سنتز نانوذرات نقره درهیدروژل پلی وینیل پیرولیدون بوسیله پرتودهی با الکترونهای
پرانرژی و تأثیر این ذرات بر خواص هیدروژل
نیره ،فالح نژادتفتی*؛ اقدس ،مهدیزاده شاهی؛ بهرام ،وخشور؛ فاطمه ،انوری؛ رضا ،امرایی؛
مهدی ،انتظام
سازمان انرژی اتمی ایران ،معاونت توسعه کاربرد پرتوها ،مجتمع پژوهشی کاربرد پرتوها (یزد)

چکیده
در این تحقیق ،سنتز نانوذارت نقره در شبکه هیدروژل PVPبه وسیله پرتودهی با باریکه الکترون انجام شد .پرتودهی
با ایجاد رادیکالهای آزاد حاصل از آب در هیدروژل ،سبب احیاء یون های نقره و تشکیل نانوذرات
میگرددPVP.

بعنوان عامل پایدارکننده ،از رشد بیش ازحد اندازه نانو ذرات جلوگیری میکند .طیف

نقره)(AgNPs
جذبی UV-vis

نانوکامپوزیت ،Ag/PVPبا نشان دادن قله جذبی در  450نانومتر ،تشکیل نانوذرات را تأیید کرد و بررسی با میکروسکوپ
نیروی اتمی ( )AFMتشکیل نانوذرات نقره در ابعاد  0نانومتر را نشان داد .بررسی طیف  FTIRپیوند کئوردینانس بین
نیتروژن حلقه

پیرولیدونPVP

و نانوذرات نقره را نشان داد .آزمون های تورم ،درصد ژل

نانوکامپوزیتAg/PVP

با

هیدروژل بدون نقره یکسان می باشد .نتایج آزمون ضدمیکربی نشان داد که این هیدروژل دارای خاصیت ضدمیکربی
می باشد.

کلید واژه :پرتودهی ،هیدروژل ،نانوذارت نقره ،باریکه الکترون

مقدمه
هیدروژلهای حاوی نانوذرات ،شبکه های پلیمری آبدوست و سه بعدی هستند که نانوذرات را در داخل
شبکه خود تثبیت میکنند .این هیدروژلها امروزه کاربردهای زیادی در زمینه پزشکی و دارویی دارند .از میان
تمام نانوذرات فلزی موجود ،نانوذرات نقره ) (AgNPsو طال بیشترین کاربرد را دارند .دراکثر موارد برای تولید
نانوذرات از روشهای احیای شیمیایی شامل استفاده از هیدرات هیدرازین ،اتیلن گلیکول و  ...استفاده میشود
که از لحاظ بیولوژیک سمی و خطرناک میباشد .تحقیقات اخیر در راستای تولید نانوذارت فلزی در ماتریس
هیدروژل بدون دخالت عوامل مضر و سمی میباشد .استفاده از پرتودهی یکی از این روشها است .مزیت سنتز
نانوذرات توسط پرتو در هیدروژل شامل امکان تولید نانوذرات همزمان با فرایند استریلیزاسیون و شبکهای شدن
هیدروژل ،کنترل بهتر اندازه ذرات ،سهولت انجام کار و عدم استفاده از آغازگر و عوامل شبکه کننده ،ایمن
بودن و غیر سمی بودن فرآیند میباشد].[1
ذرات فلزی در حالت پراکنده پایداری کمی دارند ،به ویژه ذرات کوچک بسیار ناپایدارند و تمایل به تجمع
و کلوخه شدن دارند .یکی از روشهای جلوگیری از تجمع ذرات ،جذب آنها توسط مولکولهایی مانند پلیمرها
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در سطح ذرات است تا به شکل الیه ای محافظ ،ذرات را احاطه کنند .برای تهیه AgNPsنیز اغلب از این روش
استفاده می شود .پلیمرهای زیادی برای پایدارسازی محلول کلوئئیدی نانو نقره استفاده شده اند که از این میان
می توان به پلیمرهای وینیلی با گروههای قطبی مانند پلی وینیل پیرولیدون و پلی وینیل الکل ( )PVAاشاره کرد
].[2
هدف از این مطالعه سنتز نانوذرات نقره

