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چکیده
بر خالف سایر روشها ،برای سنتز میکروبی نانوذرات به مواد شیمیایی سمی و مضر و انرژی زیاد نیاز نیست.
میکروبها توانایی سمزدایی از فلزات سنگین را با کمک آنزیمهای کاهنده دارند و نمکهای فلزی را به نانومواد
کاهش میدهند .میکروبها همچنین سنتز نانومواد را با توزیع اندازه باریک و با پراکندگی گوناگون کمتر تسهیل
میکنند .در این پژوهش نانوذرات نقره به روش میکروبی و با استفاده از باکتری هالوموناس االنگاتا سنتز شد.
مشخصهیابی نانوذرات تهیه شده توسط آزمونهای طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ( ،)FTIRپراش اشعه
ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی ( )FESEMو طیف سنجی پراش انرژی اشعه ایکس
( )EDSبررسی شد .نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آزمونهای انجام شده شامل تجزیه و تحلیل خواص
شیمیایی ،ساختار بلوری و شناسایی فازی ،شکل ظاهری و اندازه نانوذرات و شناسایی عناصر سازنده ،سنتز نانوذرات
را تایید نمودند و میانگین انـدازه نانوذرات سنتز شده با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی
در محدودهی  40الی 50نانومتر تعیین شد .نانوذرات زیست سازگار سنتز شده با استفاده از شیمی سبز قابلیت
استفاده گسترده در زمینه های مختلف پزشکی ،داروسازی و دندانپزشکی را دارند.
واژههای کلیدی :نقره ،سنتز میکروبی ،مشخصهیابی ،نانوذرات ،هالوموناس االنگاتا.

