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 مقدمه
واسطه مثل آهن،  هایاز کشف خواص ویژه تعدادی از فلزاپس 

روی، مس، منگنز و غیره در سالمت انسان، دام و گیاهان مطالعه 

 نمینه جذابی برای محققاروی این عناصر و مشتقات آنها به زبر 

با آمینواسید ها عالوه بر  تبدیل شد. کمپلکس های این فلزها

خواص تغذیه ای خواص ویژه ای از جمله خواص آنتی باکتریال 

و خواص ضد توموری می  اشرشیاکوالیی مثل در مقابل باکتر

. متیونین یکی از آمینواسید های ضروری حاوی گوگرد [1]دهد

است که این بدین معنی است که بدن انسان توان تولید این نوع 

آمینواسید را ندارد و باید به وسیله منابع خوراکی وارد بدن شود 

ی م در علم تغذیه متیونین به عنوان یک آنتی اکسیدان رفتار

 . روی و مس پس از آهن بیشترین مقدار را نسبت[3] ,[2]کند

سایر فلزات واسطه در بدن انسان دارند. روی نقش بسیار زیادی 

در سیستم های بیولوژیک بدن انسان ایفا می کند، اینطور تصور 

می شود که روی نقش مهمی به عنوان آنتی اکسیدان برای 

، [3]جلوگیری از پیر شدن سلول های پوست و عضالت دارد

همچنین اثر قابل توجهی در افزایش سرعت بهبود جراحات و 

. فلز روی در بیش از [4]نقش اساسی در سیستم ایمنی بدن دارد

یرد، ر می گآنزیم و تعداد زیادی پروتئین مورد استفاده قرا 033

. [5]رشد و تقسیم سلولی مستلزم وجود مقدار کافی از روی است

 سنتز و شناسایی کمپلکس مس متیونین نانو ساختار با استفاده از روش سونوشیمایی

 2سارا میرزایی ،*1رنجبر مریم ، 1روزبه آقایی حکاک

 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده فناوری های شیمیایی. -1

 سازمان پژوهش های شیمایی، پژوهشکده کشاورزی -2

خواص تغذیه ای بسیار مهمی در سالمت انسان، حیوانات و گیاهان دارند. آمینو اسید های ضروری دسته مهمی آمینو اسید ها  چکیده:
هستند که بدن انسان توانایی ساخت آنها را در بدن ندارد. بنابر این، این دسته باید به صورت خوراکی وارد بدن شوند  دسته دیگر از 

لکس های کمپ می باشند که مهمترین آنها آهن، روی و مس می باشد. در این کار تحقیقاتی  مواد مورد نیاز بدن برخی از فلزات واسطه
راصوت تهیه و امواج ف توسطفراسودمند از متیونین یکی از آمینواسید های ضروری به عنوان لیگاند و مس به عنوان  فلز مورد استفاده و

د شناسایی  قرار گرفته است. ، پراش پرتو ایکس مورعنصری، جذب اتمی، آنالیز FT-IRشناسایی شده اند. این کمپلکس با روش های 
 صفحه به دست آمده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده گردید. ساختار نانو

کمپلکس آمینواسید، کمپلکس مس، امواج فراصوت، مواد فراسودمند، کمپلکس نانوساختارواژه های کلیدی:
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توسط برادلی  2332در سال  RNAو  DNAنقش اساسی این فلز در 

