
 افزودن نانوذرات مس به برخى پلیمرها،
خواص ضدویروسى ایجاد مى کند!

 محققان «پوشش هاى نانوکامپوزیتى» را براى جلوگیرى از آلودگى توسط ویروس کروناى انسانى
 توسعه دادند. فلزاتى مانند «نقره»، «مس»، «اکسید تیتانیوم» و «روى» حتى در مقادیر کم براى
 باکترى ها و ویروس ها سمى هستــند و به  عنــوان عوامل «ضد باکترى» و «ضد ویروسى» استفــاده
آمریکا زیست  محیط  از  «حفاظت  آژانس  توسط  که  بود  فلزى  ضد میکروب  اولین  مس   مى شوند. 
 (EPA)» به رسمیت شناخته شد. عالوه بر این، مس مى تواند بر روى سطوح به صورت «نانوذرات

(NPs)» جذب شود.

 نانوذرات مس تعبیه شده در بسپار (پلیمر) در
و باکتریایى  مختلف  عفونت هاى  بردن  بین   از 
 ویروسى موثراند. دو سازوکار (مکانیسم) براى
نانوذرات ضدمیکروبى  و  ضد ویروسى   فعالیت 
مسى تعبیه شده در بسپار پیشنهاد شده است:
سطح به  مى شوند،  آزاد  مس  یون هاى   .1 
یا ویروس ها باکترى ها  با  و   مهاجرت مى کنند 

برهم کنش ایجاد مى کنند.
روى مس  گونه هاى  بین  مستقیم  تماس   .2 
جذب شده، باکترى هاى  یا  ویروس ها  و   سطح 

موجب از بین رفتن آن ها مى شود.
از پیشگیرى  محققان  حاضر،  مطالعه   در 
با را  کرونا  ویروس  توسط  سطحى   آلودگى 
 استفاده از پوشش هاى نانوکامپوزیتى مبتنى بر
ضدویروسى کارایى  کردند.  ارزیابى   مس 
 نانوذرات مس و اکسید مس (CuO) با تعبیه
«پلى متیل و  «اپوکسى»  بسپارهاى  در  آن ها 

 متاکریالت (PMMA)» ارزیابى شد.

محلول هاى به  مختلف  مقادیر  در   نانوذرات 
شیرشکل هایى تا  شدند  اضافه   بسپارى 
تهیه وزنى  درصد   20 تا   1 از   (سوسپانسیون ) 
 شود. این فرموالسیون ها روى سطوح براى تهیه
کروناى غیرفعال سازى  شدند.  داده  قرار   فیلم 
 انسانى با ثابت کردن ویروس روى این فیلم ها

آزمایش شد.
 فعالیت ضد ویروسى با این ساختار نانویى کامال
 مشهود بود. مقدار ویروس نسبت به نمونه هاى
دست   PMMA با  (کنترل)  پایش   تحت 
درصد  1 افزودن  اما  بود،  بیشتر  کمى   نخورده 
مقدار درصدى   79 کاهش  باعث  مس»   NP» 
 ویروس شد. افزایش غلظت مس سطح ویروس

را به صورت چشمگیرى کاهش داد.
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نمایى از فرآیند ترکیب نانوذرات مس با نوعى بسپار

 ماتریس مبتنى بر PMMA در کاهش کمیت
 ویروس بسیار کارآمدتر از بسپار اپوکسى بود.
 محققان، فیلم هاى نانوکامپوزیتى را با استفاده
ایکس اشعه  فوتوالکترون  سنجى  «طیف   از 
تا بررسى کنند  (XPS)» مشخصه یابى کردند 
با شدن  مخلوط  هنگام  بسپارها  چرا   که 
ایجاد متفاوتى  ضدویروسى  فعالیت   نانوذرات، 
 مى کنند. تجزیه و تحلیل «XPS» نشان داد که
اما دارد  وجود   PMMA سطح روى   «CuO» 

در سطح اپوکسى وجود ندارد.
الکترونى «میکروسکوپ  توسط  موضوع   این 
«نانوذرات تجمع  که   ،«(SEM)  روبشى 
 اکسید» مــس را در سطح PMMA  نشــان
 مى داد، تأیید شد؛ در حالى که سطح فیلم هاى
تفاوت بنابراین،  بود.  نانوذرات  فاقد   اپوکسى 
 مشاهده شده در اثر ضد ویروسى بین اپوکسى
 و PMMA مى تواند ناشى از تفاوت در محتواى

NP در سطح بسپار باشد.[5]

نوشته: آرشام رضوانى
 براى دسترسى به منابع QR کد را اسکن کنید

یا به قسمت منابع مراجعه کنید:
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