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 چکیده 

در  اثر بگذارد. هاآن بر روی خواص زیستی تواندیمزیست فعال،  هاییشهشنانومتری در ساختار  یهاتخلخلوجود 

برای این هدف،  است. قرارگرفته یبررسموردتحقیق حاضر، اثرگذاری ماده فعال سطحی بر روی شیشه زیست فعال 

  111تریتون ایکس  غیر یونی ز ماده فعال سطحیژل و با استفاده ا-با روش سل 77Sشیشه زیست فعال 

(Triton X-100)  .بررسی رفتار حرارتی، بررسی ساختاری و شیمیایی، خواص فیزیکی و  منظوربهتولید شد

انجام شد. بر اساس نتایج  FE-SEMو  STA،XRD،FTIR ،BET یهاآزمونبه ترتیب  شناسییختر

شدن ساختار انتخاب  اییشهش دمای عنوانبهدرجه سانتی گراد  551از آزمون عملیات حرارتی، دمای  آمدهدستبه

نوع  FTIRشد. با انجام آزمون پراش اشعه ایکس از آمورف بودن ساختار اطمینان حاصل شد و سپس با آزمون 

ماده  یاثرگذار دهندهنشان هاآزموناز  آمدهدستبهنتایج  در ساختار مشخص شد. یجادشدهاپیوندهای شیمیایی 

و  IVایزوترم جذب از نوع  BETاز آزمون  ساختار شیشه بود.شده در ایجادهای فعال سطحی در مقدار تخلخل

نه با استفاده از ماده فعال و برای نمو g2m 66/33/برای نمونه بدون استفاده از ماده فعال سطحی  مقدار سطح ویژه

 آمد. دستبه g2m 6/33/سطحی 

 

 شیشه زیست فعال، ماده فعال سطحی، تخلخلواژگان كلیدي: 
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 مقدمه

بهبود  منظوربهبسیاری  یهاتالشوجود مشکالت استخوانی نظیر شکستگی، عفونت و یا نقایص مادرزادی باعث شده تا 

استخوانی دارای تاریخچه  پیونداستخوانی است. استفاده از  پیوند، استفاده از هاروشکی از این درمانی انجام شود. ی یهاروش

 Aurori, Weierman et al. 1985, Hung)شودیمدسته کلی تقسیم  4استخوانی به  پیوندطوالنی در علم پزشکی است. 

 استفاده از مواد جای گزین -4زنو گرافت  -3الوگرافت  -1اتوگرافت  -1: (2012

 دیگر و همچنین کاهش یهاروشاستخوانی، استفاده از مواد جایگزین به دلیل رفع مشکالت  پیوندنوع  4در بین این 

نظیر ستخوانی باید خصوصیات پیوند ا عنوانبه شدهاستفادهمواد جایگزین  .است شدهواقعبیشتری  موردتوجهدرمان  زمانمدت

و زیست فعالی خواص زیست فعال با دارا بودن  هاییشهشدر بین مواد جایگزین، د. نزیست سازگاری و زیست فعالی داشته باش

 .باشندیمتوانایی تشکیل الیه هیدروکسی آپاتیت در تماس با ماده بیولوژیکی بدن، بسیار مورد اهمیت همچنین 

زیست فعال، باعث بهبود خواص زیست فعالی و زیست سازگاری  هاییشهشده است حضور تخلخل در تحقیقات اخیر نشان دا

دارو نیز  شدهکنترلدر رهایش  توانیم، هاتخلخلبه دلیل حضور  هایشهش. همچنین از افزایش سطح ویژه شودیم هاآن

مواد فعال  عنوانبهاست. در این راستا از موادی   1یاذرهشیمی فوق یشه زیست فعال متخلخل نیاز به د شاستفاده کرد. تولی

حالل با توجه به ساختار  . این مواد در حضورشودیم، استفاده اندشدهیلتشک یزگرآبو  دوستآبسطحی که از دو سر 

 ,Yan)توجه داشت 1به غلظت بحرانی مایسلباید . در استفاده از مواد فعال سطحی، دهندیم، تشکیل مایسل شیمیایی

Huang et al. 2006, Arcos, Lopez-Noriega et al. 2009). درواقع CMC  ستا یشدنحلمینیمم غلظت ماده 

