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ypothesis: The volume of studies conducted on biopolymeric materials
emphasizes the high-consumption of polymers in biomaterial fields,
especially in cosmetics industry which must be resistant to different kinds of
microorganisms and bacteria. Polymers in this category include acrylate polymers,
which are generally made by precipitation polymerization. Carbopol is a brand of
acrylic polymer, based on poly(acrylic acid). This polymer is highly used as thickening
and gelling agents for its rheological features. By chemically induced antimicrobial
agents into the carbopol structure, microgels of inherently antimicrobial properties
are obtained with effective applications in personal and public health applications,
including combating and controlling corona epidemics (Covid 19).
Methods: In this study, it has been tried to improve the antibacterial nature of
Carbopol by its bonding and surface modification with different amounts of cationic
monomer acryloyl oxyethyl trimethyl ammonium chloride (A.Etac). In this work,
for the first time, we attempted to modify the surface of carbopol by ultrasound. We
also studied the swelling rate of the sample before and after surface modification in
aqueous, alcoholic and salt solutions. Infrared spectroscopy (IR), scanning electron
microscopy (SEM) with energy dispersive X-Ray analysis (SEM-EDX), antibacterial,
rheometry and swelling tests were used to evaluate the chemical surface modification
of Carbopol microparticles to achieve the stated goals. Antibacterial properties of
the samples were evaluated by gram-negative bacteria (E. coli) and gram-positive
bacteria (S. aureu) by plate count agar method.
Findings: Experimental results showed that the modified carbopol was significantly
resistant to the bacteria. It should be noted that the samples showed more resistance
to gram-positive bacteria than gram-negative bacteria. The results of rheological
analysis also showed that the gel strength significantly increased after surface chemical
modification. In addition, modified samples showed higher swelling in water and
biological media (0.9% brine)
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چکیده

واژههای کلیدی
کربوپل،

آکریلوئیلاکسی اتیل تریمتیل
آمونیوم کلرید،
اصالح سطح،
خواص ضدباکتریایی،
امواج فراصوت

فرضیه :پلیمرهای پرکاربرد در حوزه زیستپزشکی و بهويژه صنعت آرایشی و بهداشتی باید در برابر
انواع مختلف میکروارگانیسمها و باکتریها مقاوم باشند .پلیمرها در اين دستهبندي شامل پلیمرهای
آکریالتی هستند که بهطور كلي از پلیمرشدن رسوبی تهيه ميشوند .کربوپل نام تجاری پلیمری
آکریالتی بر پایه پلی(آکریلیک اسید) است .این پلیمر کاربرد گستردهای بهعنوان عامل غلظتدهنده و
ژلكننده در خواص رئولوژیکی دارد .با القای شیمیایی عامل ضدمیکروبی به ساختار کربوپل،
میکروژلهايي با خواص ذاتي ضدمیکروبي بهدست میآیند كه در مصارف بهداشت فردی و عمومی
از جمله مبارزه و کنترل بیماری همهگیر کرونا (کووید  )19کاربردهای مؤثری دارند.
روشها :در این پژوهش سعی شده است تا با پیوندزني و اصالح سطحی کربوپل با مقادیر مختلف
مونومر کاتیونی آکریلوئیلاکسیاتیل تریمتیل آمونیوم کلرید ( ،)A.Etacماهيت ضدباکتریایی آن
بهمقدار زیادی بهبود یابد .در این مطالعه ،اصالح سطحی کربوپل برای اولین بار با امواج فراصوت
انجام شد .همچنین ،مقدار تورم نمونه پيش و پس از اصالح نيز در محلولهای آبی ،الکلی و نمکی
بررسی شد .براي ارزیابی موفقیت در اصالح شیمیایی میکروذرات کربوپل از طيفنمايي زيرقرمز

( ،)IRميكروسكوپي الكترون پويشي با پاشنده انرژي پرتو  )SEM-EDX( Xو نيز آزمونهاي
باكتريايي ،رئومتری و تورمی استفاده شد .ماهيت ضدباکتریایی نمونهها در برابر باکتریهای گرم
و

منفی ( )E. coliو گرم مثبت ( )S. aureuبا روش ارزیابی خواص ضدباکتریایی بررسی شد.
یافتهها :نتایج تجربی نشان داد ،کربوپل اصالحشده بهمقدار بسیار شايان توجهی در برابر باکتری
مقاوم شده است .گفتني است ،نمونهها در برابر باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتریهای گرم منفی
مقاومت بیشتری نشان دادند .نتایج آزمون رئولوژیکی نیز نشان داد ،پس از اصالح شیمیایی سطحی،
استحکام ژل حاصل بهمقدار شايان توجهی افزایش یافته است .همچنین نمونههای اصالحشده ،مقدار
تورم بیشتری را در محیط آبی و زيستي (محلول آب نمک  )0/09%نشان دادند.
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مقدمه

