آن به شرایط رشد و نوع گونه
بستگی دارد ( .)3قارچ پنیسیلیوم گستردگی زیادی در طبیعت
دارد و از جمله کپکهای مهم در صنایع غذایی است .گونۀ
پنیسیلیوم نوتاتوم نیز از کپکهای مهم در فساد آب انگور بهشمار
میآید که عالوه بر فساد ،عامل ایجاد لکههای سبز و آبی روی
سایر موادغذایی است ( .)4بوتریتیس سینرا عامل کپک خاکستری،
نیز یکی دیگر از پاتوژنهای قارچی است .این قارچ نکروتروف
سلولهای میزبان را از طریق آنزیمهای تجزیهکننده از بین میبرد
و آن را برای رشد خود مصرف میکند .آلودگی با قارچ بوتریتیس
سینرا مشکل مهمی برای پس از برداشت میوهها و سبزیجات از
جمله انگور است (.)5
بهمنظور افزایش حاشیۀ امنیت و اطمینان از سالمت و
کیفیت موادغذایی معموال از نگهدارندههای مختلف (شیمیایی یا
طبیعی) استفاده میشود .از آنجایی که استفاده از نگهدارندههای
شیمیایی ممکن است موجب ایجاد اثرات مضر در مصرفکنندگان
شود ،لذا عالقۀ زیادی به جایگزینی آنها با نگهدارندههای طبیعی
وجود دارد .نانوذرۀ آهن یکی از نگهدارندههای طبیعی است که
قابلیت استفاده در بستهبندی موادغذایی را دارد .این نانوذره از نظر
سازمان غذا و داروی آمریکا ،تنها نانوذرهای است که برای مصرف
دارویی و غذایی موردتأیید بوده و بهدلیل ویژگیهای مغناطیسی
مناسب ،سمیت بسیار اندک ،سازگاری زیستی باال و سهولت نسبی
در سنتز ،نسبت به نانوذرات دیگر بیشتر در کانون توجه محققان
قرار گرفته است .نانوذرۀ آهن موجب نشت الکتاز دهیدروژناز از
دیوارۀ سلولی ،ایجاد اختالل در عملکرد میتوکندری ،متراکمشدن
کروموزوم و تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن میشود .رادیکالهای
آزاد اکسیژن با برهمزدن تعادل بین فشار اکسیداتیو ،اکسیداسیون
آنزیمها و پروتئینهای ساختاری و شکستن مولکول  DNAموجب
مرگ سلولی میشوند (.)6
با توجه به امکان غیرفعالشدن نگهدارندهها بر اثر فعل و
انفعاالت شیمیایی با ترکیبات موادغذایی ،استفاده از نگهدارندهها

در مواد بستهبندی و تولید بستهبندیهای فعال ،بهتر از افزودن
مستقیم این مواد به غذاها است (.)7
بستهبندی فعال نوعی از بستهبندی است که با ایجاد
تغییرات شیمیایی یا بیولوژیک در محتویات یا فضای داخل
بستهبندی ،مدتزمان نگهداری مادۀ غذایی را افزایش میدهد (.)7
معموال برای تولید بستهبندی موادغذایی از پالستیکهای
سنتزی استفاده میشود که متأسفانه استفادۀ بیرویه از آن منجر
به افزایش آلودگی محیطزیست و افزایش تولید فرآوردههای
پتروشیمی شده است .در سالهای اخیر ،استفاده از پلیمرهای
زیست تخریبپذیر بهعنوان جایگزین این ترکیبات در بستهبندی،
گسترش زیادی یافته است ( .)8پلیالکتیک اسید ،یک پلیمر
زیست تخریبپذیری است که از سوی ادارۀ غذا و داروی
ایاالتمتحده در لیست محصوالت Generally ( GRAS
 )Recognized as Safeقرار داده شد و برای بستهبندی تمام
موادغذایی ایمن شناخته شده است ( .)7پلیالکتیک اسید ،عالوه
بر داشتن ویژگیهای مطلوبی مثل استحکام مکانیکی زیاد،
شفافیت و بازدارندگی در مقابل عبور نور فرابنفش ،معایبی نیز از
جمله شکنندگی زیاد ،پایداری حرارتی کم و بازدارندگی ضعیف در
مقابل رطوبت و اکسیژن دارد که کاربرد آن را بهعنوان جایگزین
پلیمرهای سنتزی در صنعت بستهبندی محدود کرده است (،)9
لذا بهمنظور بهبود این خواص ،اصالحکنندههایی مثل نانوذرات در
ساختار آن به کار میرود .استفاده از نانوتقویتکنندهها و تولید
نانوکامپوزیتهای پلیمری از روشهای مؤثری است که برای
تقویت خواص پلیمرها طی سالهای اخیر رواج یافته است (.)10
با توجه به تحقیقات اخیر دربارۀ خواص ضدمیکروبی نانوذرۀ
آهن ،تاکنون اثر ضدقارچی آن در بستهبندی موادغذایی بررسی
نشده است .لذا در این پژوهش ،نانوذرۀ آهن بهعنوان مادۀ
ضدقارچی علیه قارچهای آسپرژیلوس نایجر ،پنیسلیوم نوتاتوم و
بوتریتیس سینرا در پلیمر پلیالکتیک اسید در بستهبندی آب
انگور بررسی شد.

