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Abstract 

Petroleum based products have created a brilliant and brilliant civilization for the development of 

human society, but they have caused serious damage to the environment and human health.Food 

coating with biodegradable polymers and nanomaterials can increase the preservation of 

nutritional value and its shelf-life, improve its quality, and increase food safety, and can be a 

natural and appropriate alternative to common plastics which are used in packaging industry. 

Ensuring the maintenance of food quality and taste, increasing the durability, and decreasing the 

packaging wastes are among the top priorities of researchers. Synthetic plastics have many 

applications especially in food packaging industry, but they cause problems in disposal and 

recycling. These issues have raised increasing concerns about environmental pollution and 

degradation. Therefore, it is possible to address these challenges by development of 

biodegradable polymers and nanomaterials. In addition, consumers want sustainable (durable) 

packaging materials which decrease the environmental problems associated with plastic wastes. 

In this review, we will discuss about the applications of nanomaterial and biodegradable 

polymers in food packaging industry. In these composite materials, effective nanoparticles (i.e., 

gold, copper, copper oxide, and silver nanoparticles) have combined with biodegradable and eco-

friendly polymers (i.e., gelatin and cellulose obtained from natural resources). 
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 چکیده

است  کرده یجاداامعه بشری محصوالت مبتنی بر پایه نفت تمدن درخشان و باشکوهی را برای توسعه ج

مواد غذایی توسط  یپوشش ده.اندکردهنیز وارد  انسانزیست و سالمت یطمحآسیب جدی به  هاآنحال،ینباا

تواند سبب افزایش حفظ ارزش غذایی، افزایش عمر مفید آن، بهبود کیفیت ، مینانو موادپذیر و تخریبیستزیمرهای پل

ی بندبستهشود و جایگزین طبیعی و مناسبی برای مواد پالستیکی رایج در صنعت و افزایش سطح ایمنی مادۀ غذایی 

بندی از های بستهباشد. تضمین حفاظت از کیفیت و طعم محصوالت غذایی، افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات فیلم

و در  دارند ییغذا مواد یبنددر صنعت بسته یژهوبه یادیکاربرد ز ،یمصنوع یهاکیپالست اولویت پژوهشگران است.

 بیو تخر یدر خصوص آلودگ روزافزون هایینگران آورند. این مسئله باعثمی به وجودتی را مشکال افتیدفع و باز

ی غذایی، بندبستهپذیر در صنعت تخریبیستزو پلیمرهای  نانو موادبنابراین با کمک توسعۀ  .است شده زیستیطمح

( هستند، بادوامبندی پایدار )خواستار مواد بسته کنندگانمصرفعالوه بر این،  ها را برطرف کرد.توان این چالشیم

نانو های پالستیکی را کاهش دهند. در این مقالۀ مروری، در مورد کاربرد محیطی مرتبط با زبالهکه مشکالت زیست

شود. در این مواد یبندی محصوالت غذایی بحث مپذیر کاربردی در بستهتخریبیستزبه همراه پلیمرهای  مواد

-نقره( با پلیمرهای زیست نانو ذراتمس و اکسید مس و  نانو ذراتطال،  نانو ذراتمؤثر )مانند  نانو ذراتکامپوزیتی، 

 .اندشدهیبترکاز منابع طبیعی(  آمدهدستبهزیست )مانند ژالتین و سلولز محیط دوستدارپذیر و تخریب
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 بهبود عمر مفید ،پذیرتخریبیستز، فناوری،نانو هاششپو،بندیبسته صنعت :کلیدی  یهاواژه

 

 مقدمه-1

میلیون مورد  066 هرسال. هستندیک نگرانی جهانی در حوزۀ بهداشت و سالمت عمومی  ،های غذازاد )ناشی از غذا(بیماری

در اروپا، ساالنه  .دهندست میها جان خود را از دنفر در اثر این بیماری 006666و ساالنه بیماری ،ناشی از غذایی آلوده است 

ناشی از استفراغ،  های خفیفِهای غذازاد از ناراحتیشوند. عالئم بیماریدر اثر مصرف غذاهای آلوده بیمار می نفرمیلیون  02

