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oday, the prevalence of bacterial infections and their resulting human and
financial losses has led scientists constantly to seek solutions to develop
knowledge in controlling these pathogenic microorganisms. Bacterial adhesion
and their growth on different surfaces cause the accumulation of these microorganisms
and the formation of biofilms. These developed microcolonies can grow and detach
from the surface and spread infections. Therefore, the best way to prevent spreading
the infections and diseases is to prevent the formation of biofilms using antimicrobial
surfaces. In this regard, one of the most important tools introduced is the use of
antibacterial polymer coatings. Polyurethanes have received much attention due to
their unique properties such as biocompatibility, the possibility of using various raw
materials, and controllable properties. In recent years, waterborne polyurethanes have
been extensively studied due to less frequent use of volatile organic compounds (VOCs)
in their preparations, easy fabrication, low viscosity, the possibility of spraying, high
adhesion to different surfaces, high abrasion resistance, ability to disperse a variety of
additives, and rapid film formation in biomedical fields such as antibacterial coatings,
wound dressings, and biological products. In this review article, first, the various
methods of preparing antibacterial polymer coatings are described. These methods
include the use of nanostructures, combined with antibacterial polymers, and the use
of antibacterial monomers. As a result, polyurethanes and waterborne polyurethanes
have been developed. The following is a review of studies on the preparation of
antibacterial waterborne polyurethanes using different strategies such as the addition
of nanostructures, blending with antibacterial polymers, drug loading, the use of
antibacterial monomers, and polymer surface modification. The products developed
during these studies have been proposed for a variety of applications such as medical
equipment coating, wound dressings and packaging industry.
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امروزه شیوع عفونتهای باکتریایی و خسارات جانی و مالی ناشی از آن سبب شده است ،دانشمندان
همواره در پي یافتن راهكارهایی براي توسعه دانش در مهار این میکروارگانیسمهای بیماریزا باشند.
چسبندگي باکتریها و رشد آنها روي سطوح مختلف سبب ايجاد تجمع اين میکروارگانیسمها و تشکيل
زیستفيلم ميشود .اين میکروکلونیهای تشکیلشد ه امکان رشد دارند و ميتوانند با جداشدن سطوح
سبب گسترش عفونت شوند .بنابراین ،بهترین راه برای جلوگیری از گسترش عفونت و بیماریها،
جلوگیری از تشکیل زیستفیلم با استفاده از سطوح ضدمیکروب است .یکی از مهمترین ابزارهای
معرفیشده در اين زمينه استفاده از پوششهای پلیمری ضدباکتري است .در میان پلیمرها ،پلییورتانها
بهدلیل داشتن خواص منحصر بهفرد از جمله ،زیستسازگاری ،امکان استفاده از مواد اوليه گوناگون و
کنترلپذیری خواص مورد توجه فراوانی در اين زمينه قرار گرفتهاند .در سالهای اخیر ،پلییورتانهای

روي كم ،امکان افشاندن،
آبپايه بهدلیل کاهش استفاده از ترکيبات آلی فرار ( ،)VOCساخت راحت ،گران َ
چسبندگی زياد به سطوح مختلف ،مقاومت سایشی زياد ،قابلیت پراكنش انواع افزودنیها و تشکيل
سريع فيلم در زمینههای زيستپزشکی نظیر پوششهای ضدباکتری ،زخمپوشها و محصوالت زیستی
بسيار مطالعات شدهاند .در این مقاله مروري ،ابتدا انواع روشهای تهیه پوششهای پلیمری ضدباکتری
تشريح ميشوند كه شامل استفاده از نانوساختارها ،آميختهسازي با پلیمرهای ضدباکتری و استفاده از
مونومرهای ضدباکتری هستند .سپس ،پلییورتانها و پلییورتانهای آبپايه معرفی ميشوند .در ادامه،
مطالعات انجامشده در زمينه تهیه پلییورتانهای آبپايه ضدباکتري با استفاده از راهكارهایی مانند
افزودن نانوساختارها ،آميختهسازي با پلیمرهای ضدباکتری ،بارگذاری دارو ،استفاده از مونومرهای
ضدباکتری و اصالح سطح پلیمر مرور ميشوند .محصوالت تهيهشده طي اين مطالعات برای کاربردهای
گوناگوني نظیر پوششدهی تجهیزات پزشکی ،زخمپوشها و صنايع بستهبندی پيشنهاد شدهاند.
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 -1مقدمه

باکتریها جلوگیری میکنند .پوششهاي ضدباکتری ایدهآل فعالیت
خوبی در برابر مهار رشد باکتریها دارند و در غیر این صورت
بهعنوان پوشش بیاثر باقی میمانند [.]5
امروزه يکي از کاربردهاي مهم پوششهای ضدباکتری استفاده
در زيستپزشکي است .بهعنوان مثال ،در زمینه تجهیزات پزشکی،
بزرگترین چالشی که هنگام استفاده از پروتزهای مصنوعی ،سوندها و
سایر كاشتينههای موقتي یا دائمي وجود دارد ،آلودگی میکروبی آنها و
ایجاد زیستفیلم باکتری روی آنهاست .زیستفیلمها تجمعی از
میکروارگانیسمها هستند که باعث تولید ماده لزجمانندی با نام ماده
پلیمری برونياختهاي ()extracellular polymeric substance, EPS
میشوند .مایع درون زیستفیلم شامل پروتئین ،پلیساکارید DNA ،و
 97%آب است .کانالهایی درون زیستفیلم وجود دارد که کلونی
میکروارگانیسمها را از هم جدا میکند .همچنین ،این کانالها که
از آب پُر شده است كه به گردش مواد و خروج مواد زائد كمك
میکند .اولین مرحله تشکیل زیستفیلم ،چسبیدن یا اتصال باکتریها
بهكمك مويكها ( ،)piliتاژک ( )flagellaیا برهمکنش الکتروستاتیک
به سطوح است .این سطوح ممکن است ،زنده یا غیرزنده باشند.
سپس ،میکروکلونیها تشکیل میشوند و شروع به بلوغ و تشکیل
ساختار میکنند و در آخر از سطح جدا میشوند .هنگام جداشدن
باکتريها از سطح ،هر باکتری با ايجاد آنزیمی سبب ایجاد کلونیهای
جدیدی میشود .ياختههای باکتری دوباره شروع به تولید پروتئین
برای تشکیل تاژک ميكند تا باکتریها به محل جدیدی منتقل شده و
عفونت پراکنده شود [ .]4گفتني است ،زیستفیلم بهعنوان محیط
ایدهآل از میکروبها محافظت ميكند و امکان تداوم رشد آنها
را در شرایط نامالیم محیطی فراهم میآورد [ .]6باید اشاره كرد،
در زیستفیلم امکان تبادل ژنها نیز وجود دارد که سبب تشکیل
گونههای باکتریایی مقاوم در برابر داروها میشود .بنابراین ،بهترین
راه برای جلوگیری از گسترش عفونتها و بیماریها ،جلوگیری از
تشکیل زیستفیلمها با استفاده از سطوح ضدمیکروب است [.]7
زمانی که مواد ضدباکتری فعال روی سطوح قرار میگیرند ،مانع از
رشد باکتریها روی سطوح میشوند [.]8
امروزه ،پلییورتانهای آبپايه بهدليل داشتن ویژگیهایی نظیر
زیستسازگاری ،سمينبودن ،مقرون بهصرفهبودن [ ]9،10و داشتن
خواص منحصر بهفرد مانند چسبندگی به سطوح مختلف ،خواص
فیلم خوب ،مقاومت دربرابر مواد شیمیایی ،حاللها و آب ،مقاومت
در برابر سایش ،استحکام کششی زياد ،انعطافپذیری مطلوب،
مقاومت زياد در برابر نفوذ بخار آب و برتريهای زیستمحیطی
در صنعت پزشکی ،پوشش و نساجی و در تولید چرم مصنوعی،

شیوع عفونت بهوسيله میکروارگانیسمها به مسئله نگرانکنندهاي
تبدیل شدهاست [ .]1هر ساله هزاران نفر در اثر عفونتهای باکتریایی
بهدلیل مقاومت شدید باکتریها در برابر عوامل ضدمیکروب قدیمی،
جان خود را از دست میدهند [ .]2میکروبها در محیط مناسب
میتوانند زنده بمانند و تکثیر شوند .از آنجا که بقای جانداران با
کنترل رشد میکروبها از جمله باکتریها و قارچها میسر میشود،
از بینبردن میکروبها یا مهار آنها با استفاده از مواد ضدباکتری
موضوعي ضروری است [ .]3همچنین مقابله با باکتریها یکی از
بزرگترین چالشهای مورد توجه در مواجهه با ابزارهای پزشکی،
تجهیزات بیمارستانی و محصوالت بهداشتی است [ .]4روش نوین
در اين زمينه ،استفاده از پوششهای ضدباکتری پلیمری است که مانع
از چسبندگی طیف گستردهای از باکتریها به سطوح شده و بنابراین
از تشکیل زیستفیلم ( )biofilmدر مراحل اولیه پس از تماس با
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چسبها و کفپوشها بهكار گرفته شدهاند [ .]1،11-14پوششهای
پلییورتانی ضدباکتری را ميتوان بهمنظور جلوگیری از رشد
باكتریها در سطوح مختلف و نيز برای محدودكردن شیوع
عفونتهای باكتریایی در بسیاری از وسایل مانند دستگاههای
پزشکی ،تجهیزات بیمارستانی ،سامانههای تصفیه و خنککننده آب [،]8
زخمپوشها [ ،]15،16پوشش چرمها [ ،]17کفپوشهای
بیمارستانی ،بستهبندی مواد غذایی و دارویی و محصوالت بهداشتی
بهکار برد [.]18
در این مقاله ،ابتدا انواع روشهای تهیه پوششهای پلیمری
ضدباکتری مروري شده و سپس پلییورتانها و پلییورتانهای
آبپايه معرفی ميشوند .در ادامه ،مطالعات انجامشده در زمينه
تهیه پلییورتانهای آبپايه ضدباکتري با استفاده از راهكارهایی
مانند افزودن نانوساختارها ،آميختهسازي با پلیمرهای ضدباکتری،
بارگذاری دارو ،استفاده از مونومرهای ضدباکتری و اصالح سطح
پلیمر مروری ميشوند.