مواد و روشها
مواد
گرانولهای پلیالکتیک اسید از شرکت فکیور آلمان و
کلروفرم بهعنوان حالل آن از شرکت مرک آلمان خریداری شد.
نانوذرۀ آهن نیز از شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر خریداری
شد .این پژوهش در سال  1396انجام شده است.
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تهیۀ فیلم پلیالکتیک اسید
محلول 4درصد وزنی پلیالکتیک اسید در کلروفرم تهیه و
بهمدت  4ساعت در دمای محیط تا حلشدن کامل گرانولها و
ایجاد محلول یکنواخت همزده شد .برای تهیۀ فیلم پلیالکتیک
اسید از روش ریختهگری محلول (قالبگیری) استفاده شد .بدین
منظور 35 ،گرم از محلول پلیالکتیک اسید روی شیشهای به قطر
 10سانتیمتر ریخته و بهمدت  24ساعت در دمای محیط ،خشک
شد .فیلم خالص پلیالکتیک اسید با نام )Polylactic Acid( PLA
مشخص شد (.)11
تهیۀ فیلم نانوکامپوزیت
برای تهیۀ فیلمهای نانوکامپوزیت ،مقادیر متفاوت نانوذرۀ
آهن به محلول 4درصد وزنی پلیالکتیک اسید اضافه و پس از 4
ساعت همزدن ،مخلوط نهایی بهمدت  1ساعت در معرض فراصوت
( ، USD 4Rساخت کشور ژاپن) قرار گرفت .سپس محلول حاصل
روی صفحۀ شیشهای پخش و بهمدت  24ساعت در دمای اتاق
خشک شد .پس از خشکشدن ،فیلمهای نانوکامپوزیت پیوسته و
شفاف پلیالکتیک اسید با ضخامت  30±50میکرون
(اندازهگیریشده بهکمک ریزسنج آلتون ساخت کشور آمریکا ،با
دقت  ،)0/01از سطح صفحۀ شیشهای جدا شد .فیلمهای
نانوکامپوزیت پلیالکتیک اسید/نانوذرۀ آهن که حاوی  2 ،0و 4
درصد وزنی نانوذرۀ آهن بودند ،بهترتیب با عالئم اختصاری ،PLA
 PLA-Fe-2و  PLA-Fe-4نشان داده شدند (.)12
پراش پرتو )X ray diffraction -XRD( X
برای انجام آزمون  XRDاز دستگاه پراشسنج  Brukerمدل
 D 5000Advanceساخت شرکت  Siemensآلمان استفاده شد.
برای انجام آزمون روی فیلمهای نانوکامپوزیت پلیالکتیک اسید،
مولد پرتو  Xدر  40کیلو ولت و  40میلیآمپر تنظیم شد و نمونهها
در معرض پرتو  Xبا طول موج  0/154نانومتر قرار گرفتند.
پرتوهای بازتابشی از نمونه ،در دمای محیط و در محدودۀ زاویۀ
 Ѳ2برابر  2-40°جمعآوری و نمودار مربوط به شدت بازتابش آنها،
رسم شد .سرعت انجام آزمون 1min ،و اندازۀ گامها  0/02 °بود
(.)13
میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-

