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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

Trong vòng 20 năm qua công nghệ nano luôn là ngành khoa 
học mũi nhọn, đang phát triển với tốc độ chóng mặt và làm thay đổi 
diện mạo của các ngành khoa học. Công nghệ nano đã có những ứng 
dụng to lớn và hữu ích trong các ngành điện tử, năng lượng, y học, 
mỹ phẩm và còn đi xa hơn nữa trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt ngành 
công nghệ mới này đang tạo ra một cuộc cách mạng trong những ứng 
dụng y sinh học nhờ vào những khả năng giúp con người can thiệp 
tại kích thước nano mét, mà tại đó vật liệu nano thể hiện rất nhiều 
tính chất đặc biệt và lý thú.  

Chế tạo hạt nano có kích thước theo yêu cầu (1 - 100 nm) và 
phân bố hẹp là mục tiêu của các công trình nghiên cứu. Vì, trong vật 
liệu nano thì thông số kích thước là rất quan trọng ảnh hưởng đến 
đặc tính của chúng do sự thay đổi diện tích tiếp xúc bề mặt.  

 Trong công nghệ nano, nghiên cứu các hạt nano là một khía 
cạnh quan trọng. Mà tiêu biểu là các hạt nano kim loại như hạt nano 
Au, Ag, Pt, Cu,...Các hạt nano kim loại  thể hiện những tính chất vật 
lý, hóa học, sinh học khác biệt và vô cùng quý giá, đặc biệt là tính 
kháng khuẩn. Hạt nano được sử dụng sớm và có nhiều ứng dụng 
trong việc kháng khuẩn là các hạt nano kim loại quý như  vàng, bạc.  
Nhưng với chi phí tổng hợp tốn kém, giá thành cao thì việc sử dụng 
nano  vàng, bạc  trên một quy mô lớn là khó có thể thực hiện được. 
Trong khi đó đồng là một kim loại khá dồi dào, phổ biến, rẻ tiền và 
dễ tìm thấy trong tự nhiên. Các nghiên cứu gần đây cho thấy các hạt 
nano đồng được chế tạo ra cũng mang những tính năng ưu việt 
không kém gì các hạt nano vàng, bạc,  đặc biệt là tính kháng khuẩn. 
Chính vì vậy, hạt nano đồng đang nhận được sự quan tâm lớn của 
các nhà nghiên cứu.  
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Có rất nhiều phương pháp khác nhau để tổng hợp các hạt nano 
đồng, trong đó sự phát triển của quá trình tổng hợp sinh học của các 
hạt nano đồng sử dụng chiết xuất thực vật đóng một vai trò quan 
trọng bởi đó là con đường ít tốn kém, thân thiện với môi trường và 
không liên quan đến bất kỳ hóa chất độc hại. Đặc biệt đây là phương 
pháp tổng hợp được các hạt nano sạch, an toàn để ứng dụng trong 
các lĩnh vực y sinh học. Trong khi đó tổng hợp các hạt nano bằng các 
phương pháp hóa học khác có thể dẫn đến sự hiện diện của một số 
loại hóa chất độc hại trên bề mặt của các hạt nano, làm hạn chế và 
gây ra các  tác hại không mong muốn khi ứng dụng trong y sinh học 
[11]. Chính vì vậy, để tăng cường mối quan tâm đến vấn đề môi 
trường, giảm chi phí tổng hợp và đặc biệt là tạo ra được những hạt 
nano sạch để ứng dụng vào lĩnh vực y sinh học. Trong đề tài này 
chúng tôi hướng đến phương pháp tổng hợp các hạt nano đồng sử 
dụng chiết xuất thực vật để thay thế cho các phương pháp hóa học và 
vật lý tốn kém khác. 

Cây bàng - tên khoa học là Terminalia catappa L, thuộc họ 
Bàng Combretaceae. Trên thế giới việc nghiên cứu cây bàng đã dần 
được chú trọng. Tính đến nay, đã có hàng trăm công trình nghiên cứu 
về cây bàng bao gồm các lĩnh vực chiết tách, xác định thành phần 
hóa học các hợp chất hữu cơ đã chứng minh trong lá bàng có chứa 
các nhóm chất như saponin, flavonoid, tannin,...  Ở Việt Nam, cây bàng 
dễ trồng, phát triển tốt, và có mặt ở hầu hết các địa bàn trong cả 
nước.  

Cùng với việc gia tăng không ngừng của các loại vi khuẩn gây 
bệnh đang đe dọa cuộc sống của con người và các sinh vật khác thì 
việc nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới có thể kháng khuẩn như nano 
vàng, bạc để dần thay thế cho hạt nano vàng, bạc là hướng đi mới và 
cấp thiết.  
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Với những  lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu 
với nội dung  “Nghiên cứu  tổng hợp nano đồng từ dung dịch Cu2+ 

bằng dịch chiết nước lá Bàng và ứng dụng làm chất kháng 
khuẩn”. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá khả năng tổng hợp nano đồng từ dung dịch CuSO4 
bằng tác nhân khử là dịch chiết nước lá bàng. 