پلیمرهای آبدوست شبکهایشده در آب حلناپذیر هستند و تا
مرز حلشدن پیش میروند ،اما حل نمیشوند .دليل حلناپذیري
این پلیمرها وجود اتصالهاي عرضی در ساختار آنهاست .در این
پلیمرها قابليت جذب آب تا چند برابر وزن آنها وجود دارد [.]1
مولکولهای پلیمر بسیار بزرگتر از مولکولهای آب هستند ،بنابراین
نفوذ بهآهستگی انجام ميشود [ .]2روند جذب آب تا رسیدن به تورم
نهایی ادامه مييابد .در این شرایط با از بین رفتن اختالف پتانسیل
شیمیایی ميان دو فاز که نیروی محرکه برای فرایند تورم است ،جذب
آب به بیشترین مقدار ممکن میرسد [ .]3ژلهای آلی ،شبکههای
درشتمولکول با قابلیت جذب حاللهای آلی قطبی و غیرقطبی
هستند که بهدلیل وجود اتصالهاي عرضی ،در این نوع حاللها
حل نمیشوند [ .]4برهمکنشهای کشسان ،عامل تشکیل شبکه
پلیمری ژلهای آلی هستند [ .]5عوامل شبکهساز شیمیایی بهطور
عمده در ساختار ژلهای آلی پلیمری استفاده میشوند که موجب
حفظ شکل جامد ژل هنگام گرمادهی میشود [ .]6ميكروژلها،
ميكروذرات پليمرهاي شبكهايشده درونمولكولي و بينمولكولي
هستند كه در حاللهاي مناسب متورم ميشوند .ميكروژلها بر اساس
سازوكارهاي شبكهايكردن به دو دسته ميكروژلهاي شبكهايشده
فيزيكي و شيميايي تقسيمبندي ميشوند .ميكروژلهاي شبكهايشده
فيزيكي از راه برهمكنشهاي غيركوواالنسي ميان زنجيرهاي پليمري
بهوجود ميآيند (مانند پيوندهاي هيدروژني ،درهمگيريهاي زنجير و
برهمکنشهاي يوني) ،در حالي كه ميكروژلهاي شبكهايشده شيميايي،
از اتصالهاي عرضي بهوسيله پيوندهاي كوواالنسي ايجاد ميشوند [.]7
همچنین ،ژلهای پلیمری بر اساس ماهیت مولکولی به دو گروه با وزن
مولکولی کم و زیاد مانند پلیمرها دستهبندی میشوند [ .]8کربوپلها
ذرات بسیار ریز و سفیدرنگ با وزن مولکولی بسیار زياد و قابلیت
تورم در آب و حاللهای آلی هستند .كربوپل بهعنوان غلظتدهنده،
عامل ژلکننده و کنترلکننده رهایش دارو کاربرد فراوان دارد .از
کاربردهای این ماده میتوان در تولید محصوالت بهداشتی مانند شامپو و
مایعات ضدعفونیکننده و استفاده در مواد خام آرایشی ،خمیردندان و
ژلهای الکلی اشاره کرد [ .]9غلظتدهندهها نقش مهمی را در رفتار
رئولوژیکی سیالها ایفا میکنند .غلظتدهندهها ،موادی هستند که
مقادیر کم آنها در یک محلول ،گرانروی را بهمقدار زیادی افزایش
میدهد [ .]10قدرت غلظتدهندگی پلیمرهای مختلف ،متفاوت
است .بهعنوان مثال ،پلی(وینیل الکل) نسبت به پلی(اتیلن اکسید) با وزن
مولکولی یکسان ،گرانروی کمتری در حلپذیری ایجاد میکند [.]11
کربوپلها خاصیت غلظتدهندگی زياد دارند که با دو سازوکار
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بهوقوع میپیوندد .عمومیترین حالت ،پخششدن این پلیمر در
حاللي آبی و خنثیشدن آن است .در این حالت پلیمر بهسرعت
متورمشده و محلول حالت ژالتینی پیدا میکند .دومین حالت زمانی
است که کربوپل در حاللي غیرآبی و قطبی پخش شود .در این حالت،
گروه دهنده هیدروکسیل موجود در سامانه با ایجاد پیوند هیدروژنی
سبب تورم پلیمر میشود [.]12
گروههای کاتیونی مانند ترکیبات آمونیوم چهارتایی و فسفونیومها
عوامل ضدمیکروبی بهشمار ميآيند .جاذبه الکتروستاتیک ميان بار
مثبت کاتیونها و بار منفی دیواره سلولی باکتریها موجب جذب و
برهمکنش باکتریها با ترکیبات کاتیونی میشود [ .]13اثر
میکروبکشی آمونیومهای چهارتایی به جرم مولکولی ،گروه آنیونی
متصل به زنجیر آلکیلی و نیز طول زنجیرآلکیلی وابسته است .این
عوامل مقدار نفوذپذیری به دیواره سلولی و غشای سیتوپالسمی را
کنترل میکنند .آنیون همراه آمونیوم معموالً هالوژنها هستند [.]14
اصوالً از ویژگیهای برجستهای که استفاده از ترکیبات چهارتایی را
روز به روز بیشتر میکند ،قابليت قرارگرفتن این گروهها بهصورت
پایدار روی بسترهای مختلف از جمله زنجیرهای پلیمری و جلوگیری
از آزادشدن آنها به محیط است [ Blank .]15و همکاران [ ]16با
اتصال کوواالنسی سیالن دارای گروه چهارتایی آمونیوم که ماهيت
ضدباکتریایی دارد ،به ابرجاذب پلیمری آماده ،ابرجاذبی با خواص
ضدباکتریایی تهیه کردند Mohamed .و همکاران [ ]17ابرجاذبهایی
بر پایه کربوکسیمتیل کیتوسان ساختند و مشخص شد ،هیدروژل
سنتزي فعالیت ضدباکتریايي بیشتری نسبت به کربوکسیمتیل کیتوسان
نشان میدهد Kokkarachedu .و همکاران [ ]18هیدروژلهای بر پایه
کربوپل و آکریل آمید تهيه کردند و با بارگذاری نانوذرات معدنی در
ساختار شبکهای هیدروژل و کاهیدن نانوذرات طی فرایند دوستدار
محیطزیست ،ماهيت ضدباکتریایی به آن بخشیدند .در مقاله
دیگری  Gownollaو همکاران [ ]19هیدروژلهای نانوکامپوزیتي
با شكلشناسي هسته-پوسته ضدباکتریایی بر پایه کربوپل را براي
کاربردهای زیستپزشکی سنتز کردند .در مطالعات اخیر به خواص
بالقوه کربوپل و کربوپل اصالحشده براي کاربردهای زيستپزشكي
اشاره شده است.
در این پژوهش ،برای اولین بار با استفاده از مونومر کاتیونی ،اصالح
سطحی روی کربوپل انجام شده است .با استفاده از کوپلیمرشدن و
پیوندزنی مونومر بر سطح کربوپل ،مقاومت ضدباکتریایی آن ،برای
نخستین بار ،بهمقدار شايان توجهی افزایش داده شد .همچنین با بررسی
آزمون رئومتری بهبود در استحکام ژلهای اصالحشده مشاهده شد .در
نهايت ،رفتار تورمی نمونهها در محلولهای آبی و زيستي بررسی شد.
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تجربی
مواد