 -1مقدمه
کلمه "نقره" از واژه آنگالساکسون " "siosulphurو نماد " "Agاز کلمه التین " "argentumگرفته شده است .یونهای
نقره و نمکهای نقره از زمان ظهور تمدن بشری برای اهداف درمانی مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند ] .[1نقره فلز انتقالی
براق با رسانایی الکتریکی و حرارتی خوبی است و بنابراین به عنوان فلز برتر برای کاربردهای درمانی در نظر گرفته میشود.
همچنین گزارش شده است که نقره نسبت به عوامل خطرناک از مزیت بیشتری برخوردار است ] .[2نانوذرات نقره
( )AgNPsدستهای از مواد صفر بعدی هستند که مورفولوژی ذاتی را با اندازه  1تا  100نانومتر نشان میدهند ] .[3نانوذرات
 -1دانشجوی دکترای حرفه ای دندانپزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
-2کارشناسی ارشد نانومواد ،مرکز تحقیقات علوم نوین دندانپزشکی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه،
ایران
 -3استادیار گروه بیماریهای دهان ،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
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نقره با روشهای مختلفی از جمله روشهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی سنتز شده است .در این میان روشهای سنتز
مبتنی بر شیمی سبز مانند روش زیستی ،به دلیل مقرون به صرفه بودن و کاهش قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی
خطرناک ،بیشتر ترجیح داده میشود .با این حال ،روش استفاده از واسطه میکروبی در هنگام جداسازی ذرات نانو از مواد
میکروبی دارای اشکال بالقوهای است ] .[4باکتریهای فراوان ،مخمرها و قارچها برای سنتز نانوذرات نقره به دو صورت درون
و خارج سلولی مورد بهره برداری قرار میگیرند ] .[5به دلیل افزایش میزان مرگ و میر توسط بیماریهای شایع باکتریایی و
ویروسی ،مقاومت ضد میکروبی به یک تهدید بزرگ تبدیل شده است .از این رو ،جهت مبارزه با پاتوژنهای کشنده و
رانگر مقاوم در برابر داروهای کنونی نیاز به درمانهای جایگزین وجود دارد .عوامل ضد باکتری غیر مرسوم مانند نقره
وی 
برای غلبه بر مقاومت پاتوژنهای مقاوم در برابر چند دارو بسیار مورد توجه هستند ] .[6،7از خواص ضد باکتریایی نقره و
نانوذرات نقره پس از کشف باکتری استفاده شده است .پس از آن ،مواد حاوی نقره برای تصفیه آب ] ،[8،9پانسمان زخم
] ،[10،11درمان عفونت چشم و بهداشت دندان استفاده میشود ] .[12در قرن بیست و یکم ،از نقره برای عفونتهای
مجاری ادراری و جریان خون مربوط به کاتتر استفاده میشد ] .[13همچنین ،نقره و نانوذرات نقره برای ایمپلنتهای قلبی
عروقی ] ،[14سیمانهای استخوانی ] ،[15رفع پوسیدگیهای دندانی ] ،[16عامل ضددیابت ] ،[17عامل ضدویروس ]،[18
استفاده شدهاند و پتانسیل ضدسرطانی نیز دارند ].[19
باکتریها به طور گستردهای برای سنتز نانوذرات فلزی و سایر نانوذرات معدنی مورد استفاده قرار گرفتهاند ] .[20در
فرآیند کاهش زیستی باکتریایی نقره ،آنزیم نیترات کاهنده نقشی اساسی در تبدیل نیترات به نیتریت دارد ] .[21در این
کاهش زیستی ،لپتون به یون نقره منتقل میشود ،زیرا نیترات به صورت خوشهای بازسازی میشود و در نتیجه سنتز
نانوذرات نقره اتفاق میافتد ] .[22عواملی مانند دما pH ،و گونههای باکتریها در مورد خواص و پایداری نانوذرات نقره
سنتز شده تاثیر گذارند .به عنوان نمونه ،باکتریهایی مانند  Arthrobacter kerguelensisو Phaeocystis antarctica
پارامترهای مختلف دمایی را ترجیح میدهند ] .[23در این مطالعه سنتز زیستی نانوذرات نقره برای نخستین بار بوسیله
باکتری هالوموناس االنگاتا انجام شد و در نهایت ،مشخصهیابی نانوذرات نهایی سنتز شده ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 -2مواد و روشها
 -2-1سنتز میکروبی نانوذرات نقره
طبق روشی که تاران و همکاران برای سنتز باکتریایی نانوذرات مس با استفاده از باکتری هالوموناس االنگاتا به کار
گرفتند ،در ابتدا محیط کشت مناسب این باکتری تهیه شد ،و در مرحلهی بعد کشت باکتری انجام شد 0/2 .گرم از گلوکز،
 3گرم  0/046،NaClگرم  0/028 ،NH4Clگرم  0/011 ،MgSO4گرم  K2HPO4و  0/0001گرم  FeSO4به  100میلی
لیتر آب مقطر که درون ارلن قرار داشت ،اضافه شد و بر روی همزن مجهز به هیتر قرار گرفت تا رنگ محلول نهایی شفاف
شود و در مرحله بعد برای استریل شدن عمل اتوکالو انجام شد .الزم به ذکر است تمامی مواد اولیه محصول شرکت مرک
بودند .پس از این مراحل ،باکتری هالوموناس االنگاتا به ارلنهای حاوی محیط کشت تلقیح شد .ارلنها  48ساعت تحت
دمای  37 ˚Cقرار گرفتند تا عمل انکوبه شدن انجام شود .در مرحلهی بعدی سلولهای باکتری توسط عملیات سانتریفیوژ
جدا شدند .این فرآیند در  5000دور بر دقیقه به مدت  15دقیقه انجام شد .در نهایت رسوب و مایع رویی از هم جدا شد و
مایع رویی بدست آمده برای سنتز نانوذرات استفاده شد .فرایندهای سوخت و ساز باکتریها پتانسیل قابل توجهی در
کاهش یونهای فلزات سنگین دارند و یکی از بهترین انتخابها برای تهیهی نانوذرات محسوب میشوند .در این آزمایش
 0/5میلیلیتر از محلول رویی کشت باکتری به  0/6میلیگرم بر میلیلیتر نیترات نقره اضافه شد و برای سنتز در شیکر با
دور  120و تحت دمای  32 ˚Cطی مدت زمان  96ساعت برای انکوباسیون ،قرار داده شد .سپس محلولهای نهایی حاوی
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نانوذرات جهت حذف ناخالصیها ابتدا از کاغذ صافی واتمن عبور داده و سپس با استفاده از فیلتر میکروبیال استریل
گردیدند ].[24

 -2-2مشخصهیابی نانوذرات نقره
برای نانوذرات نقره سنتز شده ،تجزیه و تحلیل ساختاری و خواص شیمیایی توسط طیف سنجی تبدیل فوریه مادون
قرمز ( )FTIRبا دستگاه ساخت شرکت  Thermoمدل  ،AVATARساختار بلوری و شناسایی فازی توسط آزمون پراش
اشعه ایکس ( )XRDبا دستگاه مدل  PW1730ساخت شرکت  ،PHILIPSشکل ظاهری و اندازه نانوذرات توسط
میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی ( )FESEMبا دستگاه ساخت شرکت  TESCANو در نهایت شناسایی و آنالیز
عنصری توسط آشکارساز طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس ( )EDSبا دستگاه ساخت شرکت  ،Brokerانجام شد.