 -2روشهای ایجاد خاصیت ضدباکتری در پلیمرها
شیوع عفونتها و رشد باکتریهای مقاوم به مواد ضدباکتري ،سبب
شد ه است که پژوهشگران از روشهای جدید بهمنظور ایجاد رفتار
ضدباکتری استفاده كنند .بههمین دلیل در سالهای اخیر ،پژوهشگران
براي ایجاد رفتار ضدباکتریایی در پوششهای پلیمری تالش كردهاند.
در حال حاضر ،پوششهای ضدباکتری در بسیاری از زمینهها بهویژه
پزشکی مورد توجه قرار گرفتهاند که از جمله این کاربردها میتوان
به تولید تجهیزات پزشکی اشاره كرد [ .]19در ادامه ،انواع روشهای
ایجاد خاصیت ضدباکتری در پلیمرها معرفي شدهاند.
 1-2استفاده از نانوساختارها

امروزه نانوفناوری بهعنوان رویکرد جدیدي بهطور گسترده به توسعه
زمینههای هوافضا ،الکترونیک ،محیطزیست ،پزشکی و بهويژه درمان و
تشخیص بیماریها کمک فراوانی كرده است [ .]20-23مطالعات
اخیر حاکی از آن است که سمیت ناشی از نانوساختارها به نوع ماده و
خواص فیزیکی و شیمیایی آنها بستگی دارد و نيز میتواند تحت
تأثير عوامل مختلفی مانند جذب ياختهای نانوساختار و برهمكنش
آنها با ياختهها قرار گيرد [ .]21نانومواد فلزی بار سطحی داشته و
قابليت برهمکنش با پروتئین و  DNAمیکروارگانیسمها را دارند و
سبب مهار آنها ميشوند.
6

سازوكار مهم دیگر نانوساختارها در مهار باکتریها ،تولید گونههای
اکسیژن واكنشپذير ( )reactive oxygen species, ROSاست که
این مولکولهای کوچک ،ناپایدار و بسیار واکنشپذیر میتوانند
پروتئینها ،لیپیدها و  DNAرا اکسید کنند [.]24
یکی از موضوعهاي چالشبرانگیز در استفاده از نانوساختارها در
پلیمرها ،کیفیت و نحوه پراکنش آنها در ماتریس پلیمری است .نسبت
سطح به حجم زياد نانوساختارها موجب افزایش انرژی سطحی آنها و
در نتیجه تمایل آنها به کلوخگی ( )agglomerationدر ماتریس
پلیمری میشود .معموالً با اصالح سطح نانوساختارها ،برهمکنش
ميان پلیمر و نانوساختار افزایش یافته و در نتیجه پراكنش نانوذرات
در ماتریسهای پلیمری بهبود مییابد [.]25
نانوساختارهاي نقره بهعنوان یکی از پرکاربردترین نانوذرات ،بهدلیل
خاصیت ضدباکتري بسیار قوی [ ]20سمیت کم برای ياختههای
بدن انسان ،برای تولید محصوالت مختلف مرتبط با زيستپزشکی و
برای جلوگیری از شیوع عفونتها کاربردهاي فراوانی یافتهاند [.]21
مطالعات نشان داده است ،خاصیت ضدباکتري نقره ناشی از سمیت
ياختهای زياد آن با سازوكارهای مختلف ،بهویژه تولید بیش از حد
گونههای واكنشپذير اکسیژن و تنش به ياخته است كه در نهایت
موجب مرگ ياختهها ميشود [ .]20،21میتوان با اصالح سطح
نانوذرات نقره سمیت ياختهاي آنها را با کاهش سطح تماس با
ياختهها کاهش داد .همچنین پژوهشگران در مطالعات بعدی دریافتند،
نانوساختارهاي نقره میتوانند وارد ياخته شوند و با رهایش کاتیون
نقره ( )Ag+روی  DNAاثر بگذارند [ .]20در همین رابطه مشخص
شده است ،فعالیت ضدباکتری نانوساختار نقره بهمقدار رهایش
کاتیونهای نقره ( )Ag+بستگی دارد [ .]1بهطور کلی ،با کاهش اندازه
نانوساختار نقره ،اثر ضدباکتری آن بهدلیل افزایش غلظت یونهای
 Ag+رهايشيافته ،افزایش مییابد [ .]20یونهای نقره میتوانند با
اتصال به ترکیبات داراي فسفر و گوگرد در غشاي ياختهای و DNA
باکتریها ،رشد كرده و تکثیر آنها را متوقف كنند [.]26
شکل  1سازوكار برهمکنش نانوساختار نقره را با غشاي ياختهای
باکتری نشان میدهد .همانطور که نشان داده شده است ،واکنشهای
احتمالی بین نانوساختار با دیواره ياختهای موجودات زنده انجام شده
است .ابتدا از نانوساختارهای نقره ،یونهای نقره آزاد میشود .اختالف
بین بار منفی میکروارگانیسم و بار مثبت یون نقره ،بهعنوان جاذب
الکترومغناطیس بین دیواره ياختهای میکروب و نانوساختار عمل ميكند و
باعث اتصال یون نقره به سطح ياخته شده سپس طي واکنش با
پروتئینهای غشا در نهایت به مرگ ياخته منجر ميشود [.]27
همچنین احتمال داده میشود ،یونهای آزادشده از نانوساختار نقره
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شکل  -1سازوكار برهمکنش نقره با ياخته باکتری.

Fig. 1. Mechanism of silver interaction with bacteria cell.

با گروههای تیول ( )-SHپروتئینهای سطحی دیواره باکتری واکنش
دهند .تعدادی از این پروتئینهای غشای باکتری ،عمل انتقال مواد
معدنی را بهعهده دارند که یونهای نقره با اثر روی این پروتئینها
باعث غیرفعالشدن و نفوذناپذیری غشا و در نهایت باعث مرگ ياخته
میشوند .همچنین ،تعداد زیادی از این تماسها موجب اکسايش
مولکولهای سطحی میکروبها و مرگ سریع آنها میشوند [.]28-31
نانوساختارهاي روی اکسید ( )ZnOبهدليل زیستسازگاری
مطلوب ،خاصیت ضدباکتری زياد ،قدرت کاتالیزگري ،ضدسرطانی،
دسترسپذيري آسان و مقرون بهصرفهبودن بسیار مورد توجه
قرارگرفتهاند [ .]18،32نانوساختار روی اکسید با داشتن گروههای
هیدروکسیل ،آبدوست است ،اما با اصالح سطح روی اکسید میتوان

از آن در الیههای محافظ خوردگی استفاده كرد .خاصیت ضدباکتری
نانوساختار روی اکسید به اندازه ذرات و غلظت آن بستگی دارد.
این نانوساختار خاصیت ضدباکتری دوگانه دارند .بدین معنا که بر
باکتریهای گرم مثبت و نيز گرم منفی اثر دارد و چرخ ه رشد این
میکروارگانیسمها را متوقف میکند [.]24،33
نانوساختارهاي تیتانیم اکسید ( )TiO2نیز خاصیت نورکاتالیزي و
ضدباکتری زيادي دارند .با تابش نور فرابنفش ،این نانوساختارها
فعال ميشوند و الکترون تولید میکنند .همچنین این مواد با جذب
آب ،گونههای اکسیژن واكنشپذير ( )ROSتولید ميكنند که بهدلیل
داشتن قدرت اکسندگی زياد ،با چسبیدن به غشاي باکتری و نفوذ
به داخل آن به مهار یا کشتهشدن باکتریها منجر میشوند .از این
نانوساختار در مواد پوششی استفاده ميشود که پس از تابش نور
فرابنفش ،خاصیت خودسترونکنندگي ( ،)self-sterilizingضدباکتری و
ضدچسبندگی ایجاد میکند [ .]6،34نانوساختارهای هیبریدی مانند
 SiO2-GOمیتوانند خواص پلیمر را کنترل كرده و نيز اثر همافزایی
در پلیمر ایجاد كنند .افزون بر خاصیت ضدباکتری ،اين ساختارها
بر خواص مکانیکی نيز اثرگذارند [ .]35در جدول  1چند مثال از
نانوساختارهای مهم دارای خاصیت ضدباکتری آمده است.
 2-2آميختهسازي با پلیمرهای ضدباکتری

آميختهسازي ماتریس پلیمری با پلیمرهای طبیعی که خواص ضدباکتری
دارند ،سبب ایجاد خواص ضدباکتری در پلیمر نهایی میشوند .برتري
این ترکیبات ،کاهش مشکالت زیستمحیطی ،کاهش سمیت مواد
پسماند و مواد غیرفرار و افزایش کارایی آنهاست [ .]24در جدول ،2
نمونههایی از پلیمرهای ضدباکتری معرفی شده است.