کربومر-کربوپل )carbopol 940( 940از شرکت  Lubrizolآمریکا
خریداری شد .عامل اصالح سطح کربوپل ،مونومر کاتیونی
-2آکریلوئیلاکسیاتیل تریمتیلآمونیوم کلرید از چین تهیه و
خالصسازی شد .آغازگر -2،2آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل ()AIBN
از شرکت  Sigma-Aldrichتهیه و پس از خالصسازی با روش
بلورش دوباره در اتانول بهکار گرفته شد .از استون صنعتی برای
ساخت محلول اصالحی و از اتانول تهیهشده از شرکت  Merckبرای
بررسیهای تورمی استفاده شد.
دستگاهها

براي اصالح سطح میکروذرات کربوپل از دستگاه همگنساز
فراصوتي مدل  UHP-400با توان  400 Wساخت شرکت توسعه
فناوری فراصوت ایران استفاده شد .طيفسنج  FTIRمدل Vortex 95
ساخت شركت  BRUKERآلمان بهكار گرفته شد .برای بررسی
تغییرات ساختار شیمیایی در سطح ذرات کربوپل از ATR
( )Miracle, Diamond, 10 ºاستفاده شد .سطح ذرات سوپرجاذب بهکمک
میکروسکوپ الکترونی پویشی مدل VEGA-TESCAN:BRNO
ساخت جمهوری چک بررسی شد .نگاشت عنصري موجود در
سطح ( )EDXبهکمک پاشنده انرژي پرتو  Xبا دستگاه INCA Penta,
 FET×X3ساخت شرکت  Oxfordانگلستان انجام شد .آزمون رئومتری
با رئومتر مدل  Physica MCR 301ساخت شرکت Anton Paar
اتریش انجام شد.

مجاورت آغازگر آمونیوم پرسولفات ،محلول اصالحی در نبود کربوپل
تحت پلیمرشدن محلولی قرار داده شد ،رسوب خاصی مشاهده نشد
که تأییدی بر تشکیلنشدن محصوالت جانبی بود.
سازوکار انجام واکنش

اصالح سطحی شیمیایی و پیوندزنی مونومر پلیآمفولیتی
-2آکریلوئیلاکسیاتیل تریمتیلآمونیوم کلرید بر سطح کربوپل ،از
پلیمرشدن رادیکالی با روش فراصوتي انجام شد .طرح  1ساختار
شیمیایی مونومر و میکروژلهای اصالحشده را نشان میدهد .آغازگر
 AIBNدر اثر انرژی ایجادشده با فراصوت فعال و رادیکال تولید
شد .واکنش تجزیه آغازگر در دمای محیط ( )25°Cو با پدیده
حفرهزايي بهوقوع میپیوندد .رادیکالهای ایجادشده سبب جداشدن
هیدروژنهای گروه کربوکسیلیک اسید موجود در کربوپل ميشوند و
آن را رادیکالی میکنند .از این راه مونومر  A.Etacبه موقعيت فعال
در سطح کربوپل حمله ميكند و پیوندزده ميشود.
اندازهگیری تورمی

روش مرکزگریزی برای سنجش ظرفیت تورم تعادلی (آزاد) نمونههای
تهیهشده بهکار گرفته شد .بدین منظور ،مقدار  0/2 gنمونههای
مختلف در معرض  40 gحاللهای متفاوت نظیر آب مقطر ،اتانول و
آب نمک قرار داده شدند .برای بهدستآوردن مقدار تورم تعادلی ،به
نمونهها  2 hزمان داده شد تا متورم شوند .پس از آن ،نمونهها درون
دستگاه مرکزگریز با سرعت  5000 rpmبهمدت  5 minقرار گرفتند.

روشها

اصالح سطحی میکروذرات کربوپل در محیط پلیمرشدن پراکنشی-
محلولی (کربوپل در محیط واکنش پراکنده شده ولی مونومر و آغازگر
در محیط واکنش حل میشوند) با دستگاه فراصوت انجام شد .بدین
ترتيب که محلول واکنش دو مرتبه و هر بار بهمدت  2 minبا فاصله
زمانی اندک ،تحت همگنساز فراصوتی قرار داده شد .عامل متغیر
در فرايند اصالح سطحی ،مقادیر متفاوت مونومر کاتیونی در محلول
اصالحکننده بود .بدین منظور ،ابتدا کربوپل در استون با نسبت جرمی
 1به  4پراکنده شد .سپس ،مقادیر متفاوتی از مونومر بههمراه AIBN
(به مقدار  1%کربوپل) به محلول آنها اضافه شد .در ادامه ،محلول
حاصل همگنسازی و سپس بهمدت  1 hدر دمای  100°Cخشک
شد .براي بررسی وقوع واکنشهای جانبی و تولید ناخالصیها در
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طرح  -1ساختار شیمیایی مونومرها و میکروژلهای اصالحشده.

Scheme 1. Chemical structure of monomers and modified
microgels.

