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 -1گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 -2گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران

چکیده :زئولیت  MIL-53 ،Yو نانوکامپوزیت زئولیت  MOF -سنتز شد .نمونههای سنتز شده با استفاده از پراش پرتو ایکس،
میکروسکوپ الکترونی روبشی ،طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری موردبررسی و شناسایی قرار
گرفتند .در الگوی پراش نانوچندسازه زئولیت  - Yپلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل  MIL-53پیکهای پراشی که فقط به زئولیت
و همچنین پلیمر کوئوردینانسی اختصاص دارد ،مشاهده شد .با توجه به نتیجه میکروسکوپ الکترنی عبوری نانوچندسازه ،مشخص
شد که این ترکیب با ساختار هسته – پوسته سنتز شده است و در این تصویر دو ناحیه دیده میشود .یک ناحیه تاریک مربوط به
زئولیت  Yبا قطری حدود  500نانومتر و یک قسمت روشن با متوسط قطری حدود  60نانومتر که مربوط به ترکیب  MOFاست.
نتیجههای  EDXنمونه نانوچندسازه زئولیت  - Yپلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل  MIL-53نشان میدهد که نانوچندسازه شامل
همه عنصرهای تشکیلدهنده الزم است .عنصرهای  Na ،Al ،C ،Oو  Siبه طور همگن در آن توزیع شدهاند .در این پژوهش،
ویژگیهای ضدباکتری نمونههای تهیهشده به روش تعیین حداقل غلظت ممانعتکننده از رشد و انتشار از دیسک ،در مقایسه با آنتی
بیوتیکهای استاندارد ،علیه باکتریهای (گرم منفی) اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا و (گرم مثبت) استافیلوکوکوس اورئوس
موردبررسی قرار گرفت .نانوچندسازه فعالیت ضدباکتری با حداقل غلظت مهارکنندگی  55 µg/mlرا در مقابل باکتریهای
اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد.
واژگان کلیدی :چارچوب فلز-آلی ،نانومتخلخل ،زئولیت ،ضدباکتری.
* pourahmad@iaurasht.ac.ir

 -۱مقدمه
مواد نانومتخلخل میتوانند آلی یا معدنی باشند .رایجترین مواد
متخلخل آلی ،کربن فعال است که از گرماکافت مواد سرشار از کربن
تهیه میشود .این ماده با اینکه از مساحت سطح باالیی برخوردار
بوده ،قابلیت جذب باالیی دارد؛ اما حفرههای آن بهصورت یکنواخت
و منظم نیست [ ]۱از طرف دیگر ،مواد متخلخل معدنی مانند
زئولیتها دارای ساختارهایی با آرایش منظم هندسی هستند که سنتز
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آنها نیازمند الگوی آلی یا معدنی است که با برهمکنش قوی بین
چارچوب معدنی و الگوی مورداستفاده در حین سنتز همراه میشود
[ .]2افزونبر مواد متخلخل آلی و معدنی ،مواد متخلخلی هم وجود
دارند که از پیوند یونهای فلزی و لیگاندهای آلی تهیه و سنتز
شدهاند که هم دارای ساختار منظمی هستند و هم مساحت سطح
گستردهای دارند که با نام پلیمرهای کوئوردیناسیونی متخلخل
شناخته میشوند .در دهههای اخیر پلیمرهای کوئوردیناسیونی که
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تاریخ دریافت ۱۳۹۹/4/2 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹۹/7/22 :

بهعنوان چارچوبهای فلز-آلی ۱نیز شناخته میشوند ،توجه زیادی را
بهعنوان مواد نانومتخلخل به خود جلب کرده است [ .]۳مهمترین
ویژگیهای MOFها که کاربرد آنها را افزایش میدهد عبارتاند از:
تنوع ساختاری زیاد ،تخلخلهای پایدار و اندازه حفرههای ریز ،نظم
بلوری باال ،مساحت سطح بسیار زیاد ،قابلیت افزایش قطر حفرهها در
پذیرفتن و رها کردن مولکولهای میهمان (تنفس حفره) ،امکان
عاملدار کردن لیگاندهای موجود در ساختار و تهیهی انواع متنوعی از
نانوچندسازههای آنها [.]4
زئولیتها و چارچوبهای فلز-آلی بهعنوان مواد نانومتخلخل
دارای ویژگیهای مشترکی مانند مساحت سطح ویژه باال و
حفرههای میکرو یکنواخت هستند .اما از نظر پایداری گرمایی،
مکانیکی و انعطافپذیری ساختاری بهطور کامل متفاوت هستند.