جدول  -1نمونههايی از نانوذرات ضدباکتری.

Table 1. Examples of an antibacterial nanoparticles.

Ref.
36

Property
High surface area, electrically conductive

Antibacterial nanostructures
(Silver )Ag

37

Semiconductor, rough surface, hybridizability

(Zinc oxide )ZnO

6

Photocatalytic properties and high oxidation

(Titanium oxide )TiO2

38

High surface area, biocompatible, easy preparation

(Magnesium oxide )MnO2

39

Electrical conductor

(Copper oxide )CuO

40

Crystalline structure, enhance mechanical and cost-effective properties

)Carbon nanotubes (CNTs

41

Layered structure, electrical and thermal conductivity

)Reduced graphene oxide (rGO

42

Layered structure, non-toxic, biocompatible, mechanical and thermal properties

)Layered double hydroxides (LDH

43

High paramagnetic and mechanical properties, biocompatible, non-toxic

(Iron (III) oxide )Fe2O3
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جدول  -2نمونهای از پلیمرهای ضدباکتری.

Table 2. Sample of antibacterial polymers.

Ref.

Property

Polymer

44

Biocompatible, low molecular weight, non-toxic, low solubility

Chitin

45

Biocompatible, non-toxic

Chitosan

 3-2استفاده از مونومرهای ضدباکتری

استفاده از مونومرهایی دارای گروههای عاملی ضدباکتری ،پلیمرهایی
دارای گروه نیتروژن ،گوانیدین ،هالوژن ،سولفور ،فسفر ،فنول و
تركيبات آليفلزي و گونههایی با بار مثبت (نمک آمونیوم نوع چهارم،
نمک فسفونیوم) بهطور ذاتي خاصیت ضدباکتری دارند [ .]24از ساير
مونومرهای ضدباکتری میتوان به ترکیبات داراي حلقه تریآزول
بهدستآمده از واکنش کليک بين آزیدآلکینها اشاره كرد که در این
راستا یگانه و همکاران در پژوهشی خاصیت ضدباکتری اين تركيبات
را ارزیابی كردهاند [ .]46در جدول  3چند مونومر با خاصیت
ضدباکتری معرفي شدهاند.

از راهكارهای تهیه پوششهای ضدباکتری بوده است [ .]24مطالعات
متعددی بارگذاری دارو را در نانوالیاف تهیهشده از روش الکتروریسی
بررسی كردهاند .الکتروریسی روش سادهاي بهمنظور تولید نانوالیاف
از محلول پلیمری یا مذاب پلیمری با استفاده از یک میدان الکتریکی
ایجادشده توسط اختالف ولتاژ است [ .]52نانوالیاف بهدستآمده
خواص منحصر بهفردی از جمله وزن بسیار کم ،سطح تماس زياد و
تخلخل دارند كه بسیار مورد توجه پژوهشگران در زمينه غشا،
زخمپوش و نساجی قرار گرفتهاند [ .]53بهدامافتادن داروهای
ضدباکتری درون این نانوالیاف برتريهاي از جمله واپايش رهایش
دارو و رهایش مداوم در محل زخم دارد [ .]16در جدول  4نمونهای
از داروهای با خاصیت ضدباکتری معرفي شدهاند.

بارگذاری دارو در ماتریس پلیمر و ایجاد خاصیت ضدباکتری یکی

 5-2اصالح سطح پلیمر

 4-2بارگذاری دارو

جدول  -3مونومرهای دارای خواص ضدباکتری.

Table 3. Monomers with antibacterial properties.

Ref.

Structure

Monomer

47

Biotin

48

Isobornyl acrylate

49

50

51

8

Quaternary ammonium
salts

Quaternary
phosphonium salt

Guanidine

اصالح سطح به روشهایی گفته میشود که سبب تغییر خواص
شیمیایی و فیزیکی سطح مانند کشش سطحی ،قطبیت و آبدوستی
یا آبگریزی سطح میشود .روشهای اصالح سطح شامل تابش
(پرتوهاي  ،Xالکترونی و گاما) ،لیزر ،پالسما و پیوندزنی هستند [.]58
 Hungو همکاران [ ]59با تابش پرتوگاما عمل پیوندزنی کیتوسان را
انجام دادند .ثابت شده است ،گروههای  NH2کیتوسان ممکن است با
سایر ترکیبات فعال ترکیب شوند.

 -3پلییورتانهای آبپايه
پلییورتان پلیمری شامل واحدهای کاربامات است كه اولین بار توسط
دانشمند آلمانی Otto Bayer ،در دهه  1930تهيه شد .پلییورتانها
ش پلیال (از نوع پلیاتر یا پلیاستر) ،ایزوسیانات (از
طي واکن 
نوع آروماتیک یا آلیفاتیک) و زنجیرافزا (نوع الکلی یا آمینی) از
پلیمرشدن توده یا پیشپلیمر توليد میشوند .از لحاظ شكلشناسي،
پلییورتانها از قطعههای گرماسخت ساخته شدهاند ،قطعههای
نرم از پلیالها و قطعههای سخت از دیایزوسیاناتها و زنجیرافزاها
بهوجود میآیند .خواص شیمیایی و فیزیکی پلییورتانها را
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جدول -4نمونهای از داروهای ضدباکتری.

Table 4. Sample of antibacterial drugs.

Reference

Application

Polymer matrix

Drug

7

Coating

Polyurethane

Curcumin

54

Micelles containing drug

Waterborne polyurethane

Doxorubicin

55

Wound dressing

Polyurethane

Ampicillin

56

Wound dressing

Polyurethane

Mupirocin

57

Drug-containing polymer matrix

Waterborne polyurethane

Cis-platin

16

Wound dressing

Polyurethane

Streptomycin

ميتوان با انتخاب مونومرهای متفاوت از انواع دیایزوسیاناتها،
پلیالها و زنجیرافزاها کنترل كرد .بهدلیل انعطافپذیری ،استحکام و
چقرمگی زياد ،مقاومت سایشی و شیمیایی مطلوب ،پلییورتانها
ميتوانند بهصورت الياف ،االستومرها ،پوششها ،درزگيرها ،چسبها و
اسفنجها در صنايعي نظير ساختمان ،خودرو ،مهندسي پزشکي و نساجی
بهکار روند [ .]25،60پلییورتانهای متداول بهدلیل فرایند بهتر ،بهطور
كلي دارای حالل و ترکیبات آلی فرار ( )VOCsهستند .از اینرو ،وجود
این مواد در فرمولبندي آنها سبب آسیبهای جدی به محیطزیست و
سالمتی انسانها میشود .در سالیان اخیر ،پلییورتانهای آبپايه
( ،)waterborne polyurethane, WPUبهدلیل گرانروي کم ،قدرت
چسبندگی زياد به انواع سطوح ،مقاومت سایشی زياد و قابلیت پخش
انواع افزودنیها ،بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند [.]61
پلییورتانها در محیط آبی پراکنش خوبی ندارند .بنابراین ،بهمنظور
پخش آنها با پایداری مطلوب ،ضروری است تا ساختار اصلی آنها اصالح
شود [ .]62پلییورتان آبپايه سامانه کلوئیدی است که ذرات آبگریز
پلییورتانی در فاز آبی پراکنده شدهاند .دلیل پراکنش این ذرات آبگریز
در فاز آبی ،استفاده از امولسیونكنندههاست .امولسیونكننده موجب
پایداری ذرات آبگریز پلییورتان در آب میشوند .این امولسیونكننده
به دو دست ه داخلی و خارجی تقسیمبندی میشوند [ .]61معموالً با افزایش
مقدار امولسیونكننده ،اندازه ذرات پلییورتانی پراكنده در آب کاهش
مییابد [ .]63در توجيه اين مشاهده دالیل متفاوتی از جمله افزایش
خاصیت آبدوستی و در نتیجه کاهش اندازه ذرات  WPUارائه شده
است [.]64،65
امولسیونكنندههای داخلی که در زنجير اصلي پلييورتان قرار
ميگيرند ،میتوانند غیریونی (مانند پلیاتیلن اکسید) ،کاتیونی
(مانند آمینهای نوع سوم آلکیلدارشده) و آنیونی (مانند گروههای
کربوکسیالت یا سولفونات) باشند .همچنين پلییورتانهای با وزن
مولکولی زياد را میتوان با امولسیونكنندههای خارجی در آب پایدار

