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هاي  اثر عوامل وابسته به فرايند بر سنتز نانوذرات هيدروكسي آپاتيت با استفاده از پيش ماده
  SBFهيدروكسيدكلسيم و ارتوفسفريك اسيد در محيط 

  2، افسانه گوزليان3، عبداهللا افشار2، علي اصغر بهنام قادر1مهسا زنجاني
Mahsa_Zanjani@yahoo.com 

  دانشگاه صنعتي شريف 3پژوهشگاه مواد وانرژي، 2،)واحد علوم و تحقيقات تهران(آزاد اسالمي دانشكده مهندسي پزشكي، دانشگاه  1
  :چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر سنتز ذرات هيدروكسي آپاتيت در روش شيمي تـر بـا اسـتفاده از واكنـشگرهاي      
 و  SBFبه عنوان دهنده فسفر درمحـيط       ) H3PO4 ( به عنوان دهنده كلسيم و اورتوفسفريك اسيد       Ca(OH)2هيدروكسيدكلسيم  

ها و سرعت هم زدن بر خصوصيات پودر سنتز شده، در نـسبت مـولي كلـسيم بـه         اثر غلظت پيش ماده   .  بود C37°در دماي   
تغييرات ساختاري، مورفولـوژي پـودر، تغييـرات شـيميايي و آنـاليز فـازي پـودر توسـط                   .  بررسي گرديد  67/1فسفر برابر   

بـا  . ،انجـام شـد   FTIRسـنجي مـادون قرمـز         و طيف )XRD(، آناليز پراش اشعه ايكس      )SEM(لكتروني روبشي   ميكروسكوپ ا 
استفاده از نتايج آناليز پراش اشعه ايكس، مشخص شد كه با افزايش غلظت واكنشگرها، درجه كريستالي پـودر هيدروكـسي                    

ه با كاهش غلظت واكنشگرها،اندازه ذرات ريزتـر         نشان داد ك   SEMنتايج حاصل از آزمايش     . آپاتيت حاصله، بيشتر مي شود    
كاهش سرعت همـزن برافـزايش      .  نانومتر، حاصل مي شوند    100-200شده و ذرات پودري با پراكندگي مناسب در محدوده          

درجه كريستالي فاز آپاتيت و كوچكتر شدن شدن اندازه ذرات موثر بود همچنين بهترين نمونه بدست آمده، در غلظت پـيش                     
هـا توسـط     بـر اسـاس نتـايج محاسـباتي و مـشاهده مـستقيم دانـه              . ي زياد و سرعت هم زدن كم بدست آمده اسـت          ماده ها 

، با تغيير شرايط سنتز ذرات هيدروكسي آپاتيت، امكان دستيابي به نـانو ذرات آپـاتيتي       TEMميكروسكوپ الكتروني عبوري    
  .باشد  نانومتر ممكن مي100با اندازه كمتر از 

  :كليدواژه
  .SBFآپاتيت، نانوذرات، بيوميمتيك،  وكسيهيدر

  مقدمه -1
هاي اخير پيشرفت    شود و اين مواد در سال       بيش از يك قرن است كه از مواد مختلف به عنوان جايگزين استخوان استفاده مي              

  سـاخته شـده اسـت كـه    Ca10 (PO4)6(OH)2از هيدروكـسي آپاتيـت   اغلب استخوان مصنوعي متداول ]. 1[اند  چشمگيري داشته
هـاي   اگرچـه هيدروكـسي آپاتيـت سـنتزي بـه خـوبي بـه سـلول               . ساختار شيميايي نزديك به فاز معدني استخوان بـدن دارد         

بـراي دسـتيابي بـه      ]. 2. [باشـد  هـاي اسـتخواني در آن كـم مـي          كند اما سرعت رشد سلول     استخوان زنده بدن اتصال پيدا مي     
هـاي اسـتخواني     برقرار كند و هم بتواند محركـي بـراي رشـد سـلول            هيدروكسي آپاتيتي كه هم پيوند عالي با استخوان زنده          