 %13و همکاران مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که حدود 

. مس [6]پیوند دارند ئین های بدن به طور بلقوه با فلز رویپروت

در  [7]هم همانند روی یک فلز ضروری برای بدن انسان است

آنزیم های بسیاری مثل آمین اکسیداسس، سیتوکروم سی 

 .[8]هیدروکسیالس و غیره وجود دارد-اکسیداس، دوپامین بتا

ور منظ بهکمپلکس ها  نیا هیته یرو بر یادیز قاتیتحق

 دهش انجام گذشته سال چند در وریخوراک دام و ط یاستفاده برا

 نمک لهیوس به 2310در سال  ]1[و همکاران  یالجبور  .است

( و II( و مس)II)ومیکادم ،(II)یرو ،(II)کلین ،(II)کبالت یها

 نیا یها کمپلکس نیونیمت و 1نیلوس دیاسنویمآاستفاده از دو 

 میبا تنظ دیاس نویمآبه  فلزنمک  ازبه دو  کی یمول سبتن با را فلزها

 گرید یروش در نیهمچن. کردند ییشناسا و هیته طیمح pH زانیم

 روشاز  استفاده اب [9]2313 مامون و همکارانش در سال 

 لیدتبآنها  دیدروکسیه بهرا  یفلز  ینمکها  یحرارت انیگراد

 یدهایدروکسیبا ه نیونیمت دیاس نویآمواکنش   ازسپس  وکرده 

 وم،یمکاد کل،ین ،یرو یکمپلکسهاحاصل تحت عمل رفالکس، 

 یل انگو. تهیه شده است نیونیمت گاندیل بامنگنز و مس  وه،یج

 امواج از استفاده با [10] 2332سال  درکوان و همکارانش 

فاده . استنده اکرد هیتهرا  نیونیمت با( II)آهن کمپلکس ویکروویما

 دیاس نوی( با آمII)یکمپلکس رو هیته یبرا نینو  یاز  روشها

  ییایمیبا استفاده از روش سونوش زین یاندازه نانومتر در نیئستیس

مورد استفاده قرار  [11] همکاران و رنجبر توسط 2312سال  در

گرفته است. هدف از این کار تحقیقاتی رسیدن به ذرات نانومتری 

ور باال بردن زیست فراهمی این از مواد فراسودمند به منظ

محصوالت در سیستم های بیولوژیک است.

 بخش تجربی

 222/3 و مس استات )مول میلی 1 ( گرم 212/3 مقدار

حالل ) متانول  لیتر میلی 50 با متیونین )مول میلی 2 ( گرم

                                                           
 

 سپس و مخلوط ساید به طور جداگانه( کدی متیل سولفوو 

 30 مدت به وات 300 باقدرت التراسونیک دستگاه توسط

 رسوب .قرار میگیرید التراسونیک امواج ه تحتدقیق

 .شد جدا سانتریفوژ توسط رسوب .شد حاصل  سفیدرنگ

 دمای در و داده بار شستشو دو سرد استون توسط سپس

 درصد 78 واکنش این بازده .گردد می خشک محیط

 300 از تر باال دمای در ترکیب این .است شده برآورد

 .گردید تجزیه درجه

 برای  TENSOR 27 bruker  مدل FT-IR سنج طیف دستگاه

 خالص ترکیبهای عاملی تشخیصگروههای و کیفی شناسایی

-40001 تا 400 درگستره KBr ماتریکس در آلی و معدنی

cm طیف دستگاه اتمی جذب دستگاه .استفاده میباشد قابل 

  PYE Unicam SP9 Atomic    مدل اتمی جذب نوری سنج

Absoption Spectrophotometer  المپ چندین از استفاده با 

محلول  در فلزی کاتیونهای کمی گیری اندازه برای متناسب

 برای دستگاه تشخیص گستره .میگیرد قرار مورداستفاده

دستگاه  . میباشد 6ppm تا 1 ا حدود فلزی کاتیونهای اکثر

  Electrothermal شرکت thermo 9200 گیری ذوب نقطه

 کشور فرانسه ساخت EQuinox 3000 مدل XRD دستگاه و

 کمتر تفکیک باقدرت درجه 118 تا 10 زاویه محدوده در

 مسی دستگاههایی المپ با میسازد فراهم را درجه 0.1 از

 دستگاه .گرفتهاند قرار مورداستفاده انالیز این در که هستند

 کشور ساخت Misonix S-4000 استفاده مورد التراسونیک

 .است شده استفاده آمریکا

 نتایج و بحث
 1:2برای کمپلکس مس متیونین با نسبت   FT-IRبررسی آنالیز 

لیگاند به فلز تهیه شده نشان دهنده دهنده وجود پیک در ناحیه 
1-cm0222  نشان دهنده وجود گروه آمین و کشش های  0202و

متقارن و نا متقارن این گروه در این ناحیه است. جذب در ناحیه 
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1-cm 2212  نشان دهنده پیوندH-C 1، وجود پیک  در ناحیه-cm 