عقيل اسدي و همكاران

سنتز میکروژل ضدباکتريايي اصالح صوتشیمیایی کربوپل برای کاربردهای بهداشتی

مقدار تورم نمونهها ( )Qاز معادله ( )1بهدست آمد:
				
()1

M 2 − M1
M1

= ) Q(g / g

در اين معادله M1 ،و  M2بهترتیب وزن حالت خشک و متورم نمونهها
هستند.
ارزیابی ضدباکتریایی

از دو باکتری گرم منفی  E. coliو گرم مثبت  S. aureusغلظت نیممک
فارلند ( )1/5 × 108 CFU/mlتهیه و سپس رقیقسازی شد100 µL .
از مایع پیش از تلقیح با نمونه ،بهمدت  24 hدر محیط کشت آبگوشت
مغذي ( )nutrient brothتماس داده شدند .سپس ،از محیط کشت
مایع داراي باکتری که بهمدت یک روز در مجاورت نمونه قرار داشت،
 1 mLبرداشته و در  9 mLآب دوبار تقطیرشده ،رقیق شد .رقیقسازی
بار دیگر با نسبت  10:1انجام شد .در نهایت 100 µL ،محلول رقیقشده
نهایی در محیط کشت اگار مغذي ( )nutrient agarکشت جامد داده
شد .پس از  24 hتعداد کلونیهای رشد کرده بررسی شدند.

نتایج و بحث
طيفسنجي زيرقرمز تبديلفوريه ()ATR-FTIR

بررسی پیوند خوردگي مونومر بر سطح کربوپل بهکمک طیفسنجی
 ATR-FTIRانجام شد .طیف  ATR-FTIRدر گستره عددهاي موجی
 600-4000 cm-1تهیه شد .برای ارزيابي نمونهها ،نوارهای جذبی
کربوپل و کربوپل اصالحشده با مونومر  A.ETACبررسی شدند .در
شکل  1طیف مربوط به نمونههای کربوپل و کربوپل اصالحشده با
مونومر کاتیونی آمده است .بررسی نوارهای جذبی  ATRکربوپل و
کربوپل اصالحشده حاكي از ظهور ،تضعیف يا مضاعفشدن برخی
پیکهاست .طیف کربوپل پیکهای بارزی را در  813 ،1159و
 1710 cm-1نشان داد که با ارتعاشهاي کربوپل در مقاالت پیشین
مطابقت داشت و مهمترين آنها مربوط به گروه کربوکسیلیک اسید
بود که در  1710 cm-1ظاهر شد .کربوپل اصالحشده نیز پیکهای
مشابهی را نشان داد با این تفاوت که در حد فاصل عددهاي موجی
 1100-1300 cm-1پیکها پهن و از شدت آنها کم شده بود که
به گروه  R1COOR2گروه استری موجود در ساختار پلی()A.Etac
مربوط بوده و تأییدی بر وقوع انجام واکنش است [.]18

شکل  -1طیفهاي  ATR-FTIRکربوپل و کربوپل اصالحشده با
مونومر کاتیونی.

Fig. 1. ATR-FTIR Spectra of carbopol and modified carbopol
with cationic monomer.
ميكروسكوپي الكتروني پويشي با پاشنده انرژي پرتو )SEM-EDX( X
و

آزمون پاشنده انرژي پرتو  )EDX( Xروشی برای تشخیص عناصر
شیمیایی یک نمونه بهکار گرفته ميشود .این روش بر اساس مطالعه
پرتو  Xتولیدي بر اثر برهمکنش ميان پرتو الکترونی و نمونه آزموني
است .بهطور کلی ،این آزمون بر این اصل بوده که هر عنصر دارای
ساختار اتمی منحصر بهفرد است و اين ساختار مجموعه منحصر
بهفردی از پيكها را در طیف پرتو  Xآن ایجاد میکند .با این آزمون
وجود عنصرهاي اکسیژن ،کربن ،نیتروژن و کلر در نمونه اصالح
سطحیشده و نشده کربوپل بررسی شد .همچنین با آزمون SEM
شكلشناسي سطح و اندازه ذرات کربوپل پيش و پس از اصالح
سطحی بررسی شد .نتایج اين آزمونها در جدول  1و شکل 2
آمده است.
مطابق نتايج تجزيه عنصری سطحی ( )EDXدر جدول  1و بررسي
ترکیب درصد اجزا ،عنصرهاي کلر و نیتروژن در کربوپل وجود
ندارد ،در حالی که در ساختار کربوپل اصالحشده با مقادیر  25و
 75%وزنی  A.Etacعناصر کلر و نیتروژن وجود دارند که تأییدکننده
پیوندخوردگي مونومر کاتیونی بر سطح ذرات کربوپل است .بررسی
شكلشناسي میکروذرات کربوپل پيش و پس از اصالح نیز نشان
میدهد ،با افزایش غلطت مونومر در محلول اصالحی ،اندازه ذرات
کربوپل افزایش مییابد .افزایش بیشتر غلظت مونومر کاتیونی در
محلول اصالحی نشان داد ،افزایش اندازه ذرات نمونه سنتزي تا
حدودی از طبقهبندی میکروژل خارج میشود که مطلوب نیست.
با نگاهی به عكسهاي  SEMديده میشود ،در مقادیر  25%وزنی
و
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جدول  -1نتايج تجزيه عنصري نمونههای کربوپل اصالحشده و نشده.

Table 1. Elemental analysis results of modified and unmodified carbopol samples.

)Chlorine (%

)Nitrogen (%

)Oxygen (%

)Carbon (%

Samples

-

-

42.72

57.28

Carbopol

3.61

8.98

27.06

60.35

Carbopol with 25wt% A.Etac

2.11

10.28

19.83

67.8

Carbopol with 75wt% A.Etac

مونومر  A.Etacدر محلول اصالحی ،اندازه ذرات کربوپل حفظ شده
اما بهدلیل افزایش گروههای فعال سطحی پدیده کلوخگي رخ داده
است .در عكسهاي  SEMنمونه اصالحشده با  75%وزنی مونومر
کاتیونی هیچگونه کلوخگي ديده نمیشود .زیرا ،اندازه ذرات کربوپل
تا حدودی افزایش یافته و اثر برهمکنشها کمتر شده است .اين
موضوع نشان میدهد ،مقدار بهینه مونومر در محلول اصالح سطحی
 75%وزنی است [.]18
اندازهگیریهای تورمی