یکیکردن زئولیتها و چارچوبهای فلز-آلی به شکل چندسازههای
آنها ،باعث تولید مواد نانومتخلخل هیبریدی میشود که از
مزایای هر دو ترکیب یعنی پایداری ساختاری ،مکانیکی و گرمایی
زئولیتهای معدنی و انعطافپذیری باال و گروههای عاملی ویژه
در چارچوب فلز-آلی ،بهرهمند میشوند .چندسازههای چارچوب
فلز-آلی /زئولیتی با بهکار بردن روشهای گرمابی ،2حالل
گرمایی ۳قابل سنتز هستند [.]5
استفاده بیمورد و بیشازحد آنتیبیوتیکها با آلوده کردن
آبوخاک و تحریک تکثیر باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک ،هم
سالمت انسان و هم محیطزیست را تهدید میکند [ 6تا  .]8فناوری
نانو ،یک روش مناسب برای توسعه عاملهای ضدباکتری جدید
بهمنظور کنترل باکتریهای مقاوم به چند دارو است .سمیت نانوذرات
بر میکروارگانیسمها درنتیجه بر همزدن ساختار سلول و نیز ایجاد
استرس اکسیداتیو است .مواد ساختاری نانو در منسوجات و صنایع
غذایی برای محدودکردن رشد باکتریها استفاده میشود [.]۹
پلیمرهای کوئوردیناسیونی که دارای فلزهای  Ni،Znو  Agهستند،
ویژگیهای ضدباکتری دارند .این ویژگی ضدباکتری پلیمرهای
کوئوردیناسیونی بهدلیل وجود یونهای فلزی است که بهراحتی وارد
دیواره باکتری میشوند و سنتز پروتئین را تغییر میدهند .براساس
مطالعههای انجامشده ،پلیمرهای کوئوردیناسیونی مانندHKUST- ،
1. Metal Organic Framework
2. Hydrothermal
3. Solvothermal
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 CuBTC ،1و  MOF-199در برابر باکتری اشرشیاکلی از خود
ویژگی ضدباکتری نشان میدهند [ .]۱0در مطالعهای که بر روی
ویژگی ضدمیکروبی  ZIF-67و چندسازه آن علیه باکتری
اشرشیاکلی انجام گرفت .دلیل ویژگی ضدمیکروبی  MOFبهدلیل
آزاد شدن یونهای فلزی از این ترکیب بوده است .بنابراین ،محیط
اطراف سلول باکتری را تغییر میدهد که منجر به شکستهشدن
تعادل یونی شده و کانالهای یونی از بین میرود .افزونبر این،
گروههای عاملی لیگاندهای آلی در  MOFمیتوانند با کاتیونهایی
مانند  Ca2+و  Mg2+در باکتری پیوند برقرار کنند .سرانجام ،این
رفتارها باعث پارهشدن غشای سلولی و سرازیر شدن سیتوپالسم و
درنهایت منجر به مرگ باکتریها خواهد شد [ .]۱۱در این پژوهش
نخست زئولیت  Yسنتز شد و سپس در حضور این زئولیت پلیمر
کوئوردینانسی نانوساختار  MIL-53تهیه شد .نانوچندسازه زئولیت Y
 پلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل  MIL-53با روشهای ،XRD EDS ،SEMو  TEMموردشناسایی قرار گرفت .با توجه به
بررسیهای انجام گرفته در منابع علمی کاربردهای بسیاری از زئولیت
 Yو یا چارچوب فلز-آلی  MIL-53گزارششده است ،اما تاکنون
گزارشی از کاربردهای ضدباکتری  MIL-53و همچنین ،نانوچندسازه
آن مشاهده نشده است .نانوچندسازه ساختهشده پس از سنتز و
شناسایی برای بررسی اثر ضدمیکروبی بر باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا
موردبررسی قرار گرفت.