درهیدروژلPVP

(بعنوان یک جزیی از ماتریس پلیمر) بوسیله

پرتودهی با الکترون و بررسی رفتارهای تورم ،درصد ژل ،طیف جذبی  ،FTIR ،AFM ،UV-visخاصیت
ضدمیکربی ،میزان رهایش نقره و مقایسه آن با هیدروژل خالص بدون نقره میباشد .در این تحقیق ،سنتز AgNPs

در هیدروژل  ،PVPبمنظور کاربرد در هیدروژلهای پوشش دهنده زخم تولیدی مجتمع پژوهشی یزد که پایه
اصلی آن  PVPمیباشد ،انجام شد .وجود نانوذرات در هیدروژل سبب ایجاد خاصیت ضد میکربی در این ژلها
شده و استفاده آن را در زخمهای عفونی امکان پذیر میسازد.

 -1مواد و تجهیزات
در این تحقیق از پلیوینیل پیرولیدون ) (PVPتهیه شده از شرکت  BASFبا جرم مولکولی
=MW

1055555

استتفاده شد .محیطهای کشت نوترینت آگار ،مولر هینتون آگار و نیترات نقره از شرکت مرک تهیه شد.

میکرب های مورد بررستی شتاملا استتافیلوکوکوو اورئوو ،ستودوموناو آئروژینوزا ،باسیلوو سوبتیلیس و
اشترشتیاکلی به صتورت لیوفیلیزه از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی خریداری شد .از آب مقطر
برای سنتز هیدروژل استفاده شد.

 -2آزمون ها
 -1-2ساخت هیدروژل حاوی نقره :برای تهیه هیدروژل ،پلی وینیل پیرولیدون به میزان  7درصد به آب
مقطر با دمای

◦

C

قطره به محلول

 85اضافه شد .سپس از محلول نیترات نقره به مقادیر  ، 75-155-255 ppmبصورت قطره

PVP

اضافه شد و پس از مدت  2ساعت اختالط ،محلول گاززدایی شد .حجم مشخصی از

محلول اولیه هیدروژل در پتری دیش ریخته شد .نمونهها در دز ( 33 kGyدز بهینه تهیه هیدروژل) پرتودهی
شدند .از سیستم دزیمتری تری استات سلولز

)(CTA

به منظور اندازهگیری دز جذبی هیدرژلهای پرتودهی شده

استفاده شده است .این سیستم مشتمل بر فیلم دزیمترهای  CTAو دستگاه اسپکتروفتومتر میباشد .دزیمتری در
این سیستم بر پایهی تغییرات خواص جذب اپتیکی فیلم  CTAدر نزدیکی ناحیهی فرابنفش تعبیه شده است.
پس از آمادهسازی ،نمونه ها فیلم گزاری شده و در دزهای مورد نظر توسط پرتوهای الکترون ناشی از
شتابدهندهی  Rhodotronمدل  ،TT255پرتودهی شدهاند.
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 -2-2اسپکتروسکوپی

UV-vis

ا جهت بررسی وجود نانو ذرات نقره در شبکه هیدروژل و همچنین میزان

رهایش آن از هیدروژل ،از دستگاه اسپکتروفتومتر

UV-vis

مدل 20

Lambda

ساخت شرکت

Perkin Elmer

استفاده شد.

 -3-2سنجج
هیدروژل در ابعاد

رهاش
cm

نقره از هیدروژلا جهت بررستی میزان رهایش نقره ،نمونههایی به وزن  1گرم از

 1 ×1بریده و در آب مقطر در

دمایC

◦

 37و هم زدن با دور 05 rpmقرار داده شتتتد.