در جدول  2نتایج بررسیهای تورمی نمونهها در حالل آمده است.
بر اساس دادهها مشخص شد ،مقدار تورم نمونهها در اتانول بهعنوان
نماینده حاللهای آلی ،در میکروژل اصالحشده بهطور کلی کاهش
یافته است .این کاهش با افزایش غلظت مونومر شدت بیشتری نشان
میدهد تا جایی که در  5 gمونومر در محلول اصالحی ،تقریب ًا هیچ
ی تورم نمونه در محیط آب مقطر و آب
جذبی نشان نمیدهد .بررس 
نمک نيز حاكي از مقدار بهینهای از غلظت مونومر در فرایند اصالح
سطحی است که در آن بهبود شايان توجهی در مقدار جذب ديده
میشود و پس از آن جذب روندی كاهشي نشان ميدهد .نکته شايان
توجه در این نمودار مقدار جذب کربوپل در آب نمک بهعنوان
نماینده سیالهاي زيستي است که در غلظت  75%وزنی مونومر

					)(b

)(c

کاتیونی در محلول اصالحی بهبود چشمگیری دارد .این داده از این
ل در حاللهای زيستي جذب كمي دارد .این
نظر مهم است که کربوپ 
شاخص ،ضعف عمده مواد نامبرده بوده و سبب محدودیت کاربرد
آنها شده است.
کربومر-کربوپل  980میکروژلهای تجاری وینیلی هستند که
قابلیت تورم در حاللهایی نظیر آب و اتانول را دارند .قابلیت
تورم به ماهيت و ویژگیهای شیمی فیزیکی و ترمودینامیکی حالل و
کربوپل بستگی دارد و از سازوکارهای سادهای پيروي ميكند و
آنها را جزو غلظتدهندهها و بهبوددهندههای رئولوژیکی بهداشتی
پرکاربرد قرار میدهد .این ماهيت میکروژلها از طریق سازوکارهایی
مانند پخششدن کربوپل در حالل بسیار قطبی نظیر آب و خنثیسازی
آن با باز قوی نظیر  NaOHاتفاق میافتد و محلولی کام ً
ال ژالتینی و
شفاف بهدست میدهد.
سازوکار دیگر تورم کربوپل زمانی است که این پلیمر در معرض
حاللهایی قرار میگیرد که گروههایی مانند هیدروکسیل داشته و
قابليت برقراری پیوند هیدروژنی با گروه کربوکسیل کربوپل را دارند.
از لحاظ ترمودینامیکی ،برقراری پیوند هیدروژنی ميان گروههای
کربوکسیلی کربوپل و گروههایی که قابليت برقراری پیوند هیدروژنی
با حالل دارند ،سبب کاهش انرژی و افزایش آنتروپی سامانه ميشود
و در نهایت با کاهش انرژی آزاد گیبس در جهت حاللپذيري کربوپل

					)(a

		

شکل  -2ریزنگارهای  )a( :SEMکربوپل )b( ،کربوپل اصالح شده با  25%وزنی  A.Etacو ( )cکربوپل اصالحشده با  75%وزنی .A.Etac
و

Fig. 2. SEM micrographs of: (a) carbopol (b) modified carbopol with 25 wt% A.Etac, and (c) modified carbopol with 75% A.Etac
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سنتز میکروژل ضدباکتريايي اصالح صوتشیمیایی کربوپل برای کاربردهای بهداشتی

جدول  -2مقدار جذب کربوپل و نمونههای اصالح شده آن در حاللهای مختلف.

Table 2. The rate of absorption of carbopol and its modified samples in different solvents.

)Ethanol (g/g
30 ± 1

)Brine (g/g
17 ± 0.5

)Distilled water (g/g
63 ± 1.5

Samples
Carbopol

7 ± 0.25

23 ± 0.5

133 ± 3

Carbopol with %25 wt A.Etac

3 ± 0.01

37 ± 0.75

82 ± 2

Carbopol with %75 wt A.Etac

1.5 ± 0.05

10 ± 0. 2

70 ± 1.75

Carbopol with %100 wt A.Etac

(که دارای ساختار شبکهای است) در حالل پیش میروند .در این
حالت زنجیر ،از حالت کالف باز شده ،حداکثر مقدار حالل را در
ساختار شبکهای خود جای داده و متورم شده است ،اما حل نمیشود
[.]12
با توجه به اینکه میکروژل حاصل از کربوپل و کربوپل اصالحشده با
 A.Etacدارای موقعيتهاي یونی و یونشپذیر هستند (پلیالکترولیت
هستند) ،وقتی در معرض حاللهایی با ثابت دیالکتریک زياد قرار
میگیرند ،یون میشوند و چگالی بار الکتریکی کل بهوجودآمده در
طول زنجیر سبب ایجاد غلظت زيادي از یونهای متحرک در ژل
میشود .با توجه به وجود چنین ماهيتي در میکروژلهای بحثشده،
بررسی دو نیروی بسیار مهم و مؤثر فشار اسمزی (در نتیجه اختالف
غلظت یونها در داخل ساختار شبکهای میکروژل و محلول بیرونی) و
دافعه الکتروستاتیک میان قطعات زنجیر ،در تورم کربوپل و
نمونههای اصالحشده آن ضروری است .با توجه به مطالب گفتهشده
بهراحتی میتوان رفتار تورمی میکروژلها را در حاللهای مختلف
بررسی كرد.
بهطور کلی عوامل مختلفی شامل ثابت دیالکتریک حالل (اثر
مثبت) ،نسبت گروههای هیدروکسیل به کربن در الکل (هرچقدر
بیشتر بهتر) و موقعیت ایزومری گروه هیدروکسیل در ساختار
شیمیایی الکلها (گروه هیدروکسیل متصل به کربن نوع  1نسبت
به کربنهای نوع  2و  3بهدلیل نبود ممانعت فضایی ،اثر مؤثرتری بر
تشکیل پیوند هیدروژنی با گروه کربوکسيلی کربوپل دارد) بر مقدار
جذب و تورم ژلهای جاذب الکل مؤثرند .با بررسی چند نمونه
الکل نظیر بوتانول ،ایزوپروپانول و اتیلن گلیکول با ثابت دیالکتریک
بهترتيب  20/2 ،17/1و  41/4و ارزیابی سایر مشخصههای مؤثر در
تورم میکروژلهای پلیالکترولیت در الکلها ،اتانول بهعنوان حاللی
آلی با ثابت دیالکتریک  25/3بهعنوان عضوی از خانواده الکلها براي
بررسی خواص تورمی کربوپل و کربوپل اصالحشده استفاده شد.
کربوپل با تشکیل پیوند هیدروژنی و جداسازی گروه کربوکسیلیک
اسید ،یونهای متحرک در حالل تولید میكند و با جذبی معادل

