مقدمه

امروزه شیوع بیماری های واگیردار ،به یکی از معضالت بزرگ جامعه جهانی تبدیل شده است .با روند
فزاینده مرگ و میر ناشی از عفونت های میکروبی نظیر ویروس کرونا یا عفونت های مقاوم باکتریایی ،به
کارگیری روش های پیشگیری کارآمد جهت مقابله با این تهدیدات بیش از گذشته احساس می شود.
عفونت های میکروبی  ،به سادگی قابلیت انتقال از یک فرد به فرد دیگر را دارند و این انتقال می تواند از
طریق تماس و یا از طریق هوا رخ دهد.
متاسفانه بسیاری از راهکارهای موجود برای از بین بردن ویروس ها و باکتری های مقاوم با شکست رو به
رو شده است .به عنوان مثال ،به علت پدیده مقاومت باکتریایی بسیاری از روش های پیشگیری مانند
استفاده از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده ،اشعه فرابنفش ،اوزون و  ...کارکرد خود را برای مقابله با عفونت
های مقاوم از دست داده اند .در حوزه مقابله با ویروس ها ،به علت تبخیر مواد ضد عفونی کننده مانند
الکل ،تکرار فرایند ضد عفونی ضروری است و به علت سایز بسیار کوچک ویروس ها فیلترینگ و جداسازی
آن ها از هوا و سطوح دشوار است .بنابر این ،مقابله با بیماری های واگیر دار و عفونت های مقاوم نیازمند
استفاده از راهکاری قوی و همچنین پایدار است.
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پوشش های محافظ ضد میکروبی شریف گرافینا
در نظر بگیرید که در محیطی قرار دارید که تمامی سطوح شامل دیوارها ،سقف ،درب و پنجره ها به مقابله
با ویروس ها و سایر آلودگی های میکروبی بپردازند و محیطی پاک را برای ساکنین فراهم نمایند .به عبارتی
دیگر ،سطوح در تمامی شرایط به صورت استریل باقی مانده و عالوه بر آن در بهبود هوای محیط های بسته
نقش داشته باشند .در همچین محیطی احتمال انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگر به شدت کاهش می
یابد.
خوشبختانه با بهره گیری از فناوری های پیشرفته امکان دستیابی به این هدف امکان پذیر است .پوشش
های محافظ میکروبی ،پوشش هایی هستند که همانند مواد ضد عفونی کننده بر روی سطوح اعمال میگردند
و با اعمال فیلمی نازک و نامرئی از عامل های ضد میکروبی ،سطوح را در برابر ویروس ها ،قارچ ها و باکتری
ها در مدت زمان مشخص محافظت می نمایند .عملکرد این پوشش ها می تواند با قرار گیری در معرض
نور مرئی چندین برابر شده و قابلیت تخریب آالینده های غیر میکروبی مانند آلودگی های هوا ،بوهای
نامطبوع و ترکیبات آلی افزوده می گردد .به صورت کلی برخورد تصادفی آالینده های موجود در هوا با سطوح
پوشش داده شده منجر به از بین رفتن آن ها می شود.
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نحوه عملکرد ضد میکروبی به زبان ساده
استفاده از سطوح پر انرژی (مکانیزم اول)
ابتدا سطوح توسط سوسپانسیون پایه آب پوشش داده می شوند
مکانیزم

پس از تبخیر آب و تشکیل فیلم نازک
نامرئی ،ساختارهای پر انرژی مانند سوزن
در مقیاس های بسیار ریز بر روی سطوح
تشکیل می گردند.
با قرار گیری عوامل میکروبی بر روی
سطوح محافظ ،ساختار خارجی ویروس های
و باکتری آسیب دیده و فرایند نابودی آغاز
می گردد.
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نحوه عملکرد به زبان ساده !

معرفی فناوری برگ مصنوعی (مکانیزم دوم آالینده زدایی گرافینا)
حیات انسان نیازمند تنفس و تامین اکسیژن است و این امر روزانه توسط فرایند
فتوسنتز توسط برگ درختان انجام می شود .تجزیه آب و تبدیل آن به اکسیژن و
هیدروژن نیازمند تامین انرژی فراوان معادل با دمای سطح خورشید می باشد اما
این فرایند شیمیایی در طبیعت با جذب نور خورشید توسط ساختارهای نانومتری
موجود در برگ بدون نیاز به دمای بسیار زیاد انجام می گردد .در واقع با جذب نور
مرئی در قالب فرآیند فتوسنتز واکنش های شیمیایی مهمی انجام می گردد که
موجب ادامه حیات برای انسان ها می شود.
با الهام گیری از برگ درختان و توسعه پوشش های پیشرفته ،امکان تامین انرژی
الزم برای انجام واکنش های شیمیایی مختلف در معرض نور مرئی وجود دارد .در
واقع با استفاده از فناوری برگ مصنوعی و مهندسی مواد نیمه رسانا قابلیت
تامین انرژی الزم برای انجام اقدامات بسیار مهم مانند تصفیه آب و هوا ،از بین
بردن باکتری ها و عفونت های مقاوم ،حذف بو و فرایند استرایلیزاسیون سطوح
وجود دارد.
تهییج نوری سطوح پوشش داده شده و
آسیب رساندن به ویروس