 -2بخش تجربی
 -۱-2مواد شیمیایی
 )%99/9( AlCl3.6H2Oبهعنوان منبع یون فلزی استفاده
شد .اتانول ( ،)%۹۹/7ترفتالیک اسید ( )%۹۹ ،H2BDCو
 N ،Nدیمتیل فرمامید ( )FMDهمه از شرکت Merck
خریداری شد .هیدروکلریک اسید ( )HClو سدیم هیدروکسید
( )NaOHبرای تغییر  pHمحلولها استفاده شد .سوکسینیک
انیدرید و  -۳آمینو پروپیل تری اتوکسی سیالن ( )APTESاز
 Merckو  Sigma-Aldrichتهیه شد .واکنشگرهایی که
بهعنوان منبع سیلیسیم و آلومینیم بهکار رفتند ،سدیم سیلیکات
 )%8/0۹ Na2O ،%28/7 SiO2( Na2SiO3و سدیم آلومینات
 Na2Al2O4بودند که از سیگما-آلدریچ خریداری شدند.
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 -2-2دستگاههای مورداستفاده
الگوی پراش پرتوایکس نمونهها با استفاده از یک پراشسنج
مدل  d torP trePpXگرفته شد .برای بررسی ریختشناسی
زئولیت MOF ،و نانوچندسازه از دستگاه میکروسکوپ الکترونی
روبشی مدل  Pt1430 OELاستفاده شد .از میکروسکوپ
الکترونی عبوری مدل  10 tCpsppl hMکه با ولتاژ ۱00
کیلوولت کار میکرد برای بررسی نانوچندسازه استفاده شد .تجزیه
عنصری  EFSبا  360l-hgPirpXaoبهدست آمد .برای
شناسایی گروههای عاملی نمونههای سنتز شده ،دستگاه فروسرخ
تبدیل فوریه مدل  Shimadzu 8900مورداستفاده قرار گرفت.
 -۳-2سنتز زئولیت Y
زئولیت از راه سنتز گرمابی با اصالحاتی در روش توصیفشده در
مراجع بهدست آمد [ 0/۱4 .]۱2گرم  NaOHدر  0/7میلیلیتر آب
حل شد و پس از آن  0/07گرم  Na2Al2O4و  0/76گرم از محلول
 Na2SiO3افزوده شد و به مدت  24ساعت در دمای  25درجه
سانتیگراد همزده شد .در مرحله دوم  0/005گرم  NaOHو 0/44
گرم  Na2Al2O4در  4/۳7گرم از آب دیونیزه حل شد ،سپس 4/75
گرم از محلول  Na2SiO3به آن افزوده شد .در پایان این مرحله،
 0/55گرم از محلول تهیهشده در مرحله اول افزوده شد و درنتیجه
ژلی بهدست آمد که به مدت  24ساعت در دمای اتاق نگهداری شد.
پس از گذشت این مدت ژل به راکتوری منتقل و به مدت  6ساعت
در دمای  ۱00درجه سانتیگراد گرمادهی شد .پس از آن ،فراورده
جامد با آب شستوشو داده شد تا به  pHنزدیک به  ۹رسید .در انتها
فراورده سانتریفیوژ و سپس در دمای  60درجه سانتیگراد به مدت
 24ساعت حرارت داده شد تا خشک شد.