ساخت .اما ،این روش به رسوبدهي ذرات و نبود پایداری مناسب
منجر میشود که به موجب آن یکپارچگی ،مقاومت شیمیایی و
خواص فیلمهای تهیهشده کیفیت خوبی ندارند [.]66-68
روشهای متفاوتی برای سنتز پلییورتانهای آبپايه معرفی شده
است که متداولترین آنها روش پیشپلیمر است .در این فرایند
ابتدا پیشپلیمر با انتهای ایزوسیاناتی از واکنش دیالها یا پلیالهای
مناسب با مقادیر اضافی از دیایزوسیاناتها تهیه و سپس زنجیرافزا و
امولسیونكننده اضافه میشود تا پراکنش پلیمر در آب را امکانپذیر
سازد [ .]69از ساير روشها میتوان روشهاي استون ،مذاب و کتامین-
کتازین ( )ketamine-ketazineرا نام برد که از میان روشهای مزبور،
ش برای سنتز  WPUاست .در این روش
فرایند استون متداولترین رو 
از استون بهعنوان حالل بهمنظور کنترل گرانروي طی مرحله افزایش
زنجیر استفاده میشود .در نهایت ،پلییورتان با وزن مولکولی زياد تهیه
شده و در نهايت نیز بهكمك خأل استون خارج میشود [.]69-71

 -4سنتز پوششهای ضدباکتری بر پایه پلییورتان آبپايه
روش تهیه آسان ،قیمت كم ،پایداری زياد در بلندمدت ،چسبندگی
مطلوب به سطوح ،استحکام کششی ،انعطافپذیری ،قابلیت افشانش
روی سطوح ،زیستسازگاری ،سمينبودن و خاصیت ضدباکتری از
جمله برتريهای پوششهای ضدباکتری بر پایه  WPUاست [.]4،61
باکتریها بهشدت به سطح فیلم پلییورتانی میچسبند و بهسرعت
رشد ميكنند و تشکیل کلونی میدهند [ .]72بهمنظور جلوگیری از
رشد باکتریها روی سطوح ،پژوهشهای بسیاري انجام شده است.
پژوهشگران راهكارهای مختلفی از جمله استفاده از پلیمرها ،مونومرها و
ساختارهای ضدباکتری ،بارگذاری دارو و اصالح سطح پلیمر را
بهمنظور تهیه پوششهای ضدباکتری بر پایه پلییورتان آبپايه بیان
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كردهاند .در ادامه ،برخي از اين روشها مرور ميشوند.
 1-4استفاده از پلیمرهای ضدباکتری

کیتوسان زیستپلیمری خطی و شكل -nاستیلزداییشده از
کیتین است که گروههای  - NH2و هیدروکسیل دارد [ .]73فعالیت
ضدباکتری کیتوسان در برابر باکتریها و قارچها بهاثبات رسیده و اثر
آنها در کاهش تشکیل زیستفیلم بهوسيله باکتریها بهوفور گزارش
شده است .کیتوسان بهدلیل داشتن گروههای الکلی و آمینی بهخوبی
قابليت واکنش با گروههای ایزوسیاناتی را دارد [ .]44،74با وجود
این ،کیتوسان بهدلیل حلپذيري ضعیف ،فعالیت ضدباکتری خود را فقط
در محدوده اسیدی نشان میدهد [ .]75در همین راستا  El-Sayedو
همکاران [ ]45از کیتوسان بهعنوان زنجیرافزا در ساخت  WPUاستفاده
كرده و فعالیت ضدباکتری پوشش  WPUرا بررسی كردند (شکل .)2
و

شکل -2سنتز پلییورتان آبپايه همراه با کیتوسان.
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 Arshadو همکاران [ ]64نيز بهمنظور ایجاد خاصیت ضدباکتری در
پوششهای  ،WPUاز کیتوسان با مقدارهای وزنی متفاوت ( 2و 4%
وزنی) بهعنوان افزودني زیستی استفاده کردهاند .نتایج این مطالعه نشان
داد ،پس از جاگذاری کیتوسان در ساختار اصلی زنجیر پلییورتان ،نتایج
شايان توجهی در بهبود فعالیت ضدباکتری حاصل شده است .افزون بر
این ،افزایش تدریجی غلظت کیتوسان ،افزایش شايان توجهی را در برابر
فعالیت باکتریایی نشان میدهد که دلیل آن وجود گروههای  - NH2با بار
مثبت و برهمكنش با دیواره ياختهای باکتری با بار منفی است .گفتني
است ،این پوششهای سنتزشده ضدمیکروب دوستدار محیطزیست
نیز هستند .یکی از محدودیتهای استفاده از کیتوسان حلپذيري آن
در محیط اسیدی است .از معایب مهم کیتوسان از دستدادن خواص
ضدباکتری آن در شرایط قلیایی است که سبب میشود ،ماهیت کاتیونی
کیتوسان از دست برود و دیگر قابليت چسبیدن به دیواره ياختهای
و

Fig. 2. The synthesis of waterborn polyurethane with chitosan.
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باکتری را نداشته باشد [ .]76همچنین ،میتوان ترکیبات زیستی دیگری
را بهمنظور افزایش زیستسازگاری کیتوسان به آن اضافه کرد .از جمله
این ترکیبات آلژینات بوده که زیستسازگار نیز است .بنابراین ،با اصالح
سطح کیتوسان با آلژینات زیستسازگاری را میتوان بهبود داد [.]77
 Zhangو همکاران [ ]78مجموعه مواد کامپوزیتی با ترکیب
کربوکسیمتیل کیتوسان در  WPUرا بر پایه روغن کرچک تهیه
كردند و شبکههای پلیمری نیمهدرهمنفوذكننده ( )semi-IPNsتشکیل
دادهاند .در این مطالعه ،اثر مقدار کربوکسیمتیل کیتوسان بر پتانسیل
زتا ،توزیع اندازه ذرات ،پایداری گرمايي ،خواص مکانیکی ،سختی و
ترشوندگی سطح فیلمهای کامپوزیت بررسی و بحث شد .با افزایش
مقدار کربوکسیمتیل کیتوسان از  0به  10%وزنی ،مقدار چگالي اتصال
عرضی از  11/97 mol/m3به  178/67 mol/m3و مدول یانگ از
 1/24 MPaبه  6/7 MPaافزایش یافت .همچنین مقاومت کششي،
سختی ،آبدوستی و چسبندگی فیلمهای تهیهشده با افزایش مقدار
کربوکسیمتیل کیتوسان بهدلیل ورود تعداد زیادی از گروههای
آبدوست افزایش یافت.
از پلییورتانهاي آبپايه بهدلیل وجود حالل آب و تولید مقدار
کم یا صفر ترکیبات آلی فرار ،سمینبودن ،زیستسازگاري ،خاصیت
سدي ،نفوذپذیري اکسیژن ،چسبندگی مطلوب به سطح زخم ،کنترل
مناسب رطوبت زخم ،قابليت جذب و کنترل ترشحات زخم ،میتوان
در تهیه زخمپوشهاي نیمهتراوا استفاده كرد .وجود آب در ساختار
 WPUباعث میشود ،ياختهها تمایل بیشتری به چسبیدن به سطح
زخمپوش داشته باشند .بهطور خالصه اگر زخمپوش شباهت بیشتری
به ساختار پوست داشته باشد ،روند ترمیم زخم ،رگزایی ،چسبیدن

ياختهها و رشد آنها سرعت بیشتری میگیرد [.]79
 Zhangو همکاران [ ]80فیلمهای هیدروژلی با مقاومت مکانیکی
زياد را از پلییورتان آبپايه-ژالتین کربوکسیمتیل کیتوسان
( )CMCS/WPU-g-GHآبكافتشده برای تهیه زخمپوش با
خواص مکانیکی مطلوب تهیه كردند .با آزمون  XPSو  FTIRتأیید
شد ،پیوند هیدروژنی قوی بین مولکولهای  CMCSو WPU-g-GH
ایجاد شده است .افزون بر این ،فیلمهای هیدروژلی تهيهشده قابلیت
جذب آب ،رفتار تورمی مطلوب در محلول بافر فسفاتي ( )PBSو
زیستتخريبپذيري کنترلپذير را نشان میدهند .همچنین این
فیلمها عملکرد ضدباکتریایی خوبی را در برابر  E. coliو S. aureus
نشان دادند .هنگامی که مقدار  CMCSدر هیدروژل  6%وزنی بود،
ناحیه بازدارندگی باکتریهای  S. aureusو  E. coliبهترتیب به 16و
 20 mmرسید .همچنین ،هرچقدر  pHكمتر و غلظت  H+در محلول
بیشتر باشد ،فیلمهای هیدروژل تهیهشده فعالیت ضدباکتری زيادي نشان
ميدهند که متناسب با روند طبیعی بهبود زخم است .افزون بر این ،فیلمهای
هیدروژلی  CMCS/WPU-g-GHفرایند تخریب کنترلپذير دارند كه با
استانداردهای مربوط به زخمپوشها در پزشکی مدرن مطابقت دارند.
در پژوهش دیگري  Bankotiو همکاران [ ]81داربستهای
هیدروژلی متخلخل -WPUکیتوسان غیرسمی با چسبندگی مطلوب
به محل زخم را بهمنظور ترمیم زخمهای پوستی معرفی كردند .بر
اساس این مطالعات بهترین نمونه مدنظر ،نمونه ( C7P3شکل )3با
نسبت مولی کیتوسان به پلییورتان آبپایه  3:7بوده كه طبق نتایج،
اين نمونه روند سریعتری در ترمیم زخم نسبت به پانسمان تجاری
تگادرم ( )Tegadermنشان داد.