در فـاز معـدني بافـت اسـتخوان زنـده           . باشد، بايد آن را با ساختاري نزديك به ساختار فاز معدني استخوان زنده، توليد كرد              
F  ،CO3هاي زيادي از جمله      يون

2-  ،Mg2+   ، Na+ درصـد وزنـي كربنـات       8 تـا    3/2استخوان زنده حاوي حدود     . وجود دارند ... و 
وجود  ].3و2[هاي كربناتي باشند  هاي سنتز شده در فرايندهاي تقليدي زيستي، بايد داراي گروه      هيدروكسي آپاتيت باشد و    مي

هيدروكـسي آپاتيـت    .شـود  يون كربنات در ساختار هيدروكسي آپاتيت باعث كاهش درجه كريستالي و افـزايش حالليـت مـي   
 و  β-TCPبـه فازهـاي ثانويـه نظيـر         هيت كربناتي خود را در جريان فرايندهاي توليد، حفظ نمايد و             ما  كربنات بايد  دراي گروه 

CaO 5،4[كربنات خود را از دست ندهد تبديل نشود و همچنين در حين عمليات حرارتي و زينترينگ محتواي.[  
در اين روش عمـدتاً نمـك   . شود هاي سنتز هيدروكسي آپاتيت محسوب مي ترين روش روش رسوب گيري از محلول، از عمده  
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هيدروكـسي آپاتيـت    . شـود    به محلولي از نمك كلسيم اضـافه مـي         يفسفاتپيش ماده   كلسيم به يك تركيب فسفاتي در آب و يا          
، )هـاي مـشابه پالسـماي خـون انـسان      مايع فيزيولوژي سنتزي با غلظت يـون  (SBFساخته شده از راه رسوبگيري در محيط        

هاي هيدروكسيدكلسيم    ماده  كارگيري پيش    به روش رسوبگيري و با به      HAپودر  اين تحقيق    در   .دباش  كربناتي مي  گروهداراي  
ها با سرعت زيادي با يكديگر واكنش        دهد كه اين پيش ماده     شان مي اوليه محققين، ن  تجارب  ،   تهيه گرديد  و اورتوفسفريك اسيد  

عالوه بر اين بايد اشاره كرد كه اين مواد . يي ميسر استدهند و بررسي عوامل فرايند در مشخصات محصول از نظر اجرا مي
  . در ادامه ابتدا روش تحقيق و سپس نتايج و تحليل آنها ارائه خواهد شد. باشند ارزان بوده و با امكانات داخلي قابل تهيه مي

 هاي تجربي فعاليت -2

 .NaCl, NaHCO3, KCl, Na2HPO4 . 2H2O, MgCl2 . 2 H2O, CaCl2هـاي   از پـيش مـاده   SBF، ابتـدا محلـول   HAجهت تهيه پـودر  

2H2O و Na2SO4, (CH2OH)CNH2  مـكلـسي  دـهيدروكـسي . ]6[ه شـد تهيـ [Ca(OH)2, ( Aldirich 95%)]  اسـيد  و اورتوفـسفريك 
[H3PO4, (Merck 85%)] ،پيش ماده دهنـده كلـسيم    .به عنوان پيش ماده تامين كننده كلسيم و فسفر، مورد استفاده قرار گرفتند

 حمام آب گرم به     . رسانده شد  ºC37 حل گرديد و همزمان با همزدن مكانيكي به دماي           SBF حجم مشخصي از محلول      تدا در اب
در مقدارمشخـصي   % 85اي اورتوفـسفريك اسـيد       در ظرف جداگانه  .  نگه داشته شد   ºC37طور ثابت در طول واكنش در دماي        

SBF  فرايند هـم زدن    . اضافه شد ) در حال همزدن  (و ل حاوي كلسيم     سپس محلول حاوي فسفر قطره قطره به محل       .  حل گرديد
دماي ( ساعت بدون همزدن و در دماي محيط         24 سپس به مدت      محلول حاصل،  .ادامه يافت   ساعت 2به مدت   ،  ºC37در دماي   