)Field emission scanning electron microscopy -SEM
مطالعۀ شکلشناسی سطح شکست فیلمها ،با میکروسکوپ
 FE-SEMمدل ( MIRA3 FEG-SEMساخت شرکت تسکن
کشور جمهوری چک) بررسی شد .پیش از بررسی ،نمونهها بهمدت
 30ثانیه بهکمک پوششدهندۀ پاششی  Cresingtorبا طال پوشش

داده شدند .سپس ریزنگارهای الکترونی پویشی از نمونهها در ولتاژ
 15کیلوولت تهیه شد .برای مطالعۀ سطح شکست فیلمهای
پلیالکتیک اسید پس از آزمون مکانیکی ،از میکروسکوپ FE-
 SEMاستفاده شد .پس از پوشش طالی سطح شکست ،در ولتاژ 5
کیلوولت تصاویری عمود بر سطح شکست نمونهها تهیه شد (.)13
تعیین فعالیت ضدقارچی فیلمها
فعالسازی قارچهای موردآزمون
آسپرژیلوس نایجر ( ،)PTTC:5012پنیسلیوم نوتاتوم
( )PTTC: 5074و بوتریتیس سینرا ( )ATTC:1265از ویال
لیوفیلیزه در محیط سابوراد دکستروز براث (Saborad -SDB
 )Dextrose Brothفعال شده و سپس در محیط پوتیتو دکستروز
آگار ( )Potato Dextrose Agar -PDAبهصورت شیبدار در درجۀ
حرارت  27درجۀ سلسیوس و بهمدت  5روز کشت داده شد.
اسپورها پس از برداشت از محیط کشت به آب مقطر استریل
حاوی توئین  0/01( 80درصد) منتقل و بهمدت  15ثانیه مخلوط
گشته و  5دقیقه اجازه داده شد تا قطعات سنگین تهنشین شوند.
تعداد اسپورهای موجود در سوسپانسیون حاصل بهوسیلۀ الم نئوبار
( )Boeco,0.0025 mm2, Germanyشمارش و درنهایت غلظت
 5×104 cfu\mlاستاندارد شد.
بررسی

اثر

ضدقارچی

فیلمهای

نانوکامپوزیت

تولیدشده
بهمنظور انجام آزمونهای تشخیص فعالیت ضدمیکروبی،
فیلمها با استفاده از چاقو به شکل دیسکهای دایرهای به قطر 6
میلیمتر بریده شدند .سپس با استفاده از روش انتشار دیسک،
فیلمهای بریدهشده روی محیطهای کشت تلقیحشده با
سوسپانسیون آسپرژیلوس نایجر ،پنی سلیوم نوتاتوم و بوتریتیس
سینرا در فاصلۀ مناسب از هم جایگذاری شده و پلیتها بهمدت 5
روز در انکوباتور  27درجۀ سلسیوس قرار گرفتند .پس از طی
مدتزمان مدنظر ،قطر هالۀ شفاف در اطراف فیلم براساس
میلیمتر گزارش شد (.)14
استفاده از فیلم نانوکامپوزیت ضدقارچی در
بستهبندی آب انگور
ابتدا انگور تهیهشده از باغهای مالیر ،آبگیری و سپس در
آزمایشگاه بهمدت نیمساعت در دمای  90درجۀ سلسیوس
پاستوریزه شد .پس از خنکشدن آب انگور ،به میزان cfu\ml
 5×104از کپکهای تحت آزمون ،تلقیح انجام شد .سپس آب انگور
درون فیلمهای پلیالکتیک اسید حاوی نانوذرات آهن با مقدار
( 2 ،0و  4درصد) ریخته و با استفاده از دستگاه پرس حرارتی لبۀ
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فیلمها دوخت داده شد .این نمونهها در  12 ،10 ،7 ،3و  15روز
پس از ذخیرهسازی آزمایش شدند .این آزمایشها طبق
دستورالعمل سنجش میزان کپک در موادغذایی مؤسسۀ تحقیقات
استاندارد صنعتی ایران صورت گرفت.
روشها و ابزار تجزیهوتحلیل دادهها
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،طرحی کامال تصادفی به کار
رفت .دادهها با استفاده از نرمافزار  SASتجزیهوتحلیل شدند .پس
از آنالیز واریانس ،میانگینهای مربوطه با استفاده از آزمون دانکن
در سطح اطمینان 95درصد مقایسه شدند .نمودارها بهوسیلۀ
نرمافزار  EXCELرسم شد.