ز بین اباعث   زیرا ،دنبرداردر  نیز های غذازاد  پیامدهای اقتصادی جدی. عالوه بر این، شیوع بیماریهستندتب و اسهال متغیر 

، از مرحلۀ فرآوری و هاآنبندی محصول غذایی در حفظ امنیت و کیفیت د. بستهنشوهای غذایی میرفتن اعتبار و شهرت برند

 اتیلنپلیکننده، ضروری است. مواد پالستیکی بر پایۀ نفت )مانند: ، انبار و رساندن به دست مصرفونقلحملساخت تا 

( 1تا  شوندیممواد غذایی استفاده  یبندبستهزیادی در صنعت  زمانمدتبرای یرن( استاو پلی پروپیلنپلیترفتاالت، 

 هاییبآستسهیل شده و از  هاآن سازییرهذخو  ونقلحملدر ( 0و آلوده شدن حفظ شوند و  فاسدمحصوالت غذایی از خطر 

 یشناسبومبب بروز مشکالت جدی س ناپذیرتخریبزیستها پالستیکاینکه نکتۀ مهم  .فیزیکی و صدمات جلوگیری شود

 .شوندیمآلودگی آن و باعث  رهاشدهزیست های پالستیکی محصوالت غذایی معموالً در محیطبندیبسته چراکه ،دانشده

عالوه بر این، .دهدیمرا نشان  پذیرتخریبیستزلزوم استفاده از پلیمرهای  ،ضایعات پلیمری در طبیعت یرهاسازحجم باالی 

پلیمر  هایفیلم تواناییتا  ،اندشدهاستفادهبندی بسته هایفیلمدر تهیۀ  فعال ذراتنانو پایۀ جدید بر   ایهیافزودن

ن و سایر عوامل محیطی فاسد در حفظ مواد غذایی در برابر نور، رطوبت، اکسیژ ،زیستمحیط دوستدار پذیرِتخریبیستز

شده است به این شرح است: ارائه 0662/056مقررات اروپایی  به شمارۀ بندی فعال در تعریفی که از بستهتقویت شود. کننده 

. شوندمنتشر می در مادۀ غذایی یا محیط اطراف آن و داشتههایی هستند که اجزای فعالی را در برسامانههای فعال، بندیبسته

و بیرونی، کیفیت و سالمت محصوالت  غذایی و محیط داخلی بندی، مادهفیلم بسته میان کنشبرهماز طریق بندی فعال بسته

یال، بندی فعال آنتی باکتربندی است. بستهشامل افزودن ترکیبات فعال به فیلم بستهفناوری این  .[1] کندغذایی را تضمین می
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و یا  شدهبندیبستهتوانند با فضای خالی باالی محصول حاوی مواد آنتی میکروبیال است که میبندی فعال ای از بستهنسخه

مواد  ،به این صورت است که بندی آنتی باکتریال، عملکرد بستهترتیباینبه داشته باشد. کنشبرهمخودِ محصول غذایی، 

غذایی  های موجود در سطح مادۀروارگانیسمو از رشد میک کردهپراکنده فعالی را در محصول غذایی یا در محیط اطراف آن 

را افزایش  تواند تازگی و ماندگاری ماده غذاییه بر این، بهبود شرایط نگهداری میکند. عالوجلوگیری می شدهبندیبسته

نظیر کوچکی اندازه، باال بودن  ،نظیر نانو ساختارها و نانو موادخواص بی .و کیفیت و سالمت ماده غذایی را حفظ کند داده

های مختلف صنایع غذایی سبی برای استفاده در زمینههای مناها را به گزینهاثرات کوانتومی، آن داشتن نسبت سطح به حجم و 

 .(1)شکلتبدیل کرده است

 

.[0] مواد غذایی یبندبستهنانو مواد در صنعت  هاییژگیوکاربرد و -1شکل  

 

اند. ، توجه بسیاری را در صنایع غذایی به خود جلب کردهباکتریال ذاتیبه دلیل فعالیت آنتیفلزی و اکسید فلزی  نانو ذرات

به  ترتیبینابه .ددارهای فاسد کننده ایمن نگه میفعال، مواد غذایی را در برابر باکتری بندیبستهآنتی میکروبیال در  انو موادن
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-هر چه بیشتر مصرف و تازگی خود را حفظ کند و راحتی مدت طوالنی طراوت کند تاکمک می شدهذخیرهغذایی  ۀماد

