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چکیده

نانوذرات نقره بهدلیل خواص شیمیایی و فیزیکی ویژه و نیز خاصیت ضدعفونیکنندگی ،کاربردهای
وسیعی در مصارف پزشکی ،دارویی ،درمان عفونتهای باکتریایی ،الکترونیکی ،نوری و غیره ایفا میکنند.
بنابراین سنتز این نانو ذرات دارای اهمیت زیادی میباشد .در این مقاله به پیشرفتهای گذشته در سنتز،
کاربردها و اثر ضدباکتریایی نانو ذرات نقره پرداخته شده است .با توجه به هزینهی باالی سنتز شیمیایی
نانوذرات نقره و همچنین ایجاد مالحظات جدی برای سالمت انسان و محیط زیست ،بررسی بیوسنتز این
نانوذرات ،دارای اهمیت بسزایی است .پژوهشها نشان میدهند که روش سبز سنتز نانوذرات ،بهدلیل وجود
عوامل احیاء و پایدارکننده در عصاره گیاه و در مقایسه با این عوامل در روشهای شیمیایی ،بهطور
قابلمالحظهای از سمیت کمتری برخوردار است.
واژههای کلیدی :نانوذرات نقره ،سنتز ،روش شیمیایی ،روش سبز ،اثرهای ضد باکتری.
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فناااوری نااانو شاااخهای از علاام مااواد بااا

مواد بدون سمیت پیش برود .بنابراین ،بهمنظور به

باا

حداقل رسااندن اساتفاده از محصاوالت نااامن و

بعد در محادوده ناانومتر  1تاا 100

حداکثر بهاره وری از فرآینادهای شایمیایی ،بایاد

نااانومترا ارا ااه ماایدهااد کااه بااهعنااوان یکاای از

اصو ،اساسی شیمی سبز اتخاذ شود .بنابراین ،هر

فناوریهای کلیدی آیناده شاناخته مایشاود [.]1

مسیر مصنوعی یا فرآیند شیمیایی باید باا اساتفاده

نانومواد در بسیاری از بخشهای مختلف زنادگی

از حال،های محایطزیسات خاوشخایم و ماواد

انسااان ،مااورد اسااتفاده قرارگرفتااه و ماایتواننااد

شیمیایی غیر سمی این اصو ،را برآورده کناد [,2

راهحاالهااایی باارای چااالشهااای فناورانااه و

.]4

ویژگیهای ساختاری بین اتمها و ماواد بالا
حداقل ی

زیست محیطی فراهم نمایند [ .]2این مواد با توجه

داروهااای عصاار جدیااد ،نااانوذرات پلیمرهااا،

به اندازه ذراتشان ،دارای خواص منحصر برفاردی

فلزات و یاا سارامی هاا هساتند کاه مایتوانناد

هستند کاه در زمیناه هاای مختلاف علاو مانناد

شرایطی مانند مبارزه با سرطان و مبارزه با عوامال

پزشکی ،مهندسی و فناوری ازجمله الکترونیا ،

بیماریزا انسان ،مانند باکتریها را ایجاد کنند [.]5

سنجش زیسات محیطای ،طیاف سانجی راماان از

در میان نانوذرات فلازی مختلاف ،ازجملاه طاال،

سطح باکتری ،عامل ضادباکتریا ،،تحویال دارو و

پالتین ،نقره و پاالدیم ،ناانوذرات نقاره باه دلیال

تصفیه آبا استفاده میشوند [ .]3کاربرد نانو مواد

افزایش طیف گستردهی ضدباکتری خود ،بهعنوان

در پزشااکی ،بااهویااژه در تحویاال دارو ،در دهااه

شااای تاارین عاماال ضاادباکتری بااا ماادت اثاار

گذشته افزایش یافته است .با این حا ،برخی ناانو

ضدعفونیکنناده طاوالنی شاناخته شاده اسات و

مواد اثرهای مضاری دارناد کاه مهامتارین آنهاا

کاربردهای وسیعی در طب سنتی و ماواد غاذایی

مسمومیت انسان و حیوانها است .بهعنوان مثاا،،

پیدا کارده اسات [ .]6 ,5نقاره باهعناوان یکای از

نانوذرات اکسید روی باه عناوان یا

فلزات نجیب با سازگاری باالست و بهعنوان یا

اخاتال ،در

عملکرد کبدی و سمیت نانو نقره در جنین مااهی

آنتایبیوتیا

گورخر شناخته می شوند .باه عاالوه ایان سامیت

به منظاور بهباود زخام اساتفاده مای شاود [.]7 ,1

میتواند بهطاور مساتقیم بار ساالمت انساان نیاز

نانوذرات نقره توجاه بسایاری از پژوهشاگران را

آسیب برساند که بر روی تولیدمثل و تکامل جنین

باارای کاربردهااای عااالی آن در فوتونیاا هااا،

تاااثیر منفاای دارد .ایاان عواماال باعاات شااده تااا

میکروالکترونیااا  ،لیتاااوگرافی باااهویاااژه در
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مقدمه

پژوهش ها در جهت توسعه روش های تولید ناانو

"فرخی و همکاران ،نانوذرات نقره :بررسی روشهای سنتز شیمیایی و زیستی "...

این رویکردها،

[ .]8از طرفی این نانوذرات باه طاور نسابی ارزان

ما روند پردازش سنتز نانوذرات نقره شایمی سابز

قیمت دارای فعالیت بسایار زیااد در برابار طیاف

را همراه روش های شیمیایی به بررسی و مقایساه

گسترده ای از میکروبها و انگلها هساتند و نیاز

پاارداختیم .درنهایاات ،فعالیاات ضااد میکروباای

سمیت پایینتری برای سلو،های انسان نسبت باه

نانوذرات نقره باهطاور خالصاه موردبحات قارار

سااایر فلاازات ساانگین زیسااتکااش دارنااد [.]9

میگیرد .بنابراین ،بررسی حاضر باهدف شرححا،

چسبندگی نانوذرات نقره به سطح باکتریها باعت

گذشته در سنتز ،اصالح و کاربردهای عملی ناانو

تغییاار خااواص غشااا ی ،تخریااب مولکااو،هااای

ذرات نقره ضد باکتری انجا شده است.

