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 مقدمه
 آهن،انند واسطه م اص ویژه تعدادی از فلزهایپس از کشف خو

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

 نمینه جذابی برای محققابه ز روی این عناصر و مشتقات آنهابر 

ر ها عالوه ببا آمینواسید تبدیل شد. کمپلکس های این فلزها

خواص ویژه ای از جمله خواص آنتی باکتریال  ،خواص تغذیه ای

و خواص ضد توموری  اشرشیاکوالیدر مقابل باکتری مثل 

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

 از وعن لید ایناین بدین معنی است که بدن انسان توان تو .است

باید به وسیله منابع  ها ها را ندارد. این آمینو اسیدآمینواسید

ی یونین به عنوان یک آنتدر علم تغذیه مت .خوراکی وارد بدن شود

روی و مس پس از فلز های . [3] ,[2]اکسیدان شناخته می شود

آهن بیشترین مقدار را نسبت سایر فلزات واسطه در بدن انسان 

ان بیولوژیک بدن انس زیادی در سیستم های فلز روی نقشدارند. 

نوان ی به عاینطور تصور می شود که روی نقش مهم ایفا می کند.

آنتی اکسیدان برای جلوگیری از پیر شدن سلول های پوست و 

اثر قابل توجهی در افزایش سرعت  فلز روی .[3]عضالت دارد

. فلز [4]بهبود جراحات و نقش اساسی در سیستم ایمنی بدن دارد

وتئین مورد استفاده آنزیم و تعداد زیادی پر 033روی در بیش از 

رشد و تقسیم سلولی مستلزم وجود مقدار کافی از  قرار می گیرد.

 بررسی جذب مکمل غذایی روی متیونین نانو ساختار سنتز شده به روش جدید

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

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

 پژوهش های شیمایی، پژوهشکده کشاورزیسازمان  -2

 

مواد میکرو مغذی دسته ای مواد هستند که دارای در مقدار بسیار کم دارای خواص تغذیه ای حائز اهمیتی هستند. از مهمترین  چکیده:
ای برای بدن انسان و سایر جانداران دارند که روی از که خواص بیولوژیک ویژه مواد میکرومغذی دسته ای فلزات واسطه هستند 

ند های . کمپلکس کردن این فلزات با لیگامهمترین آنهاست. یکی از مهمترین مسائل در مواد میکرومغذی زیست فراهمی آنها می باشد
ه شده است تا لکس استفادآلی باعث جذب بهتر این مواد می شود. لیگاند متیونین که یک آمینواسید ضروری است برای ساخت کمپ

، جذب اتمی، آنالیز عنصری، پراش FT-IR زیست فراهمی آنرا فزایش دهد. کمپلکس به روش سونوشیمایی تهیه و توسط روش های
پرتو ایکس شناسایی شده است. تصویر برداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد ساختار کمپلکس به صورت نانوصفحات 

 روش کیسه روده برعکس مورد بررسی قرار گرفت. به وسیلههمی است. زیست فرا

کمپلکس روی، کمپلکس آمینواسید، نانو صفحه، کیسه روده برعکسواژه های کلیدی:
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در سال  RNAو  DNA. نقش اساسی این فلز در [5]روی استفلز 

توسط برادلی و همکاران مورد بررسی قرار گرفت و نشان  2332

پیوند  فلز رویپروتئین های بدن به طور بلقوه با  %13داد که حدود 

. مس همانند روی یک فلز ضروری برای بدن انسان [6]دارند

در آنزیم های بسیاری مثل آمین اکسیداسس، سیتوکروم  [7]است

هیدروکسیالس و غیره وجود -سی اکسیداس، دوپامین بتا

عوامل زیادی بر روی جذب دارو ها خوراکی تاثیر دارد.  .[8]دارد

که بعضی از آنها وابسته به ویژگی های دارو و برخی دیگر 

.  فاکتور های وابسته به دارو همانند [9]سیستماتیک است 

حاللیت، شکل، ایزومرها، پایداری، بار ملکولی، اندازه ذرات 

. در عین حال [10]توسط علم مواد مورد مطالعه قرار گرفته است 

ور از غشا، اثر آنزیم ها، محل جذب اثرات سیستماتیک همانند عب

  اخیر در دهه های و مکانیسم جذب به سادگی قابل مطالعه نیستند.

و داخل  1برای مطالعات سیستماتیک دو روش درون جانداری

سیستم  .]11[ مورد بیشتر مورد استفاده  قرار گرفته است 2شیشه ای

زنده بسیار پیچیده تر از مطالعات درون شیشه ای ) آزمایشگاهی ( 

است. در مطالعه این ویترو  اثر آنزیم ها کم است یا وجود ندارد 

. اما در عین حال روش کیسه روده برعکس که از دسته [12]

روش های این ویترو می باشد یک روش ویژه و حساس است. 