)(a) 								(b

			

شکل  -3روند بهبود و سرعت ترميم زخمهای درمانشده با (( Tegaderm )aکنترل) و ( C7P3 )bبهمدت  21روز.
و

و

Fig. 3. Wound healing process and wound healing of (a) Tegaderm (control) and (b) C7P3 for 21 days.
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 Zoو همکاران [ ]82فعالیت ياختهای ،ياختههای استئوبالست را
روی داربستهای  )5:5( CMCS/WPUبررسی كردند .همانطور
که در شکل  4نشان داده شده است ،فعالیت ياختهای بهطور مداوم
تا روز هفتم افزایش یافته و اين فعالیت روی داربستها بیشتر از
نمونه کنترل ( )2Dبوده است .این نتایج با ريزنگارهاي  SEMمطابقت
داشت .در ريزنگارهاي  SEMشکل  4مشخص شد ،ياختهها در روز

هفتم شروع به دفع ماتریس خارج ياختهای ( )ECMروی داربست
کردند که بهمعنی فعالیت متابولیکی زياد ياختههای استئوبالست است.
همچنین ياختههای استئوبالست بهخوبی چسبیده و تکثیر شدهاند.
چسبندگی و تکثیر زياد ياختههای استئوبالست مشاهدهشده نشان
میدهد ،داربست  CMCS/WPUبهعنوان ساختارهای مهندسیشده
بافت استخوان بالقوه است.
 2-4استفاده از مونومرهای ضدباکتری

)(a

)(b

شکل  -4سنجش متابولیکي در روزهای  2 ،1و  7و ريزنگارهاي
 SEMدر روز هفتم پس از کاشت ياختههای استئوبالست روی
داربستهای .)5:5( CMCS/WPU
Fig. 4. Metabolic assay on 1st, 2nd, and 7th day and SEM

micrographs on 7th day after seeding osteoblast cells onto
CMCS/WPU-5:5 scaffolds.
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بیشتر پوششهای ضدباکتری با افزودن عوامل ضدباکتری مانند
پراکسیدها و نانوساختارهای نقره کاربردی میشوند .با وجود این،
پوششهای ضدباکتری معایب زیادی مانند سمیت ،هزینه زياد و
فعالیت ضدباکتری ناپایدار ایجاد میکنند که دامنه خدمات و کاربرد
آنها را محدود میکند [ .]83روش جدیدي که خاصیت ضدباکتری
آن بهاثبات رسیده است ،استفاده از مونومرهای ضدباکتری ،گونههایی
با بار مثبت (نمک آمونیوم نوع چهارم ،فسفونیوم) مانند ترکیبات
گوانیدین ،در زنجیر اصلی یورتانهاست [ Liu .]84و همکاران []51
پوشش پلییورتان آبپايه ضدباکتري اصالحشده با کیتوسان-
گوانیدین هیدروکلرید تهیه کردند .از آنجا که گوانیدین قابليت
برقراری پیوندهای هیدروژنی با غشای باکتری دارد ،پژوهشگران
از پلیمرهای داراي گوانیدین برای ساخت پوششهای ضدباکتری
استفاده کردند .نتایج آزمون ضدباکتری این پوششها در برابر  E. coliو
 S. aureusبهترتیب  87/2و  90/1بود.
در دهههای گذشته ،نمکهای آمونیوم نوع چهارم بهدلیل فعالیت
ضدباکتری برای گسترهاي از باکتریها و سمیت کم بررسی
شدهاند [ Fan .]85و همکاران [ ]35پوشش پلییورتان آبپايه
جدیدی تهیه کردند که با زنجیرافزاي آمونیوم نوع چهارم اصالح
شده بود .پلیمرهای بر پایه آمونیوم نوع چهارم ،در برابر گسترهای از
میکروارگانیسمها از جمله باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت خاصیت
ضدباکتری مطلوبی دارند .سازوكار ضدباکتری این ترکیبات هنوز
اثبات نشده اما ،طبق گفته پژوهشگران ،این عملکرد احتماالً بهواسطه
اتصال گروه آمونیوم به غشاي باکتری با جذب الکتروستاتیکي و
تغيیرشکل غشا و در نهایت مرگ باکتری است [.]86،87
از ساير مونومرهای ضدباکتری میتوان به -Nمتیلدیاتانولآمین
(نوعی نمک آمونیوم نوع چهارم) اشاره كرد .در همین راستا
 Liangو همکاران [ ]88بهمنظور بهبود خواص مکانیکی ،گرمايي و
ضدباکتریایی پلییورتان آبپايه ،از روغن کرچک و -Nمتیل
دیاتانولآمین برای تهیه پراکنه آبی پلییورتان کاتیونی استفاده كردند.
نتایج نشان داد ،با افزودن -Nمتیلدیاتانولآمین بهعنوان زنجیرافزا
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بهدلیل برهمکنش قوی با گروههای یورتانی ،پراکنه پایداری تشکیل
شد .همچنین ،با افزایش درصد وزنی -Nمتیلدیاتانولآمین (از 0/69
به  1/19موالر) ،فعالیت ضدباکتری فیلمها تغییر كرد (ناحیه مهار
باکتری از  11/4 mmبه  11/94 mmافزایش یافت) .زیرا بهدلیل
افزایش این ترکیب که نشاندهنده افزایش گروههای آمونیوم نوع
چهارم است ،فعالیت ضدباکتری پلییورتان آبپايه بهبود يافته است.
این پراکنه آبی پلییورتان کاتیونی بر پایه روغن کرچک ،با خواص
مکانیکی و ضدباکتریایی خوب میتواند بهعنوان پوشش در ابزار
پزشکی و مواد غذایی استفاده شود.
یکی دیگر از کاربردهای ترکیبات آمونیوم نوع چهارم در
پراکنههای آبی پلییورتان ،تهی ه زخمپوشهای پلیمری ضدباکتری
است [ Kim .]13،89و همکاران [ ]13زخمپوش پلیمری بر پایه
 WPUداراي ترکیبات آمونیوم نوع چهارم طراحی كردهاند .هدف
از بهكارگيري  ،PUدستیابی به زخمپوشی انعطافپذیر با خاصیت
چسبندگی مطلوب و غیرسمی بوده است .در این پژوهش ،خاصیت
ضدباکتری ترکیبات آمونیوم نوع چهارم باعث افزایش مقدار رشد و
تکثیر ياختههای فیبروبالست شد و زمان بهبود زخم کاهش يافت.
برای اثبات خاصیت ضدباکتری این ترکیبات ،آزمایشی روی موش
انجام شد تا روند بهبودی زخم با استفاده از گاز سترون (بدون ماده
ضدباکتری) و زخمپوش داراي -Nوینیلپیرولیدون (آمونیوم نوع
چهارم) طی دو هفته مقایسه شود .طبق مشاهدههاي انجامشده ،درمان

زخم با پوشش داراي آمونیوم نوع چهارم ،طی  ١۴روز سریعتر بهبود
یافته و محل زخم بهخوبی ترمیم شده است.
اخیراً ،ترکیبات طبیعی با نام بورنئول ( )borneolبهدلیل خواص
چسبندگی عالی ،بهعنوان ماده چسبنده ضدباکتریایی ایدهآل معرفی
شدهاند .بورنئولها دارای چهار پیکربندی هستند که با موقعیتهای
مختلف گروه هیدروکسیل مطابقت دارد .در این راستا Wu ،و
همکاران [ ]90نوعی پلییورتان آبپايه ضدباکتری جدید با استفاده از
ایزوبورنیل آکریالت و افزودنی تیول (بهعنوان زنجیرافزا) را با واکنش
افزایشي  Michaelو پلیمرشدن تراکمی ،تولید کردهاند (شکل .)5
هدف آنها توسعه روش سادهاي برای تهیه پوششهای پلییورتانی
سازگار با محیطزیست ،با خاصیت ضدباکتری و بادوام است .فعالیت
ضدباکتری آنها نشان داد ،ایزوبورنیل آکریالت سبب بهبود عملکرد
ضدباکتری فیلمهای پلییورتان ميشود .با توجه به شکل  ،5زمانی که
مقدار وزنی ایزوبورنیل آکریالت به  25%میرسد ،این فیلمها خاصیت
ضدباکتری با نسبت بازدارندگی  80/4و  89/3%را بهترتیب در برابر
 S. aureusو  E. coliبا مقاومت بسیار خوبی نشان میدهند .با وجود
این ،پژوهشهای کمی درباره پلییورتانهای داراي ترکیبات بورنئول و
مشتقات آن انجام شده است .افزون بر این ،طراحی رویکردي کارآمد
برای ترکیبات بورنئول ،در حالی که فعالیت ضدباکتریایی زياد آنها
حفظ شود ،مسئله چالشبرانگیز است.
اخیراً ،ساختارهایی با خواص مشابه نمکهای آمونیوم نوع چهارم،

شکل  -5طرح كلي سنتز پلییورتان آبپايه با خاصیت ضدباکتری داراي ایزوبورنیل آکریالت.