نشان دهند کشش های متقارن و غیر متقارن برای  1222و  1211

 cm 1001-1احیه پیک نسبتا ضعیف در ن می باشد. COOHگروه 

می باشد و دو پیک نسبتا ضعیف درمحدوده  CH-Sمتعلق به پیوند 
1-cm 232  1و-cm 213  متعلق به پیوند های مس نیتروژن و مس

اکسیژن در کمپلکس می باشد. نتایج حاصل از جذب اتمی وجود 

نشان می دهد که به همراه داده های آنالیز عنصری گرفته  12/11

برای عناصر کربن، نیتروژن، هیدورژن و گوگرد شده از کمپلکس 

می باشد. این میزان درصد  22/12، 20/1، 22/1، 12/00به ترتیب 

نشان دهنده ترکیب یک به دو فلز به آمینو اسید در این تشکیل 

کمپکلس مس   FT-IRطیف  1شکل  این کمپلکس است. 

 ت.سین ساخته شده به وسیله امواج فراصوت نشان داده شده انمتیو

 

 
 کمپلس مس متیونین FT-IR طیف -1شکل

 

، 322/13، 212/2چهار پیک شاخص در این الگو در دوتتا 

به وسیله معادله شرر اندازه  نمایان می گردد. 122/12و  122/11

  نانو متر به دست آمد. 20/21کریستال ها محاسبه گردید که برابر 

سولفوکساید انجام این واکنش در دو حالل متانول و دی متیل 

گردید. تصویر برداری به وسیله میکروسکوپ روبشی الکترونی 

از کمپلکس های تهیه شده در این دو حالل نشان می دهد شکل 

  .ی باشدم کمپکلس های به دست آمده یکسان اما با اندازه متفاوت

کمپلکس روی متیوین تهیه شده  SEMتصویر  2در شکل شماره 

 ندهنشان ده که سولفوکساید آورده شده استی متیل در حالل د

بر خالف کمپلکس تهیه شده در می باشد.  تشکیل صفحات 

، در این حالل شده بودمتانول که صفحاتی بزرگ و پهن را 

نانو متر به  13تا  23صفحات میله ای شکل با ضخامت های حدود 

 دست آمد.

 

 
  DMSOن در حاللکمپلکس مس متیوی SEMتصویر  -2شکل 

 

 
 

 

 نتیجه گیری
، جذب اتمی، آنالیز  FT-IRبا توجه به آنالیز های انجام شده 

عنصر، پراش پرتو ایکس و تصویر برداری توسط میکروسکوپ 

الکترونی روبشی ساختار کمپکلس تهیه شده به وسیله فلز مس و 

اسیدی متیونین شناسایی شد. این آزمایشات نشان  لیگاند آمینو

نسبت یک به دو فلز به لیگاند برای این کمپلکس همچنین  دهنده 

با توجه به انرژی باالی امواح فرا صوت این لیگاند به طور دو 

دندانه با فلز مس پیوند بر قرار کرده است. تصاویر میکروسکوپ 

الکترونی روبشی نشان داد که در هر دو حالل متانول و دی متیل 

شده  ت نانو صفحات ایجادسولفوکساید ساختار کمپلس به صور
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است. روش سونوشیمایی روشی مناسب در تهیه این کمپلکس ها 

 به صورت نانوسایز می باشد.

 

 تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و 

معاونت  ستادویژه توسعه فناوری های نانو تشکر و قدردانی می 

 نمایند.
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Synthesis and characterization of Copper methionine complex by 

sonochemical method 

Rouzbeh Aghaie hakkaka, Maryam Ranjbara*, Sara mirzaeeb 
a Iranian research organization for science and technology, department of chemical technologies 

c Iranian research organization for science and technologies, department of agriculture research 

 

Abstract:  

Nutritional properties of amino acid are very important in human, animals and plants health. 

Essential amino acids are important groups that the human body cannot produce them. 

Therefore, this category should be ingested orally. other categories of materials are needed by 

the human body are some of transition metals, most notably iron, zinc and copper. In this work, 

for synthesis of functional complexes, methionine is one of the essential amino acid as a ligand 

and copper as the metal was used, characterized by ultrasound. This complex ways FT-IR, 

elemental analysis, atomic absorption, X-ray diffraction and scanning electron microscopy has 

been identified. 

Keywords: amino acid complex; Copper complex; Ultrasonic waves; functional food; Nano 

structured complex 
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