 30 g/gدر اتانول ديده میشود .اصالح سطحی کربوپل با مقدارهاي
مختلف مونومر کاتیونی و بررسی مقدار جذب الکل مطابق جدول 2
حاكي از کاهش شدید مقدار جذب کربوپل اصالحشده با مقدارهاي
مختلف مونومر کاتیونی است ،بهطور که در نمونههای اصالحی
داراي  60 ،40و  100%وزنی مونومر تقریب ًا صفر درصد جذب نشان
دادند .اين موضوع احتماالً منشأ فیزیکی دارد و ناشی از کاهش سطح
تماس و اندازه ذرات میکروژلهای اصالحشده با مقادیر بیشتر مونومر
کاتیونی است .همچنین ،ثابت دیالکتریک اتانول در مقایسه با حاللی
مانند آب که ثابت دیالکتریک  80دارد ،بسیار كم است .با پیوندزدن
( poly )A.Etacبر سطح کربوپل تعداد گروههای کربوکسیلی در
دسترس برای برقراری پیوند هیدروژنی با گروه هیدروکسیل اتانول
کاهش مییابد و حتی در اثر ایجاد درهمگيريهای فیزیکی زنجیرهای
بلند هوموپلیمر کاتیونی پوشیده میشوند .از ساير دالیل میتوان به
افزایش شدید غلظت یونهای  NR+4اشاره كرد که موجب دافعه
شدید ميان زنجیرهای شبکه پلیمری شده و از این راه موجب
جمعشدگی توده پلیمری میشوند و از نفوذ حالل به درون شبکه
جلوگیری میکنند [.]20،21
با بررسی رفتار تورمی کربوپل در معرض آب مقطر ( )63 g/gو محلول
آب نمک ( )17/5 g/gاختالف فاحشی ديده میشود که با مقاالت پیشین
کام ً
ال سازگاری دارد .دلیل این موضوع آن است که کاتیونهای موجود
در محلول بيروني باعث خنثیشدن بار منفی آنیون کربوکسیالت میشوند
که به پدیده اثر حفاظتي الکترون ( )shielding effectمشهور است .در
نتیجه کاهش اختالف فشار اسمزی و کاهش دافعه الکتروستاتیک و تورم
کربوپل در محلول آب نمک ديده میشود [.]20،21
با نگاهی دوباره به جدول  ،2بهبودهای جالب توجهی در مقدار
جذب نمونههای اصالحشده کربوپل در معرض آب مقطر و بهويژه
محلول آب نمک رخ داده است .افزایش کلی مقدار تورم نمونههای
اصالح سطحیشده کربوپل در آب مقطر با توجه به توضیحات پيشين
کام ً
ال مشخص است .وقوع مقدار بهینه و حداکثر تورم در غلظت
 25%وزنی مونومر کاتیونی در محلول اصالح سطحی و سپس روند
و
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کاهشی آن ،بهدلیل کاهش سطح تماس میکروذرات کربوپل با افزایش
مونومر است .همچنین ،بهعنوان دستاوردی شاخص ،افزایش شايان
توجه جذب میکروژلهای اصالحشده با محتوی  75%وزنی A.Etac
در محلول آب نمک است .دلیل این موضوع احتماالً به غلظت زياد
یونهای  COO- ،NR+4و  CL-در محیط محلول بازمیگردد که به
پدیده اثر حفاظتي الکترون غلبه میکند [.]22
و

آزمون رئومتری

آزمون رئومتری با شیوههای متفاوتی انجام میشود .در این پژوهش
از رئومتر با صفحههاي موازی استفاده شد .در اندازهگیریهای
رئولوژیکی ،مدول ذخیره و اتالف ،رفتار ساختاری مواد را نشان
ميدهند .بدین ترتيب که مدول ذخیره ماهیت كشساني شبکههای
پلیمری و مدول اتالف ماهیت گرانروكسشاني شبکههای پلیمری را
نشان میدهد .در این پژوهش استحکام ژل میکروژلهای سنتزي
بررسی و بهبود بسيار خوبی ديده شد .شکل  3نمودار رئومتری
نمونههای مختلف میکروژلها را نشان میدهد .بر اساس نتايج این
آزمون ميتوان گفت ،با افزایش غلظت مونومر  A.Etacدر محلول
اصالحی ،میکروژلهای سنتزي مقادیر مدول ذخیره بیشتری نشان
دادند .این بدان معنی است که استحکام ژل میکروژلهای اصالحشده
بهمراتب بیشتر از کربوپل است .علت افزایش شايان توجه استحکام
میکروژلهای حاصل بهدلیل افزایش گروههای فعال سطحی و
برهمکنش ميان آنها و نیز درهمگيريهای فیزیکی هوموپلیمرهای
پیوندخورده بر سطح کربوپل است که مانند اتصالهاي شیمیایی
عرضی عمل میکنند و قوام بیشتری به ژل میدهند .افزایش شدید
مقدار مدول ذخیره در غلظت  100%وزنی مونومر کاتیونی در محلول
اصالحی به بلندترشدن زنجیر و درهمگيريهای هر چه بیشتر
هوموپلیمر  A.Etacدر سطح کربوپل و نیز افزایش اندازه کربوپلهای
اصالحشده مربوط است [.]23
نتایج آزمونهای ضدباکتریایی