شود بندی، سبب میبسته هایفیلمآنتی میکروبیال فعال با  نانو ذراتاین، ترکیب کردن کند. عالوه بر کنندگان را فراهم می

به دلیل  .استترکم هاآن( داشته باشیم که نفوذ اکسیژن به افزایش استحکام مکانیکیتری )تر و قویهای سبکبندیبستهکه 

شده در صنعت  مورداستفادهنانو ذرات ، بهتریر و با خواص از منابع تجدید پذ مواد  غذایی یبندبسته توسعه صنعتنیاز زیاد به 

 شدهدادهنشان  مواد غذایی یبندبستهدر  شدهاستفادهبرخی از نانو ذرات  0در شکل .اندشده موردمطالعه در این مقاله یبندبسته

 است.

 

ی.بندبستهدر صنعت  شدهاستفاده نانو ذرات-0شکل  

 پذیرتخریبزیستپلیمرهای -2

در برابر مواد  یرتأثعدم حرارتی خوب، کارییقعابه سبکی وزن،قدرت پوشش، توانیمیژگی بارز پالستیک از و

خصوصیات ها در صنعت شده است.روزافزون آن مصرف شیمیایی،قیمت به نسبت ارزان و ظاهری زیبا اشاره کرد،که باعث

.دلیل درازمدتگر از طریق سوزاندن یا اکسایش در کند،ممجدد می استفادهقابلها را مستحکم و شیمیایی خاص،پالستیک



 

6 

 

های آن های معمولی،طویل بودن طول مولکول پلیمر و پیوند قوی میان مونومرپذیری پالستیکتخریباصلی عدم زیست

درصد  16ها حدود پالستیک ،تخمین بر اساس کند.با مشکل مواجه می کنندهیهتجزاست،که تجزیه آن را توسط موجودات 

تشکیل  بارمصرفیکهای پالستیکی های بستر دریا را فرآوردهدرصد از زباله 06و حدود  دادههای جهان را تشکیل زبالهاز 

روند ادامه پیدا کند، در  ایناگر  بینیطبق پیش .[2] بندی مواد غذایی و نیظروف بسته ها،مانند: ظروف نوشیدنی ،دندهمی

پلیمرهای بر پایۀ نفت به دلیل تخریب بسیار آهسته، .[ 0] ها خواهد شدحتی بیشتر از این های پالستیکیدهۀ آینده میزان زباله

تر ها )با اندازۀ کممتر( و نانو پالستیکمیلی 5تر از ها )با اندازۀ کمو به میکرو پالستیکشده  تکهتحت فرآیند مکانیکی، تکه

شده  یختهدور ر هاییکپالست) هاموجود روی میکرو پالستیک میکروبی هایزیست الیهشوند. نانومتر( تبدیل می 166از 

یک سامانه  عنوانبه توانندمی زیرا ،روندیک نگرانی خاص به شمار می1 (کرده است. بومی ناخواسته ایجادانسان زیست توسط

توزیع کلی  بررو،ازایندهند.عت تخریب پلیمرها را تغییر ها( عمل کنند و شناوری ذرات و سرزا )پاتوژنعوامل بیماریانتقال 

)سمیت سلولی( و  0تیشواهدی مبنی بر سیتوتوکسیسی .گذارندها تأثیر میهای پالستیکی و سرنوشت آنآالینده

های زیادی نگرانی .[5] ها وجود داردها و صدفبرای ماهی ،ذرات پالستیکی کوچک این)سمیت ژنتیکی(  2ژنوتوکسیسیتی

گذار را ترغیب یاستسجوامع علمی و  مسئلهاین  .[0،0] آمده است به وجودسالمت انسان  برا هدر مورد تأثیرات مخرب آن

زیست ها بر انسان و محیطیت، کاهش اثرات منفی پالستیکدرنهاتر و بررسی دقیق منظوربهکند تا همۀ منابع موجود را می

های غذایی جدید پایدارتر و بندیها توسعۀ بستهآنکه هدف  ،شدهکشفجدیدی   هاییفناوردر این راستا  .یرندکارگبه