طیف  UV- visدر نمونهها در بازههای زمانی یک ساعته گرفته شد.
 -4-2اندازهگیری كسر ژلا نمونههای هیدروژل به مدت  24ساعت در آون خالء تحت دمای

◦

C

 05تا

رسیدن به وزن ثابت خشک شد .سپس توزین گردید .پس از آن نمونه ها در دمای  155◦Cدر آب مقطر تحت
استخراج قرار گرفت .پس از گذشت  8ساعت ،نمونهها از آب مقطر خارج شد و تحت خالء و حرارت خشک
و توزین گردید .درصد ژل نمونهها از رابطه ( )1محاسبه شد].[1
× 155

()1
 :Wdوزن هیدروژل خشک شده پس از شستشو

Wd
Wi

Gel Content
=

 :Wiوزن هیدروژل خشک شده پس از پرتودهی

 -5-2آزمون تورم  :نمونههای هیدروژل به مدت  48ساعت در دمای محیط درون آب مقطر قرار داده شد.
پس از گذشت  48ساعت و ثابت شدن وزن نمونهها ،نمونه در حالت متورم توزین گردید .سپس نمونهها تحت
خالء و حرارت خشک و توزین شد .میزان تورم از رابطه ( )2محاسبه گردید].[1
() 2
 :Wdوزن هیدروژل خشک پس از شستشو

×155

) (Ws -Wd
Wd

= Swelling ratio

 :Wsوزن هیدروژل متورم

 -6-2آزمون طیف سججی مادون قرمز :جهت تعیین ساختار شیمیایی و مقایسه گروه های عاملی هیدروژل
از دستگاه طیف سنجی مادون قرمز  FTIR 8355ساخت کمپانی  Shimadzuاستفاده شد.
 -7-2بررسی با میکروسکوپ نیروی اتمی ( ) AFMا بررسی میکروسکوپی هیدروژل حاوی نانوذره نقره
با میکروسکوپ نیروی

اتمی easyScan 2 controller version 2.5.1

انجام شد.

 -8-2بررسی فعالیت ضد میکربی
سوسپانسیون حاوی  5/0( 1-1/0 ×158 cfu/mlمک فارلند) از کشت تازه باکتریهای استافیلوکوکوو اورئوو،
سودوموناو آئروژینوزا ،باسیلوو سوبتیلیس و اشرشیاکلی در فسفات بافر تهیه شد .از این سوسپانسیون بر
روی محیط کشت مولر هینتون آگار با روش کشت سطحی ،کشت داده شد .از هیدروژلهای تهیه شده حاوی
نقره و شاهد (بدون نقره) تحت شرایط استریل دیسکهایی با قطر

cm

 1بریده شد و بر روی سطح محیط

کشتهای تلقیح شده قرار گرفت و به مدت  24ساعت در دمای  37 ◦Cگرماگذاری شد .سپس محیطها از نظر
وجود یا عدم وجود منطقه بازدارنده رشد ( هاله) و قطر هاله بررسی شدند].[3
995

نتاشج
اسپکتروسکوپی

UV-vis

زرد می شود .حضور

 PVP :خالص شفاف است .تشکیل

AgNPs

AgNPs

در شبکه هیدروژل سبب ظهور رنگ

در شبکه ماکرومولکولی ژل بوسیله طیف

و داشتن ماکزیمم جذب در

UV-vis

طول موج  450نانومتر تأ یید شد .در این طول موج طیف پیک تیزی را نشان می دهد .نتایج تحقیقات نشان
میدهد پیک در طول موج  450نانومتر مربوط به رزونانس پالسمون سطحی نانوذارت نقره کروی است].[4
طیف جذبی

UV-vis

هیدروژل

 Ag/PVPوPVP

خالص در شکل 1آمده است .در هر سه غلظت

ppm

255و155و 75طیفها در ناحیه  450نانومتر جذب ماکزیمم دارند و افزایش شدت پیک جذبی با افزایش
غلظت دید ه می شود که نشان دهنده افزایش تعداد نانو ذرات نقره است و باریک بودن پهنای منحنی جذب و
وجود پیک تیز نشان دهنده پراکندگی کم اندازه ذرات است] .[0بیشترین تعداد

AgNPs

در غلظت  255ppmبا

توزیع پراکندگی بسیارکم دیده می شود .در غلظت های  155 ppmو  75پراکندگی اندازه ذرات بیشتر است
ولی با توجه به محدوده جذب  ،ذرات در ابعاد نانو میباشند.