، اییهالبر اساس مقدار استفاده از ماده فعال سطحی، مایسل های . نمایندیم یریگشکلمایسل شروع به  یهاخوشهکه در آن 

ح کرد با روابط ترمودینامیکی تشری توانیمعلت خود به خودی تشکیل شدن مایسل ها را . گیرندیمشکل  یااستوانهکروی و 

اما اثر  یابدیمافزایش  یزگرآب یهاگروهآب و  یهامولکولبین  کنشبرهمبه این صورت که، با افزودن مولکول فعال سطحی، 

که باعث  یابدیم، از طرفی با تشکیل مایسل، آنتروپی سیستم افزایش کندیمنیرویی برای تشکیل مایسل ها ایجاد  3یزیگرآب

. استعامل پیش برنده تشکیل مایسل در مواد فعال سطحی، افزایش آنتروپی  ینبنابرا. شودیمکاهش انرژی آزاد سیستم 

 Esumi and Ueno)یابدیمکاهش  G یجهدرنتپس  یابدیمکاهش  دوستآبو  یزگرآب یهاگروههمچنین برهمکنش 

2003, Graf and Kappl 2006) . 

تشکیل  CMCبا افزایش  چراکهدر مواد فعال سطحی دارای اهمیت است،   (CMC)دانستن غلظت بحرانی تشکیل مایسل

. گیردیمصورت  یسختبهآن، خروج این مواد  یجهدرنتمایسل نیاز به افزودن بیشتر منومرهای ماده فعال سطحی را دارد که 

است، برای مثال حضور حلقه آروماتیک و همچنین طول  اثرگذاربسیار  CMCساختار شیمیایی مولکول فعال سطحی بر روی 

 .(Shinoda, Nakagawa et al. 2013)کنندیمکمک  CMCزنجیره بلند هیدروکربنی هردو به کاهش 

نمایش داده  0I0S صورتبهیک روش ایجاد تخلخل در شیشه زیست فعال استفاده از ماده فعال سطحی غیر یونی است که 

 .Huo, Margolese et al) است. در این روش پیوند بین مولکول فعال سطحی و ماده معدنی از نوع هیدروژنی شودیم

1994, Huo, Margolese et al. 1994, Soler-Illia, Sanchez et al. 2002). 

                                                           
1  Supramolecular chemistry 
2  Critical Micelle Concentration(CMC) 
3  Hydrophobic Effect 
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 روش تحقیق 

 مواد اولیه و فرایند تهیه
برای این منظور از مواد اولیه تترا اتیل اورتوسیلیکات ژل تهیه شد. -در تحقیق حاضر، شیشه زیست فعال متخلخل به روش سل

(TEOS) منبع سیلسیم، تترا اتیل فسفات  عنوانبه)(TEP منبع فسفر، کلسیم نیترات چهارآبه  عنوانبهO)2.4H2)3( Ca(NO 

حالل و اسید  عنوانبهماده فعال سطحی، آب و الکل  عنوانبه (Triton X-100) 111منبع کلسیم، تریتون ایکس  عنوانبه

  از نشان تجاری مرک استفاده شد. هامادهکاتالیزور استفاده شد. برای همه پیش  عنوانبهنیتریک 

 Rad)اختاری قرار گرفتس یموردبررسبدون استفاده از ماده فعال سطحی تولید و  77Sدر تحقیقی مشابه، شیشه زیست فعال 

and Behnamghader 2016).  در این مقاله به  کامل آورده شده است. طوربه ادشدهیمراحل تهیه شیشه زیست فعال در مقاله

انحالل ماده فعال سطحی در آب است. برای انحالل  ،اولین مرحله تهیه شیشه زیست فعال .است شدهانیبروش سنتز  خالصه

یک  باگذشتالکل و اسید افزوده شد.  ازآنپسدرجه استفاده شد.  31ساعت از هیتراستیرر با دمای  3کامل ماده فعال سطحی 

دقیقه به محلول اضافه شد. با ایجاد شدن سل  41، 31و کلسیم نیترات به ترتیب زمانی  TEOS ،TEP یهامادهساعت پیش 

از دو روز ژل شفاف  درجه قرار گرفت تا فرایند ژل شدگی صورت بگیرد. بعد 51شفاف و پایدار از مواد اولیه، سل در دمای 

