
امروزه با رشد ســريع تکنولوژی، حذف اثرات 
منفی و مخــرب میکروارگانیســم ها از زندگی 
بشر امری ساده تر و قابل دسترس تر شده است. 
در ســالیان اخیر محققان موفق به شناســايی 
ترکیباتی فلــزی با خاصیــت آنتی باکتريال1 و 
آنتی میکروبیال2 شــده اند که می توانند از رشد 
باکتری هــا، قارچ هــا و ديگر عوامــل بیماری زا 
جلوگیری کنند. فناوری نانــو نیز در اين زمینه 
پیشــتاز بوده اســت. اين مــواد ارزش افزوده  و 
کارايي بااليی در تمام صنايع دارند. طبق تعريف 
اســتاندارد ISO TS 18110، هــر نوع محصول 

حاوی نانومــاده که کارکرد يــا خاصیت آن با 
فناوری نانو بهبوديافته و يا مبتنی بر فناوری نانو 
باشــد، محصول فناوری نانو به حســاب می آيد. 
تــا ابتدای آذر 13۹5 بیــش از 6300 محصول 
نانويی موجود در بازار های جهانی صنايع آرايشی 
لوازم  بهداشتی، خودروســازی، ساخت و ساز،  و 
ورزشــی، لوازم خانگی، الکترونیک، نفت و گاز، 
آب و فاضالب، نساجی، مواد غذايی، کشاورزی و 
 )NPD( 3پزشکی توسط بانک محصوالت نانويی
رصد شده که از میان آن ها ۸۷0 محصول دارای 
خاصیت آنتی باکتريال و آنتی میکروبیال است که 

در 2۸ کشور مختلف تولید و به بازارهای جهانی 
عرضه می شود. در شکل 1 سهم کشورهای برتر 
از محصوالت نانويی دارای خاصیت آنتی باکتريال 
آورده شده است. از شرکت های تايوانی تاکنون 
30۸ محصول در بانــک محصوالت فناوری نانو 
به ثبت رسیده اســت که در 21۸ مورد از انواع 
محصوالتی چون کفپوش، فیلتر آب، پارچه، نخ، 
چسب زخم و تهويه هوا خاصیت آنتی باکتريال 
گزارش شــده اســت. به اين ترتیب بالغ بر 25 
درصد از کل محصوالت با خاصیت آنتی باکتريال 
NPD متعلق به کشور تايوان است. کشور اياالت 
متحده حدود 40 درصد از کل محصوالت بانک و 
20 درصد از محصوالت با خاصیت آنتی باکتريال 
بانک را تشــکیل می دهد. طیف وسیعی از انواع 
محصوالت آمريکايی دارای اين خاصیت هستند 
کــه از مهم ترين آن ها می توان به منســوجات 
فنی، خانگی و ورزشــی مانند ملحفه، پتو، نخ، 
پارچه، چــرم، کفش، جوراب، پیراهن؛ ملزومات 
پزشکی مانند پانسمان زخم، روپوش اتاق عمل 
و آرنج بند؛ محصوالت ساخت و ساز مانند رنگ و 
سیمان؛ محصوالت آرايشــی و بهداشتی مانند 
کرم، ضد آفتاب و مرطوب کننده؛ لوازم شخصی 
مانند سشــوآر و اتوی مو؛ لــوازم خانگی مانند 
تهويه هوا، ماشین لباسشويی، يخچال، جاروبرقی 
و محصوالت حوزه آب و فاضالب مانند فیلترهای 

 امروزه با رشد سریع تکنولوژی، حذف اثرات منفی و مخرب ميکروارگانيسم ها از زندگی 
بشر امری ساده تر و قابل دسترس تر شده است. در ساليان اخير محققان موفق به شناسایی 
تركيباتی فلزی با خاصيت آنتی باكتریال و آنتی ميکروبيال شــده اند كه می توانند از رشــد 
باكتری هــا، قارچ ها و دیگر عوامل بيماری زا جلوگيری كننــد. فناوری نانو نيز در این زمينه 
پيشــتاز بوده اســت. تا ابتدای آذر ۱۳۹۵ بيش از ۶۳00 محصول نانویی موجود در بازار های 
جهانی توســط بانک محصوالت فناوری نانو )NPD( رصد شده  كه از ميان آن ها ۸70 محصول 
دارای خاصيت آنتی باكتریال و آنتی ميکروبيال اســت كه در ۲۸ كشــور مختلف توليد و به 
بازارهای جهانی عرضه می شود. شركت های تایوانی، آمریکایی، كره ای، ژاپنی و ایرانی پيشتاز 
در استفاده از فناوری نانو در جهت ایجاد خاصيت آنتی باكتریال در محصوالت خود بوده اند. در 
ميان تمامی نانومواد به كار گرفته شده، نانوذرات نقره، دی اكسيدتيتانيم، دی اكسيدسيليسيم 

و طال بيشترین استفاده را جهت ایجاد و یا بهبود خاصيت آنتی باكتریال داشته اند.
كلمات كليدی: بانک اطالعاتی، محصوالت فناوری نانو، NPD، خاصيت آنتی باكتریال.
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بانکمحصوالت