شکل –1طیف جذبی  –A :UV-visهیدروژل خالص بدون نقره  -Bهیدروژل  Ag/PVPبا غلظت  -C 75ppmهیدروژل
 Ag/PVPبا غلظت  -D 155ppmهیدروژل  Ag/PVPبا غلظت 255ppm

آزمون ضدمیکربی :نتایج آزمون منطقه بازدانده رشد در جدول  1آمده است .در تمام نمونه ها هاله های
بازدارنده رشد با قطر کمتر از  5/0میلیمتر دیده شد که نشان دهنده تأثیر باکتریوساید
باکتریهای مورد آزمون میباشد .نتایج بدست آمده نشان میدهد که هیدورژل

AgNPs

Ag/PVP

بر روی تمام

بر سودوموناو

آئروژینوزا و سپس استافیلوکوکوو اورئوو بیشترین بازدارندگی و بر باسیلوو سوبتی لیس و اشرشیاکلی
کمترین بازدارندگی را دارد .کم بودن قطر هاله نشان میدهد که میزان رهایش نقره ازهیدروژل  Ag/PVPکم
میباشد و نتایج آزمون رهایش نقره نیز این مطلب فوق را تأیید میکند و هیدروژل تنها اثر ضد میکربی خود
را در مرز بین محیط کشت و هیدروژل و در محدوده کمی از اطراف آن اعمال میکند .بعبارت دیگر عملکرد
هیدروژل بصورت انفعالی است و می تواند با جذب مایع و باکتری از سطح محیط کشت در داخل ساختار و
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مواجهه با نقره تاثیر گذار باشد] .[0همانطور که در شکل  2مشاهده میشود تفاوت معنیداری بین بازدارندگی
در سه غلظت نقره دیده نشد که می تواند مربوط به عدم رهایش نقره در هر سه غلظت باشد .بنابر تحقیقات
انجام شده پانسمانهای زخم که در ساختار خود نقره دارند و رهایش نقره به محیط اطراف خود ندارند در
مقایسه با پانسمانهای با رهایش  AgNPsزیاد ،شاید در محیط کشت فعالیت ضد میکربی کمتری داشته باشند
ولی در تماو با زخم در کنترل عفونت به همان اندازه موفق هستند].[7
جدول - 1اثر هیدروژل  Ag/PVPبر روی میکربها.
نانوذره نقره

75ppm

155ppm

255ppm

شاهد بدون نقره

سودوموناو آئروژینوزا

+++

+++

+++

-

باسیلوو سوبتیلیس

+

+

+

-

استافیلوکوکوو اورئوو

++

++

++

-

اشرشیا کلی

+

+

+

-

باکتری

 +هاله کوچک  ++ ،هاله متوسط  +++ ،هاله بزرگ

شکل -2هاله بازدارنده رشد در اطراف هیدروژل  Ag/PVPبا غلظت  75ppmو 155و 255و هیدروژل خالص در کشت
استافیلوکوکوو اورئوو.

اسپکتروسکوپی  : FTIRجهت بررسی برهم کنش بین مولکولهای  PVPو  ، AgNPsآزمون  FTIRانجام شد.
طیف جذبی

PVP ،IR

خالص و نانوکامپوزیت

است .موقعیت پیکها در

PVP

با غلظت

Ag/PVP

خالص و نانوکامپوزیت

Ag/PVP

ppm

 255نقره در شکل 3نشان داده شده

تفاوت کمی دارد .یکی از این تغییر مکانها

مربوط به تغییر مکان باند گروه کربونیل آمید از 1005cm-1در  PVPخالص به  1075cm-1در Ag/PVPاست که
ممکن است بدلیل تضعیف پیوند بعلت دادن جفت الکترون نیتروژن یا اکسیژن  PVPبه اربیتال خالی