یافتهها
آزمون پراش پرتو )XRD( x
برای بررسی اثر افزودن نانوذرات آهن بر مقدار بلورینگی
فیلم پلیالکتیک اسید ،از آزمون  XRDاستفاده شد .شکل 1
الگوهای پراش پرتو  xفیلم خالص پلیالکتیک اسید و فیلمهای
نانوکامپوزیت را نشان میدهد .به استثنای پیکی که در ناحیۀ 2θ
برابر  18مشاهده شد ،پلیالکتیک اسید ماهیت بیشکل داشت؛
بنابراین میتوان آن را مادهای نیمهبلوری دانست .در فیلمهای
حاوی نانوذرۀ آهن ،عالوه بر افزایش شدت این پیک ،پیک جدیدی

در  2θبرابر  22/5ایجاد شد که میتوان آن را به بلورینگی نانوذرۀ
آهن نسبت داد .با افزایش مقدار نانوذرۀ آهن ،شدت پیکها در 2θ
افزایش یافت که نشاندهندۀ افزایش حالت بلوری فیلمهای
نانوکامپوزیت است .با این وجود ،شدت پیک در  2θبرابر  18که
مربوط به تبلور طبیعی پلیالکتیک اسید است ،در تمام سطوح
نانوذرۀ آهن بدون تغییر باقی ماند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که احتماال نواحی بلوری جدیدی در ماتریس پلیمر تشکیل شده
است که میتوان آن را به تشکیل تودههای نانوذرۀ آهن نسبت داد.
درواقع ،با وجود مقادیر زیاد نانوذره ،کلوخگی نانوذرات و تشکیل
تودههای بلوری ،درصد تبلور نانوکامپوزیتها افزایش یافت .بهطور
کلی طبق الگوهای  XRDمیتوان چنین نتیجه گرفت که
فیلمهای نانوکامپوزیت پلیالکتیک اسید/نانوذرۀ آهن نسبت به
فیلم خالص پلیالکتیک اسید از درجۀ بلورینگی زیادی در ماتریس
پلیمر برخوردار بود که دلیل این مسئله ،اوال نقش هستهزایی
نانوذرۀ آهن و اثر آن در نزدیککردن رشتههای پلیمر به یکدیگر و
افزایش انسجام و تراکم بین آنها و ثانیا افزودن پرکنندۀ بلوری و
تشکیل تودههای بلوری بهویژه در غلظتهای زیاد نانوذرۀ آهن
است.

شکل  .1الگوهای  XRDنمونههای فیلم پلیالکتیک اسید خالص و نانوکامپوزیتهای PLA-Fe

آزمون میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی
()FE-SEM
تصاویر  FE-SEMدر شکل  ،2سطح شکست فیلم خالص
پلیالکتیک اسید و فیلمهای نانوکامپوزیت را پس از آزمون کشش

نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،در غلظت کمتر از
4درصد ،نانوذره بهطور یکنواخت در ماتریس پلیالکتیک اسید
پخش شده است و سطح نمونۀ  PLA-Fe-2مانند فیلم خالص،
صاف و یکنواخت بهنظر میرسد .با افزایش میزان نانوذره به
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بهخوبی نشان میدهد که نانوذره بهطور کامل با الیهای از ماتریس
پلیمر پوشانده و محصور شده است .این تصاویر نشاندهندۀ
سازگاری کامل بین نانوذرۀ آهن و پلیمر پلیالکتیک اسید است
که میتواند در سطوح کمتر این نوع نانوذرات ،به تولید کامپوزیت
با ساختار واقعی نانو منجر شود.

