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تاریخ دریافت95/8/22 :

چکیده

امروزه روش های سنتز زیستی نانوذرات به علت عدم استفاده از مواد سمی و زیست سازگاری ذرات تولیدی مورد توجه محققین قرار
گرفته است .در این تحقیق سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاه زیتون ( )Olea Europaeaو اصالح شیمیایی آن
بوسیله اسیدآمینه سیستئین مورد بررسی قرار گرفت .نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ زیتون به عنوان عامل کاهنده در مجاورت
نیترات نقره سنتز شدند .تولید این نانوذرات با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری ماوراءبنفش مرئی بررسی گردید .اندازه و شکل
نانوذرات تولید شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMتعیین شد .سپس اصال ح شیمیایی نانو ذرات به منظور افزایش
زیست سازگاری انجام شد .با استفاده از طیف سنج مادون قرمز ( )FT-IRو تست آنالیز عنصری( )CHNاتصال اسیدآمینه سیستئین
به سطح نانوذره بررسی گردید .مطالعات اسپکتروفتومتری ماوراءبنفش مرئی ماکزیمم پیک جذبی در  430نانومتر را که مربوط به
نانوذرات نقره می باشد ،نشان داد .تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ذراتی کروی با اندازه ی در حدود  10تا  50نانومتر را نشان
داد .اتصال اسید آمینه سیستئین به سطح ذرات با استفاده از طیف سنج مادون قرمز تأیید شد .تست آنالیز عنصری نانوذرات اصالح
شده ،وجود گ روه های کربن و هیدروژن و نیتروژن موجود در اسید آمینه را تایید کرد .نانوذره نقره به روش زیستی و بدون استفاده
از هرگونه مواد شیمیایی مضر توسط عصاره برگ زیتون تولید شد و سطح این ذرات توسط اسید آمینه سیستئین به عنوان تثبیت
کننده فعالیت زیستی مورد اصالح قرار گرفت.

کلید واژه ها :نانوذرات نقره ،سنتز سبز ،سیستئین ،اصالح سطحی
مقدمه

فناوری نانو ،واژه ای است کلی که به تمام فناوری های
پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو دارای ابعادی در حدود
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تاریخ پذیرش95/10/3 :

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

محل انجام تحقیق :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران

صفائی جوان و همکاران

 1تا  100نانومتر گفته می شود .گسترش فناوری نانو در سطح
جهانی و استفاده روز افزون از تولیدات حاصل از این فناوری،
با توجه به کاربردهای فراوان نانومواد در کاهش عفونت
میکروبی پوست و زخم های سوختگی ،همچنین برای
جلوگیری از تجمع باکتری ها بر سطح ابزار مختلف مثل
پروتزها ،همواره مورد توجه دانشمندان این علم قرار گرفته
است ( .)1نانو ذرات به طور کامل ویژگی های جدید مبتنی
بر مشخصات مانند اندازه ،پراکندگی  ،فاز و ...را در مقایسه با
اندازه های بزرگ همین ذرات از خود نشان می دهند .نانوذرات
فلزی در چند سال اخیر به دلیل ویژگی های منحصر به فرد
و کاربردهای بسیار زیاد در عرصه های مختلف از جمله
کاتالیزورها ،اپتوالکترونیک ،نشانگرهای بیولوژیک و
کاربردهای دارویی و پزشکی توجه طیف وسیعی از دانشمندان
را به خود جلب کرده اند ( .)2،3بیشترین روش تولید نانوذرات
نقره ،روش های شیمیایی و فیزیکی هستند که این روش ها
پرهزینه بوده و همچین باعث جذب مواد سمی بر سطح
نانوذرات می شوند .از معایب دیگر این روش ها می توان به
تولید کم نانوذرات ،اتالف انرژی زیاد و جداسازی مشکل آن
اشاره نمود .برای رفع این مشکل ها روش های بیولوژیکی
جایگزین شده اند .متداول ترین سیستم های بیولوژیکی مورد
استفاده شامل قارچ ها ،باکتری ها و عصاره های گیاهی می
باشند ( .)4در تولید نانوذرات با روش های سبز نیازی به
استفاده از دما و فشار باال و همچنین ترکیبات شیمیایی سمی
نیست .هم چنین استفاده از عصاره گیاهان در بیوسنتز
نانوذرات نقره نسبت به سایر روش های زیستی بسیار ساده تر
و مقرون به صرفه ترمی باشد ( .)5،6تاکنون با استفاده از
عصاره های گیاهان متفاوتی از جمله Coriandrum ،Carob
 Catharanthus roseous ،sativumنانوذرات نقره سنتز شده
است ( .)6،7تغییرات در سطوح نانوذرات به منظور ایجاد ثبات
در پراکندگی ،بهبود عملکرد زیست پزشکی ،افزایش زیست
سازگاری ،تعامل اختصاصی گیرنده  -لیگاند و تغییرات منظم
 ،pHهمچنین به منظور اصالح بار الکتریکی سطح این ذرات
به کار گرفته می شود ( .)8هدف در این پژوهش استفاده از
برگ های خشک شده ی گیاه دارویی زیتون به عنوان عامل
احیا کننده برای سنتز نانوذرات و اصالح ساختار سطح این
نانوذرات بوسیله اسید آمینه سیستئین می باشد.