لیپوپلی ساکارید ،جما آوری در داخال غشااء باا

در تالشهای جهانی برای کااهش زبالاههاای

تشکیل چالهها و تغییر نفوذپذیری غشااء و نفاوذ

خطرنااا تولیدشااده ،شاایمی ساابز و فرآیناادهای

در داخل سلو،های باکتریایی میشود [.]10

شیمیایی به تدریج با پیشرفتهای مدرن در علم و

بهطور مرسو نانو مواد با استفاده از روشهای

صنعت ادغا می شاوند [ .]2روشهاای شایمیایی

شیمیایی یا فیزیکی که شامل فرآیند سال ،میسال،

به دلیل مالحظات زیاد ،کمترین استفاده را دارناد.

رسوب شایمیایی ،روش هیادروترما ،،پیرولیاز و

به تازگی ،بیوسنتز با کم

مواد بیولوژیکی جدید،

رسوب بخار شیمیایی است ،سنتز میشاوند [.]11

غیرسمی ،سازگار با محیطزیست و مناسب مانناد

بااهطااورکلی ،نااانوذرات فلاازی را ماایتااوان بااا

قارچها ،باکتریها ،بیومولکاو،هاا و عصاارههاای

روش های فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی تهیاه و

گیاااهی موردبررساای قرارگرفتااه اساات .تاااکنون

پایدار کارد .رویکردهاای شایمیایی مانناد احیااء

مطالعات زیادی درباره سنتز و کاربرد بیولاوژیکی

شیمیایی ،تجزیه و تحلیالهاای الکتروشایمیایی و

نانوذرات منتشرشده است .در ساا 2007 ،ناایر و

احیاء فتوشیمیایی بهطور گستردهای مورد اساتفاده

الورنسین مقالهای منتشر کردند که به بررسی سنتز

قرار گرفتهاند که میتوانند مالحظات زیادی را باه

و کاااربرد بیولااوژیکی نااانوذرات نقااره درزمینااه

همراه داشته باشند .سانتز سابز ناانوذرات فلازی

مقاومت میکروبی و بهبود زخم پرداختند .میرانیان

شامل سه مرحله اصلی ازجمله  -1انتخاب محیط

و همکاااران کاااربرد نااانوذرات ضااد باااکتری را

حال -2 ،،انتخاب عامل احیاءکننده زیستمحیطی

بررساای کردنااد کااه در آن پاایشبیناای آینااده

و  -3انتخاااب مااواد غیرساامی باارای پایااداری

نانوتکنولوژی در لاواز آرایشای را شارح دادناد،

دیادگاههاای

درحالی که محمودی و همکاران نقش ناانو ذرات

نانوذرات نقره است کاه بار اساا
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دستگاه های پزشکی ضد باکتری جلب کرده است

شیمی سبز می باشد [ .]12براسا

"مجله ایمنی زیستی ،دوره  ،11شماره  ،2تابستان "1397

حذف باکتریهای گر مثبت و منفای و همچناین

مختلف کاه فعالیاتهاای ضاد بااکتری را نشاان

ویرو

می دهند ،مورد بحت قراردادند [ .]1قوامی ناژاد و

ایدز دارند [.]14

عاملدار شده با نانوذرات نقره را گزارش کردناد.

پوشش ،پراکندگی و یا کامپوزیات هاای مختلاف

نتایج ،خاواص ضادباکتری و زیسات ساازگاری

استفاده میشود .سنتز ایان ناانوذرات از دو روش

خوب را نشان میدهد و نانو الیاف دیسپر

اساسی «باال باه پاایین» و «پاایین باه بااال» انجاا

شده

می پذیرد شکل 1ا .اصطالح باال به پایین به سنتز

با نقره ،دارای پتانسایل بااالیی بارای اساتفاده در

نانوساختارها از بال

برنامههای کاربردی بهبود زخم هستند [.]9

باه وسایله فرآیناد فیزیکای

اشاااره دارد .رویکاارد پااایین بااه باااال بااه تشااکیل

رویکردهایی برای سنتز نانو ذرات نقره

نااانوذرات از اتاامهااای تشااکیل دهنااده توسااط

مطالعات نشان دادهاند که اندازه ،مورفولاوژی،

فرآیناادهای شاایمیاییا اشاااره ماایکنااد [.]15

پایداری و خواص شیمیایی و فیزیکیا نانوذرات

روش های فیزیکی این مزیت را دارد که میتوانند

فلزی تاثرپذیر از شارایط آزمایشاگاهی ،ساینتی

مقادیر زیادی از نانو ذرات را تولیاد کنناد ،اماا از

تعامل یاونهاای فلازی باا عوامال احیاءکنناده و

عاد توانااایی کنتاار ،کاماال توزیا اناادازه ذرات

فرآیندهای جذب سطحی عامل پایدار شاده ناانو

برخوردار هستند .از سوی دیگر ،نشان داده شاده

روش

است که روشهای سنتز شیمیایی کلو یادی قاادر

سنتز برای کنتر ،این ویژگیهاا باه زمیناه اصالی

بااه ساانتز نااانو ذرات یکنواخاات بااا اناادازه ذرات

موردعالقه پژوهشاگران تبادیل شاده اسات [.]2

موردنظر است [ .]16روشهای متعادد فیزیکای و

نقره < 10ناانومترا

شیمیایی برای تولیاد و پایاداری ناانوذرات نقاره

نقااره /باااکتریهااا و بهاارهوری

گزارش شده است که منجر به شکلها ،اندازهها و

باکتریایی را افزایش دهد .بنابراین ،نانوذرات نقاره

خواص سطحی متفاوت محصوالت میشوند [,11

و بادون تجما باین ذرات در

 .]17روش فیزیکی ،اتمیزاسیون یاا فشاردهساازی

بسیاری از کاربردها ترجیح داده می شاود [.]13 ,6

[ ]18و بیشترین روش های شیمیایی ازجمله احیاء

محلو،های ناانو نقاره سانتز شاده بسایار پایادار

شیمیایی با استفاده از انواع عوامال احیااء دهناده

هستند و اثرهای ضدمیکروبی زیاادی نسابت باه

آلاای و غیاار آلاای ازجملااه هیاادروژن ،ساایترات،

سااایر محلااو،هااای ضاادمیکروبی و ضاادعفونی،

آسااااکوربات و بوروهیدریااااد [ ،]19احیاااااء

ذرات فلزی میباشد .ازاینرو طراحی یا

دیسپر

زیاد ذرات کوچ

ماایتوانااد تمااا
با انادازه کوچا
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همکاران اولین سنتز جدید نانو الیاف الکتروریسی

فرآیندهای سنتز مختلفی برای تولید نانوذرات،

"فرخی و همکاران ،نانوذرات نقره :بررسی روشهای سنتز شیمیایی و زیستی "...