 درجه قرار گرفت تا خشک شود. 111در دمای  آمدهدستبه

 بررسی مشخصات

درجه بر  11با سرعت  5از دستگاه باهر (STA)4 زمانهمبرای مطالعه رفتار حرارتی پودر شیشه سنتز شده از آنالیز حرارتی 

مدل  (XRD)از آزمون پراش اشعه ایکس  هاشهیش استفاده شد. برای مطالعه فازی درجه 1111دقیقه و از دمای محیط تا 

در  جادشدهیابررسی پیوندهای  منظوربهاستفاده شد.  6اشعه ایکس مس موجطولدرجه و  01تا  11محدوده زاویه زیمنس، 

 Spectrum RXIاز دستگاه  Cm411-4111-1در محدوده عدد موج  (FTIR)شیشه از آزمون پراش اشعه فروسرخ ساختار 

  Belsorpبا استفاده از دستگاه  BETبرای اطمینان از ایجاد تخلخل در ساختار از آزمون  تیدرنهایکا استفاده گردید. ساخت آمر

 Mira3- XMUبا میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی با دستگاه  یشناسختیراستفاده شد. مطالعه  miniцمدل 

 صورت گرفت.

 هایافته

 زمانهمآنالیز حرارتی 

 Tritonدرجه به دلیل خروج آب از ساختار شیشه است. پایداری حرارتی ماده فعال سطحی  111وزنی در دمای زیر کاهش 

x-100  مرحله متوالی است  3اکسید شدن این ماده طی  دهندهنشاناست که نتایج  شدهیبررس یامقالهدر(Mitsuda, 

Kimura et al. 1989) این مقاله، دو مرحله اول اکسید شدن  یهاداده. بر اساسTriton 411-311در محدوده دمایی 

در این محدوده دمایی عالوه بر  درواقع است. %10در نمونه حدود  411-111. کاهش وزنی در محدوده دمای ردیگیمصورت 

-411. در محدوده دمای شودیمنیز شروع   Tritonکربنی و آلی، خروج ماده فعال سطحی یهاگروهخروج آب مولکولی و 

بیانگر  تواندیموزنی همراه است، این موضوع  %11با کاهش است که هاتراتینو خروج  Tritonمرحله سوم اکسید شدن  611

. در این نمونه نیز با ثابت شدن تغییرات شودیماز نمونه خارج  411-111در محدوده  Tritonآن باشد که بیشترین مقدار 
                                                           
4 Simultaneous Thermal Analysis 
5 BÄHR 503, Germany 
6 CuKα 
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درجه نیز به علت تشکیل فاز بلوری در ساختار  011حذفی را شاهد هستیم. پیک گرمازا در دمای  یهاواکنشوزنی، پایان 

دمای  عنوانبهدرجه  551دمای  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  تیدرنها .(Frajkorová, Bodišová et al. 2015)است

مونه بدون استفاده از ماده فعال سطحی، تغییرات دمایی بدون تفاوت فاحشی همچون در سنتز ن شدن انتخاب شد. یاشهیش

 در این مقاله بود و تنها تفاوت، افزایش تغییرات وزنی که به معنی خروج ماده فعال سطحی از ساختار است. آمدهدستبهنتایج 

 
 (STA) زمانهماز آزمون حرارتی  آمدهدستبه: نتایج 1شکل 

 (XRD) پراش اشعه ایکس

که در شکل  طورهمانبرای اطمینان از آمورف بودن ساختار پس از انجام عملیات حرارتی، آزمون پراش اشعه ایکس انجام شد. 