فاکنور های زیادی وجود دارد که بر روی نتیجه نهایی روش کیسه 

روده بر عکس تاثیر گذار است. فاکتور های حیوانی ) سن، جنس، 

د استفاده و فاکتور های بیماری ها، تغذیه( قسمت های روده مور

 .[13]، دما( است pHغلظت ماده،  آزمایشگاهی )

 بخش تجربی

متیونین به روش -رویکمپلکس در این کار پژوهشی 

سونوشیمایی ساخته شد. جذب این کمپلکس در روده طیور با دو 

کلرید روی مورد محصول تجاری مکمل غذایی طیور و نمک 

میلی مول کلرید روی 1. بدین منظور مقدار مقایسه قرار می گیرد

 میلی لیتر حالل متانول مخلوط 03میلی مول لیگاند متیونین در  2با 

                                                           
1 In vivo 

رسوب  دقیقه قرار می گیرد. 23امواج فراصوت به مدت تحت و 

رد ستون سرسوب به دست آمده توسط ا سفید رنگ حاصل شد.

 د.ه  شدو بار شستشو داد

 میلی لیتر محلول 03 از کمپلکس به دست آمده محلولسپس 

ppm 03   همین ساخته شد. به  بیولوژیک رینگر( حالل) در 

از کلرید  ppm 03میلی لیتر محلول  03جداگانه  ترتیب به طور

 سپس جوجه روی و نمونه تجاری روی متیونین ساخته می شود.

و در محلول بیولورژیک  وشتی ذبح و روده آن سریعا جدا شدگ

و با اکسیژن اشباع  شده ساخته [14]طبق مقاله جی و همکاران 

میلی  2قرار گرفت. سپس روده های برعکس و داخل آن  شده

 لیتر محلول بیولوژیک ریخته شد سپس کیسه ها بسته و به مدت

درجه قرار  03یک ساعت نمونه ها در بنماری متحرک با دمای 

داده شد. نمونه ها خارج و مایع سروزی داخل هر روده به طور 

 ه برعکس شدهرود جداگانه مورد آنالیز جذب اتمی قرار گرفت.

 نشان داده شده است. 1و نشده در شکل 

 

 
 . روده برعکس شدهb.روده برعکس نشده a -1شکل 

 

ساخت  TENSOR 27 bruker مدل FT-IR سنج طیف دستگاه

 cm-40001  تا 400 درگستره KBr ماتریکس در کشور آلمان

 PYE Unicam SP9 مدل    اتمی جذب دستگاهاستفاده گردید. 

Atomic  Absoption Spectrophotometer  تشخیص گستره 

 ذوب دستگاه نقطه . میباشد 6ppm تا 1  حدود دستگاه

 دستگاه و  Electrothermal شرکت thermo 9200 گیری

2 In vitro 
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XRD مدل EQuinox 3000 در کشور فرانسه ساخت 

 از کمتر تفکیک باقدرت درجه 118 تا 10 زاویه محدوده

 مسی دستگاههایی المپ با میسازد فراهم را درجه 0.1

 .است گرفته قرار مورداستفاده انالیز این در که هستند

 ساخت Misonix S-4000 استفاده مورد التراسونیک دستگاه

 .است شده استفاده آمریکا کشور

 

 نتایج و بحث 
 کمپلکس ساخته شده به وسیله امواج الترا سونیک FT-IRآنالیز 

 CH-Sنشان دهنده وجود پیوند   cm 1020-1پیک در  گرفته شد.

نشانگر گروه  cm 1022-1می باشد. پیک جذب در طول موج 

 cm 1210-1است. پیک در ناحیه    COOکششهای متقارن گروه 

مربوط به ارتعاشات غیر متقارن گروه کربوکسیل است. پیک در 
1-cm

پیک  .می باشد H-Cمربوط به ارتعاش کششی گروه  1223  

cm-1در دو ناحیه 
cm-1و  0001  

مربوط به ارتعاشات متقارن  0212  

cm-1و غیر متقارن گروه آمین می باشد. حذف پیک در 
  2133 

+مربوط به که در لیگاند متیونین به صورت آزاد که 
3NH   می باشد

نشانگر کووردینه شدن آمینو اسید از سمت گروه آمین می باشد. 

cm-1در پیک در 
پیوند های فلز نیتروژن نشان دهنده  023و  020 

کمپکلس سنتز شده در  FT-IRطیف  و فلز اکسیژن می باشد.

 %22/11 وجود آنالیز جذب اتمی نمایش داده شده است. 2شکل 

درصد کربن،  CHNSنشان داد. آنالیز عنصری را روی در نمونه 

 23/0درصد،  00/00هیدروژن، نیتروژن و گوگرد را به ترتیب 

به دست آمد. که نشان دهنده ساختار با  %02/11و  %01/1درصد، 

 فلز روی به لیگاند است. 2به  1نسبت 

تتا  2الگو پراش پرتو ایکس کمپکلس پیک های شاخص در 

نشان می دهد.  01.222و  23.020، 11.320، 11.002،  0.031

نانو  01/02اندازه کریستال ها توسط معادله شرر محاسبه و برابر 

 متر به دست آمد. 