مواد و روش ها

مواد استفاده شده در این تحقیق شامل برگ های گیاه
زیتون می باشد که از ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار جمع-
آوری شد .هم چنین نیترات نقره و اسید آمینه سیستئین
ساخت شرکت مرک آلمان تهیه شد .در ساخت کلیه محلول
ها از آب مقطر دوبار تقطیر استفاده شده است .تجهیزات
استفاده شده در این پژوهش نیز شامل دستگاه اسپکتوفتومتر
 UV Visibleمدل  ،Cary 300میکروسکوپ الکترونی عبوری
مدل ،Philip, EM 2008 Manufacture Specification
دستگاه طیف سنج مادون قرمز مدل thermo nicolet nexus
 870و دستگاه  CHN Analyzerمدل EURO EA 3000
میباشد.
تهیه عصاره از برگ زیتون

برای تهیه عصاره در ابتدا برگ های گیاه کامال شستشو
داده شد و در دمای محیط در یک مکان تاریک قرار داده شد
تا به خوبی خشک شوند .در مرحله بعد از برگ های خشک و
پودر شده ی گیاه ،عصاره تهیه گردید .برای این کار یک گرم
از پودر گیاه را در یک ارلن مایر ریخته و توسط آب مقطر به
حجم  50میلی لیتر رسانده و سپس محلول حاصل به مدت
 20دقیقه در دمای  100درجه سانتی گراد جوشانده شد.
عصاره ی بدست آمده پس از خنک شدن توسط کاغذ صافی
واتمن شماره  1و فیلتر های  0/45میکرومتری فیلتر گردید
و برای استفاده های بعدی در یخچال در دمای  4درجه
سانتیگراد قرار گرفت.
سنتز نانو ذرات نقره

در مرحله سنتز  80میلی لیتر محلول یک موالر نیترات
نقره تهیه شد و به  20میلی لیتر از عصاره برگ گیاه زیتون
افزوده شد و به مدت  24ساعت در شرایط تاریکی بر روی
شیکر قرار داده شد .به منظور جداسازی نانوذرات نقره ،محلول
حاصل به مدت  15دقیقه و با سرعت  14000دور بر دقیقه
سانترفیوژ شد و به منظور حذف باقی مانده عصاره ،نانوذرات
 2بار با آب مقطر شستشو داده و سانتریفوژ شد .رسوب به
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دست آمده در دمای اتاق خشک گردید و در شیشه در بسته
برای مراحل بعدی کار نگهداری شد ).(9

و با سرعت  14000دور بر دقیقه توسط سانتریفیوژ جداسازی
شد و به منظور خشک شدن ،به مدت یک شبانه روز در دمای
محیط قرار داده شد.

بررسی توسط طیف سنجی UV-VIS

نانوذرات نقره

بررسی نانو ذرات تولید شده

بررسی و تأیید اتصال اسید آمینه سیستئین به

مشاهده و بررسی تغییر رنگ محلول از زرد کم رنگ به
قهوه ای تیره تا سیاه نشان دهنده ی تولید نانو ذرات نقره بوده
است .سپس جهت اطمینان از تولید این ذرات ،از دستگاه
اسپکتوفتومتر  UV Visibleدر دمای محیط استفاده شد.
میزان جذب نمونه در محدوده طول موج  350تا  700نانومتر
اسکن گردید .محلول نمونه در آب مقطر رقیق شد و شاهد
نیز آب مقطر بود.