4درصد ،زبری سطح شکست تا حدودی افزایش یافت .همانطور
که در شکل ( )C -2مشاهده میشود ،در نانوکامپوزیت PLA-4
 ،Feنانوذره کلوخه شده و در ماتریس فیلم بهشکل توده درآمدهاست .هرچند که همین تودههای تشکیلشده نیز ،پراکنش مطلوب
و یکنواخت در ماتریس پلیالکتیک اسید داشتند .شکل ،B- 2

شکل  .2تصاویر  SEMمربوط به  )Aپلیالکتیک اسید خالص )B ،نانوکامپوزیت حاوی 2درصد وزنی نانوذرۀ آهن )C ،نانوکامپوزیت حاوی
4درصد وزنی نانوذرۀ آهن

نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت نانوذره از
صفر به 4درصد ،اثر ضدقارچی بهصورت معنیداری افزایش پیدا
کرد ( .) P≤0/05نتایج حاصل از اثر ضدقارچی بر آسپرژیلوس
نایجر ،پنیسلیوم نوتاتوم و بوتریتیس سینرا نشان داد که هر سه
قارچ نسبت به این ترکیب حساس بودند؛ اما نتایج اندازهگیری قطر
هالۀ رشدنیافتگی نشان داد که قطر هالۀ رشدنیافتگی نانوذره
مربوط به قارچ بوتریتیس سینرا نسبت به دو قارچ دیگر بیشتر و
قطر هالۀ رشدنیافتگی در قارچ آسپرژیلوس نایجر کمتر از دو قارچ
دیگر بود ( .)P≤0/05بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که استفاده
از عوامل ضدمیکروبی بههمراه فیلمهای بستهبندی مختلف بر
میکروارگانیسمهای بیماریزا مؤثر است.

نتایج میکروبی
تعیین فعالیت ضدقارچی فیلمها
اساس بستهبندیهای فعال ،استفاده از فیلمها بههمراه مواد
ضدمیکروبی است که باعث محدودکردن یا کاهش رشد
میکروارگانیسمها در سطح موادغذایی میشود .همانطور که از
جدول  1مشاهده میشود ،فیلم پلیالکتیک اسید ،فاقد نانوذره
(نمونۀ شاهد) و هرگونه اثر ضدقارچی بود .همچنین فیلم
پلیالکتیک اسید حاوی غلظتهای مختلف نانوذره روی هر سه
قارچ بررسیشده ،اثر مهارکنندگی نشان داد.

جدول  .1قطر هالۀ رشدنیافتگی (میلیمتر) اطراف فیلمهای پلیالکتیک اسید حاوی درصدهای مختلف نانوذره
نانوذره (درصد)

آسپرژیلوس نایجر
a

0
2
4
* نتایج بهصورت میانگین

*bA
cA

پنیسلیوم نوتاتوم
a

0

14/42±0/10

18/22±0/13

a

0

18/02±0/13

bB
cB

بوتریتیس سینرا

28/02±0/13

0

25/42±0/10

bC
cC

30/22±0/13

انحراف معیار گزارش شده و مقادیر با حرف فوقانی مشابه ،اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند (.)P<0/05

*حروف کوچک متفاوت ،نشاندهندۀ تفاوت در ستونها است.
*حروف بزرگ متفاوت ،نشاندهندۀ تفاوت در ردیفها است.
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شکل  .3هالۀ رشدنیافتگی اطراف کپکهای موردمطالعه در فیلم خالص و نانوکامپوزیتهای PLA-Fe

 )Aآسپرژیلوس نایجر )B ،پنیسیلیوم نوتاتوم  )Cبوتریتیس سینرا

بررسی اثر ضدقارچی در نمونههای آب انگور
بستهبندیشده با فیلم نانوکامپوزیت پلیالکتیک اسید
نتایج شمارش قارچی در آب انگور بستهبندیشده با فیلم
پلیالکتیک حاوی نانوذره ( 2 ،0و  4درصد) در حین نگهداری در
دمای یخچال در شکل  4تا  6نشان داده شده است .نتایج حاصل
از شمارش کپکها در آب انگور موجود در بستههای پلیالکتیک
اسید خالص (نمونه کنترل) پس از  15روز ،بیانگر افزایش تعداد
قارچها است .در آب انگور موجود در بستهبندیهای نانوکامپوزیتی
حاوی  2و 4درصد نانوذره ،رشد قارچی بهطور چشمگیری کاهش
یافته است .طبق شکلهای  5 ،4و  ،6جمعیت قارچها با افزایش
غلظت نانوذرات آهن در نمونههای آب انگور رابطۀ معکوس داشت؛
بهطوری که با افزایش غلظت نانوذرات آهن تا 4درصد قدرت