تحلیل های الکتروشیمیایی و رادیاو لیاز ،باه طاور

معمو ،گرانقیمت هستند [ .]19 ,13 ,11باا توجاه

گسترده ای برای سنتز نانو ذرات نقارهای اساتفاده

بااه پیشاارفت سااری اسااتفاده از نااانو مااواد در

میشود که در میان آنها ،احیاء شیمیایی یونهاای

زمینههای مختلف ،نیاز رو باه رشاد بارای ایجااد

عاماال حفااایتی ،بااهدلیاال

روشهای پا  ،غیار سامی ،سااده و ساازگار باا

مزیت هاای اساتفاده از ناانوذرات بادون تجما ،

محیطزیست شیمی سبزا برای سنتز و مونتاژ نانو

عملکرد باال و هزینه آمااده ساازی کام ،بیشاترین

ذرات وجود دارد که آن را به زمینهای جاذاب در

کاربرد را داشته است .اگرچه از مضارات اساتفاده

تحقیقهای علمی تبدیل کرده است [.]21 ,11

نقااره در حضااور ی ا

از عوامل احیاءکننده ،مالحظات عالی به سالمت

بالک

پودر

نانوذرات

خوشه

اتمها

ر

ر

پایین به باال

شکل  -1نمایش سیستم باال به پایین و پایین به باال.
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فتوکاتالیستی [ ،]20احیاء فیزیکوشیمیایی ،تجزیه و

انسان و محیط زیست است و از طرفای باهطاور

"مجله ایمنی زیستی ،دوره  ،11شماره  ،2تابستان "1397

سنتز نانوذرات نقره

مناسااب باارای محافظاات از رشااد ذرات نقااره از

 -3-1سنتز فیزیکی

طریق تجم استفاده میشود [ .]13احیاء مربوط به

در فرآیناادهای فیزیکاای ،نااانوذرات فلاازی

به دست آوردن ناانوذرات فلازی اسات .فرآیناد

به طورکلی با تاراکم تبخیار سانتز مای شاوند کاه
می تواند با استفاده از ی

تشکیل نانوذرات نقره از محلو ،حاوی یون نقاره

کوره لولاهای در فشاار

در شکل 2نشان داده شده است .سانتز ناانوذرات

اتمسفر انجا شود .تولید نانوذرات نقره با استفاده

فلزی در حال،های آلی ،مزیتهایی مانند عملکرد

از کوره لوله ای دارای اشاکاالت متعاددی اسات،

باال و توزی اندازه باری

زیرا فضای زیادی را اشغا ،میکند و برای رسیدن

است خود حال ،بهعنوان عامل احیاءی ناانوذرات

به پایداری حرارتی به زماان زیاادی نیااز اسات.
نانوذرات نقره با لیزر مواد بال

نقااره عماال کنااد .کاااهش یااون نقااره Ag+ا در

فلزی در محلاو،

محلو،های آبی ،بهطور معمو ،نقره کلو یدی را با

سنتز می شوند که یکی از مزیاتهاای اساتفاده از

قطر ذرات چندین نانومتر تولید میکند .در ماورد

لیزر با مقایسه از دیگر روش هاای معماو ،بارای

نقااره ،پتانساایل تخریااب بااهطااور نساابی باازر

تهیه کلو یدهای فلزی ،عد وجود واکنشگرهاای

الکتریکی مثبت  → g0Ag+در آب ،اجازه اساتفاده

فلاازی در محلااو ،اساات ،بنااابراین کلو یاادهای

از چندین عامل احیاء دهنده مانند سدیم سیترات،

خالص که برای بسیاری از کاربردها مفید هساتند

ساادیم بوروهیدریااد ،هیاادرازین ،هیاادروکینون،

را میتوان با استفاده از این روش تولید کرد [.]11

آسکوربات و غیره دارد .به طور مثا ،،ون هینینا
و زوکوسکی مکانیسام زیار را معاادالت  1و 2ا

-3-2سنتز شیمیایی

برای سنتز نانو ذرات نقاره باا اساتفاده از سادیم

 -3-2-1روش احیاء شیمیایی :روش احیااء

بوروهیدریااد ،بااهعنااوان عاماال کاهنااده ،پیشاانهاد

شیمیایی شامل کاهش نیتارات نقاره توساط یا
عامل احیاءدهنده اسات کاه از یا

دارد و همچنین ممکان

دادهاند [:]22 ,2

تثبیاتکنناده

()1

()2
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کاتیون فلزی ،نشان دهنده ی

واکنش ساده بارای
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تاثیر بسزایی دارند [ .]23در سا 2009 ،ساان

در شکل گیری ناانوذرات نقاره باا اساتفاده از

و

نااانو ذرات نقااره بااه پارامترهااای مختلفاای ماننااد

نیترات نقره توسط سدیم بوروهیدرید در حضاور

فلاازی نیتاارات نقاارها و

پایدارکننده سدیم دودسیل سولفات شدند .طیاف

نساابتهااای مااولی آن ،عاماال احیاااء و غلظاات

جذب  UV-visنشان داد که سدیم بوروهیدریاد،

پایدارساز وابسته است .نتایج برخی پژوهشهاای

عالوه بر نقش کاهندگی ،بهعنوان پایدارکنناده نیاز

انجا شده در سانتز ناانو ذرات نقاره بار اساا

عمل میکند که از تجم نانو ذرات نقره محافظت

پارامترهای ذکرشده و همچنین حال،های مختلف

می کند .هم چنین تصاویر میکروسکوپ الکترونای

به همراه انادازه ناانو ذرات حاصال در جادو1 ،

عبوری TEMا مشخص کارد کاه میازان تجما

آمده است .در سا ،2012 ،لی و همکااران نشاان

ذرات بستگی به نسبت مولی مختلف نیترات نقره

دادند کاه مادت زماان و دماای واکانش ،غلظات

بر سدیم بوروهیدرید دارد [.]13

غلظاات اولیااه نماا

واکنشگرها و سورفکتانت ها و سایر مواد موجاود
در واکنش در اندازه نانو ذرات نقره و توزی آنها