Fig. 5. Scheme of antibacterial WPU synthesis containing isobornyl acrylate.
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بهكمك نمکهای فسفونیوم نوع چهارم معرفی شدهاند [.]91،92
در بسیاری از گزارشها نشان داده شده است ،این نمکها فعالیت
ضدباکتری بهتری نسبت به نمکهای آمونیوم نشان میدهند .از
اینرو انتظار میرود ،با ورود نمکهای فسفونیوم نوع چهارم به
پلییورتانها بتوان خاصیت ضدباکتری را به ماتریس پلیمری منتقل
کرد .در این مطالعه Wang ،و همکاران [ ]85بهمنظور ارائه رویکردي
آسان برای تهیه  WPUضدمیکروبی با گروههای فسفونیوم نوع چهارم
برآمدهاند .همچنین پایداری گرمايي و اثر ضدباکتری آنها ارزیابی
شد .با افزایش درصد وزنی نمکهای فسفونیوم نوع چهارم (از  0به
 20%وزنی) مقدار مهار باکتری نمونه  WPU20تا  85%افزایش یافت.
نسبت مهار کمتری ( )81٪براي مقاومت در برابر باکتری گرم منفی
 ،E. coliبهدست آمد .نتایج نشان داد ،فیلمهای  WPUداراي نمکهای
فسفونیوم نوع چهارم فعالیت ضدباکتری گستردهای نشان میدهند و
رشد ( S. aureusباکتری گرم مثبت) را تا حد بیشتری مهار میکنند.
 3-4استفاده از نانوساختارهای ضدباکتری

نانوساختارهای فلزی با سمیت کم ،مقاوم د ر گرما و اثر ضدباکتریایی
در برابر باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت شناخته شدهاند [.]93
در داخل زيستفیلمها ،امکان تبادل ژنهای آنتیبیوتیک وجود
دارد که سبب تشکیل ياختههای بسیار مقاوم نسبت به بسیاری از
گونههای باکتریایی ميشود و مقاومت دارویی ایجاد میکند [ .]6در
پوششهای نانوکامپوزیتی ضدباکتری معموالً فعالیت ضدباکتری با
افزایش محتوای نانوساختارها تا سطح مطلوب افزایش مییابد که
به ویژگیهای نانوساختار بستگی دارد .شايان ذکر است ،فعالیت
ضدباکتری پوششها به آبدوستی و آبگریزی سطح نیز بستگی
دارد [.]94
ترکیب نانوساختارها با خاصیت ضدباکتری در پلییورتانهای
آبپايه توجه بسیاری را بهویژه در کاربردهای پزشکی و نساجی
جلب کرده است .پراکندگی همگن چنین نانوساختارهایی در
ماتریس  WPUمیتواند بهطور شايان توجهی کارایی ضدباکتریایی
نانوکامپوزیتهای حاصل را برای کاربردهای مختلف از جمله
سوندهای کاهشدهنده التهاب بهبود بخشد [.]94،95
 1-3-4نانوساختارهای نقره

نانوساختار نقره ( )AgNPSدر کامپوزیتهای پلیمری بهمنظور
افزایش خواص ضدباکتری بهکار میروند [ .]88،96همچنین گزارش
شده است ،نقره موجب افزایش خواص مکانیکی نیز میشود [.]83
دو نوع راهكار برای ساخت نانوکامپوزیتهای  WPU/Agوجود
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دارد )1( :استفاده از  AgNPsدر ساخت نانوکامپوزیت و ( )2ساخت
 AgNPsبهطور درجا در  .WPUاخیرا ً روش دوم بسیار مورد توجه
قرار گرفته است .زیرا ،میتواند بر مشکالت انعقادی و ژلشدن ناشی
از اتصال زنجیرهای  WPUبهوسيله یونهای  Ag+غلبه کند و نيز
امکان افزودن مقدار بیشتری یون  Ag+را فراهم میکند [ .]1استفاده از
نمکهای نقره برای ساخت نانوساختارهای نقره نیازمند بهکارگیری
عوامل کاهنده برای کاهش درجاست [ .]96نکت ه شايان توجه هنگام
افزودن نانوساختار نقره به پراکنههای آبی پلییورتان ،تغییر رنگ
محلول پلیمری از شیری به قهوهایتیره است .کاهش یونهای نقره
با یکی از اجزای بهکاررفته در پلییورتان آبپايه مانند جزء پلیال
یا استفاده از موادی که قابليت کاهش یونهای نقره را داشته باشند،
مانند  ،]85[ DMF ،NaBH4دوپامین [ ]97و کلیکسآرنها []98
انجام ميشود.
در مطالعهای  Tsouو همکاران [ ]26با سنتز ترکیب پیریدینی
توانستند یون نقره را کاهش دهند .ترکیبات پیریدینی با برهمکنش
کوئوردیناسیونی با یونهای نقره باعث کاهش نقره شده سپس طي
واکنش با پیشپلیمر یورتانی بهعنوان زنجیرافزا وارد زنجیر اصلی پلیمر
میشوند .پیریدینها ترکیباتی آبگریز و ضدباکتری هستند و مانع از
چسبندگی و تشکیل زیستفیلم بهوسيله باکتریها میشوند .نتایج
نشان داده است ،در این فیلمها با افزایش محتوای ترکیب پیریدینی،
مدول یانگ ،دماي گذار شيشهاي ،آبگریزی و زاویه تماس افزایش
یافته و دماي تخریب اولیه و مقاومت کششي کاهش یافته است.
افزون بر این ،فیلمها فعالیتهای ضدباکتریایی بسیار خوبی نسبت به
 S. aureusو  )99/9%( E. coliنشان دادند .مقدار خاصیت ضدباکتري
در محتوای پیریدینی بيشتر افزایش مییابد.
 Zhongو همکاران [ ]83نانوکامپوزیتهای WPU/Agرا با ساخت
نانوساختارهای نقره بهروش درجا با استفاده از  NaBH4در ماتریس
پلییورتان سنتز کردند .گروههای کربوکسیالت آنیونی در WPU
بهعنوان عامل تثبیتکننده نانوساختارهای نقره عمل میكند .نتایج
نشان داد ،نانوساختار نقره تشکیلشده کرویشکل بهطور یکنواخت
در ماتریس  WPUتوزیع شدند و پراكنش خوبی را بدون تجمع نشان
دادند .افزون بر این ،وجود نانوساختار نقره ،رفتار ضدباکتری شايان
توجهی در برابر باکتری  E. coliنشان داد .همچنین با افزایش مقدار
نانوساختارهای نقره ،خاصیت ضدباکتری فیلمها نیز افزایش یافته
است.
مشکل پوششهای پلییورتانی آبپايه داراي نانوذرات تهیهشده از
كاهش درجای یونهای نقره ،لختهشدن میسلهای پلییورتانی است.
زیرا ،برهمکنش یونهای نقره با گروههای کربوکسیالت زنجیرهای
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پلییورتان به اتصالهاي عرضی منجر میشوند .از اینرو ،مطالعاتی در
این زمینه برای رفع مشکل نامبرده انجام شده است [ .]99پژوهشگران
طی پژوهشهایی دریافتهاند ،با کوئوردیناسیون نقره و سپس كاهش
آن میتوان بر این مشکل غلبه كرد [ .]1همچنین استفاده از این
رویکرد سبب بهبود در تثبيت و محافظت از نانوساختارها میشود.
در همین راستا محمدي و همکاران [ ]1نوعی لیگاند باز شیف را
سنتز و از آن بهعنوان زنجیرافزا در سنتز پلییورتان آبپايه استفاده
کردند .نکته بسیار مهم در این مطالعه ،استفاده از پلیال بهعنوان عامل
کاهنده یونهای نقره و لیگاند باز شیف بهعنوان عامل تثبیتکننده
نانوذرات نقره است .طبق نتایج ،بهدلیل برهمکنش کوئوردیناسیونی،
یونهای نقره بهخوبی در ماتریس پلیمر پخش میشوند .مطابق شکل ،6
دو نوع فیلم پلییورتان آبپايه تهیه شده است ،که یکی لیگاند باز
شیف و دیگری لیگاند باز شیف بههمراه نانوساختار نقره دارد كه
رفتار ضدباکتری آنها در برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
بررسی شده است .بر اساس پژوهشهای گذشته كه حاکی از رفتار
ضدباکتري قوی نانوساختار نقره در برابر دو سویه از باکتریهاست،
این مطلب بهخوبی در این شکل نشان داده شدهاست .فیلمی که فقط
لیگاند باز شیف دارد ،هیچ رفتار ضدباکتری نشان نداده است .اما
فیلمی که داراي لیگاند باز شیف و نانوساختار نقره است ،از ناحیه
عدم رشد باکتری ( )inhibition zoneبسیار مطلوبی برخوردار است.
 Liuو همکاران [ ]29نمون ه دیگری از نانوکامپوزیت پلییورتان
آبپايه-نقره تهیه کردند كه هدف آنها بهبود همزمان خواص مکانیکی و
ضدباکتری پلییورتان آبپايه بود .نانوبلورهای میلهایشکل سلولوز
( )CCNsقابليت زیادی در جذب کاتیونهای فلزی دارند و بهدلیل
برهمکنش قوی بین گروه هیدروکسیل با کاتیون نقره ،باعث پراكنش
یکنواخت نانوساختار نقره در ماتریس پلیمر میشوند .همچنین،