خاصیت آنتی باکتریال 
در محصوالت ثبت شده 

در بانک محصوالت 
(NPD) فناوری نانو

نویسندگان: اميرمحمود بخشایش۱،۲،۳، صبا شرف الدین زاده۱، ساناز 
مقراضی برین4،۱

۱. شركت مهندسی آمایش داده گستر
۲. دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فيزیک

۳. دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
4. دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی



تصفیه آب اشاره کرد. از 314 محصول فناوری 
نانوی ثبت شده از کشور کره جنوبی، 124 مورد 
دارای خاصیت آنتی باکتريال است. از کشور ژاپن 
نیز 3۷۹ محصول به ثبت رســیده است که 63 
مــورد خاصیت آنتی باکتريــال دارند. مهم ترين 
محصوالت دارای خاصیت آنتی باکتريال اين دو 
کشور عموماً لوازم خانگی مانند يخچال، تصفیه 
هوا، ماشــین لباسشويی، اتو، ماشین ظرفشويی 
و جارو برقی می باشــد. بخش مهمی از فعالیت 
شــرکت های ايرانی در حــوزه فناوری نانو تهیه 
محصوالت با خاصیت آنتی باکتريال بوده است، 
به طــوری که برای حدود نیمــی از محصوالت 
ايرانــی اين خاصیت ذکر شــده اســت. صنايع 
نســاجی، خودروســازی، پزشــکی، آرايشی و 
غذايی، ساخت و ساز  مواد  بسته بندی  بهداشتی، 
و لــوازم خانگی از جمله حوزه هايی اســت که 
شرکت های ايرانی در آن ها به تولید محصوالت 
دارای خاصیــت آنتی باکتريال پرداخته اند. انواع 
محصــوالت آنتی باکتريــال چون نــخ، پارچه، 
جوراب، پیراهن، مواد شستشو و حفاظت از رنگ 
اتومبیل، محلوهای ضدعفونی کننده، بسته بندی 
مــواد غذايی، رنــگ، کرم صــورت و فیلتر آب 

تاکنون در ايران تولید شده اند.
 ،NPD از میان ۹0۹ شــرکت رصد شده توسط
225 شــرکت دارای محصــوالت بــا خاصیت 
آنتی باکتريال هســتند کــه از مهم ترين آن ها 

می توان به شرکت های:
Keding Enterprises, Hitachi, Ua Wood 

Floors, VALERA: Swiss Hair Special-
ists, Tehran Zar Nakh, LG Electronics, 
Samsung Electronics, Hasang 

Corporation, Hollister Incorporated, 
Mitsubishi Electric

اشــاره کرد کــه به ترتیــب 1۷/5، 4/۷، 3/6، 
2/2، 2/2، 2/1، 1/۹، 1/6، 1/5 و 1/3 درصــد 
از برندهای متمايز NPD را شــامل می شوند. در 
جدول زير به طور خالصــه اطالعات مربوط به 
محصوالت 10 شــرکت برتر که دارای بیشترين 
برند متمايز نانويی دارای خاصیت آنتی باکتريال 

می باشند، آورده شده است.
عمده اين محصــوالت حاوی يکی از نانوذرات 
نقره، دی اکســیدتیتانیم، دی اکسیدسیلیسیم و 
طال هستند که در مجموع در بیش از ۹0 درصد 
از اين محصوالت گزارش شده اند. ساير نانومواد 
بــه کار رفته در محصوالت ايــن حوزه نانورس، 

لیپــوزوم Q10، نانوفیبرهای کربنــی، نانوذرات 
ســولفید مس و نیکل می باشد. اطالعات بیشتر 
در خصــوص محصــوالت فناوری نانــو دارای 
بازارهای  خاصیــت آنتی باکتريال موجــود در 

جهانی در وبسايت NPD قابل دسترسی است:
http://product.statnano.com

.NPD شکل ۱. سهم كشورهای دارای محصوالت با خاصيت آنتی باكتریال در
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انواع محصول توليدی دفتر مركزی شركت توليدی

کفپوش، کاشی تايوان Keding Enterprises 

يخچال، تصفیه هوا، جارو برقی ژاپن Hitachi, Ltd 

کفپوش تايوان Ua Wood Floors 

سشوآر سوئیس VALERA: Swiss Hair Specialists   

نخ، پارچه، لباس زير، دستکش، ملحفه، تی شرت، شلوار ايران Tehran Zar Nakh   

يخچال، تصفیه هوا کره جنوبی LG Electronics Inc   

يخچال، تصفیه هوا، جارو برقی، ماشین لباسشويی کره جنوبی Samsung Electronics 
انواع شانه کره جنوبی Hasang Corporation   

پانسمان زخم اياالت متحده Hollister Incorporated   

يخچال، تصفیه هوا ژاپن Mitsubishi Electric 

پینوشتها:
1. Antibacterial

2. Antimicrobial

3. Nanotechnology Products Database 
(http://product.statnano.com/)

جدول ۱. انواع محصوالت توليد شده توسط شركت های دارای بيشترین برند متمایز نانویی دارای خاصيت آنتی باكتریال
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بانکمحصوالت