شکل -2روند تشکیل نانوذرات نقره بهروش احیای شیمیایی.
جدول -1تولید نانو ذرات نقره با استفاده از عوامل احیاء و پایدارکنندههای مختلف.
نمک فلزی

عامل احیاء

حالل

پایدارساز

اندازه ذرات

مرجع

نیترات نقره

گلوکز

آب

پلی وینیل پیرولیدون

20-80

[]24

نیترات نقره

گلوکز

آب

سدیم هیدروکسید

 55و 45

[]10

نیترات نقره

گلوکز

آب

پلی وینیل پیرولیدون

 50و 15

[]25

نیترات نقره

گلوکز

پلی اتیلن گلیکو،

10-25

[]26

نیترات نقره

گلوکز و هیدرازین

آب

10-15

[]5

نیترات نقره

تری اتانو ،آمین

آب

40-43

[]27

نیترات نقره

تری سدیم سیترات

آب

تری سدیم سیترات

11-31

[]15

نیترات نقره

سدیم سیترات

آب

سدیم سیترات

20-80

[]29 ,28

نیترات نقره

سدیم سیترات

اتانو،

پلی وینیل الکل

18

[]30

پلی اتیلن
گلیکو،

65
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25

[]32

نیترات نقره

دی متیل فرمامید

آب

پلی وینیل الکل

1-100

[]35-33

نیترات نقره

سدیم بوروهیدرات

آب

پلی وینیل پیرولیدون

3-21

[]37 ,36

نیترات نقره

سدیم بوروهیدرات

آب

 36و 18

[]17

نیترات نقره

بوروهیدرات سدیم

آب

سدیم سیترات

[]38

نیترات نقره

بوروهیدرات سدیم

آب

بوروهیدرات سدیم

50-70

نیترات نقره

سدیم بورو هیدرات

آب

چیتوسان

10

[]28

نیترات نقره

بوروهیدرات سدیم

آب

 19و 10

[]40 ,39

نیترات نقره

بوروهیدرات سدیم

آب

سدیم دودسیل سولفات

30-40

[]13

نیترات نقره

سدیم بوروهیدرات

آب

پلی وینیل پیرولیدون

29-136

[]41

نیترات نقره

احیاءی حرارتی

آب

پلی وینیل الکل

6-24

[]42

نیترات نقره

هیدروژن

آب

سدیم دو دسیل سولفات

10-20

[]43

نیترات نقره

هیدرازین هیدارات

آب

سدیم دودسیل سولفات

8-60

[]46-44

نیترات نقره

هیدروکسیل آمین هیدروکلرید

آب

 67و 23

[]47

پرکلرات نقره

بوروهیدرات سدیم

آب

5-7

[]48

 -3-2-2روش الکتروشیمیایی :با توجاه باه

متیل آمونیو برمید و یا اساتاتا در اساتونیتریل

این که مرحله اولیه برای آمااده ساازی ناانو ذرات

بهعناوان حاال ،غیرمساتقیم ماورد اساتفاده قارار

الکترون از یونهاای موجاود در

گرفت [ .]22نتایج رتز و همکااران نشاان داد کاه

 Ag+است ،برای تولید ذرات فلزی بهنظر میرسد

ذرات فلزی با اندازه انتخابی را مای تاوان توساط

روش انتخاابی مناساب

روش الکتروشیمیایی با استفاده از نم هاای تتارا

باشد .بهطور معمو ،اساتفاده از ایان روشهاا در

اتیال آمونیاو باهعنااوان پایدارکننادههاایی باارای

سنتز ذرات فلزی منجر به تولید نانوذرات کوچ

خوشههای فلزی در محیط غیرآبی تهیه کرد .ویلی

با خلوص باال می شوند کاه امکاان کنتار ،دقیاق

و همکااااران [ ]50و بارتلااات و همکااااران [،]51

اندازه ذرات با تنظیم چگالی یا پتانسیل کااربردی

شکل های دیگر رسوبات فلزی الکتروشایمیایی را

وجود دارد ،اما روشهای الکتروشایمی باهعناوان

گزارش کارده اناد .باا ایانحاا ،،در محایط آبای

وسیلهای برای تهیه تعداد زیادی نانو ذرات فلازی

یونهای فلزی نجیب را میتوان بهآسانی بار روی

مورد استفاده نیست [ .]49سنتز نانو ذرات نقره باا

کاتد پوشش داد .بنابراین وقتی نانو ذرات نجیاب

احیاء الکتروشیمیایی توساط رودریگاز ساانچز و

بااه روش الکتروشاایمیایی در ایاان مرحلااه تولیااد

نقره ،احیای ی

احیاء الکتروشیمیایی ی

همکاااران ارا ااه شااد کااه در آن ی ا

می شوند ،مشکالت زیادی وجود دارد .بینگشان

ورق نقااره

بهعنوان آند الکترود شامارندها ،پالتاین یاا ورق
آلومینیو بهعنوان کاتد الکترود کارا و نم

تتارا

و همکاران روش الکتروشیمیایی ساده و راحت را
66

برای تهیه تعداد زیاد نانو ذرات نقره با دیساپر
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نیترات نقره

اتیلن گلیکو،

اتیلن گلیکو،

پلی وینیل پیرولیدون

30-40

[]31

"فرخی و همکاران ،نانوذرات نقره :بررسی روشهای سنتز شیمیایی و زیستی "...

سطوح قابل دستیابی را افزایش و درنتیجه عملکرد

خوب در فااز آبای تحات حفایات پلای وینیال

و همکاران

اندازه ذرات با افزودن سورفکتانتهای آنیاونی از

فاایلمهااای ناااز نانوکریسااتا Ag/TiO2 ،را بااا

غلظت مناسب باه الکترولیات ،بهبودیافتاه اسات

استفاده از تجزیه و تحلیل پوشش چرخشی سل-

[ .]49این روش الکتروشیمیایی امکان تهیه مقادیر

ژ ،تهیه کردند .با ساخت فیلم  TiO2متخلخال و

نانوذرات فلزی با اندازه کنتر،شده ،بهویژه فلزات

اضافه کردن عنصار  ،Agعملکارد فوتوکاتالیساتی

نجیب مانند طال ،پالتین و نقره را فراهم میسازد.