 است.مشخص است، نمونه دارای ساختاری آمورف  1

 
 : نتیجه آزمون پراش اشعه ایکس2شکل 

 FTIRآزمون 

اطالعاتی مربوط به نوع پیوندهای موجود در ساختار به دست آورد.  توانیماز پراش اشعه فروسرخ  آمدهدستبهبا بررسی نتایج 

و  034، 431 یهاکیپ. شودیمدیده  Cm1111-411-1پیک شاخص در محدوده  0مشخص است  3که در شکل  طورهمان

 cm 1161-1و 1cm 613-است. پیک   Si  –O  –Si رمتقارنیغشی مربوط به ارتعاشات خمشی، کششی متقارن و کش 1145
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3-در گروه   O  –Pناشی از پیوند 
4PO  .1موجود در یهاکیپاست-cm 1011 1و-cm 3606  مربوط به پیوندH  –O   است

  مربوط به جذب آب سطحی و دومین پیک مربوط به گروه سیاالنول است. موجطولکه اولین 

 
 FTIRنتایج حاصل از آزمون پراش فروسرخ : 3شکل 

 BETآزمون  

حائز  BETتخلخل در نمونه انجام آزمون  شیبرافزابرای به دست آوردن سطح ویژه در نمونه و مشاهده اثر ماده فعال سطحی 

و  nm  34/5هاتخلخل، متوسط قطر  g 2m 6/33/از این آزمون سطح ویژه نمونه آمدهدستبهاهمیت است. بر اساس نتایج 

از  IUPAC یبندمیتقس، ایزوترم جذب برای نمونه بر اساس 4به دست آمد. با توجه به شکل  g 3cm 11/1/هاتخلخلحجم 

است که H3 نمونه متخلخل است. نوع حلقه هیسترسیس در این دو نمونه از نوع  دهندهنشان IVاست که نوع  IVنوع 

. در نمونه بدون استفاده از ماده است( در نمونه یاهیال)0با شکل شکاف مانند یهاخلخلتبا  0ذرات بشقاب شکل دهندهنشان

ساختاری با تخلخل بسیار ناچیز بود. وجود تخلخل در نمونه  دهندهنشان BETاز آزمون  آمدهدستبهنتایج ، فعال سطحی

اندک در مقایسه با روش ذوبی است. در  هرچندژل و توانایی این روش در ایجاد تخلخل -کنترل به دلیل استفاده از روش سل

 g3cm/و حجم تخلخل  nm 1/0، متوسط قطر تخلخل g2m 66/33/نمونه بدون استفاده از ماده فعال سطحی سطح ویژه 

 Rad and)است توجهقابلبرابری سطح ویژه  3به دست آمد. با مقایسه بین نتایج بین این دو نمونه، افزایش  13/1

Behnamghader 2016). 

 
 BET: جذب و واجذب ایزوترم 4شکل 

                                                           
7 Plat-like 
8  Slits 
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 ساختار  یشناسختیر

از  آمدهدستبهتصویر  5استفاده شد. شکل  FE-SEMکوپ الکترونی روبشی از میکروس شدهلیتشکبرای مشاهده ساختار 

 یالکتروناز میکروسکوپ  آمدهدستبهنانومتری با تصویر  یهاتخلخلوجود  آورده شده است. 111111نمونه با بزرگنمایی 

 به دست آمد. nm301متوسط اندازه ذرات  Digimizerاست. با استفاده از برنامه  مشاهدهقابل

 

 
 از میکروسکوپ الکترونی روبشی آمدهدستبه: تصویر 5شکل 

 

  گیريبحث و نتیجه
سنتز شد. با استفاده از نتایج  Triton X-100با استفاده از ماده فعال سطحی  77Sدر این تحقیق شیشه زیست فعال 

شدن و خروج ماده فعال سطحی از  اییشهشاسب برای دمای من عنوانبهدرجه  551دمای  STAاز آزمون  آمدهدستبه

نوع پیوندهای شیمیایی ساختار  ینچنهمآمورف بودن ساختار و  FTIRو  XRD یهاآزمونساختار انتخاب شد. با نتایج 

ز این ، متخلخل شناخته شد. با مقایسه بین نتایج حاصل اآمدهدستبهساختار  BETبا استفاده از نتایج  یتدرنهابررسی شد. 

 یاثرگذار توانیمبود،  یدشدهتولشیشه بدون ماده فعال سطحی  در آن تحقیق و افزودن ماده فعال سطحی با تحقیق دیگر که

برابر  3حجم تخلخل ماده فعال سطحی بر روی تشکیل تخلخل را مشاهده کرد. با استفاده از ماده فعال سطحی سطح ویژه و 

 توانیمفت از ماده فعال سطحی برای افزایش سطح ویژه و بهبود خواص زیست فعالی نتیجه گر توانیم ینبنابراشده است. 

 استفاده کرد.
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