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 عمل بیوفیزیکی و ویژگی های سورفاکتانت ها
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 1دانشکده علوم دانشگاه تهران

ارائه  95-96 اول الین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمسا (

  )گردید

  چکیده

ها مولکول های دوگانه دوست هستند که در سه نوع سورفاکتانت  مقدمه:

ها از سورفاکتانت آنیونی، کاتیونی و غیر یونی)آمفوتریک( وجود دارند.

باشند.این ترکیبات از مواد خام خصی میها و محصوالت شاجزای اصلی دترجنت

ها باعث سورفاکتانت .آیندبرگشت پذیر به منظور زیست پذیر بودن بدست می

عامل فعال سطحی شامل یک دم غیر قطبی )آبگریز،  شوند.کاهش فشار سطحی می

چربی دوست( و یک سر قطبی )آب دوست( است که به عنوان عامل کف کننده، 

ها تجمع مولکول های تشکیل میسل د.نشوکننده شناخته می امولسیون و پراکنده

 باشندها ضروری میکه در شیمی فیزیک سورفاکتانت اندی ذرات کلوئیدی دهنده

 حاللیت، ما چندین روش بیوفیزیکی از جمله فشار اسموتیک، کدورت،روش ها:  

کتانت تشار به عنوان عمل سورفانرزونانس مغناطیس، فشار سطحی، رسانایی و ا

ها توسط روش ها و دستگاه های مختلف از جمله مدل سازی، رسانایی سنجی، 

 .کردیم استفادهفشارسنج و غیره  کالریمتری فتو الکتریک،

مخلوط دوتایی آب و مولکول دوگانه دوست)سورفاکتانت( اغلب   بحث و نتیجه:

ت ها، در پایین ترین غلظ (.1991)الگلین دهندرا ارائه می رفتار فازی قوی

مولکول های دو گانه دوست به صورت منومر در محلول وجود دارند و در غلظت 

این مولکول ها برروی یکدیگر تجمع   CMC”"های باالتر از نقطه ی میسلی شدن

در غلظت های خیلی باالتر به طور  شوند.یافته که به عنوان میسل شناخته می

)فازهای کریستال مایع  شوندیخود به خودی در فاز های مزوفیلی سازمان دهی م

.متداول ترین این فاز ها، تشکیل فاز هگزاگونال است که مولکول  لیوتروپیک(

یابند و فاز ها به صورت استوانه های بلند در الگوی شش گوشه ای تجمع می

دیگر،فاز الیه ای)صفحه ای(است که مولکول های دوگانه دوست به صورت دو الیه 

گیرند.حل شدن سورفاکتانت ها، یک فرآیند مهم قرار میای موازی با یکدیگر 

 در استفاده ی روزمره است که در محصوالت ساخته شده از سورفاکتانت ها

مدارکی وجود دارد که میسل های یونی در محلول  وجود دارند. (2001وارن )

های صابونی تجاری و دترجنت های غیر صابونی با استفاده از داده های حاصل 

داده ها نشان داد که  انایی الکتریکی و فشار سطحی بررسی شدند.از رس

 تشکیل میسل ها توسط کاهش سریع در رسانایی با افزایش غلظت مرتبط است.

داده های فشار سطحی، . میسل های یونی رسانایی پایین تراز یونی دارند

تشکیل تک الیه های مولکول ها را روی سطح محلول ها در رقت های خیلی باالی 

محلول و تشکیل تجمعات کلوئیدی)میسل های یونی( در غلظت های خیلی باالتر 

بنابراین داده های حاصل از رسانای الکتریکی و فشار  نشان می دهد.را 

دهد که تشکیل میسل در صابونی نشان میسطحی برای محلول های دتر جنتی غیر 

 گیردمقادیر باال در رقت های باال صورت می
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اکتانت ها در مشاغل فامروزه با توجه به کاربرد های زیاد سور :استنتاج

و صنعتی از جمله پارچه، آرایشی، نقاشی، کشاورزی، پزشکی، علوم ژنتیکی 

برسی بیوفیزیکی لذا  .به سوی این مواد جلب شده است همهتوجه  غیره

سورفاکتانت ها با پایداری بیشتر که موجب کاهش بهینه کشش سطحی و زیست 

  . پذیر بودن در طبیعت می باشند حایز اهمیت است

نیونی، کاتیونی، غیر آ، سورفاکتانت، دوگانه دوست، دترجنت: کلید واژه: 

 یونی، آمفوتریک
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