ضدقارچی فیلم حاصل نسبت به بستهبندیهای حاوی 2درصد
نانوذرات آهن ،افزایش یافت .اثرات نانوذرۀ آهن بر مرگ سلولهای
قارچی را میتوان بهعلت نشت الکتاز دهیدروژناز از دیوارۀ سلولی،
ایجاد اختالل در عملکرد میتوکندری ،متراکمشدن کروموزوم و
تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن نسبت داد ( .)15در دورۀ نگهداری
15روزه ،میزان کاهش جمعیت قارچ بوتریتیس سینرا نسبت به دو
قارچ دیگر در بستهبندیهای نانوکامپوزیتی بیشتر بود که این
نتیجه با نتایج حاصل از آزمون انتشار دیسک نیز مطابقت داشت.
از طرفی قارچ آسپرژیلوس نایجر نسبت به این نانوذره مقاومت
بیشتری از خود نشان داده و میزان کاهش جمعیت در آن نسبت
به دو قارچ دیگر کمتر بود.

شکل  .4نتایج شمارش کپک بوتریتیس سینرا در آب انگور بستهبندیشده در فیلم نانوکامپوزیت پلیالکتیک اسید ( 2،0و )4
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شکل  .5نتایج شمارش کپک پنیسلیوم نوتاتوم در آب انگور بستهبندیشده در فیلم نانوکامپوزیت پلیالکتیک اسید ( 2،0و )4

شکل  .6نتایج شمارش کپک آسپرژیلوس نایجر در آب انگور بستهبندی شده در فیلم نانوکامپوزیت پلیالکتیک اسید ( 2،0و )4

بحث و نتیجهگیری
پراکنش نانوذره در پلیمر ،تا غلظت 2درصد یکنواخت و در
غلظت 4درصد ،موجب ایجاد کلوخه شد که نشاندهندۀ سازگاری
بین نانوذرۀ آهن و پلیمر پلیالکتیک اسید در سطوح پایین است
که میتواند در سطوح کمتر این نوع نانوذرات ،به تولید کامپوزیت
با ساختار واقعی نانو منجر شوند.
ارزیابی توانایی ضدقارچی فیلمهای نانو کامپوزیت تولیدشده
در مقابله با قارچها ،نشان داد که فیلم تولیدشدۀ حاوی نانوذرات
آهن ،اثر ضدقارچی داشتند .با توجه به اثبات اثرات نانوذره بر مرگ
سلولهای قارچی ،نانوذرۀ آهن موجب نشت الکتاز دهیدروژناز از
غشای سلول ،ایجاد اختالل در عملکرد میتوکندری ،متراکمشدن