همچنان که پيشتر نیز گفته شد ،محور اصلی این پژوهش تهیه
میکروژلی با ماهيت ضدباکتریایی است .پژوهشهای انجامشده حاكي
از ضعف عمده رزینهای پایه آکریلي در برابر قارچها و باکتریهاست.
از اینرو ،پژوهشگران با علم به این موضوع در برطرفکردن ضعف
مزبور در این مواد تالش كردهاند ،با توجه به اینکه این رزینها بهطور
عمده کاربرد زیستپزشکی دارند .بررسی مطالعات پیشین نشان
میدهد ،بهطور عمده از چهار روش عمده برای ساخت پلیمرهای
ابرجاذب ضدباکتریايي استفاده شده است-1 :استفاده از مونومرهای
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مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر،سال سیو سوم ،شماره  ،6بهمن-اسفند 1399

شکل  -3مدول ذخیره برحسب بسامد زاویهای برای کربوپل اصالح
نشده و اصالحشده با  75 ،25و  100%وزنی .A.Etac

Fig. 3. Storage modulus versus angular frequency for unmodified
and modified carbopol with 25, 75 and 100 wt% A.Etac monomer.

با خاصیت ضدباکتريايي در سنتز مانند-4وینیل بنزیل فسفونیوم کلرید [،]20
 -2استفاده از نانوذرات با خاصیت ضدباکتریايي در ساختار هیدروژل
مانند طال و نقره و مس [-3 ،]18استفاده از مونومرهای طبیعی دارای
ماهيت ضدباکتریايي در سنتز ابرجاذب مانند کیتوسان [ ]17و -4
اتصال شیمیایی (کوواالنسی) عامل ضدباکتریايي به ساختار یا سطح
ابرجاذب از پیشتهیهشده [ .]16ترکیبات دارای آمونیوم چهارتایی در
عمل قابليت بسیار زياد ضدباکتریایی و قارچی و نیز قابليت خوبی
برای کوپلیمرشدن با ترکیبات بر پایه مونومرهای آکریلی نشان دادهاند.
بهعنوان مثال Blank ،و همکاران [ ]16با اتصال شیمیایی سیالن دارای
گروه آمونیوم چهارتایی که ماهيت ضدباکتریایی دارد ،به ابرجاذب
پلیمری آماده ،ابرجاذبی با خواص ضدباکتریایی خیلی خوب تهیه
کردند .آنها از این راه موفق شدند ،جذب و تورم ابرجاذب را بهبود
بخشند و نيز ماهيت ضدباکتریایی آن را بهمراتب افزایش دهند.
همچنان که در مقدمه گفته شد ،تاکنون تالشهایی برای افزايش
مقاومت ضدباکتریایی میکروژلهای بر پایه کربوپل انجام نشده
است و در معدود تالشهایی پژوهشگران توانستهاند هیدروژلهای
نانوکامپوزیت ضدباکتریايي بر پایه کربوپل را سنتز کنند [.]18،19
بدين دليل در پژوهش حاضر سعی شده است ،با روشی بسیار
سادهتر ،کمهزینهتر ،دائمیتر و پایدارتر ،اصالح سطحی کربوپل
انجام شود تا میکروژلها در برابر گستره وسیعی از باکتریها مقاوم
شوند .این کار با پیوندزدن و هوموپلیمرشدن ترکیب دارای آمونیوم
چهارتایی آکریلوئیلاکسیاتیل تریمتیل آمونیوم کلرید انجام میشود
که مهارکننده بسیار خوبی در برابر باکتریها و قارچها بهشمار میآيند.
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شکل  -4فعالیت ضدباکتریایی کربوپل (نمونه کنترل) و کربوپل با مقادیر
( 25%نمونه  )1و  75%وزني مونومر (نمونه  )2مونومر کاتیونی A.Etac

Fig.4. Antibacterial activity of carbopol (control sample),
)carbopol with 25 wt% (sample 1) and 75 wt% (sample 2
A.Etac monomer.

ساختار اين تركيب و سازوکار واکنش در طرح  1آمده است .با بررسی
اجمالی آمونیوم چهارتایی کاتیونی ،برای اصالح گزینههایی مثل
متاکریلوئیلاکسیاتیل تریمتیل آمونیوم برمید ،ستیلتریمتیلآمونیوم
کلرید-4 ،وینیلبنزیل فسفونیوم و آکریلوئیلاکسیاتیلتریمتیل آمونیوم
کلرید وجود دارند .با بررسی ساختار زنجیر آلکیلی این مونومرها
نتیجهگیری میشود که مناسبترین مونومر برای انجام اصالح سطحی
کربوپل ،مونومری کاتیونی با حداقل یا بدون استخالفها و گروهای
جانبی است .زيرا باید هوموپلیمرهای پیوندخورده به سطح کربوپل
کمترین ممانعتهای فضایی ،برهمکنشها و درهمگيريهای فیزیکی
(که شبیه به اتصالهاي عرضی شیمیایی در سطح میکروذرات کربوپل

شکل  - 5تصاویر صفحههاي داراي کلونیهای باکتریایی زنده.