انداز اقتصاد گردشی چشم و  به رسمیت شناختن یدتائ. برای استها کنندگان و شرکتحال برآورد انتظارات مصرفدرعین

پوست )کود( تبدیل به کمو یا قابل استفاده مجددهای پالستیکی، قابل بازیافت، قابلبندیتمام بسته 0605تا سال  ،معمول

بندی مواد غذایی و شامل نی، ظروف بسته بارمصرفیککه در آن تولید و مصرف چند محصول پالستیکی  .خواهند بود

زیست رها و اغلب در محیط بودهزیرا بازیافت این مواد سخت  ،ممنوع شده است هاهای پالستیکی خرید از فروشگاهپاکت

                                                 
1 Plastisphere  

2  cytotoxicity  
3 genotoxicity  
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تر برای محصول های پایدارتر با سمیت کمبندین گزینه هنگام اقدام برای تهیۀ بستهاولی ،شوند. پلیمرهای با منبع طبیعیمی

 .[8] مانندینمو در محیط باقی  شدهیهتجزتوسط  فعالیت موجودات زنده  یآسانبهپلیمرها، این زیرا ، اندیغذای

 

پذیر.تخریبیستزترکیب نانو ذرات و پلیمرهای  -3شکل  

 

شوند. یمرهایی هستند که از بیومس و سایر منابع کشاورزی تهیه میپل یستز، 0(BNPپذیر )تخریبپلیمرهای طبیعی زیست 

BNP  د: شوهای مختلفی تقسیم میبه دسته ازلحاظ شیمیاییBNP  های حیوانی یا گیاهی، متشکل از پلی ساکاریدها، پروتئین

بندی های بستهمورداستفاده در فیلم BNPهای مختلف بندیلیست دسته ،1استرها از منابع میکروبی. در جدوللیپیدها و پلی

فیزیکی و شیمیایی را از خود نشان  ،ای از خواص مکانیکیپذیر نیز مجموعهتخریبزیست پلیمرهای مصنوعی شده است.ارائه

ین مواد سنتزی، معمواًل پذیری اتخریبزیست سازد.غذایی، مطلوب می بندی مواددر بسته کاربرد ها را برایکه آن ،دهندمی

توان از طریق فرآیند کاتالیز آنزیمی، این خاصیت را می همچنین .گیردها در یک محیط آبی نشأت میاز هیدرولیز آهستۀ آن

( و کوپلیمرهای PLA(، پلی الکتیک اسید )PGAبهبود بخشید. پلی آلفا هیدروکسی استرها نظیر پلی گلیکولیک اسید )

                                                 
4 Biodegradable natural polymers 
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های آنتی میکروبیال بندیطور گسترده در تهیۀ بسته(  بهPLGAگلیکوزید( ) -co -کتیدنظیر پلی )ال ،هاآن

قابلیت استفاده که  ،)پلی وینیل الکل( نسبت به سایر پلیمرهای مصنوعی یک مزیت دارد PVAفیلم .[16،2]اندشدهاستفاده

-دارای ویژگی زیرا ،شودواد غذایی استفاده میم بندیبستهگسترده در  طوربهکه  ،رافت استدد است. مثال دیگر کاغذ کمج

جذب آب خواص خود  محضبه، کاغذ کرافت حالبااینبودن )ایمن بودن( است.  خطربیپذیری و تخریبهایی نظیر زیست

 منظوربهبندی، بسته هایفیلمدر هنگام تهیۀ  .شودها تبدیل میدهد و به بستر مناسبی برای رشد میکروارگانیسمرا از دست می

-چند نمونه از نرم .کنندپذیر مخلوط میها را با پلیمرهای تجزیهکنندهپذیری و حساسیت به رطوبت،معموالً نرمبهبود انعطاف

دها یگلیکول و لیپیدها. لیپگلیکول، اتیلنگلیکول، سوربیتول، پروپیلناتیلنپلیاز: گلیسرول،  اندعبارت مورداستفادههای کننده

اثرات منفی خاصی  هاکنندهنرم، حالبااینرا بهبود ببخشند.  بخارآببندی در جلوگیری از نفوذ بسته هایفیلمانایی تو توانندمی