برهمکنشهایی باعث کاهش تحرک کاتیونهای نقره ،جلوگیری از
تشکیل ذرات بزرگ و تثبیت نانوساختار نقره میشود .نتایج نشان
داد ،با افزودن  10%وزنی نانوبلورهاي میلهایشکل سلولوز ،مقاومت
کششی فیلمهای  33/7 MPa ،WPUافزایش مییابد .در مقابل،
مقاومت کششی فیلمهای  WPUبا افزایش مقدار نقره ،کاهش مییابد.
افزايش طول تا پارگي با افزایش نانوبلورهای میلهایشکل سلولوز،
بسیار کاهش یافته (از  2041%به  )1740%و با افزایش مقدار نقره،
کمی افزایش (از  1814%به  )1857%مییابد .از همه مهمتر ،فیلمهای
نانوکامپوزیت  WPU/CCNs/AgNPsنشاندهند ه فعالیت ضدباکتری
قوی در برابر  E. coliو  S. aureusبهترتیب  99/5و  87/7%است.
بنابراین طبق نتایج ،نانوکامپوزیتهای حاصل میتوانند بهعنوان
پوششهای ضدباکتری بهکار برده شوند.
در پژوهش دیگري  Parkو همکاران [ ]100تهیه نانوالیاف WPU
داراي پلی(وينیل الکل) ( )PVAو نقره را با روش الکتروریسی گزارش
كردند .با توجه به نتایج ،خواص مکانیکی ،گرمایی و ضدباکتریایی
نانوالیاف  WPU/PVA/Agنسبت به نانوالیاف  PVAبهبود یافته است.
با افزایش مقدار وزنی نانوساختار نقره تا  ،1%نانوالیاف شکنندهتر
شده است .نتايج  TGAنیز حاکی از آن است که پایداری گرمایی
نانوکامپوزیت داراي  1%وزنی از نانوساختار نقره ،در كاهش وزن ،4%
حدود  50°Cنسبت به آميزه خالص  WPU/PVAبهبود یافته است.
همچنین فعالیت ضدباکتری آن با افزایش مقدار وزنی نقره از  0تا 1%
وزنی نيز افزایش یافته و هیچ باکتری رشد نکرده است.
و

 2-3-4نانوساختارهای روی اکسید

افزون بر کاربردهای گرمايي ،نوری و نیمهرساناي نانوساختار روی
اکسید ( ،)ZnOاین نانوساختار بهدلیل خاصیت ضدباکتری خود با

شکل  -6رفتار ضدباکتری فیلم پلییورتان آبپايه در برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی.

Fig. 6. Antibacterial behavior of waterborne polyurethane film against gram-positive and gram-negative bacteria.
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تولید گونههای داراي اکسیژن واكنشپذير ،هیدروژن پراکسید ( )H2O2و
تخریب مکانیکی غشای ياخته بهخوبی شناخته شدهاند [ Zhang .]94و
همکاران [ ]101نانوویسکرهای  ZnOرا با روش آبگرمايي سنتز و
با آمینوپروپیل تریاتوکسیسیالن ( )APTESاصالح كردند تا
برهمکنش بین نانوویسکرها و گروههای یورتانی بهبود یابد .خواص
نانوکامپوزیت  WPU/ZnOمانند مقاومت مکانیکی ،پایداری گرمايي و نيز
اثر ضدباکتریایی همگی تحت تاثیر نانوویسکرهای  ZnOقرار گرفتند.
فیلمهای  WPU/ZnOاثر ضدباکتریایی قوی علیه  E. coliو S. aureus
نشان دادند .طبق نتایج ،با افزایش درصد وزنی نانوویسکر ZnO
درصد بقاي باکتریها کاهش يافت و بهترین فعالیت ضدباکتریایی با
 4%وزنی نانوویسکر  ZnOگزارش شد .مشخص شد ،نانوکامپوزیت
 WPU/ZnOسنتزشده بهدلیل خواص مکانیکی و ضدباکتریایی
مطلوب ،بهعنوان پوششهای كارآمد مفید هستند.
 3-3-4نانولولههای هالوسیت

نانولولههاي هالوسیت ( )halloysite nanotubes, HNTsنوع خاصی
از نانولولهها هستند که ساختاری بلوري دارند .سطح خارجی این
نانولولهها متشکل از گروههای  Si-Oو سطح داخلی آن از گروههای
 Al-OHتشکیل شدهاست که به آنها قابليت حمل دارو و ساير نانومواد
را میدهد .هالوسیتها از نظر ساختار بسیار شبیه به نانولولههای کربن
بوده و بهدلیل مقرون بهصرفهبودن جایگزین مناسبی برای نانولولههای
کربن هستند [ .]73در پژوهشی  Fuو همکاران [ ]102با اصالح سطح
هالوسیتها بهكمك کیتوسان و نانوساختارهای نقره ،پوششهای
ضدباکتری بر پایه پلییورتانهای آبپايه ساختند .خواص گرمایی و
مکانیکی بهبودیافته به نانوساختارهای  Ag-HNTنسبت داده
شد .در اختالط مستقیم  WPUو نانوساختار نقره (بدون ،)HNT
نانوساختارهای نقره تمایل به تجمع دارند ،بهطور یکنواخت توزیع
نميشوند و خواص ضدباکتری ضعیفی نشان میدهند ( .)69/5%در
حالی که در نمونههای  ،WPU/Ag-HNTنانوساختار نقره روی سطح
HNTها قرار ميگيرند و ذرات  Ag-HNTبهطور یکنواخت درون
ماتریس  WPUپراکنده ميشوند .فعالیت ضدباکتریایی فیلم داراي
 HNT/Agدر برابر  E. coliو  S. aureusبهترتیب  91/8و  99/9%است.
 4-3-4نانوصفحههاي گرافن اکسید

گرافیت ساختار سهبعدی متشکل از میلیونها الی ه گرافن است .زمانی
که گرافیت بهوسیله عوامل اکسنده قوی اکسید شود ،گروههای عاملی
اکسیژندار وارد ساختار گرافیت شده که نه تنها باعث جدایی الیهها
از يكدیگر میشود ،بلکه آن را به مادهای آبدوست نیز تبدیل میکند.
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ساختار گرافن اکسید ( )GOشامل الیهای کربنی داراي گروههای
هیدروکسیل ،اپوکسی و کربوکسیل با توزیع تصادفی در سطح و لبه
صفحههاست .این ماده بهدلیل وجود گروههای اکسیژنی و بههمریختن
ساختار اصلی گرافنی ،خواص اصلی گرافن مانند رسانندگي الکتریکی و
گرمايي خوبی ندارد .اما ،بهدلیل وجود این گروهها قابليت بهتری برای
واکنش با موادي دارد که امکان پیوند آن به پلیمرها یا ساير مواد را
بهوسیله پیوند کوواالنسی فراهم میکند [ .]103زمانی که نانوساختار
گرافن اکسید کاهش مییابد ( ،)rGOميتوان به خواصی از جمله
سطح ویژه زياد ،رسانندگي الکتریکی عالی ،مقاومت مکانیکی زياد و
خاصیت ضدباکتریایی دست يافت .گرافن اکسید کاهشیافته با تولید
گونههای وكنشپذير اکسیژندار بر غشاي باکتری اثر ميگذارد و به
مرگ باکتری منجر میشود [.]104
ميرمحسني و همکاران [ ]104پژوهشی در زمینه اصالح گرافن
اکسید بهمنظور بهبود رسانندگي الکتریکی و رفتار ضدباکتري و
پراکندگی بهتر در ماتریس  WPUگزارش کردهاند .اهمیت اصلی
این پژوهش تهیه نانوهیبرید گرافن اکسید تکالیه کاهشیافته-مس
( )Cu/rSLGOبود که از فلز مس بهمنظور اصالح گرافن اکسید
کاهشیافته استفاده شده است .نتایج شمارش کلونی نشان داد،
نانوهیبرید  Cu/rSLGOدارای فعالیت ضدباکتری بسیار قوی 80و
 92%بهترتیب برای باکتریهای  E. coliو  S. aureusاست .عملکرد
ضدباکتری نانوهیبرید  Cu/rSLGOبهكمك تماس نانوساختار مس و
یونهای مس آزادشده و آسیبهای فیزیکی نانوصفحههاي rSLGO
روی غشای باکتری توجیه میشود .همچنين ،وجود نانوساختار
 Cuباعث ایجاد مسیرهای رسانندگي بین نانوصفحههاي rSLGO
میشود .بنابراین ،این نانوهیبریدها میتوانند خاصیت ضدايستا را به
پوشش اصالحشده  WPUالقا كنند .اختالط نانوهيبريد Cu/Rslgo
در  WPUنه تنها مقاومت گرمايي را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه
خواص مکانيکي آن را نيز افزايش ميدهد .دليل آن وجود حلقههای
آروماتیک روی هم و تشکیل ساختار الیهای و بلوري است.
 5-3-4هیدروکسیدهای دوگانه الیهای