 آون بـا  نمونـه بدسـت آمـده در   .  شستشو داده شددو بار تقطير  رسوب حاصله فيلتر و با آب       . نگهداري گرديد ) ºC25تقريبي  
بـه منظـور بررسـي اثـر غلظـت واكنـشگرها، بـه روي          .  خشك و بعد از خشك شدن در هاون چيني سـاييده شـد             ºC80دماي  

نـسبت  بـا حفـظ     خصوصيات پودر توليد شده، چهار غلظت مختلف از دو محلول هيدروكسيد كلسيم و اورتو فسفريك اسـيد                  
 بـه   .سرعت همزن مكانيكي ثابت در نظر گرفته شـده اسـت           S5 تا   S1 هاي در تمام نمونه  .  تهيه گرديد  =67/1Ca/Pاستوكيومتري  

هاي مرحلـه اول، انتخـاب گرديـد و در آن دو غلظـت ثابـت، اثـر سـرعت         منظور بررسي اثر سرعت همزن، دو غلظت از نمونه    
ونـه،  دليـل انتخـاب ايـن دو نم       ،  بررسي تغييرات فـازي   همزن بر خصوصيات پودرهاي بدست آمده، بررسي شد كه در بخش            

 .دهد  به اختصار، مراحل انجام شده در اين تحقيق را نشان مي1شكل . شود بيان مي

 
 روند انجام تحقيق-1 شكل
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 ,XRD; D4, SIEMENS)ها و درجه كريستالي پودرهاي سنتز شده، به وسيله پـراش اشـعه ايكـس     تركيب فازي، اندازه بلورك

Bruker Co)با استفاده از آناليز پودرها  شيمياييتغييرات ساختار. ، بررسي شدFTIR (BoMem model MB100)  تعيين گرديـد  .
ي ـي روبـش ـرونـ ـوپ الكتـكـ ـروسـلف از ميكـتـ ـط مخ ـرايـ ـده در ش  ـز شـ  ـنتـ ـاي س ـودرهـ ـار پ ـتـز ساخ ـي ري ـت بررس ـجه

(SEM, XL30, Philips, Holland) استفاده شد. 

  نتايج و بحث -3

 بررسي تغييرات ساختاري -3-1
هاي  هاي مختلف واكنشگرها و سرعت هاي هيدروكسي آپاتيت سنتز شده با غلظت   نمونه FT-IRجي نمودار طيف سن، 2 شكل

 SBFهـاي موجـود در      ها و آنيون   ، كاتيون FT-IRبراساس نتايج بدست آمده از آناليز        .دهد نشان مي  را   متفاوت همزن مكانيكي  
CO3از جمله   

2-  ، Mg2+ ، Na+ ، K+هـاي مشخـصه و    هـا پيـك   گيرند و در همه اين نمونه ي مي در ساختار هيدروكسي آپاتيت جا
 و  cm-11425ك مـشخص در     ـوجود يون كربنات، در ساختار هيدروكسي آپاتيـت، بـا دو پيـ            . بارز كربنات مشاهده شده است    

cm-1875  ها بـا    نهساختار آپاتيت در همه نمو    . باشد شود كه نشاندهنده جايگزيني يون كربنات، در جايگاه فسفاتي مي           تأييد مي
شود   ديده مي  cm-1 3800- 2600شود يك پيك پهن در محدوده        مشاهده مي ) cm-1 1100- 1000( و   cm-1 570مدهاي ارتعاشي   

، cm-1  3600در محـدوده  Ca(OH)2 مربوط به پـيش مـاده   OH  پيك است كه البته با توجه به اينكهOHكه مربوط به مد كششي 
 موجـود در سـاختار      OHهيدروكسيد كلسيم نيست و بيشتر مربوط به آب و           OHط به   باشد پس اين باند مربو      وي مي تيز و ق  