 بندی دارند.بسته هایفیلمنظیر تغییر عطر و بوی ماده غذایی و افزایش نفوذ اکسیژن به 

 

 .شودمیواد غذایی استفاده م بندیبسته جهت برای تولید فیلم که بیوپلیمرهای طبیعی فهرست -1جدول

 مرجع خواص منبع  بیو پلیمر 

  هاکربوهیدرات -طبیعی پلیمرهایبیو  

 نشاسته

 

،  زمینیسیبذرت ، 

 برنج

 در دسترس ، ارزان

 خواص مکانیکی ضعیف

[11]  

 سلولز

 

ضایعات 

کشاورزی)ساقه 

ذرت ، باگاس 

 نیشکر(

،پلیمر طبیعی ترینفراوان  

تبدیل به بلورقابلیت   

[01]  
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 کیتوسان

 

از اسکلت خارجی 

 پوستانسخت

 )خرچنگ ،میگو(

، توانایی تشکیل فیلم خوب  

حاللیت(  مسئلهحساسیت باالی آب )  

[21]  

 ینپروتئ -طبیعی پلیمرهایبیو 

ینزئ  

 

 ترکیب ایجاد  واناییت پروتئین ذرت

،چرب اسیدهای و لیپیدها با  

 نامحلول بودن در آب

[01]  

 ژالتین

 

،هیپوست ما  

 پوست گاو

،جذب نور  

،رطوبت باال  

 استحکام مکانیکی پایین

[51]  

 

 

 مواد غذایی بندیبستهنانو ذرات طال در -3

 از را باکتری هایسلول، نانو ذرات طال شوندیم سمیت سلولی تکثیرموجب  که میکروبی ضد مواد از بسیاری با مقایسه در

 ذرات، اندازهبه زیادی حد نانو ذرات طال تا باکتری ضد عملکرد این، بر عالوه .دنبرمیمستقل از بین  هایروش طریق

 و شوندمی متصل باکتری غشای به یا طال ذرات نانو .[10] شودمی اعمال هاآن به که ،دارد بستگی باکتریایی سویه و عملکرد

یا با  و دهندمی کاهش را فسفات یتر آدنوزین سطح که واردشدهداخلی  هایسلول در یا ،دهندمی تغییر را آن پتانسیل
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 عنوانبهنانو ذرات طال  ،شد داده گلیوکسال پیوند الکل با وینیل پلی کههنگامی .[10]کنندمی مهار ریبوزوم آن را ندهدهانتقال

 .[18] بخشدیمو مکانیکی را بهبود  گریزیآب هایویژگیو  شدهاضافه کنندهتقویتعامل 

 

  .[18] گلیوکسالپلی ونیل الکل با -ذرات طالنانو   SEMتصویر -0شکل
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گلیوکسال،)پ(  االکل ب وینیل الکل، )ب( پلی وینیل نمودار بررسی میزان انتقال بخار آب و حاللیت در آب  برای )الف( پلی -5شکل 

ل و اکسید گرافن همراه با الک نیلوی الکل و اکسید گرافن،)ث( پلی وینیل گلیوکسال همراه با نانو ذارت طال،)ت( پلی الکل با وینیل پلی

.[81] نانو ذارت طال  

 را بخارآب انتقال سرعت ،کمک کرده شدهبندیبستهفشرده  منافذ ساختار یک تشکیل به  ،هامولکول عرضی بین اتصال 

 باکتری ابربر در را مؤثری میکروبی ضد فعالیت نانو کامپوزیت .شودمی فیلم حرارت و آب ثبات افزایش باعث و داده کاهش

 و کرده ایجاد سلول دیواره در را هاییسوراخ خود، تیول هایگروه کردن مسدود طریق از نانو ذرات طال . داد نشان اشریشیا

الکل  وینیل فیلم پلی  با مقایسه در موز از نگهداری برای باالیی قابلیت این ماده .دنکنمی غیرفعال را باکتریایی هایآنزیم

 امیدوارکننده کنندهتقویت یک سلولز، کاغذ روی بر قرار گرفتن آن از پس ساده نانو ذرات طال به  .داد نشان همراه با گرافن