 

 کمپلکس روی متیونین FT-IRطیف  -2شکل 

 

تصویر برداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از 

کمپلکس انجام شد و نشان دهنده به دست آمدن صفحات 

نانومتری از کمپلکس تهیه شده به وسیله امواج فراصوت بوده 

این نمونه می باشد. قطر  SEMنشان دهنده تصویر  0است. شکل 

 ر به دست آمده است.نانو مت 22صفحات 

 

کمپلکس روی متیونین تهیه شده به وسیله  SEMتصویر  -9شکل 

 امواج فراصوت
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  محلول های استاندارددر گام بعدی پس از شناسایی کمپلکس 

ppm 03  پس از پشت و  روده جوجه گوشتی آن ساخته شد. از

در استاندارد های ساخته  رو کردن و به صورت کیسه ای بستن

، مایع درون روده مورد آزمایش جذب اتمی قرار داده شد شده

نشان  1قرار گرفت و میزان روی در هر نمونه به دست آمد. جدول 

 در هر یک از نمونه هاست. ppmدهنده میزان روی به 

 میزان روی در نمونه های کسیه روده برعکس -1جدول 

 نمونه ppmمقدار روی به 

 روی کلرید 12/0

 کلرید )تکرار(روی  30/0

 کمپلکس تجاری 02/0

 کمپلکس تجاری ) تکرار( 20/0

 نانو کمپکلس سنتز شده 12/1

 نانو کمپکلس سنتز شده) تکرار( 22/2

 

در روش کیسه روده برعکس درصد جذب تنها به میزان روی 

موجود در نمونه بستگی ندارد بلکه سه فاکتور وزن روده، حجم 

اولیه نمونه تاثیر دارد. میزان درصد مایع داخل روده و غلظت 

 . [14]محاسبه می شود 1جذب توسط فرمول 

(1)                               𝑈𝑝 =
𝐶𝑍𝑛𝐹×VF×100×100

𝐶𝑍𝑛𝐼×W
 

مربوط به غلظت نهایی روی  CZnFعبارت  1رمول شماره درف

حجم نهایی مایع درون کیسه روده  VFمحلول کیسه روده است. 

نمایانگر غلظت اولیه روی در محلول استاندارد ساخته  CZnIو 

 شده است.

پس از محاسبات انجام شده درصد جذب برای هر نمونه محاسبه 

 آورده شده است. 2و نتایج آن در جدول 

 

 

 درصد جذب روی در نمونه های کیسه روده برعکس -2جدول 

 نمونه میزان جذب به درصد

 روی کلرید 120/0

 روی کلرید )تکرار( 212/0

 کمپلکس تجاری 00/0

 کمپلکس تجاری ) تکرار( 10/0

 نانو کمپکلس سنتز شده 020/0

 نانو کمپکلس سنتز شده) تکرار( 003/0

 

پس از گرفتن میانگین از دو داده به دست آمده میزان موسط 

درصد، نمونه تجاری  230/0جذب برای نمونه کلرید روی برابر 

درصد و برای نانو کمپکلس تهیه شده به وسیله امواج  20/0

درصد به دست آمد. همانطور که مالحظه می شود  01/0فراصوت

ست ست که زیکمترین میزان جذب متعلق به گروه نمک فلزی ا

فراهمی پایین تری نسبت به دو گروه دیگر دارد. بیشترین میزان 

 جذب متعلق به گروه نانو کمپلکس سنتز شده می باشد. 

 

 نتیجه گیری
میزان جذب کمپلکس روی متیونین به عنوان مکمل غذایی به 

کمل مجذب روش کیسه روده برعکس مورد بررسی قرار گرفت. 

های کمپلکس روی متیونین نانوساختار غذایی تجاری با نمونه 

مورد بررسی و  در روده طیور تهیه شده و نمک روی کلرید

وده روی در رکه میزان جذب مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد 

کمپلکس روی متیونین نانو ساختار بیشتر از نمونه های طیور برای 

تجاری و نمک کلرید روی به دست آمد. کمپلکس روی متونین 

انوساختار به روش سونوشیمایی تک مرحله ای تهیه و شناسایی ن

 شد.

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

نخستین سمینار شیمی کارربدی اریان
 (1IACS) 

  دانشگاه تبریز ،دانشکده شیمی، 1931شهریور  2-1

 

0  

 

 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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Abstract:  

Micro-nutrients are materials that have important nutritional properties in trace amounts. 

Micro -nutrient transition metals are important for humans and other organism’s health. One 

of the most important issues in micro-nutrition is their bioavailability. The metal-ligand 

complex with organic materials has better bioavailability. Methionine was used as ligand to 

synthesis complex, using amino acid increasing its bioavailability. Complex synthesis by 

sonochemical method. FT-IR, atomic absorption, elemental analysis, X-ray diffraction method 

was used to characterization of complex. photography by scanning electron microscopy 

showed that the complex has form of Nano sheets. Bioavailability was assessed by reverse gut 

sac method. 
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