 و همكـارانش شناسـايي   Van der Houwen .باشد  مربوط به مد خمشي آب ميcm-1 1648پيك در . باشد هيدروكسي آپاتيت مي
HPO4

ح در ـو بانـد جـذبي واضـ   ) cm-1 1099باند جذبي كوچـك در   (cm-1 1130  وcm-1 1210آب در   را براساس باند جذبي-2
cm-1 874  همچنـين بانـد    . به وضوح آشكار نشده اسـت     ي بدست آمده در اين تحقيق       نمودارهاباندها در   اين   ]7[اند    انجام داده

PO4جذبي مربوط به    
هـاي مختلـف،     هـاي بـا غلظـت      در نمونـه  ،  2 با توجه به شكل      .باشد   هيدروكسي آپاتيت شديد و پهن مي      -2
  .شود  ديده نميFT- IRهاي ارتعاشي  هاي مشخصه و مدل ر پيكتفاوت چنداني د

  بررسي تغييرات فازي -3-2
هـاي   هـاي مختلـف واكنـشگرها و سـرعت     با غلظـت  سنتز شدههيدروكسي آپاتيت    هاي الگوي پراش اشعه ايكس پودر     3شكل  

ديـده  ،  S5هـا بـه جـز نمونـه          ونـه در تمام نم   35 تا   25از   θ2هاي ويژه آپاتيت در محدوده       پيك. دهد نشان مي را  متفاوت همزن   
 ،S4در غلظت پايين مانند نمونـه       . ، به دليل غلظت بسيار پايين واكنشگرها، فاز كلسيت تشكيل شده است           S5  در نمونه  .شوند مي

عـدم اعمـال عمليـات     و )ºC37(توان به چند عامل از جمله دماي سـنتز   وجود فاز آمورف را مي. شود فاز آمورف مشاهده مي   
  . نسبت دادوجود يون كربنات در ساختار هيدروكسي آپاتيتحرارتي پس از سنتز و 
  .)1جدول (] 8[محاسبه شد) 1( رابطه و با استفاده از XRDبر اساس نتايج ، )Xc( ها درجه كريستالي نمونه

    1(           Xc = 1 - (V112/300 / I300) 

  .است) 300( شدت پيك I300و ) 300(و ) 112(هاي پراش   بين پيكعمق شدت V112/300ر،  درجه بلوري پودXc اين رابطه،كه در
هـاي   حـضور گـروه   . گـردد  هاي غير حرارتي موجب افزايش درجه كريستالي مي        اعمال عمليات حرارتي پس از سنتز به روش       

شود كـه بـا افـزايش         مشخص مي  XRD با توجه به الگوي   ]. 10[گردد ها تلقي مي   درشت كربناتي به عنوان عامل كاهش نظم اتم       
همـزدن  رسد كه سرعت     بنظر مي .  شده است  غلظت واكنشگرها، درجه كريستالي پودر هيدروكسي آپاتيت تشكيل شده بيشتر         
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ها در اولـين مراحـل سـنتز         به اين ترتيب واكنش پيش ماده     . نداشته است محصول  محلول تاثيري در افزايش درجه كريستالي       
بـديهي اسـت    . گردند هاي كلسيم و فسفر براي تشكيل هيدروكسي آپاتيت مصرف مي          قابل توجهي از يون   تكميل شده و مقدار     

عـدم تـاثير سـرعت همـزدن در درجـه      . هاي در دسترس بـراي تركيـب را افـزايش داده اسـت     ها يون كه غلظت زيادتر محلول   
هايي كه تركيب آنهـا بـا يكـديگر     يكه از پيش مادهبه عبارت ديگر در صورت. باشد كريستالي نيز با همين توجيه قابل تفسير مي   

  .براي تشكيل هيدروكسي آپاتيت با نرخ كمتري انجام گيرد استفاده گردد سرعت همزن ممكن است موثرتر باشد

    
  پودرهاي سنتز شدهالگوي پراش اشعه ايكس -3 شكل   پودرهاي سنتز شده FT-IRينمودار طيف سنج-2 شكل