 وابسته سلولی سمیت بررسی .[12] دهد افزایش را سلولزی فیلم یک اینقره پوشش است نانو ذرات طال ممکن همچنین .است

 ترکیبات کهدرحالی .گرفت نظر در ضرربی توانمی را نانومتر 15 قطر با  که نانو ذرات طال ،داد نشان آزمایشگاه در اندازهبه

. با توجه به ماده شود پستانداران سلول (دیدهیبآس)مرگ موضعی بافت های 5بافت مردگی  باعث است ممکن ترکوچک

فزایش خواص مکانیکی و باعث ا تواندیمدارای اهمیت زیادی است.افزودن نانو ذرات طال  یبندبستهغذایی ، نوع ماده 

 .[06] نشان داد یمرهاپلخواص ضد میکروبی را در مقایسه با سایر 

 بندیبستهنانو ذرات مس و اکسید مس در صنعت -4

 بودن باکتری ضد و( االستیک مدول و کشش برابر در مقاومت مانند) مکانیکی تقویت خواص عنوانبه مس اکسید نانو ذرات

 آگار، از استفاده با کربوهیدرات بیوپلیمرهای بر نانو ذرات اکسید مس عالوه تأثیر .اندشدهیبررس کربوهیدرات پلیمرهای

مس نانو ذرات اکسید کامپوزیتی هایفیلم همه .[01] شد آزمایش سلولزمتیلکربوکسی و کیتوزان کاراگینان، آلژینات،

 آگار که/مسنانو ذرات اکسید نانو کامپوزیتی فیلم جزبه هستند، صاف ویکنواخت  ،همگن  سطحی ساختار از آمدهدستبه

                                                 
5 Necrosis 
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 پلیمر در نقره-مسناو ذرات ترکیب ،آنکه توجهجالب .گذاردمی نمایش به رانانو ذرات اکسید مس  هایخوشه و ترکیبات

در  مس نانو ذرات  .(0)جدول بخشدنمی بهبود را فیلم ضخامت  و مکانیکی خواص توجهیقابل طوربه ،پلی الکتیک اسید

 .[00] است شدهاستفادهدو فلز  افزاییهمبرای به دست آوردن اثر  نانو ذرات نقره، فعال نیز در ترکیب با بندیبسته

 .[00] دارچین،نانو ذرات نقره و اسانس پلی اتیلن گلیکولپلی الکتیک اسید، هاییلمفمشخصات  -0جدول 

نفوذ پذیری بخار آب نمونه فیلم  شماره (mm)ضخامت     

0062  ±061a 66180  ±66665a PLA/PEG (16/26)  

0660  ±160d 66182  ±66660a PLA/PEG/0% Ag-Cu NPs 

1066  ±160e 66180  ±66665a PLA/PEG/0% Ag-Cu NPs 

2060  ±068b 66182  ±66660a PLA/PEG/05% CEO 

0661  ±060a 66185  ±66662a PLA/PEG/56% CEO 

2660  ±266bc 66180  ±66665a PLA/PEG/0% Ag-Cu NPs/56% 

CEO 

 

 نانو ذرات اکسید مس  و نقره معدنی مواد با که را پلی الکتیک اسید  نانو کامپوزیت یک ، گیریقالب فرآیند طریق از 

 تقال نور ،کاهش ان مانع، خواص با آمدهدستبه نقره –پلی الکتیک اسید / نانو ذرات اکسید  فیلم. ندکرد تهیه ، پرشده

 تبخیر دلیل به در این آزمایشفیلم پلی الکتیک اسید بهبود بخشیده است. با مقایسه در حرارتی ثبات و شدهاصالح مورفولوژی

.به دلیل شده است تائیداثر ضد میکروبی آن در برابر باکتری سالمونال  و است شده وسختسفت زمان طول دراسانس دارچین
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 در سازیذخیره روز 156 از پس میکروبی ضد فعالیت کند،از دست دادن اسانس دارچین که انتشار نانو ذرات را محدود می

 انتقال و اکسیژن سد حرارتی، ثبات کشش، برابر در مقاومت فیلم، ضخامت . [00] یابدمی کاهش گرادسانتی درجه 0 دمای