هیدروکسیدهای دوگانه الیهای ( )LDHبهعنوان نانوساختارهاي دارای بار
الیهای مثبت و آنیونهای بینالیهای شناخته میشوند .این نانوساختارها
خواص فیزیکی و شیمیایی بسیارشبیه به هیدروتالسیت ()hydrotalcite
دارند [ .]105ساختار پایه الیههای  LDHبر اساس ساختار بروسیت
(،)bruciteو ،Mg(OH)2است و از جانشینی بخشی از کاتیونهای
دوظرفیتی شبکه بروسیت با کاتیونهای سهظرفیتی بهوجود میآید که
موجب ایجاد بار مثبت در صفحهها میشود [ .]106از ویژگی منحصربهفرد
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LDHها میتوان به سمینبودن ،ارزانبودن ،زیستسازگاری خوب،
خواص گرمايي ،مکانیکی و ضدباکتریایی مطلوب ،سطح تماس زياد و
ظرفیت زياد تبادل آنیونهای بینالیهای اشاره کرد .با توجه به خواص
نامبرده این مواد قابليت زيادي براي کاربرد در زمینههای کاتالیزگري در
ی شیمیایی ،پوششهای ضدخوردگی ،افزودنیهای پلیمری و
واکنشها 
رهایش دارو نشان دادهاند [.]106،107
در همین راستا  Yangو همکاران [ ]108از MgAl-LDH
ی بنزوئیک اسید ( )p-BzOHبرای
میانالیهایشده با پاراهیدروکس 
ساخت  WPUضدباکتری استفاده کردند .هدف آنها بهبود خواص
مکانیکی ،مقاومت در برابر آب و ایجاد خاصیت ضدباکتری از راه
رهایش پاراهیدوکسیبنزوئیک اسید از ميان الیههای Mg-Al-LDH
بود .آنها ابتدا پس از اصالح  MgAl-(p-BzOH)-LDHبا ،IPDI
نانوکامپوزیت  WPU/LDHرا با خواص گرمايي و مکانیکی مطلوب
با روش پلیمرشدن درجا سنتز كردند .فیلمهای نانوکامپوزیتی حاصل
با بیشترین درصد وزنی از پرکننده ( 2%وزنی) فعالیت ضدباکتری
بسیار قوی در برابر  )97/8%( E. coliو  )81/5( S. aureusنشان دادند.
 Huو همکاران [ Mg-Al-LDH ]109را با  IPDIاصالح كردند و
سپس نانوکامپوزیت  WPU/LDHرا با خواص گرمايی و مکانیکی
بهبوديافته با روش پلیمرشدن درجا سنتز کردند.
 6-3-4نانوساختارهای هیبریدی

نانوساختارهای هیبریدی از کنار هم قرارگرفتن دو یا چند نانوساختار
حاصل میشود .پلیمر با نانوساختار هیبریدی خواص هر یک
از نانوساختارهای موجود را دارد Xiong .و همکاران []110
نانوساختارهای  ZnOرا روی هیدروکسیدهای دوگانه الیهای نشانده و
سپس آن را با قسمتی از ایزوفورن دیایزوسیانات ( )IPDIاصالح
كرده و در نهایت پراکنه آبی  WPU/NiAl-LDH/ZnOرا سنتز کردند.
در مقایسه با  WPUخالص ،مقاومت کششی کامپوزیتهای حاصل
بهدلیل تشکیل ساختار شبکهای با افزایش مقدار وزنی NiAl-LDH/
 ZnOتا  1/5%به  13/5 MPaافزایش یافت .کامپوزیتهای ساختهشده
اثر ضدباکتری قوی را در برابر باکتریهای  )99/9%( E. coliو S. aureus
( )98/1%نشان دادند .همچنین Jiang ،و همکاران [ ]8از نانوساختار
هیبریدی  rGO/GOبرای ساخت نانوکامپوزیت  WPUاستفاده
كردند كه با آزمونهاي  TEM ،FTIRو  XRDتأیید شد .آزمونهای
ضدباکتریایی نشان داد ،نانوکامپوزیتهای  rGO-CuZnOبه  E. coliو
 S. aureusبسیار حساس بودند و اين قابليت را داشتند كه بهطور
جدی ساختار ياختهای آنها را از بین ببرند .هنگامی که درصد وزنی
 rGO-CuZnOدر تهیه پوشش  WPU/rGO-CuZnOبهمقدار  2%بود،
و

فعالیت ضدباکتریایی و بازده مهار خوردگی علیه  E. coliو S. aureus

بهترتیب  94/35و  93/30%حاصل شد.
 4-4بارگذاري دارو

بارگذاری مواد آنتیبیوتیک در پوششهای ضدباکتری نیز یکی
از رویکردهای در حال توسعه است .پوششهایی که حاوی دارو
هستند ،میتوانند آزادسازی دارو را بهطور کنترلشده انجام دهند و مانع
از سمیت حاصل از آزادسازی یکباره دارو شوند [ Chang .]111و
همکاران [ ]17بهمنظور تولید پوششی ضدباکتری بر پایه پلییورتان
آبپايه براي پوششدهی چرم ،کوپلیمری با وزن مولکولی کم
شامل داروی ضدباکتری سیپروفالکسوسین و آکریلیک اسید تهیه
كردند .هدف از استفاده از این کوپلیمر همراه با  ،WPUسازگاری
مطلوب آن با  WPUو رهایش آهسته آن ،زیستسازگاري و ایجاد
خاصیت ضدباکتریایی بلندمدت روی چرم بود .بر اساس نتایج،
کوپلیمر ضدمیکروب محلول در آب به افزایش عملکرد ضدمیکروبی
پوششهای  WPUمنجر شد و همچنین ،طول عمر محصوالت چرمی
را افزایش داد.
 5-4اصالح سطح پلیمر

روشهای متفاوتی بهمنظور اصالح سطح پلیمرها وجود دارد .یکی از
انواع این روشها ،اصالح با پرتو فرابنفش ( )UVاست .این رویکرد
نشان داده است ،فناوری پيشرفته برای بهبود عملکرد سامانههای
 WPUاست .در سالهای اخیر ،تقاضا برای پوششهایی كارا ،با
هزینه مناسب و سازگاری بیشتر با محیطزیست ،به بهبود فرایندهای
تولید  UV-WPUمنجر شده است [ .]112در همین راستا  Liuو
همکاران [-WPU ]113آکریالت بر پایه روغن کرچک را بهعنوان عامل
سازگار با محیطزیست ،سنتز كردند .همچنین بارگذاری آنزیم لیزوزیم
اصالحشده با پیوند دوگانه در پوشش  WPUبا پخت  UVنشاندهنده
مسیری برای توسعه سطوح ضدباکتری بسیار کاراست .این پوششها
بهمحض تماس با آنزیم ضدباکتری ،قابليت از بینبردن  S. aureusو
 E. coilرا دارند و میتوانند در استفاده بلندمدت کارآمد باشند .بازده
مهار باکتریها با افزودن  1/5%وزنی آنزیم لیزوزیم نسبت به نمونه
کنترل ،از  10%به  68%افزایش یافت .در مقابل بهطور کلی ،خواص
مکانیکی و گرمايي پوشش آنزیمی بهتر از پوشش کنترل است.
پوششهای  WPUاصالحشده با پرتو فرابنفش ( ،)UVدر حال حاضر
بهعنوان پوشش ضدباکتری ،ضدايستا و تأخيرانداز شعله برای محافظت
از سطح چوب ،پالستیک و فلز با انتخاب مناسب نانوساختار ،مواد
افزودنی ،مونومرها و زنجیرافزا کاربردهاي فراوانی یافتهاند [.]112

مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوپنجم ،شماره  ،1فروردين-ارديبهشت 1401

17

مهتاب اسالميه،عباس محمدي

 خواص و کاربردها، مروری بر روشهای سنتز:پوششهای ضدباکتری بر پایه پلییورتانهای آبپايه

 انواع روشهای ایجاد خاصیت ضدباکتری در پلیمرها،کاربرد آنها
 روشهای سنتز و برتريهاي، مواد اولیه، در ادامه.تشريح شد
پلییورتانهاي آبپايه نسبت به پلییورتان بر پایه حاللهای آلی
 سپس مطالعات انجامشده در زمينه تهیه پلییورتانهای.بررسي شد
،آبپايه ضدباکتري استفاده از راهكارهايي مانند افزودن نانوساختارها
 استفاده از، بارگذاری دارو،آميختهسازي با پلیمرهای ضدباکتری
 با توجه به.مونومرهای ضدباکتری و اصالح سطح پلیمر مروری شد
زیستسازگاری و خواص مکانیکی مطلوب پوششهای ضدباکتری
 نتايج اين پژوهشها،بر پايه پلییورتانهاي آبپايه انتظار ميرود
بتواند به معرفي محصوالتي جديد با امکان کاربرد در بخشهايي
 صنايع بستهبندي و، وسايل عمومي،نظير پوششدهي تجهيزات پزشکي
.تهيه زخمپوشها کمک كند

 نتیجهگیری-5
،با توجه به شیوع عفونتها و رشد باکتریهای مقاوم به مواد ضدباکتري
پژوهشگران همواره در تالش براي سنتز پوششهاي پليمري مقرون
 پلییورتانهای. سازگار با محیطزیست و کارآمد بودهاند،بهصرفه
آبپايه بهدلیل زیستسازگاري و خواص مکانیکی مطلوب با سرعت
 بههمین دلیل در.زيادي در صنایع پوششی در حال توسعه هستند
ش براي ایجاد رفتار ضدباکتریایی
  پژوهشگران در تال،سالهای اخیر
 اين پوششهاي ضدباکتری.در اين نوع پوششهای پلیمری بودهاند
ميتوانند در بسیاری از زمینههاي زيستپزشکی مانند تجهیزات
.پزشکی و زخمپوشها استفاده شوند
در این مقاله مروری افزون بر معرفي پوششهای ضدباکتری و
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