-

آنالیز عنصری :CHNدر این مرحله  0/1گرم

جذب سیستئین و نانوجاذب تولید شده با استفاده
از  FT-IRمورد بررسی قرار گرفت.
نمونه نانوجاذب آماده شد و برای اندازه گیری مقدار
کربن و هیدروژن مورد آزمایش قرار گرفت .تست
 CHNانجام گردید.

جهت تعیین اندازه و بررسی مورفولوژی سطح نانوذرات
از TEMاستفاده گردید .برای تهیهی محلول کلوئیدی
نانوذرات نقره از اتانول خالص به عنوان حالل استفاده شد و
سپس بر روی گرید های مخصوص دستگاه قطره گذاری
گردید و پس از خشک شدن ،گریدها برای عکس برداری در
ستون میکروسکوپ الکترونی عبوری قرار داده شد و با استفاده
از عدسی های چشمی دستگاه مورد بررسی قرار گرفت و
عکس ها تهیه شد.

مشاهده تغییر رنگ محلول

تغییر رنگ محلول عصاره پس از افزودن نیترات نقره از
زرد به قهوه ای تیره مشاهده شد که این تغییر رنگ نشان
دهنده تولید نانوذرات نقره بود (شکل .)1
طیف سنجی UV-VIS

نتایج حاصل از سنجش چگالی نوری با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتری در محدوده طول موج 300-700
نانومتر ،حداکثر پیک جذبی در طول موج  430نانومتر را نشان
داد که نتیجه ی وجود نانوذرات نقره است (شکل.)2

اصالح ساختار سطحی

جهت اصالح ساختار سطحی نانوذرات ،اسید آمینه ی
سیستئین به عنوان لیگاند مناسب انتخاب شد .این اسید آمینه
از شرکت مرک آلمان تهیه و سپس محلول  0/5درصد آن با
استفاده از آب دوبار تقطیر تهیه گردید 20 .سی سی محلول
سیستئین با  0/01گرم نانو ذره نقره ترکیب و به مدت  2ساعت
در مکان تاریک و بر روی شیکر با سرعت  90دور در دقیقه
قرار داده شد .سپس نانوجاذب تولید شده ،به مدت  20دقیقه

میکروسکوپ الکترونی عبوری

برای این مرحله محلول کلوئیدی از نانوذرات تهیه شد و
توسط دستگاه  TEMعکس برداری انجام شد .تصاویر نشان
داد ذرات کروی با اندازه ای در محدوده  10تا  50نانومتر بود
(شکل .)3
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نتایج
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بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری

-

بررسی توسط طیف سنجی  :FT-IRنمودار

صفائی جوان و همکاران

شکل  - 1تغییر رنگ محلول واکنش قبل از تولید شدن نانوذرات نقره (الف) و پس از 24ساعت و تولید شدن نانوذرات نقره (ب).

شکل  - 2طیف جذبی حاصل از دستگاه اسپکتروفتومتری ماوراءبنفش مرئی در محدوده  300تا  700نانومتر که پیک جذبی مربوط به نانوذرات
نقره تولید شده در  430نانومتر مشاهده می شود.

شکل  - 3تصویر نانوذرات نقره حاصل از میکروسکوپ الکترونی عبوری.

طیف سنجی مادون قرمز

پیک مشاهده شده در 1581 cm-1مربوط به  ،NHپیک
مشاهده شده در  2548 cm-1مربوط به  ،SHپیک مشاهده
شده در 1484 cm-1مربوط به  CH2و پیک مشاهده شده در
 3508 cm-1مربوط به  OHمی باشد .پیک ها تایید کننده
ساختار و گروه های عاملی این اسید آمینه هستند .بررسی
طیف حاصل از نانوذرات اصالح شده ،ناپدید شدن پیک موجود

با مقایسه طیف حاصل از اسید آمینه سیستئین با طیف
نانوذرات اصالح شده ،این اتصال به سطح نانوذرات مورد تایید
قرار گرفت (شکل .)4در طیف حاصل از سیستئین پیک
مشاهده شده در  cm-1 1125مربوط به گروه عاملی  ،C-Oپیک
مشاهده شده در  cm-1 1335مربوط به گروه عاملی ،COO
12
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آنالیز عنصری

در 2584 cm-1در طیف اسید آمینه را نشان می دهد .پیک
در  3436 cm-1مربوط به گروه های  OHو پیک در 1637
مربوط به ارتعاش کششی گروه های کربوکسیل می باشد.