فعال رشد باکتری را با  هایفیلمنانو ذرات اکسید مس / مس در  .است وابسته  ذرات انون غلظت به که ،شدهداده نشان نور

 پتانسیل ،یافته تجمع باکتری غشای روی بر مس نانو ذرات  .کندمیمثبت مهار  هاییونتولید یون های مثبت یا آزاد کردن 

نانو ذرات  مشابه سمی هایمکانیسم .[02] کندیم مختل را باکتری سلول دیواره و دهدمی کاهش را غشایی الکتروشیمیایی

بیوپلیمر نانو ذرات  هاییتکامپوز عملی کاربردهای .[00] است شدهیبررس نیز انسانی هایسلول سمت به مس / اکسید مس

 براینبنا ، کمک کرده وکنندمی کنترل را Cu+2 هاییونکه تولید  نانو ذرات درون فیلم تثبیت به شدتبه ،مس/ اکسید مس

 .کندمی جلوگیری انسانی هایسلول به سلولی سمیت از

 

 بندی مواد غذایی دربستهنانو ذرات نقره -5

های کامپوزیتی برای ایجاد خواص آنتی میکروبیال در فیلم مورداستفادههای با ابعاد نانو پرکننده تریننقره از رایج نانو ذرات

میکروگرم بر کیلوگرم اعالم  10افزود،  یبندبستهتوان به  قدار مجازی را که میسازمان غذا و داروی آمریکا ، م .[05] هستند

یا به  ،چسبندنقره به غشاء باکتری می نانو ذراتنقره به این صورت است که  نانو ذراتعملکرد آنتی باکتریال .[00] کرده است

های موجود درون و پروتئین DNAیدهای غشاء یا با توانند با لیپنقره می نانو ذراتکنند. های باکتری نفوذ میدرون سلول

های آنتی اکسیدان نظیر نقره، آنزیم نانو ذراتاست که  شدهدادهچنین نشان . هم [00]داشته باشند کنشبرهمها، سلول

یداتیو محروم باکتری را از دفاع در برابر استرس اکس کنند و سلولگلوتاتیون، دیسموتاز سوپراکسید و کاتاالز را تنظیم می

کنند. حالت دیگر ها در برابر استرس اکسیداتیو نقش مهمی را ایفاء میهای مذکور، در محافظت از سلولکنند. آنزیممی

یا  ،شوندهای سولفیدریل پروتئین متصل میکه به گروه ،های بسیار سمی نقره استنقره شامل انتشار یون نانو ذراتعملکرد 

توانند نقره، می نانو ذراتتوسط  منتشرشده( +Agهای نقرۀ )گیرند. عالوه بر این، یونی میجا DNAهای درون زنجیره
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های باکتریال مربوط به زنجیرۀ تنفسی برهمکنش دهند و سبب مرگ سلول با پروتئین ،ها را ایجاد کنند ROSتراکم باالیی از 

 طورهمان متأسفانهی شده است. ااشارهی بندبستهدر صنعت  شدهاستفادهبه بررسی برخی از نانو ذرات  2در جدول  .[08] شوند

 .[21-02] های انسانی را نیز بکشندممکن است سلول نقره نانو ذراتاست،  شدهدادههای  نشان که در آزمایش

 

 .[ 02]ارتباط مستقیم دارد هاسلولنانو ذرات نقره و سمیت سلولی روی  یرتأث-0شکل 

یون نقره را  یشدهکنترل، که این موضوع امکان انتشار اندشدهیتتثبنقره در مواد پلیمری  نانو ذراتهای فعال، بندیدر بسته

بندی به مادۀ غذایی شود. مهاجرت نقره از فیلم بستهمانع بروز سیتوتوکسیسیتی )سمیت سلولی( می ترتیبینابهکند و فراهم می

نانو گیرد. معموالً برای تهیۀ های نقره صورت میا یا انحالل اکسیداتیو یونهنقره از کامپوزیت نانو ذرات جدا شدناز طریق 

با استفاده از کیتوسان )  شود. جناب وو و همکارانش به کار گرفته می ،یک روش سنتز بندی دربسته کاربردی  نقره ذرات

نقره و  نانو ذرات. را سنتز کنند نقره با الپونیت نانو ذراتتوانستند با موفقیت  ،(یدارکنندهپاماده احیاء کننده سبز و  عنوانبه