فیلم های ناز

مبتنی بر  TiO2به طور قابل تاوجهی

همچنین پتیکاا و همکااران برخای از جنباههاای

بهبود یافت .همچنین خاواص فتوکاتالیساتی ایان

آمااادهسااازی و مشخصااههااای آن را بااا روش

فیلمها با تخریب متیلن آبی تحت اشعه  UVمورد

الکتروشیمیایی و بهویژه اثر ضد میکروبی محلاو،

بررسی قرار گرفت [.]54

نقااره کلو یاادی ارا ااه دادنااد .پایدارکننااده ،PVP

 -3-2-4روش سونوشیمی :روش های سونو

مناسب ناانو ذرات را آساان مایکناد و

شیمیایی شاامل شاکل گیاری ،رشاد و فروپاشای

باعت تراکم آنها می شود .باهطاورکلی مکانیسام

میکارو حفارههاا اساات .ایان روش بارای تولیااد

محافظت  PVPدر سنتز الکتروشیمیایی ذرات نقره

نانوذرات نقره استفاده شده اسات .ماوادی مانناد

ویژگایهاای سااختاری آن پیشنهادشاده

سدیم بوروهیدرید به عناوان عامال کاهناده ماواد

است .روشهای الکتروشیمیایی برای تولید اشکا،

خطرنا

مورد استفاده قارار مایگیارد .در مسایر

مختلف ناانوذرات نقاره مانناد نانومیلاههاا ،ناانو

سونو شیمیایی ،نانوذرات نقره کلو یدی میتوانناد

ساختارها و نانوسیمها مفید هستند [.]52 ,49 ,22

توسط روش شیمیایی سبز باا اساتفاده از نیتارات

دیسپر

براسا

 -3-2-3روش فتوکاتالیستی :نانوذرات نقاره

نقره به عنوان پیش ماده نقرهای و ژالتین باه عناوان

را می توان از روش فوتوکاتالیساتی تحات تاابش

عامل احیاء و پایدارکنناده تهیاه شاوند .مجیاد و

نور بر محلو ،حاوی نیترات نقره تولید نماود کاه

همکاران سنتز سبز نانوذرات نقره را با اساتفاده از
ژالتین به عنوان یا

در آن یونهای نقره تحت تاابش ناور باه کما

پایدارکنناده سابز و گلاوکز

عامل کاهشدهنده گزارش کردند .اثر

عامل احیاء ،مانند سادیم باورو هیدریاد ،کااهش

بهعنوان ی

مااییابنااد [ .]53بساایاری از پژوهشااگران تااالش

عوامل کاهنده و غلظت  ،Ag+زمان اولتراساونی

کردهاند با استفاده از مواد نانو کریستا ،یا سااخت

و دامنااه اولتراسااونی

میکرو ساختار متخلخل ،سایتهاای فعاا،ساازی

بررسی قرار دادند .اندازه نانوذرات نقره باا دامناه
67

را باار اناادازه ذرات مااورد
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پیرولیدین گزارش کردند و نشان دادند که توزیا

فوتوکاتالیستی را بهبود بخشند .چان
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اولتراسااونی

با

همکاران در روشای ساازگار باا محایط زیسات،

شدت باال در بسیاری از کاربرد های مهم ترکیبات

نانوذرات نقره ای با سایز  15نانومتر را با اساتفاده

آلی ،مواد و شیمی آلیفلازی و فرآینادهای تولیاد

از گلوکز طبیعی سنتز کردند که اثرگاذاری بسایار

صنعتی به کار گرفته شاده اسات .سونوشایمی از

خوبی در برابر میکروبها نشاان دادناد .ارزیاابی

شارایط گااذرا باینهایاات ناشای از اولتراسااونی

اثرهای ضدمیکروبی نانوذرات نقره ،پتانسیل آن ها

سرچشمه میگیرد که منجر به نقاط منحصر بهفرد

را برای طیف گستردهای از کاربردها تایید میکند.

مکانیسام غیرمعماو،

کپسوله کردن دارو در نانو امولسیونهاای حااوی

برای تولید شیمی همراه با انارژی بااال باا دماای

نانوذرات نقره ،اثرهای ضادباکتریایی خاود را در

بسیار باال و فشار محلی و میزان سیستم گرمایشی

حین افزایش اثربخشی ضد تومور حفظ مایکناد.

و خن کننده فوقالعادهای است که مایتواناد باه

هم چنین نانو امولسیون هاای چنادمنظوره حااوی

دمای باالتر از  5000کلوین ،فشار بایش از 1000

نانوذرات سابز و مولکاو ،هاای دارویای ،امکاان

اتمسفر و میزان گرمایش و خنا کنناده بایش از

استفاده از آنها را برای درمان سلو،های سرطانی

 1010 KS-1برسد [.]57 ,56

باااز ماایکنااد ،درحااالیکااه از عفوناات توسااط

اولتراسونی

افزایش می یابد [ .]55اولتراسونی

می شود .اولتراسونی

یا

میکروبها جلوگیری میکند [.]18
-3-3سنتز سبز

 -3-3-2روش تولاااوئن :در روش سااانتز
تولو ن ،نانو ذرات نقره با سایز کنتر ،شده در ی

 -3-3-1روش پلیسااکارید :در ایان روش
نانوذرات نقره با استفاده از آب بهعنوان ی

فرآیند ی

حال،

مرحلاه ای تولیاد مای شاوند .واکانش

ابتاادایی تولااو ن شااامل احیااای )،(NH3)2+(aq

محیطی خوشخیم و پلی ساکارید باه عناوان یا
عامل سرپوش استفاده می شود ،یا در برخی موارد

واکنشگر تولو ن ،همراه با آلدهید اسات معادلاه

پلی ساکاریدها به عنوان هر دو عامال احیاکنناده و

3ا [:]2

()3

اثرهااای ضااد میکروباای خااود را نساابت بااه

روش تولو ن ،اهمیت فوقالعاادهای باهعناوان

میکروارگانیسمهای بیماریزا نشان میدهد .ونا

یکی از روش های سنتز سابز دارد کاه ناانوذرات

و همکاااران نااانوذرات نقااره را در ی ا

نقره را با واکنش متاداو ،تولاو ن سانتز کارده و
68

محلااو،
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کاااهش مااییابااد و بااا زماااان