عمل میکند) را داشته باشند .ایجاد و افزایش اتصالهاي عرضی هر
چند در راستای افزایش قوام میکروژل بهعنوان یکی از اهداف جانبی
طرح است ،اما خاصیت عمومی ژلها را کاهش میدهد که داشتن
مقدار جذب زياد است [.]20،24
برای بررسی تغییرات ایجادشده در مقدار ضدباکتریاييبودن
نمونههای کربوپل و کربوپل اصالحشده با مقادیر متفاوت مونومر
کاتیونی ،از روش ارزیابی ضدباکتریایی ()plate count agar, PCA
استفاده شد .این روش برای شمارش و بهدستآوردن فعالیت
ضدباکتریايي آب ،ژلها ،مواد غذایی و لبنیات در آزمایشگاه بهكار
گرفته میشود .روش مزبور مطابق استاندارد  ISO 4833-1&2انجمن
بهداشت عمومی آمریکا و کتابچه راهنما و تحلیل باکتریشناختي
است .این روش بر اساس بستر باکتریولوژی بوده و برای تعیین و
شمارش تعداد کل باکتریهای هوازی (باکتریهایی که با وجود
اکسیژن امکان حیات و رشد دارند) استفاده میشود .بنابراین ،روش
 PCAگزينشي عمل نمیکند .مقدار باکتری بهعنوان واحد تشکیل
کلونی در هر گرم ( ،)CFU/gبراي نمونههای جامد و در میلیلیتر
( )CFU/mLبراي نمونههای مایع بیان میشود .این مقدار را میتوان
با تهیه مجموعه رقت ده ِ نمونه از نمونه تعیین کرد .نتایج حاصل از
آزمون ضدباکتریایی رضایتبخش بود .همانطور که شکل  4نشان
میدهد ،نمونههای اصالحشده در برابر باکتریهای گرم مثبت بسیار
کارآمدتر از باکتریهای گرم منفی عمل کردند .این نتایج با دادهها و
منابع علمی قبلی کام ً
ال منطبق است [ .]17 ،24-26هوموپلیمر
پلیآکریلوئیلاکسی اتیلتریمتیل آمونیوم کلرید پیوندخورده بر سطح
کربوپل ،بهدلیل داشتن آمونیوم چهارتایی کاتیونی میتواند با بار منفی
روی دیواره باکتری در اثر جاذبههای الکتروستاتیک واکنش دهد و
و

Fig.5. Pictures of plates containing live bacterial colonies.
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جذب غشاي سیتوپالسمی باکتری شده و از طریق ایجاد خلل و
شکستن سیتوپالسم سبب مرگ باکتری شود [ .]15باکتریها بهدلیل
گروهبندیهای مختلفی که دارند ،ساختار یکسانی ندارند .بهعنوان
مثال در تقسیمبندی ساختاری ،باکتریها به دو گروه گرم مثبت و گرم
منفی دستهبندي میشوند .اساس این دستهبندی بر اساس رنگ باکتری
پس از رنگآمیزی با روش گرم است .در اين روش ،باکتریهای گرم
مثبت پس از رنگآمیزی به رنگ بنفش و باکتریهای گرم منفی به
رنگ قرمز ديده میشوند .تفاوت عمده این دو نوع باکتری به ساختار
آنها بازمیگردد .بدین ترتيب که باکتریهای گرم منفی دیوارهای
ضخیمتري نسبت به باکتریهای گرم مثبت دارند و همین موضوع
مقاومت باکتریایی باکتریهای گرم منفی را در برابر عوامل ضدباکتری
بیشتر میکند [ .]27نتایج نیز گویای این مطلب است .در شکل 5
تصاویر صفحههاي داراي کولنیهای باکتری نشان داده شده است.
اين نتایج نشان میدهد ،ماهيت ضدباکتریایی کربوپل پس از اصالح
افزایش کلی داشته و با افزایش غلظت مونومر در محلول اصالحی
نیز افزایش یافته است .این ناشی از افزایش طول زنجیر هوموپلیمر
 A.Etacپیوندخورده بر سطح کربوپل است [.]24-26

نتيجهگيري
بررسی نوارهای جذبی  ATR-FTIRکربوپل و کربوپل اصالحشده
نشان داد ،در کربوپل اصالحشده در حد فاصل عددهاي موجی

 1100-1300 cm-1پیکهای مربوط به گروه استری وجود دارد که
تأییدی بر وقوع انجام واکنش بین کربوپل و مونومر کاتیونی است .با
انجام آزمون  EDXمشاهده شد ،در ساختار كربوپل اصالحشده عناصر
كلر و نيتروژن وجود دارد که نشانگر پیوندخوردن مونومر کاتیونی بر
سطح ذرات کربوپل است .بررسی ریزنگارهای  SEMکربوپل پيش و
پس از اصالح نشان داد ،اندازه ذرات کربوپل با افزایش غلظت مونومر
کاتیونی ،افزایش مییابد .همچنین این آزمون نشان داد ،مقدار بهینه
مونومر کاتیونی در محلول اصالحی  75%وزنی است .روش مرکزگریزی
برای سنجش ظرفیت تورم تعادلی (آزاد) نمونههای تهیهشده بهکار گرفته
شد .نتایج بررسیهای تورمی نشان داد ،مقدار تورم نمونهها در اتانول
بهعنوان نماینده حاللهای آلی ،در میکروژل اصالحشده بهطور کلی
کاهش یافته است و این کاهش با افزایش غلظت مونومر شدت بیشتری
نشان داد .همچنین بررسیهای تورمی نمونه در محیط آب مقطر و آب
نمک مؤيد مقدار بهینهای از غلظت مونومر در فرایند اصالح سطحی
است که در آن بهبود شايان توجهی در مقدار جذب ديده میشود و
پس از آن جذب روندی كاهشي نشان داد .با توجه به آزمون رئومتری،
با افزایش غلظت مونومر  A.Etacدر محلول اصالحی ،مدول ذخیره
افزایش یافته و در نتیجه استحکام ژل میکروژلهای اصالحشده بهمراتب
بیشتر از کربوپل شده است .نمونههای اصالحشده در برابر باکتریهای
گرم مثبت بسیار بهتر از باکتریهای گرم منفی عمل کردهاند .همچنین،
ماهيت ضدباکتریایی کربوپل پس از اصالح افزایش داشته که این مقدار
با افزایش غلظت مونومر در محلول اصالحی افزایش یافته است.
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