کروموزوم و تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن میشود .رادیکالهای
آزاد اکسیژن تعادل بین فشار اکسیداتیو و سیستم آنتیاکسیدان
سلولی را بههم زده با اکسیداسیون آنزیمها و پروتئینهای
ساختاری و شکستن مولکول  ،DNAدرنهایت موجب مرگ سلولی
میشوند (.)17 ،16
 Zhangو همکاران ( )2010به بررسی استفاده از نانوذرات
در پلیمرها بهعنوان یک مادۀ ضدقارچی پرداختند .نتایج این
تحقیق نشان داد که نانوساختارها و نانوذرات دارای خواص فیزیکی
و شیمیایی منحصربه فردی هستند که از طریق اختالل در ساختار
دیوارۀ سلولی قارچها باعث ازبینرفتن آنها میشوند که با نتایج این
تحقیق نیز مطابقت داشت (.)18
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 Nasrollahiو همکاران ( ،)2011نیز به بررسی فعالیت
ضدقارچی نانوذرۀ نقره از طریق روش دیسک دیفوزیون علیه دو
نوع قارچ کاندیدا آلبیکنس و ساکارومایسس سرویزیه پرداختند.
این محققان پس ا ز سنتز نانوذره ،فعالیت ضدقارچی آن را مورد
بررسی قرار دادند و گزارش کردند که نانوذرۀ نقره دارای فعالیت
ضدقارچی جالب توجهی است که نتایج تحقیق حاضر را تأیید
میکند (.)19
همچنین  Turalijaو همکاران ( ،)2016به بررسی خواص
ضدمیکروبی پلیالکتیک اسید حاوی نانوذرۀ نقره و کیتوزان به
روش دیسک دیفوزیون پرداختند که نتایج تحقیق آنها نیز نشان
داد با افزایش غلظت نانوذره ،اثر ضدمیکروبی فیلمها افزایش
مییابد (.)20
در مطالعۀ  Kimو همکاران ( ،)2008فعالیت ضدقارچی
نانوذرۀ نقره در برابر  6گونۀ قارچ بررسی شد .فعالیت ضدقارچی
نقره در برابر کاندیدا آلبیکنس بهدلیل تخریب و اختالل در ساختار
غشای سلولی و مهار روند طبیعی جوانهزنی کامال رؤیتپذیر بود
(.)21
نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که تعداد کپکهای مذکور در
نمونههای آب انگور بستهبندیشده با فیلم پلیالکتیک اسید حاوی
درصدهای مختلف نانوذره نسبت به گروه شاهد بهصورت
معنیداری کمتر شده است ( .)P ≥ 0/05همچنین ،بین فیلمهای
مختلف ،بیشترین اثر ضدقارچی مربوط به فیلم حاوی 4درصد
نانوذرۀ آهن بود .قارچ آسپرژیلوس نایجر نیز بیشترین و قارچ
بوتریتیس سینرا کمترین مقاومت را نسبت به این نانوذره از خود
نشان دادند.
با توجه به افزایش آلودگیهای زیستمحیطی و کمبود منابع
نفتی بهمنظور تولید بستهبندیهای مشتقشده از این منابع،
استفاده از بستهبندیهای زیست تخریبپذیر با منابع تجدیدپذیر
را میتوان جایگزین مناسبی برای بستهبندیهای مشتقشده از
Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Preliminary Food Net data on the incidence of
infection with pathogens transmitted commonly
through food-10 states, 2006. MMWR Morb Mortal
Wkly Rep 2007 Apr 13; 56 (14):336-9.

3.

CDC. Preliminary FoodNet data on the incidence of
infection with pathogens transmitted commonly
through food-10 states, United States, 2006.
MMWR 2007; 55: 392-5.

4.

منابع نفتی دانست .ازاینرو تولید نانوکامپوزیتهای
زیستتخریبپذیر پلیالکتیک اسید/آهن را میتوان بهعنوان
راهکاری در راستای رفع مشکالت زیستی ناشی از بستهبندیهای
سنتزی و جایگزین پلیمرهای مصنوعی معرفی کرد .در این
پژوهش فیلم پلیالکتیک اسید و نانوکامپوزیتهای پلیالکتیک
اسید/آهن با غلظتهای  2 ،0و  4درصد نانوذرات آهن تولید شده
و خواص فیزیکی اعم از  FE-SEMو  XRDو همچنین تأثیر آن در
جلوگیری از رشد کپکهای آب انگور در محیط آزمایشگاهی و
سامانۀ غذایی ارزیابی شد .نتایج نشان داد که واکنش بین نانوذرۀ
آهن و پلیالکتیک اسید در سطح 2درصد ،میتواند به تولید
کامپوزیت با ساختار واقعی نانو منجر شود .نتایج میکروبی نشان
داد که بهکارگیری نانوکامپوزیتهای پلیالکتیک اسید/آهن منجر
به کاهش جمعیت کپکها در محیط آزمایشگاهی شد .همچنین
نتایج حاصل از استفاده از این نانوکامپوزیت بهعنوان بستهبندی
ضدقارچی باعث جلوگیری از رشد کپکها شد و نتایج هر دو
آزمون میکروبی ،بیانگر این مطلب بود که بیشترین اثر ضدقارچی
نانوذره مربوط به قارچ بوتریتیس سینرا و کمترین اثر ضدقارچی
مربوط به قارچ آسپرژیلوس نایجر بود .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت ،نانوذرۀ آهن سازگاری خوبی با پلیالکتیک اسید ایجاد
کرده است و با توجه به اثر ضدقارچی که فیلمهای حاوی نانوذرۀ
آهن داشتند ،میتوانند برای افزایش مدتزمان ماندگاری
موادغذایی مناسب باشند.
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