 -3نتایج و بحث
طیف بدست آمده (شکل )1از طیف سنجی  FTIRمربوط به سنتز نانوذرات نقره به روش سنتز زیستی است که در
محدودهی  400 cm-1تا  4000قرار دارد .پیکهای مشاهده شده در  3413 cm-1و  1591پیک کششی پیوند مشخصه –
 OHو – C = Oهمراه با – –CONHاحتماال مربوط به پروتئین است .پیک مشاهده شده در  624 cm-1مربوط به خمش
پیوند  CH-اسیدهای آمینه در پروتئین را نشان میدهد .تجزیه و تحلیل  FTIRشواهدی از پوشش پروتئینی در نانوذرات
نقره پایدار را ارائه میدهد .این بدان معناست که پروتئینهای عصاره باکتریها ،تمایل بیشتری برای اتصال با یونهای Ag +
دارند و احتماال میتوانند به عنوان عوامل پوشش دهنده و تثبیت کننده عمل کنند و در نتیجه تجمع نانوذرات را کاهش
میدهند ] .[25پیک شدید در  1391 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی پیوند  C-Nاست .پیکهای موجود در 1117 cm-1
به دلیل اتصاالت اتر هستند و وجود ترکیبات جذب شده در سطح نانوذرات فلز نقره را نشان میدهد ] .[26پیک مربوط به
 523 cm-1ممکن است به دلیل وجود  Ag-Oیا نانوذرات نقره خالص باشد ].[27

شکل - 1طیف  FTIRنانوذرات نقره سنتز شده.
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نانوذرات سنتز شده در این روش با استفاده از الگوی پراش اشعه ایکس در شکل  2برای تأیید پودر ذرات به عنوان
نقره و دانستن اطالعات ساختاری بررسی شدند .پیکهای غیر مشخصه زیادی عالوه بر پیکهای مشخصه نقره ظاهر شدند.
این پیکها نسبت به پیکهای نقره ضعیفتر بودند .این موضوع ممکن است به دلیل ترکیبات آلی موجود در سطح نانوذرات
نقره باشد .دادههای بدست آمده برای مقادیر پیکهای نقره عبارتاند از زوایای  39/21 ،2θمربوط به صفحه (،)111
 44/46مربوط به صفحه ( 64/51 ،)200مربوط به صفحه ( )220و  77/41مربوط به صفحه ( )311از نانوذرات سنتز شده
است .همچنین ساختار بلوی نانوذرات سنتز شده ،ساختار مکعبی با وجوه مرکز پر 1تعیین شد ].[26

شکل - 2طیف  XRDنانوذرات نقره سنتز شده.

تصویر گرفته شده توسط میکروسکپ الکترونی روبشی ارائه شده در شکل  )a( 3چگالی زیادی از نانوذرات نقره که
توسط باکتری سنتز شده بود را نشان داد .شکل این نانوذرات نسبتا کروی بود و همچنین نانوذرات تکی که به هم چسبیده
بودند ،نانوذرات بزرگتری را نشان دادند .دلیل این تجمع این است که سطح نانوذرات توسط مقادیر کمی از عوامل زیستی
پوشش داده شدهاند که نتایج آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز را تایید کرد .همانطور که تصویر میکروسکپ
الکترونی روبشی و نمودار هیستوگرام توزیع اندازه این نانوذرات شکل  )b( 3-3نشان داد ،محدوده قطر اندازهی این نانوذرات
بین  10تا  80نانومتر متغیر است و بیشترین فراوانی مربوط به ذرات با اندازه  45نانومتر بود.

Face Centered Cubic
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)(a

شکل (a) - 3تصویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )bنمودار هیستوگرام توزیع اندازه نانوذرات
نقره سنتز شده.

تجزیه و تحلیل آنالیز اشعه ایکس (( )EDSشکل )4وجود عناصر تشکیل دهنده نانوذرات سنتز شده را نشان داد .این
عناصر شامل مقادیر نقره با شدت پیک باال ،نیتروژن و کربن با شدت پیک پایین بود که شدت پیک باالی مربوط به عنصر
نقره ،سنتز این نانوذرات را نشان داد.
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cps/eV ˟ 0.0001
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شکل - 4الگوی طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس ( )EDSنانوذرات نقره سنتز شده.

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش ،روش سنتز میکروبی که روشی دوستار محیط زیست و مبتنب یر شیمی سبز است،
برای سنتز نانوذرات نقره به کار گرفته شد .بدین منظور از محلول نیترات نقره و گونهی باکتریایی
هالوموناس االنگاتا برای سنتز نانوذرات استفاده شد که انتخاب این باکتری برای نخستین بار در این مطالعه
صورت گرفت .بررسی نانوذرات سنتز شده با استفاده از آزمونهای طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
( ،)FTIRپراش اشعه ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی ( ،)FESEMطیف سنجی
پراش انرژی پرتو ایکس ( ،)EDSانجام شد .نتایج بدست آمده از آنالیزها و آزمونهای انجام شده ،سنتز
نانوذرات نقره با مشخصات ساختاری و خواص مناسب را تایید نمودند .همچنین محدودهی انـدازه نانوذرات
سنتز شده بین  10تا  80نانومتر تعیین شد .با توجه به خصوصیات مطلوب نانوذرات زیست سازگار سنتز شده
با استفاده از شیمی سبز میتوان از آنها در زمینه های مختلف پزشکی ،داروسازی و دندانپزشکی بهره جست.

تشکر و قدردانی
این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به شماره  990309میباشد.
نویسندگان مقاله برخود الزام میدانند که از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تقدیر و تشکر نمایند.
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