از بین رفتن رنگدانه
متیلن بلو (آالینده
مرجع مطابق ISO
 )10678توسط کاشی
پوشش داده شده با
مواد فوتوکاتالیست
حساس به نور مرئی
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مزایای پوشش های محافظ ضد میکروبی
گرافینا

 oفناوری پیشرفته الهام گرفته شده از طبیعت
 oغیر سمی و سازگار با محیط زیست
 oآنتی ویروس و ضد عفونی مداوم سطوح
 oقابلیت استریلیزاسیون و حذف باکتری ها و قارچ ها از
سطوح در مدت زمان باال
 oقابلیت آالینده زدایی از هوا در حضور نور مرئی
 oصرفه جویی در هزینه و انرژی

نمونه اثرگذاری محصول بر سطوح آلوده

بعد از پوشش دهی

نتیجه کشت منفی
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قبل از پوشش دهی

نمونه طیف اثر محصول بر آالینده های مختلف

باکتری ها

ویروس ها

رنگدانه و آالینده ها

Streptococcus

Coronaviruses

Methylene blue

Acinetobacter

Adenoviruses

Methyl orange

Enterococcus
Pseudomonas
aeruginosa
Escherichia koli
Staphylococcus aureus
Legionella
pneumophila
Bacillus cereus
Klebsiella

Enterovirus
herpes simplex
viruses

NOx
Methylene red

influenza viruses

قارچ ها
Aspergillus
Candida
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نمونه تاییدیه ها

تاییدیه از بین بردن عفونت مقاوم سودوموناس
در سال 79
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نمونه تاییدیه ها

تاییدیه های از بین رفتن ویروس

اولین گزارش از
انستیتوپاستور در
ارتباط با عملکرد ضد
ویروس محصول.
پس از  111مرتبه
رقیق سازی ،عملکرد
حذف ویروس H1N1
باقی مانده است.
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نمونه تاییدیه ها

تاییدیه از بین رفتن ویروس ها توسط پوشش
محافظ ضد میکروبی
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نمونه تاییدیه ها
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نمونه تاییدیه های عدم سمیت
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معرفی شریف گرافینا
شریف گرافینا یک واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف است که در
زمینه تولید مواد پیشرفته با ساختارهای الهام گرفته از طبیعت فعالیت دارد .هدف این واحد حل
مشکالت زیست محیطی روز جامعه نظیر مقابله با بیماری های واگیردار ،عفونت های مقاوم
بیمارستانی و ایجاد راهکارهای تصفیه و ضد عفونی کننده هوای محیط های مختلف نظیر مراکز
مسکونی ،سازمان ها ،واحدهای صنعتی ،مدارس ،خانه های سالمندان و مراکز بهداشتی و درمانی
است.
شریف گرافینا در سال  79کار خود را در شتاب دهنده دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرده و پس از آن
در پی موفقیت مقیاس آزمایشگاهی و اثربخشی نظریات و تئوری ها تبدیل به یک واحد صنعتی
گردیده و تحت نام شرکت ابر پاک بوم شریف در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی
شریف به فعالیت خود ادامه داد و تاکنون موفق به توسعه انواع پوشش های محافظ ضد میکروبی
با قابلیت حذف ویروس ها و باکتریهای مقاوم گردیده است.
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نکات خواندنی در ارتباط با شریف گرافینا و
پوشش های محافظ ضد میکروبی

 oمحصوالت شریف گرافینا دارای کد اخالق در پژوهش از دانشگاه علوم پزشکی
ایران هستند.
 oشریف گرافینا تنها دارنده تاییدیه پوشش های ضد ویروس در کشور مطابق با
استاندارد  ISOاست.
 oدر روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در کشور ،با همکاری دانشگاه های علوم
پزشکی ایران ،کردستان ،سیستان و بلوچستان و اهواز بسیاری از بیمارستان های
کشور به فناوری مجهز گردیدند که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در حال
حاضر از آن محروم هستند.
 oبا به کارگیری پوشش های محافظ ضد میکروبی در برخی از شرکت های خصوصی
و دولتی به شدت شیوع ویروس کرونا بین کارکنان کاهش پیدا کرده است.

نمونه مراکزی که به ما اعتماد کرده اند
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