ساارپوش دهنااده عماال ماایکننااد [ .]2گااویال و
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گلوکز باعت کااهش میازان نیتارات نقاره شاد و

هر دو نقش کاهندگی و نیز عامل پایادارکنناده را

منجر به تولید نانوذرات حدود  20تاا  80ناانومتر

ایفا کرده است [ .]60 ,59نانو ذرات نقره با شاکل

روش

و اناادازههااای مختلااف ماایتوانااد بااا اسااتفاده از

جدید و ساده برای سنتز سبز ناانوذرات نقاره بار

POMهای مختلف که بهعنوان ی

احیا دهناده و

روی پارچههاای پنباه ای ارا اه کردناد .اثار ضاد

پایدارکننده عمل میکند ،به دست آیند [.]61 ,2

شد [ .]24هم چنین منتظر و همکااران یا

بااااکتری علیاااه دو بااااکتری پااااتوژن رایاااج،

 -3-3-4روش بیولوژیکی :نیاز زیادی بارای

و اشریشاایاکلی و

ایجاد روشهای نانوذرات فلزی با عملکارد بااال،

هم چنین دوا خواص ضدباکتری بر روی پارچاه

هزینه کم ،غیار سامی و روشهاای خاوشخایم

مورد ارزیابی قرار گرفته اسات کاه در آن پارچاه

زیسااتمحیطاای وجااود دارد .ازایاانرو ،رویکاارد

پنبهای ،فعالیت ضد بااکتری عاالی هماراه باادوا

بیولوژیکی برای سنتز نانو ذرات مهم اسات [.]62

شستشوی عالی در برابر این دو باکتری نشان داده

روش های بیولوژیکی سنتز نانوذرات با استفاده از

است [.]18

میکروارگانیسم ها جلب ها ،قاارچ هاا ،مخمرهاا،

اسااتافیلوکوکو

اور ااو

 -3-3-3روش پلاایاکسااومتا ت :)POM

باکتریها و ویرو هااا ،آنازیمهاا و گیاهاان یاا

POMهااا کالسااترهای غیاار آلاای فلاازاکسااید بااا

عصاره های گیاهی به عنوان جایگزین هاای متناوع

ویژگیهای منحصر بفارد مطاابق باا شایمی سابز

برای روش های شیمیایی و فیزیکی پیشنهاد شاده

هستند کاه پتانسایل اساتفاده در سانتز ناانوذرات

است .حجم وسیعی از گزارشهای نوشاته شاده،

فلزی را دارا میباشند [ .]58این مواد ،محلاو ،در

سنتز موفق نانوذرات نقره را با استفاده از ترکیبات

آب هستند و قادر به انجا گا بهگا واکنشهاای

و

زیسااتی آلاای نشااان ماایدهنااد .یان ا

سااان

بازسازی چند الکترونی ،بدون ایجااد اخاتال ،در

همکاران ،پنج عصاره بر

ساختار آنها میباشاندPOM .هاا را مایتاوان در

گینکو ،ماگنولیا و پالتانو ا را برای تولیاد سانتز

مجموعااههااای مختلااف از جملااه ،از طریااق

خار سلولی نانو ذرات نقره فلزی مورد اساتفاده

فتوشاایمیایی ،رادیااولیز ،الکترولیتاای و بااا احیااای

قرار دادند و مقایسه کردند و نشان دادند کاه ایان

واکنش گرها کاهش داد .باه عناوان مثاا ،،آیتای و

روش سازگار با محیط زیسات بارای تولیاد ناانو

همکاااران بااا اسااتفاده از پلاایاکسااومتاالتهااا بااا

ذرات نقره بیولوژیکی ،سرعت سانتز ساری تار را

ساختارهای مختلف موفق به سنتز نانوذرات نقاره

فراهم می کند و باا روش هاای شایمیایی مقایساه
69
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می شود .بهطور باالقوه مایتواناد در بخاشهاای
گوناگون تما

است تا فلزات یرفیت صافر یاا اکساید فلازی را
تشکیل دهند [.]2

با انسان مانند لواز آرایشی ،غذا و

کاربردهای پزشکی مورد استفاده قرار گیرد [.]63

ضد باکتری

 -3-3-5روش پرتودهی :ناانوذرات نقاره را
می توان با اساتفاده از روشهاای تاابش مختلاف

با توجه به روش های متفاوتی که جهت سانتز

بدون استفاده از هیچ عامل احیاکنندهای با موفقیت

نانوذرات نقره وجود دارد ،در جدو 2 ،مقایسهای

محلو،

بین پژوهشهای انجا شده در سانتز شایمیایی و

نقاره و ساورفاکتانت ،مایتواناد تولیاد

سبز نانوذرات نقره برای اثرهای ضد باکتری آن با

توزیا شاکل و انادازه

توجه به شرایط عملکرد واکنش از جمله غلظات

به خوبی مشخص کند .رادیولیز محلو ،هاای آبای

واکنشگرها ،دماا و مادت زماان انجاا واکانش،

روش کارآمد برای کااهش یاونهاای فلازی

حاصال شاده،

سنتز کرد .بهعنوان مثا ،،تابش لیزر از ی
آبی نم

نانوذرات نقره را باا یا
ی

اندازه نانوذرات PH ،و تغییر رن
انجا شده است.