 -4-2سنتز زئولیت  Yکربوکسیل دار شده
سوکسینیک انیدرید ( 2/5گرم) و  5( APTESمیلیلیتر)%۹7 ،
در یک بالن ته گرد  250میلیلیتری در حالل ۱50( DMF
میلیلیتر) حل شد .پس از اینکه محلول یادشده به مدت  ۳ساعت
در حمام آب ( ۳0درجه سانتیگراد) همزده شد ،مخلوطی از زئولیت
 Yدر  0/5( DMFگرم زئولیت 50 ،میلیلیتر  )DMFبه آن افزوده
شد .پس از هم زدن به مدت  ۱2ساعت ،جامد با سانتریفیوژ
جداسازی و به مدت  5بار با اتانول شسته شد .سرانجام ،جامد در
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خالء در دمای  60درجه سانتیگراد خشک شد تا زئولیت Y-

 COOHبرای استفاده در آزمایشهای زیر بهدست آمد [.]۱۳
 -5-2سنتز پلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل MIL-53
 MIL-53براساس روش توصیفشده در مراجع بهدست
آمد [ .]۱4برای سنتز ) MIL-53 (Alدو محلول موردنیاز بود.
محلول ( )۱که یک محلول آبی زردرنگ بود که با افزودن  0/56گرم
 H2BDCو  0/22گرم  NaOHدر  4میلیلیتر آب دیونیزه تهیه شد.
محلول ( )2با حل کردن  2( AlCl3.6H2Oگرم) در  4میلیلیتر آب
دیونیزه آماده شد .محلول ( )2همراه با همزدن به محلول ( )۱افزوده
شد .پس از  ۱ساعت هم زدن در دمای اتاق ،پودر جامد سفید
تشکیلشده توسط سانتریفیوژ از مخلوط جمعآوری شد و چندین بار
با آب دیونیزه شسته و در دمای اتاق خشک شد.
 -6-2سنتز نانوچندسازه زئولیت  - Yپلیمر کوئوردیناسیونی
نانومتخلخل MIL-53
 0/5گرم زئولیت  Y-COOHبه مواد واکنشدهنده در هنگام سنتز
 MIL-53افزوده شد و مخلوط به مدت  24ساعت همزده شد .سپس
مواد جامد چندین بار با آب دیونیزه شستشو داده شد و در دمای اتاق
خشک شد .درنهایت نانوچندسازه زئولیت  - Yپلیمر کوئوردیناسیونی
نانومتخلخل  MIL-53به شکل پودر سفیدرنگ بهدست آمد [.]۱5
 -7-2تعیین اثر ضدمیکروبی زئولیت  ،Yپلیمر کوئوردیناسونی
 MIL-53و نانوچندسازه
نخست در دو لوله آزمایش ،هرکدام  4میلیلیتر سرم فیزیولوژی
ریخته و استریل شد .سپس کلنی باکتریهای استافیلوکوکوس
اورئوس و اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا جداشده از نمونههای
بالینی در لولههای جداگانه تلقیح شد تا کدورتی مشابه  0/5مک
فارلند داشته باشند .پس از تهیه سوسپانسیون میکروبی مطابق با
کدورت استاندارد  0/5مکفارلند ،یک سواپ استریل آغشته به
سوسپانسیون میکروبی شد و پس از گرفتن مایع اضافی آن توسط
فشاردادن سواپ به دیواره داخلی لوله ،سواپ مرطوب در سطح
محیط مولر هینتون آگاری که پیشتر به دمای اتاق رسیده بود بهطور
یکنواخت کشت پر داده شد ۱5 .دقیقه قبل از شروع این مرحله از
آزمایش دیسکهای آنتیبیوتیک متیسیلین ،ونکومایسین ،آموکسی
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سیلین ،اریترومایسین ،استرپتومایسین ،تتراسیکلین ،سفکسیم از
یخچال خارج شد تا دمای آنها به دمای اتاق برسد .دیسکهای
آنتیبیوتیک توسط پنس استریل و سرد شده ،برداشته و در سطح
پلیت قرار داده شدند .با پنس دیسک مختصری فشار داده شد تا
بهطور کامل با سطح محیط کشت تماس یابد .دیسکها با فاصله 20
میلیمتر از لبه پلیت و  20میلیمتر از دیسکهای دیگر قرار داده شد
سپس کشت به مدت  24ساعت در انکوباتور  ۳7° Cقرار گرفت.