جهت انجام این تست  0/1گرم نانوجاذب اصالح شده
استفاده شد و جرم کربن ،نیتروژن و هیدروژن اندازه گیری
گردید .نتایج در جدول  1نشان داده شده است.
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شکل - 4نتایج حاصل از طیف سنجی مادون قرمز .طیف حاصل از اسید آمینه سیستئین به تنهایی (الف) و طیف حاصل از نانوذرات نقره اصالح
شده توسط این اسید آمینه (ب).
جدول ) 1نتایج تست آنالیز عنصری.

کربن٪

هیدروژن٪

نیتروژن

8/34

0/97

0/99

بحث

قرن بیستم به شدت مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
اساس سنتز نانوذرات در این روش احیای یون های نقره توسط
عصاره گیاهی و در واقع خنثی شدن بار الکتریکی است (.)7

روش تولید زیستی نانوذرات یکی از راه های جدید ،کم
هزینه وکم خطر برای تولید نانوذرات می باشد که از دهه 90
13
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متصل شد .اسید آمینه سیستئین به دلیل وجود گروه عاملی
تیول در ساختار آن ،توانایی اتصال به نانوذرات فلزی را بدون
نیاز به حضور عوامل شیمیایی دارد و به عالوه به دلیل وجود
گروه های هیدروکسیل و آمین سبب افزایش توان جذب
نانوذره طراحی شده می گردد .هم چنین این اسید آمینه
موجب افزایش زیست سازگاری نانوجاذب طراحی شده می
گردد (.)14
مطالعه طیف حاصل از  FTIRنانوذرات اصالح شده و
مقایسه آن با طیف حاصل از اسید آمینه سیستئین نشان می
دهد که پیک مربوط به پیوند ارتعاشی گروه های تیول که در
 2584 cm-1مشاهده می شد در طیف حاصل از نانوذرات
ناپدید شده است .این اتفاق دلیل محکم برای اثبات اتصال
این اسید آمینه به نانوذرات نقره از طریق پیوند تیولی می
باشد .هم چنین اتصال سیستئین به نانوذرات از طریق گروه
های اسیدی سطح نانوذرات با گروه کربوکسیل سیستئین
انجام می گردد که توسط پیک مشاهده شده در1637 cm-1
که مربوط به ارتعاش کششی گروه کربوکسیل در اسید آمینه
می باشد ،تایید می گردد .این اتصال از نوع پیوند هیدروژنی
می باشد .نتایج حاصل از پژوهش  Mandalو همکاران در سال
 2001و  Gondikasو همکاران در سال  2012نشان دهنده
ی این مسئله بود که اسید آمینه هایی که در نزدیکی نانوذرات
کلوییدی واقع شده اند بوسیله پیوند هیدروژنی بین سیستین
و نانوذرات منجر به تجمع این ذرات می شوند (.)15،16
 Vorgasseو همکاران در سال  ،2009نانوذرات را بوسیله
اسید آمینه سیستئین پوشش دادند و سپس بوسیله طیف
سنجی مادون قرمز طیف جذبی اسید آمینه سیستئین و
نانوجاذب سیتئین – نانونقره را بررسی کردند .در نتایج آنها
طیف جذبی اسید آمینه در 1606 cm-1و 1392 cm-1باند
مربوط به  cooنشان داد و هم چنین پیک در1525 cm-1
مربوط به گروه  .N-Hو در 2552 cm-1مربوط به  SHدیده
شد.
برای تایید بیشتر اتصال نانوذرات به سیستین تست آنالیز
عنصری  CHNانجام شد .نتایج حاکی از وجود کربن ،هیدروژن
و نیتروژن در نمونه بود ،درحالی که نانوذرات نقره به تنهایی
فاقد این عناصر هستند.