جدول -2مقایسه برخی روشهای تولید نانوذره نقره ضد باکتری
روش سنتز

احیای شیمیایی
ماکروویو

غلظت

زمان

)ppm

دقیقه)

 130و
140
20

فتو شیمی
پلی ساکارید
احیای شیمیایی
تابش

UV

16 ،15
و 33
100
 100و
200

3

PH

9و
11

سایز

تغییر رنگ

ذرات
 36و

زرد

18

خواص
ضد
باکتری
+

10

زرد

30-40

+

15

زرد قهوهای

14

+

5

12-8

زرد

15

+

15

7

زرد

5

9-8/5

زرد

احیای شیمیایی

100

15

احیای شیمیایی

200

5

سبز

100

60-10

 55و
45

زرد مایل به سبز تا
سبز مایل به قرمز
زرد کمرن

تا زرد

طالیی
-4/5

زرد

70

توضیحات

مرجع

+

53

+

12-31

+

11

+

-5/7

+

سدیم سیترات بهعنوان عامل احیا و
سدیم بوروهیدرید عامل پایداری

[]17
[]64

پلی اتیلن گلیکو ،به عنون عامل
احیا و پایداری
 b-glucanعامل احیا و پایدارکننده
گلوکز عامل احیا و سدیم
هیدوکسید بهعنوان محیط قلیایی
 PVPعامل احیا و پایدارکننده
تری سدیم سیترات عامل احیا و
پایدارکننده
تری سدیم سیترات عامل احیا و
پایدارکننده
صمغ درخت عامل احیا و پایاداری

[]3
[]4
[]10
[]14
[]15
[]15
[]65
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0/2

5/5
،100
تولو ن

 200و

120

14-9

زرد روشن تا قهوهای

9-10

+

،100
تولو ن

 200و

120

500
-0/2
تولو ن

-12
14
-11/5

زرد روشن تا قهوهای

6-7

+

0/005

15

احیای شیمیایی

100

3

زرد روشن

بیولویکی

100

120

زرد

30/5

پلیاکسومتاالت

100

15

زرد

38

+

احیای شیمیایی

100

15

الکتروشیمیایی

200

5

M

13

7/4

زرد

20-50

+

3-21

+
+

[]16

اسید
نانو ذرات پایدار شده با مریستی

[]16

اسید
گلوکز و گاالکتوز عامل احیا و

SDS

[]2

و  PVPپایدارکننده
سدیم برو هیدرید عامل احیا

[]37
[]2

 POMبه عنوان عامل احیا ،،پایداری
و فتوکاتالیستی

[]2

قهوهای

10-15

+

گلوکز وهیدرازین عامل احیا

[]5

زرد روشن

7-14

+

 PVPعامل پایدارکننده

[]49

 -5اثر ضد باکتری نانو ذرات نقره

نمونههای نانوذرات نقره فلزی مورد بحت اسات.
یکی از مکانیسم های سیتوتوکسی

نقره برای خواص ضد میکروبی خود شاناخته

نتیجه جاذب

شده است و برای سا،ها در زمینه پزشاکی بارای

نانو ذرات  Agتوسط سلو،های باکتریاایی اسات

کاربردهای ضد میکروبای اساتفاده شاده اسات و

[ .]1نانوذرات نقره توانایی لنگر انداختن به دیواره

حتی برای جلوگیری از اتصا ،ایدز به سلو،هاای

سلو ،باکتریاایی را دارناد و ساپ

باه آن نفاوذ

میزبان نشان داده شده است .عالوه بر ایان ،نقاره

می کنند ،در نتیجه باعات تغییارات سااختاری در

در تصااافیه آبوهاااوا بااارای از باااین باااردن

غشای سلولی مانند نفوذپاذیری غشاای سالو ،و

میکروارگانیساامهااا اسااتفاده شااده اساات [.]2

مر

آن میشود .مطالعات زیادی نشان مایدهناد

مکانیسمهای محادودی از فعالیات ضاد بااکتری

که تشکیل رادیکا ،های آزاد توسط نانوذرات نقره

نااانوذرات وجااود دارد .بااهطااورکلی ،نااانو ذرات

در هنگا تما

باا بااکتریهاا وجاود دارد .ایان

خواص ضدباکتریایی خوبی را که ناشی از ساطح

رادیکا ،های آزاد دارای توانایی آسیب رساندن به

آن نسبت به حجم است را فراهم مایکناد،

غشای سلولی و ایجاد تخلخل در آن هساتند کاه

مطلاوب باا سالو،هاای

سالو ،شاود.

بزر

که باعت ایجااد تماا

درنهایت می تواند منجار باه مار

باکتریایی مایشاود .مکانیسامهاای فعالیات ضاد

سلو،های باکتریایی در تما

باااکتری نااانو ذرات اغلااب در مقاااالت باار روی

نقرهای را جذب میکنند که مان عملکرد چندگانه
71
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[ .]66نانوذرات دارای اندازه کوچ تر ،تاثیر ضاد

تغییر و توسعه خواص مهم فلز در قالب نانوذرات

باکتری بیشتری نسبت به گونههای درشاتتار باا

اسااات کا اه دارای بخاااشهاااای امیدوارکنناااده

غلظاات مشااابه نشااان ماایدهااد .در سااا2005 ،

محیط زیسات و بیوتکنولاوژی ،الکترونیا

[،]11

شریوازتاوا و همکاران ،تااثیر ناانوذرات نقاره باا

نااوری ،عواماال کنتراساات باارای تصااویربرداری

اندازه  10تا  15نانومتر را بر روی باکتریها مورد

بیولوژیکی ،عوامل ضاد میکروبای ،سیساتم هاای

بررسی قراردادند کاه در آن ناانوذرات باا انادازه

دارورساااانی و داروهاااای ناااانو بااارای درماااان

کوچ تر خواص ضد باکتری بیشتری را از خاود

بیماری های مختلف است [ .]15نانوذرات به طاور

به نمایش گذاشت [ .]5گازمن و همکاران در سا،

معمو ،باه عناوان حامال داروهاای ضاد بااکتری

 2012اثر نانوذرات نقره را روی باکتریهای گار

استفاده می شود و ممکن است با موجودات زناده

مثبت و گر منفی و بعضای از گوناههاای مقااو

ارتباط برقرار کنند و کارآیی و خاصیت درمانهای

نشان دادند و مشخص کردند که اندازه نانو ذرات

پزشااکی را افاازایش دهنااد .آنهااا ممکاان اساات

نقره ،تاثیر بسیاری در خاواص ضاد بااکتری دارد

بهعنوان افزودنیهاای خاوب بارای چسابهاای

به طوری که ذراتی با اندازه  9تا  ،19بیشترین تاثیر

دندانی با فعالیت ضد باکتری اساتفاده شاوند [.]1

را بر روی باکتریها داشتهاند [ .]44نانوذرات نقره

طراحی نانو ذرات فلزی با کامپوزیتهای پلیمری

کوچ تر که دارای سطح بزرگتاری از ساطح در

در چند سا ،گذشاته ،باهدلیال طیاف وسایعی از

باارای تعاماال هسااتند ،اثاار ضاادباکتری

کاربردها ،بهعنوان مثا ،بهعنوان کاتالیزورهاا و در

بیشتری را نسبت باه ناانوذرات بازر تار نشاان

زمینه زیست پزشکی ،توجاه زیاادی را باه خاود

میدهد .همچناین ممکان اسات ناانوذرات نقاره

جلب کارده اسات [ .]67پژوهشاگران باه سامت

عالوه بر برقراری ارتباط با سطح غشا ،در داخال

نااانوذرات بااهخصااوص نااانوذرات نقااره حرکاات

باکتری نیز نفوذ نمایند.