پس از  24ساعت قطر هاله عدم رشد اندازه گرفته شد .پس از تهیه
سوسپانسیون میکروبی مطابق با کدورت استاندارد  0/5مکفارلند،
یک سواپ استریل آغشته به سوسپانسیون میکروبی شد .پس از
گرفتن مایع اضافی آن ،سواپ مرطوب در سطح محیط مولر هینتون
آگاری که پیشتر به دمای اتاق رسید بود پخش شد .دیسکهای
تهیهشده حاوی غلظتهای متفاوت زئولیت MOF ،و نانوچندسازه
روی این کشت میکروبی گذاشته شدند .سپس پلیتها در انکوباتور با
دمای  ۱۳درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت انکوبه شد .درنهایت
قطر هالههای عدم رشد باکتری در اطراف هر دیسک اندازهگیری شد
و کمترین غلظت زئولیت  ،Yپلیمر کوئوردیناسونی  MIL-53و
نانوچندسازه که منجر به تشکیل هاله عدم رشد باکتری در اطراف
دیسک شد بهعنوان کمترین غلظت مهارکننده رشد باکتری)(MIC
در نظر گرفته شد.

و 25/۱7°مشاهده میشود .با توجه به پیکهای پراش اختصاص
دادهشده به  MOFدر نانوچندسازه و شباهت آنها به پیکهای
پراش ساختارهای  MIL-53با حفرههای باریک میتوان نتیجه
گرفت که چارچوب فلز-آلی سنتز شده دارای ساختاری با
حفرههای باریک است ،البته سنتز  MIL-53با حفرههای بزرگ
نیز پیشترک گزارششده است [ ۱7و . ]۱8

شکل  :۱الگوی پراش پرتوایکس (الف) ( ،MIL-53ب) نانوچندسازه و (پ) زئولیت .Y

 -۳نتیجهها و بحث
 -۱-۳شناسایی نانوچندسازه زئولیت  - Yپلیمر کوئوردیناسیونی
نانومتخلخل MIL-53
بهمنظور تأیید ساختار بلوری زئولیت  ،Yچارچوب فلز-آلی
 MIL-53و نانوچندسازه ،مطالعه پراش پرتوایکس نمونهها انجام
گرفت .الگوی  dRDنمونههای سنتز شده در شکل  ۱نشان
دادهشده است .الگوی  dRDزئولیت ( Yشکل -۱پ) و MIL-53
(شکل -۱الف) با الگوی ارائهشده در مقاالت [ ]۱2 ،۱4،۱6بهطور
کامل مطابقت داشته است .در الگوی پراش نانوچندسازه زئولیت
 - Yپلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل ( MIL-53شکل -۱ب)
پیکهای پراشی که فقط به زئولیت و همچنین ،پلیمر
کوئوردینانسی اختصاص دارد مشاهده میشود .پیکهای پراش
در
نانوچندسازه
در
MIL-53
برای
2۳/6° ،2۱/5° ،۱7/۳۳° ،۱2/۳6° ،۱0/05° ،۹/06° ،2θ
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شکل  2تصویرهای  SEMزئولیت  MIL-53 ،Yو
نانوچندسازه زئولیت  - Yپلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل MIL-53
را نشان میدهد.
انباشتگی از ذرات زئولیت  Yرا میتوان در شکل -2الف
مشاهده کرد .تصویرهای  SEMزئولیت  ،Yریختشناسی مکعبی
شبیه به تصویرهایی که در مطالعههای  )۱۹84( Breckانجام
گرفت را نشان میدهند [ .]۱۹ریختشناسی میله مانندی برای
ترکیب  MIL-53مشاهده میشود (شکل -2ب) .بلورهای
 MIl-53با متوسط اندازه حدود  2میکرومتر در طول ،حدود ۳00
نانومتر در عرض و با قطری بین  60تا  ۹0نانومتر تشکیلشدهاند.