AgNPs

باشد .همچنین در موقعیت پیک های 1372 cm-1 ،1492 cm-1و  1280 cm-1تغییر مکان دیده می شود که دلیل
آن را می توان پیوند کئوردینانس بین اتم نیتروژن در  PVPو  AgNPsدانست .تمام تفاوت های نشان داده شده
بین دو طیف حاکی از تشکیل کئوردینانس بین اتم نیتروژن و اکسیژن  PVPو  AgNPsمی باشد .بدلیل ممانعت
فضایی حلقه پیرولیدون ،اندازه  ،AgNPsنوع کئوردینانس را تعیین میکند .نانوذرات با ابعاد کمتر از  05نانومتر
بدون توجه به ممانعت فضایی ،با نیتروژن پیوند برقرار میکنند ولی در ذرات با ابعاد بزرگتر ،اثر فضایی حلقه
تاثیرگذارتر است و پیوند بین  AgNPsو اکسیژن رخ میدهد .با توجه به اینکه ابعاد نانوذارت نقره که در این
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تحقیق سنتز شده تقریباً  0 nmمیباشد میتوان نتیجه گرفت که مکان اصلی کئوردینانس ،بین AgNPs

و نیتروژن

حلقه پیرولیدون است].[8،4

شکل  - 3طیف  FTIRاطراف هیدروژل  Ag/PVPبا غلظت  255 ppmو هیدروژل خالص.

بررسی میکروسکوپی نانوكامپوزشت: Ag/PVP
نانوکامپوزیت Ag/PVPبا غلظت  155 ppmبا میکروسکوپی
نیروی

اتمی(AFM

) بررسی شد و ذراتی با ابعاد  0نانومتر

و بصورت مجزا مشاهده شد .تصویر

 AFMازAgNPs

در

شکل 4نشان داده شده است.

شکل –4تصویر  AFMاز  AgNPsدرهیدروژل  Ag/PVPبا غلظت .155 ppm

آزمون تورم ودرصد ژل  :تورم ودرصد ژل

PVP

خالص و نانوکامپوزیت

Ag/PVP

تفاوت چشمگیری

نداشت.

بحث و نتیجه گیری
پرتودهی با الکترون ،سبب ایجاد واکنشهای شیمیایی و فرایندهای شکست در محلول  PVPو AgNo3میشود
n·H2O ∼∼→e−aq,H•,OH•,H2,H3O+,H2O2, . . . etc
AgNO3→Ag++ NO−3.
شاملا
Ag+ + e aq→Ag .
 e−aqسبب احیای یونهای نقره به اتم های نقره  Ag5میروندا
اتم های نقره میتواند با یونهای  Ag+برخورد کنند و  Ag+2تولید کند که بطور پیشرونده منجر به تشکیل
Ag0+ Ag+→Ag+2
نانوذرات در محلول ،از طریق واکنشهای زیر میشودا ,Agn−1+ Ag+→Ag+n.
0
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−

 می تواند با الکترونهای هیدراته احیاء کننده قوی و، می شودAg+  واکنشی که منجر به احیای یونهای،بهرحال
PVP (H) + OH•→PVP•+ H2O
 با واکنشهای زیر پیشرفت کنداPVP همینطور بوسیله رادیکالهای پلیمری
Ag+n+ e−aq/PVP•→(Ag)n(Ag nanoparticle)

.[9]و بدین ترتیب در پرتودهی با الکترون ذرات نقره می تواند رشد کند و نانوذرات نقره تشکیل شوند
 نانومتر و با توزیع0 تولید نانوذرات نقره با ابعاد تقریبیAFM  وUV-vis نتایج بدست آمده از اسپکتروسکوپی
 بین، تعیین کرد که مکان اصلی کئوردینانسFTIR  نشان داد و نتایجAg/PVPاندازه کم را در ماتریس پلیمر
 خالص وPVP  خصوصیات تورم و درصد ژل هیدروژل. و نیتروژن حلقه پیرولیدون میباشدAgNPs
 آزمون های میکربی خاصیت ضدمیکربی هیدروژل را در سطح تماو. تفاوتی نشان ندادAg/PVP نانوکامپوزیت
 در مجموع در این تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که پرتودهی.و در منطقه کمی از اطراف هیدروژل نشان داد
 می باشد و توانایی تولیدPVP با الکترون روشی مناسب برای تولید نانوذرات نقره در درون ماتریس هیدروژل
 تکنیک پرتودهی را برای کاربردهای پزشکی،نانوذرات نقره در ماتریس پلیمر همزمان با فرایند استریلیزاسیون
.جذاب ساخته است
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