بندی میوه سرخالو بهبود بخشیدند، تراکم فیلم را افزایش دادند، های کیتوسان را برای استفاده در بستهالپونیت، خواص فیلم

 .[20] بندی شدندهای بستهتر شدن فیلمتر و یکنواختخواص مکانیکی آن را بهبود دادند و سبب همگن
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بندی مواد غذایی  دربسته  نتایج  فعالیت ضد میکروبی بر اساس نانو ذرات طال، مس ،اکسید مس و نقرهکاربرد  -2ول جد

 است. قرارگرفته یموردبررس

 

فعالیت ضد میکروبی-نتایج کاربرد بیو پلیمر نانوذره  مرجع 

میکروکریستال  طال

 سلولز

مواد  یبندبسته

 غذایی فعال

و ذرات طال افزایش فعالیت ضد باکتری  نان

(. باکتری وانکومایسینیافت.کاهش رشد باکتری )

 انتروکوکو  اورئوس یلوکوکوساستاف

[22]  

مواد  یبندبسته پلی ونیل الکل  طال

غذایی فعال  برای 

 موز

بهبود خواص استحکام کششی ، مدول یانگ. 

 یکل یشیااشر باکتری

[81]  

مواد  یبندبسته سلولز  نقره-طال

 لغذایی فعا

–نانو ذرات نقره دارای خواص ضد باکتری باال 

نانو ذرات طال زیست سازگار .افزایش خواص 

 یکل یشیااشر ضد باکتری . باکتری

[12]  

مواد  یبندبسته ینانکاراگ نقره

 غذایی فعال

افزایش استحکام مکانیکی و پایداری حرارتی ، 

 یستریالی و کل یشیااشر کاهش آبگریزی. باکتری

 زیتوژنمونوس

[02]  

[52]و  یکل یشیااشر بهبود خواص مکانیکی . باکتریمواد  یبندبسته نانو ذرات نشاسته  نقره  
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 اورئوس یلوکوکوساستاف غذایی فعال

مواد  یبندبسته پلی ونیل الکل  نقره

 غذایی فعال

افزایش مقاومت کششی ، اثر سمیت سلولی ندارد 

 تریدرصد (.  باک 26بیش از  هاسلول)زنده ماندن 

 اورئوس یلوکوکوساستافو  یکل یشیااشر

[02]  

مواد  یبندبسته ینژالت یومسلن-نقره

 غذایی فعال

 یشیااشر افزایش ماندگاری میوه کیوی، باکتری

 اورئوس یلوکوکوساستافو  یکل

[02]  

مواد  یبندبسته ژالتین پوست ماهی مس-نقره

غذایی فعال با 

 UVغربالگری 

 یستریال ی بهبود خواص مکانیکی ،باکتر

 سالمونال یتوژنز و مونوس

[82]  

 

 گیرییجهنت-6

حسی ،  هایکیفیتافزایش دادن  :ازجمله مهم شرایط یکسری بودن دارا ، خوب خوراکی فیلم یک ویژگی

برای سالمتی، تولید آسان،  خطربیثبات میکروبی ، عاری از سموم،  و خاصیت محافظتی ، استحکام مکانیکی

 قرار آزمایشگاهی مرحله در هنوز هاییفیلم چنین تولید که است ذکر به الزم . هست هزینهکمغیر آالینده و 

 در  حیطه این در  ایمنی و کیفیت بهبود بر غذایی مواد بخش در نانو فناوری کارگیریبه تمرکز همچنین .دارد

 برای ، نانو فناوری کاربردی فواید از یکی .دارد قرار ، بندیبسته با خوراکی مواد در ذرات نانو ترکیب قالب

 طعم ،  تر بودنسالم راستای در خوراکی مواد خواص بهبود با ، غذایی مواد بندیبسته جدید عملکردهای ایجاد

 مختلف کاربردهای در تکنولوژی نانو هایافق گستردگی رغمبه . هست ترباکیفیت غذایی مواد همچنین و بهتر

 برانگیزیبحث موضوع هاآن امن و کاربرد ذرات نانو سمیت همچنان اما ، غذایی بخش مانند تحقیقاتی
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