از درجـه كريـستالي    S4 نمونـه  .  انتخـاب شـدند   S3 , S1ي اثر سرعت هـم زدن دو نمونـه   هاي مورد استفاده براي بررس نمونه
 انتخـاب  معيـار  .هاي آن با استفاده از رابطه شرر نتايج منطقي را ببار نـداد  اندكي برخوردار بوده و تخمين اندازه كريستاليت

 بـا كمتـرين     S3نمونـه   . بوده اسـت  % 50ه كريستالي   هاي بهينه اثر غلظت، ماهيت هيدروكسي آپاتيتي پودر و حداقل درج           نمونه
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هـا، توسـط همـزن       تهيـه ايـن نمونـه     .  با بيشترين درجه كريستالي، انتخاب شدند      S1درجه كريستالي در محدوده مورد نظر و        
 و S6تيب به تر S3  وS1پودرهاي حاصله از نمونه .  و بار ديگر با سرعت دو برابر انجام گرفت rpm 130مكانيكي، يكبار با دور     

S7،  نمونه  (هاي كلسيم و فسفر      هاي بسيار كم پيش ماده     نمونه تهيه شده در غلظت    ). 1شكل  (نام دارندS5 (       منجر بـه ايجـاد فـاز
هـاي موجـود در       آنيـون  .اين نمونه بسيار آمورف بوده و راندمان استحصال محصول بسيار انـدك بـود             . شدكربنات كلسيم   

PO4بويژه  هاي يوني ارتو فسفريك اسيد و        نه گو ، انواع كربنات سيستم، از جمله  
تـامين  . باشـند  از غلظت اندك برخوردار مـي      -3

 صـرفا نيازمنـد تـامين       CaCO3 سـاخته شـدن تركيـب      باشـد در حاليكـه     هاي پيش شرط تشكيل ساختار آپاتيتي مي       اين آنيون 
هـاي   سفاتي موجـب ناكـافي بـودن گـروه        غلظت كم پيش ماده ف    . باشد  و يا اتمسفر محيط مي     SBFهاي كلسيم و كربنات از     يون

دليل راندمان بسيار اندك رسوب گـذاري در ايـن   . هاي مربوطه شده است فسفاتي آپاتيتي و عدم تشكيل فاز آپاتيتي در نمونه       
  .باشد نمونه غلظت بسيار كم پيش ماده كلسيم مي

 تا  S1هاي   نمونه كريستاليت در    كريستالي و اندازه  رجه  د.  تخمين زده شد   ]9[ها نيز با استفاده از رابطه شرر       اندازه كريستاليت 
S7 بنظـر  . انـد  ها با كاهش غلظت كـم شـده       شود اندازه دانه   همانطور كه در اين جدول مشاهده مي      . ارائه شده است   1  جدول در
هـاي   ونـه هاي موجود در محيط موجب كوچكتر باقي ماندن نم         هاي اوليه به مقادير كمتر يون      رسد كه عدم دسترسي جوانه     مي

  . ها ميسر نبوده است ها امكان محاسبه اندازه كريستاليت در برخي از نمونه. تر شده است هاي رقيق تهيه شده در محلول
  سنتز شدهپودر هاي ها در  كريستاليت اندازه  ودرجه كريستالي-1 جدول

 

  بررسي مورفولوژي پودر -4

   و عبوريميكروسكوپ الكتروني روبشي -4-1
بـا  ميكروسكوپ الكترونـي    مشاهدات  . دهد  را نشان مي   ه سنتز شد  هايپودركتروني روبشي   وير ميكروسكوپ ال  ا تص ،4شكل  

 قابـل تـشخيص در مـشاهدات ميكروسـكوپي حاضـر،      S6وS2, S1 هـاي   هاي نمونه دهد كه اندازه دانه بزرگنمايي زياد نشان مي
 كـامال از    S1يگر نداشـته ولـي ذرات نمونـه         ها، تفاوت چنداني نسبت بـه يكـد        ها نسبت به ساير نمونه     عليرغم ريز تر بودن دانه    