در این مطالعه این فرایند طی مدت  24ساعت و در دمای
اتاق تکمیل گردید که نشان دهنده ی سرعت باال و بی نیازی
این روش به استفاده از دما و فشار باال و همچنین ترکیات
شیمیایی جهت تشکیل نانوذرات نقره می باشد .پس از ترکیب
عصاره گیاه با محلول آبی نیترات نقره ،محلول حاصل پس از
 3ساعت شروع به تغییر رنگ می کند که نشان دهنده
تغییرات شیمیایی در محلول بوده و این تغییر رنگ پس از
یک شبانه روز قابل توجه است .تغییر رنگ به عوامل زمان و
غلظت اولیه عصاره و محلول آبی نیترات نقره بستگی دارد.
تغییرات رنگی مشاهده شده حین واکنش عصاره با محلول
نیترات نقره ،که خود اولین گواه سنتز نانوذرات نقره می باشند
با نتایج آزمایش Krishna rajو همکاران در سال  2010و هم
چنین  Tessierو همکاران در سال  2000مشابهت داشت
(.)10،11
برای بررسی طیف جذبی محلول ها ،پس از  24ساعت
از شروع واکنش ،نمونه ها با دستگاه اسپکتروفتومتری مورد
بررسی قرار گرفتند .با بررسی پیک بدست آمده و مقایسه آن
با تحقیقات پیشین صورت گرفته ،سنتز نانوذرات نقره با
استفاده از عصاره برگ زیتون توسط این روش مورد تأیید قرار
گرفت .طیف بدست آمده در طول موج  430نانومتر دارای
جذب بیشینه بود که با نتایج حاصل از پژوهش
 Ponaralselvanو همکاران در سال  2011و  Ahmadو
همکاران در سال  2012مشابهت داشت (.)12،13
در ادامه جهت بررسی شکل و اندازه نانوذرات تولیدی از
میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد .این تصاویر ذراتی
کامال کروی با اندازه ی حدود  10تا  50نانومتر را نشان داد
که با نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده مطابقت دارد.
 Awwadو همکاران در سال  2012توسط عصاره گیاه Carob
 Sathyvathi ،و همکاران در سال  2010توسط عصاره
 Coriandrum sativumو  Ponaralselvanو همکاران در سال
 2011توسط عصاره  Catharanthus roseousو  Ahmadو
همکاران در سال  2012توسط عصاره گیاه Ananas
 comosusموفق به تولید نانو ذراتی با اندازه های به ترتیب
 55-35 ،75-8 ،5-40و  5-35نانومتر شدند (.)6،7،12،13
در مرحله ی بعد برای اصالح سطحی نانو ذرات ،اسید
آمینه سیستئین به عنوان لیگاند اصالحی به نانوذرات نقره
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 در واقع در این پژوهش از اسید آمینه.پزشکی می شود
سیستئین به عنوان تثبیت کننده فعالیت زیستی نانوذرات
.)19( نقره استفاده شده است
با توجه به مطالعات فوق می توان نتیجه گرفت گیاه
زیتون به علت کشت بومی و خواص باالی دارویی می تواند به
عنوان گزینه ای مناسب در تولید نانوذرات به روش زیستی
 هم چنین اصالح ساختار سطحی نانوذرات نقره.مطرح باشد
توسط اسید آمینه سیستئین انجام پذیر می باشد و این ذرات
را گزینه های مناسب تری جهت استفاده در صنایع مرتبط با
.سالمت انسان مانند بهداشت و درمان می گرداند

در این پژوهش نانوذره نقره با روش زیستی دوست دار طبیعت
.و بدون استفاده از هرگونه مواد شیمیایی مضر تولید شد
استفاده از پتانسیل عظیم طبیعت می تواند در تولید نانوذرات
، در ضمن.نقره بدون آسیب به محیط زیست کمک نماید
نانوذرات نقره تولید شده به روش زیستی در مقایسه با روش
شیمیایی پایداری بیشتری دارند و گیاهان دارویی بسیار قابل
 قارچ و مخمر برای تولید نانوذرات است،اعتماد تر از باکتری
 دامنه نانوذرات تولید شده به روش زیستی در این.)16(
 مواد در این محدوده، نانومتر است50 پژوهش در حدود زیر
دارای خواص شیمیایی و فیزیکی خاص بوده و کاربرد فراوان
 مطالعات نشان.)17( در زمینه های دارویی و پزشکی دارد
 نانومتر دارای خواص14 داده نانو ذراتی با اندازه ی
ضدباکتریایی هستند که این نانوذرات تولید شده باالترین
فعالیت ضد میکروبی را بر علیه باکتری های انسانی از خود
 عمر مفید نانوذره بدون عامل محافظت.)18( نشان می دهند
کننده سطحی موجب محدودیت استفاده از آن در حوزه
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.این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است
نویسندگان از کلیه پرسنل آزمایشگاه بیوتکنولوژی در
ساختمان آزمایشگاهی رازی دانشگاه علوم تحقیقات تشکر
.ویژه دارند
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