میکنند تاا مشاکل پااتوژنهاای در حاا ،یهاور

کاربرد نانو ذرات نقرره بره عنروا عامرض ضرد

ازجمله باکتریهای مقااو در برابار چناد دارو را

باکتری

حل نمایند .عالوه بر این ،توانایی ادغا نانوذرات

استفاده کاربردی از نانوذرات نیازمند ذراتی باا

نقره در سیستمهای بیولوژیکی ،بیشاترین تااثیر را

اناادازه دقیااق و توزیاا انااداره محاادود اساات.

در زیستشناسی و زیسات پزشاکی دارد .یهاور

فرآیندهای سنتز خااص بارای تولیاد ناانوذرات،

گذشته فناوری نانو ،ی

روش جدید درماانی در

پوشش ،پراکندگی و یا کامپوزیات هاای مختلاف

نانو ذرات نقره برای استفادهی پزشکی باه وجاود
72
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در سلو ،و آسیب رساندن به سلو،هاا مایشاود

استفاده می شود .فناوری نانو ،یا

دسااتر
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بارای
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آن را در درمااااان ضاااادباکتری ،ضاااادقارچی،

نانو ذرات نقره ،به دلیل خاواص منحصار باهفارد

ضدویروسی و ضدالتهابی گسترش میدهاد [.]15

آنهااا ،در کاربردهااای ضااد میکروباای ،مااواد

مطالعات نشان میدهند که نانوذرات نقره از تکثیر

بیوسنسااور ،الیاااف کااامپوزیتی ،مااواد ابررسااانای

ایدز جلوگیری میکند ،بهطوریکه تااثیر آنهاا از

برودتااای ،حفاااظ ماااواد غاااذایی ،تصااافیه آب،

نانوذرات طاال بیشاتر اسات .همچناین اثار ماوثر

محصوالت آرایشی و قطعات الکترونیکی میباشد

نااانوذرات نقااره باار ویروساای ماننااد هپاتیاات B

که در شکل  3نشان داده شده است [.]11

شکل  -3دامنه کاربردهای عملی نانو ذرات نقره ضد باکتری.

نتیجهگیری

سطوح و پارچه های ضد باکتری ،دنادانپزشاکی،

با توجه به پیشرفت صنعت ،نیاز روزافزون به

نانو مواد پزشکی جدید و  ...دارند .نانوذرات ضد

تولید ترکیبات نانویی برای انواع مصارف تجااری

باااکتری ،منطقااه وساایعی از مااواد ماننااد فلاازات،

و کااااربردی در زمیناااههاااای علاااو ماااواد،

اکسیدهای فلزی و حامالهاایی در ابعااد ناانو را

زیست شناسی ،داروسازی ،شیمی و پزشکی رو به

پوشااش ماایدهنااد .روشهااای سااری و ساابز بااا

افازایش اسات .ناانو ذرات حااوی فعالیات ضااد

استفاده از عصارههای زیستی ،پتانسایل زیاادی را

باکتری ،وعده ی زیاادی در حفاظ ماواد غاذایی،

در سنتز نانو ذرات نقره بهویژه پیشرفت در مسایر
73
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آورده است و با خواص متمایزی که دارد کااربرد

گزارش شده است [ .]68ازجمله کاربردهای دیگر
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می دهند .ازاین رو سنتز نانوذرات بسایار حاا ز

شیمیایی مالحظات زیادی را بهسالمت انساان

اهمیت است .در این مقاله به بررسی مختصار

و محیط میرسااند ،ازایانرو افازایش آگااهی

پژوهشهای ارا اه شاده درباارهی سانتز ناانو

نسبت به شایمی سابز و فرآینادهای زیساتی،

ذرات نقره ضد باکتری به روشهای شایمیایی

استفاده از روشهای سازگار با محیطزیست را

و سبز پرداخته شده است .یکی از متداو،ترین

برای تولید غیرسمی نانو مواد زیستی ضروری

روشهااای شاایمیایی تولیااد نااانوذرات نقااره،

کرده است .اماروزه در بسایاری از کشاورهای

احیااای شاایمیایی اساات کااه امکااان ساااخت

توسعهیافته ،فعالیتهای پژوهشای باهصاورت

نانوذرات با سایز مختلف را مهیاا مایکناد .از

هدفمنااد در بخ اشهااای فناااوری نااانو باارای

ارکان اصلی تولیاد ایان ناانو ذرات باه روش

روشهای شیمی سابز کاه روشای دوساتدار

احیای شیمیایی ،پیش ماده نقاره ،عامال احیاا،

طبیعاات و باادون اسااتفاده از مااواد شاایمیایی

حال ،و عامل پوشش است.

خطرنااااا اساااات ،در جریااااان اساااات

.
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Abstract
Silver nanoparticles, due to its special chemical and physical properties, as well as its
disinfection properties, are widely used in medical, pharmaceutical, bacterial, electronic,
optical and other uses. Therefore, the synthesis of these nanoparticles is very important.
This paper discusses past developments in the synthesis, applications and antibacterial
effects of silver nanoparticles. Due to the high cost of chemical synthesis of silver
nanoparticles and also the creation of serious considerations for human health and the
environment, the study of the biosynthesis of these nanoparticles is of great importance.
Research has shown that the green method of nanoparticle synthesis due to the presence
of reducing and stabilizing agents in plant extracts and in comparison with these factors
in chemical methods, is significantly less toxic.
Keywords: Ag nanoparticle, Synthesis, Chemical method, Green method, Antibacterial
effect.
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