 به مقدار قابـل     S2 در سرعت هم زدن كم و زياد و نمونه           S3هاي داراي غلظت كمتر مانند نمونه        نمونه. اند تر شده  يكديگر تفكيك 
)  S1 , S6(هاي زيـاد   هاي سنتز شده در غلظت افزايش سرعت هم زدن در نمونه. باشند ها مي توجهي آگلومره تر از ساير نمونه

هـاي هـم    رسد كه ذرات پـودر در سـرعت   آورد اما بنظر مي ها پودر را ببار نمي تغيير محسوسي در اندازه دانه) S3 , S7(و كم 
 بـا كمتـرين انـدازه دانـه، داراي بيـشترين            S1الزم به يادآوري است كه نمونـه        . باشند تر مي  اي تفكيك شده   زدن كمتر تا اندازه   
  .شدبا درجه كريستالي مي

، بررسي موفولوژي و ساختار اجزا در مقياس نـانومتري فقـط بـر روي               TEMبا توجه به مشكالت اجرايي در انجام آزمايش         
اي استوكيومتري  شود اين نمونه داراي تركيب تا اندازه  ديده مي5همانطور كه در تصاوير شكل .  انجام گرديد S3نمونه بهينه 

الگـوي تفـرق    . باشـند   نانومتر مي  100ها كامال كمتر از      بوده و اندازه كريستاليت   ) 67/1 نسبت كلسيم به فسفر اندكي كمتر از      (
بـا ايـن حـال بررسـي     . دهد اين نمونه، تا اندازه قابل توجهي وجود ساختار كريستالي را نشان مي) Diffraction pattern(اشعه 
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دهد كه درجه كريستالي     د فلزات كريستالي، نشان مي    غير كمي كيفيت تصوير مربوطه نسبت به تركيبات بسيار كريستالي مانن          
هاي درخـشان   در صورتيكه تركيب بسيار كريستالي باشد الگوي مربوطه از تعداد بسيار زياد حلقه        . باشد جندان زياد نيز نمي   

  . برخوردار خواهد بود

  
  پودرهاي سنتز شده در شرايط گوناگون از SEM تصاوير-4 شكل
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  S3 از نمونهEDAX عبوري، الگوي پراش و تصوير ميكروسكوپي الكتروني-5 شكل

  نتيجه گيري -5

CO3 از جملــه SBFهــاي موجــود در  هــاي و آنيــون براســاس نتــايج بدســت آمــده، كــاتيون 
2- ، Mg2+ ، Na+ ، K+ در ســاختار 

وي با توجه به الگ   . هاي مشخصه و بارز كربنات مشاهده شده است        ها، پيك  گيرند و در همه نمونه      هيدروكسي آپاتيت جاي مي   
XRD شـود  توان نتيجه گرفت كه با افزايش غلظت واكنـشگرها، درجـه كريـستالي پـودر هيدروكـسي آپاتيـت بيـشتر مـي                         مي. 

. براحتـي شناسـايي شـد    نـانومتر نيـز   100ذراتي بـا ابعـاد زيـر    ، وجود TEMو  SEMهمچنين با توجه به تصاوير حاصل از       
كمتـر شـدن انـدازه ذرات       . و سرعت هم زدن كم بدسـت آمـده اسـت          هاي زياد    بهترين نمونه بدست آمده در غلظت پيش ماده       

  . تر و با سرعت بيشتري پذيرفته شود شود كه ماده از طرف بافت ميزبان راحت موجب مي

  سپاسگزاري

هـاي مختلـف پژوهـشگاه مـواد و      هـاي ارزشـمند متخصـصين و آزمايـشگاه       ها و راهنمايي   نويسندگان اين تحقيق از همكاري    
 .هاي ستاد نانوفناوري رياست جمهوري، كمال تشكر و قدرداني را دارند ه صنعتي شريف و نيز حمايتانرژي، دانشگا
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