در این پژوهش ،برای تهیه نانوچندسازه زئولیت MOF – Y
نخست سطح زئولیت با افزودن گروههای کربوکسیلی اصالح شد
و سپس یونهای  Al3+از طریق گروههای  –COOHبر روی
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سطح زئولیت برجذب ،و در ادامه هستهزایی و رشد  MIL-53بر
روی زئولیت آغاز شد (شماتیک .)۱
نانوکامپوزیت

زئولیت Y

شماتیک  :۱چگونگی عامل دار شدن زئولیت  Yو تشکیل نانوکامپوزیت.

تصویر  SEMاز نانوچندسازه نشان داد که ذرات میله مانند
کوچکی از  MIL-53تمام سطح زئولیت  Yرا پوشانده است
(شکل -2پ) .نتیجههای  EDXنمونه نانوچندسازه زئولیت - Y
پلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل  MIL-53در شکل -۳الف
نشان میدهد که نانوچندسازه شامل همه عناصر تشکیلدهنده
الزم است .عنصرهای  Na ،Al ،C ،Oو  Siبهطور همگن در آن
توزیعشدهاند .تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نانوچندسازه
در شکل -۳ب نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده
میشود در این تصویر دو ناحیه دیده میشود .یک ناحیه تاریک
مربوط به زئولیت  Yبا قطری حدود  500نانومتر و یک قسمت
روشن با متوسط قطری حدود  60نانومتر که مربوط به ترکیب
 MOFاست.
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برای تأیید وجود گروههای کربوکسیل بر روی سطح زئولیت از
طیف فروسرخ تبدیل فوریه نمونه استفاده شد .حضور پیکهایی در
ناحیه  ۱670تا  ۱750 cm-1بهوجود گروههای کربوکسیل در زئولیت
مربوط است (شکل -4الف) .در طیف  FTIRزئولیت عاملدار شده
که بهعنوان هسته در نانوچندسازه هسته-پوسته عمل میکند،
ارتعاشهای خمشی و کششی پیوند  Si-O-Siدر ناحیههای ،46۹
 7۹5و  ۱0۳0 cm-1مشاهده میشود .همچنین ،پیک در cm-1
 ۳520به هیدروکسیلهای ترکیب زئولیت عاملدار شده مربوط است.
یونهای  Al3+با گروههای کربوکسیل سطح زئولیت عاملدارشده
برهمکنش داشته و در ادامه موجب تشکیل و رشد بلورهای MIL-
 53بر روی سطح زئولیت را میکند (شماتیک  .)۱در طیف فروسرخ
تبدیل فوریه نانوچندسازه هسته-پوسته پیکهای ارتعاشی پیوند Si-
 O-Siزئولیت بهتقریب در همان ناحیهها مشاهده میشوند (شکل
-4ب) .پیکهای دیگر در ناحیههای طیفی  ۱۱۱7و  ۱۳00 cm-1به
حرکتهای خمشی و کششی حلقه ترکیب ترفتالیک اسید مربوط است.
پیک گروههای پل  )Al-OH-Al( MIL-53در ناحیه ۳455 cm-1
همراه با یک شانه طیفی در  ۳684 cm-1مشاهده میشود [.]20
ارتعاشهای کششی گروه کربونیل ( )-C=Oلیگاندهای
تشکیلدهنده  MOFدر  ۱705 cm-1دیده میشود .همچنین،
گروههای کربوکسیل لیگاند که به مراکز فلزی کوئوردینه شدهاند در
 ۱582 cm-1مشاهده میشوند.
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 -2-۳بررسی فعالیتهای ضدباکتری زئولیت  ،Yپلیمر
کوئوردیناسونی  MIL-53و نانوچندسازه
در پژوهش حاضر ،بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریهای
موردمطالعه ،نشان داد که سویه سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به
تتراسیکلین ،آموکسیسیلین ،و حساس به سفکسیم و
اریترومایسین ،سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به
آموکسیسیلین ،متیسیلین و تتراسیکلین و حساس به
اریترومایسین ،ونکومایسین و سفکسیم بوده ،اشرشیاکلی
موردمطالعه مقاوم به تتراسیکلین ،آموکسیسیلین و حساس به
سفکسیم و اریترومایسین بود .در بررسی اثر ضدمیکروبی هر سه
نمونه زئولیت  MOF ،Yو نانوچندسازه به روش انتشار از دیسک
هر سه باکتری ،اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و
استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونههای بالینی به این مواد
حساس بودهاند و در اطراف دیسک هاله عدم رشد باکتری
مشاهده شد .حداقل غلظت مهارکننده رشد نانوچندسازه زئولیت
 -Yپلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل  MIL-53برای هر سه
باکتری  55میکروگرم بود .قطر هاله عدم رشد یکی از
شاخصهای تعیینکننده ویژگی ضدمیکروبی یک ترکیب است.
برای مقایسه ،قطر هاله عدم رشد ایجادشده توسط برخی
دیسکهای استاندارد آنتیبیوتیک به همراه زئولیت MIL-53 ،Y
و نانوچندسازه در جدول  ۱ارائهشده است.
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همانطور که نتیجههای جدول نشان میدهد ،قطر هاله عدم
رشد باکتری برای نانوچندسازه بزرگتر از  MOFو بسیار بزرگتر از
زئولیت است .بهعبارتدیگر ویژگی ضدباکتری نانوچندسازه از دو
نمونه دیگر بیشتر است .هر سه نمونه سنتزشده دارای اثر
ضدمیکروبی هستند که میتوان علت این اثر را به حضور آلومینیم در
ساختار آنها نسبت داد ،ضمن آنکه لیگاند آلی نیز در ساختار MOF
و نانوچندسازه میتواند اثر تقویتکنندهای در فعالیت ضدمیکروبی
آنها داشته باشد .در بررسیهای انجامشده در منابع علمی در مورد
اثر ضدباکتری عنصر آلومینیم و ترکیبهای آن و نتیجههای بهدست
آمده میتوان به توضیحهای زیر اشاره کرد .دسته وسیعی از نانوذرات
اکسیدهای فلزی همچون نانوذرات آلومینیوم در برابر اشرشیاکلی [،]2۱
نانوذرات اکسیدقلع در برابر باسیلوس سوبتلیس ،استافیلوکوکوس
اورئوس و اشرشیاکلی [ ،]22نانوذرات بیسموت در برابر سودوموناس
آئروژنوزا ،آسینتوباکتر بائومانی و اشرشیاکلی [ ،]2۳نانوذرات اکسید
کلسیم در برابر اشرشیاکلی [ ،]24از نظر ویژگیهای ضدمیکروبی
موردبررسی قرارگرفتهاند .همچنین ،برای بهبود ویژگیهای فیزیکی
نانوذرات اکسیدهای فلزی ،سایر عنصرها با آنها ترکیب میشود که
این عمل با ترکیب یک عنصر با ظرفیت باالتر نسبت به اکسید اولیه
فلزی انجام میشود .با عمل ترکیب ،ویژگیهای ساختاری ،الکتریکی
و نوری اکسیدهای فلزی دستخوش تغییر میشود [ ]25مانند عمل
آمیختن سایر عنصرها در ساختار اکسیدروی بهمنظور افزایش کارایی
ضدمیکروبی آن در مطالعههای متفاوتی ازجمله آمیختن عنصر آهن [،]25
آلومینیوم [ ،]26نقره [ ]27و مس [ .]28موردبررسی قرارگرفته است.
در مطالعه دیگریکه بر روی اثر ضدمیکروبی یک نوع خاکرس علیه
باکتری اشرشیاکلی انجامگرفته [ ]2۹مشخص شد که دلیل مؤثر
بودن این نوع خاکرس بر باکتری بهدلیل حضور آلومینیم در ساختار
ترکیب است که نفوذپذیری غشای باکتری را تغییر میدهد .آلومینیم
با فسفولیپیدهای غشای باکتری واکنش داده و باعث افزایش
حملونقل داخل سلولی فلزها به درون باکتری میشود .این نتیجهها
اهمیت تأثیر آلومینیم را برای تقویت سمیت فلزهای واسطه علیه
پاتوژنهای انسانی نشان میدهد .در پژوهشی دیگر که به بررسی
ویژگیهای ضدباکتری نقره ،مس ،آلومینیوم ،روی ،برنج ،برنز ،قلع و
سیلیسیم در مبارزه با باکتریهای کلی فرم در آبهای آلوده
انجامشده است ،روند معقول مشاهدهشده است .در این مطالعه این
بود که فعالیت میکروبکشی فلزها به گروهی که در جدول تناوبی
86

قرار دارند ،بستگی دارد .میزان واکنش مس و نقره در گروه  IBو
روی در گروه  IIBباالترین بود ،سپس آلومینیم در گروه  IIIو
کمترین میزان واکنش در قلع و سیلیسیم ،هر دو در گروه  IVیافت
شد .بنابراین ،میتوان ارتباطی بین فعالیت میکروبکشی و میزان
ظرفیت عنصر برقرار کرد ،که فعالیت ضدباکتری با افزایش تعداد
الکترونهای ظرفیتی ماده کاهش مییابد [.]۳0

 -4نتیجهگیری
زئولیت  ،Yچارچوب فلز-آلی  MIL-53و نانوچندسازه زئولیت
 - Yپلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل  MOFبا ساختار هسته
 پوسته سنتز شد .بررسی نتیجههای  SEM ،EDS ،XRDو TEMصحت ساختار نمونههای تهیهشده را اثبات کرد .در
تصویرهای میکروسکوپ الکترونی عبوری ،ترکیب زئولیت  Yبا
ساختار مکعبی ،پلیمر کوئوردیناسیونی نانومتخلخل  MIL-53با
ریختشناسی میله مانند و نانوچندسازه به شکل ترکیبی که ذرات
میله مانند  MIL-53تمام سطح زئولیت  Yرا پوشانده است،
مشاهده شد .نانوچندسازه سنتزشده برای فعالیتهای ضدمیکروبی
مورداستفاده قرار گرفت .در بررسی اثر ضدمیکروبی نانوچندسازه
به روش انتشار از دیسک هر سه باکتری ،اشرشیاکلی،
سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از
نمونههای بالینی به این ماده حساس بودهاند و در اطراف دیسک
هاله عدم رشد باکتری مشاهده شد.
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Preparation, Characterization and Antimicrobial
Study of Zeolite Y - MOF Nanoporous Coordination
Polymer Nanocomposite
F. Azadi1, A. Pourahmad1,*, Sh. Sohrabnezhad2, M. Nikpassand1
1. Department of Chemistry, Faculty of Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2. Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran

Abstract: Zeolite Y, MIL-53, and zeolite – MOF nanocomposite were synthesized. Synthesized samples were
evaluated using X-ray diffraction, scanning electron microscopy, energy dispersive X-Ray spectroscopy and
transmission electron microscopy. The XRD profiles of the zeolite Y /MIL-53 nanoporous coordination
polymer nanocomposite depicted diffraction peaks that had been ascribed to individual MIL-53 MOF and zeolite
Y. Based on the transmission electron microscopy result of the nanocomposite, it was determined that the
compound was synthesized with a core-shell structure. TEM image of the consisted of two regions. One dark
region related to Zeolite Y with a diameter of about 500 nm and light part with an average diameter of 60 nm
that related to the MIL-53 shell. The EDX spectra of the core@shell sample show that the nanocomposite
contained O, C, Al, Na, and Si elements. In this research, disk diffusion method and MIC were used to evaluate
the antibacterial activity of prepared samples on gram-negative (E. coli and Pseudomonas aeruginosa) and
gram-positive (S. aureus) compared to standard commercial antibiotic disks. Nanocomposite exhibited
antibacterial activity with minimal inhibitory concentration of 55 µg/mL against E. coli, Pseudomonas
aeruginosa and S. aureus.
Keywords: Metal organic framework, Nanoporous, Zeolite, Antibacterial.
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