- Xây dựng quy trình tổng hợp hạt nano đồng từ dung dịch 

Cu2+ bằng dịch chiết thực vật. 
- Thử tác dụng kháng khuẩn của hạt nano đồng tổng hợp được 

để ứng dụng làm chất kháng khuẩn. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Lá bàng (Leaves of Terminalia catappa L) thu hái tại thành phố Đà 
Nẵng. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu lý thuyết 
- Thu thập tổng hợp tài liệu, tư liệu và các thông tin tài liệu 

liên quan đến đề tài. 
- Tìm hiểu các phương pháp thực nghiệm sử dụng trong quá 

trình nghiên cứu. 
- Xử lý các thông tin về lý thuyết có thể sử dụng được để đưa 

ra các vấn đề cần thực hiện trong quá trình thực nghiệm. 
Phương pháp thực nghiệm 
- Phương pháp chiết tách: phương pháp chưng ninh sử dụng 

dung môi là nước. 
- Phương pháp xác định các thông số hóa lý: xác định độ ẩm, 

hàm lượng tro. 
- Phương pháp phân tích công cụ: phương pháp quang phổ hấp 

thụ phân tử (UV-VIS). 
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-  Phương pháp đo TEM, EDX, XRD. 
- Phương pháp khảo sát khả năng kháng khuẩn của hạt nano đồng 

trên các loại vi khuẩn. 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Nghiên cứu này giúp cho chúng ta hiểu biết rõ hơn về 
phương pháp điều chế hạt nano đồng bằng phương pháp hóa học 
xanh, an toàn, ít tốn kém. 

- Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có rất nhiều ở nước ta là lá bàng, 
để tổng hợp  hạt nano đồng. 

- Trên cơ sở của nghiên cứu này có thể tiến hành tổng hợp nano 
đồng trên quy mô lớn, từ đó sản xuất chất kháng khuẩn và ứng dụng trong 
nhiều lĩnh vực khác. 
6. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị và 44 tài liệu tham 
khảo, luận văn gồm có 7 bảng, 50 hình và 3 chương như sau 

Chương 1 - TỔNG QUAN  
Chương 2 - NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU  
Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN 

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ NANO 
1.1.1. Nguồn gốc và khái niệm của công nghệ nano 
1.1.2. Cơ sở khoa học của công nghệ nano 
1.1.3. Vật liệu nano 
1.1.4. Ứng dụng của vật liệu nano 
1.1.5. Các phương pháp tổng hợp vật liệu nano 

1.2. HẠT NANO ĐỒNG 
1.2.1. Giới thiệu về đồng kim loại 
1.2.2. Đặc tính kháng khuẩn của đồng 
1.2.3. Khả năng và cơ chế kháng khuẩn của đồng 
1.2.4. Giới thiệu về hạt nano đồng 
1.2.5. Các phương pháp chế tạo hạt nano đồng 
1.2.6. Tính chất của hạt nano đồng  
1.2.7. Ứng dụng của hạt nano đồng 

1.3. TỔNG QUAN VỀ CÂY BÀNG  
1.3.1. Đặc điểm cây bàng  
1.3.2. Phân bố, sinh học và sinh thái 
1.3.3. Thành phần hóa học 
1.3.4. Tác dụng dược lý - công dụng  

1.4. TỔNG QUAN VỀ VI KHUẨN 
1.4.1. Sơ lược về vi khuẩn Escherichia coli  
1.4.2. Sơ lược về vi khuẩn Bacillus subtilis  
1.4.3. Sự khác nhau cơ bản giữa vi khuẩn gram dương và 

vi khuẩn gram âm 
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CHƯƠNG 2 
NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT 
2.1.1. Nguyên liệu 
2.1.2. Dụng cụ và hóa chất 

2.2. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ HÓA LÝ 
2.2.1. Xác định độ ẩm 
2.2.2. Xác định hàm lượng tro 

2.3. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ 
TRÌNH CHIẾT LÁ BÀNG 

2.3.1. Khảo sát thời gian chiết 
2.3.2. Khảo sát tỉ lệ rắn/lỏng 

2.4. ĐỊNH TÍNH CÁC NHÓM CHẤT HOÁ HỌC TRONG 
DỊCH CHIẾT LÁ BÀNG 

2.4.1. Định tính nhóm chất tannin 
2.4.2. Định tính nhóm chất flavonoid 
2.4.3. Định tính nhóm chất saponin 
2.4.4. Định tính nhóm chất alkaloid 

2.5. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ 
TRÌNH TẠO NANO ĐỒNG 

2.5.1. Khảo sát nồng độ dung dịch đồng sunfat 
2.5.2. Khảo sát tỉ lệ thể tích dịch chiết lá bàng 
2.5.3. Khảo sát pH môi trường tạo nano đồng 
2.5.4. Khảo sát nhiệt độ tạo nano đồng 

2.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HẠT NANO ĐỒNG 
2.6.1. Phổ hấp thụ phân tử (UV-VIS) 
2.6.2. Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 
2.6.3. Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX) 
2.6.4. Phổ nhiễu xạ tia X (XRD) 
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2.7. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM TỔNG HỢP HẠT 
NANO ĐỒNG 
2.8. PHƯƠNG PHÁP THỬ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA 
DUNG DỊCH KEO NANO ĐỒNG 

2.8.1. Môi trường nuôi cấy vi khuẩn   
2.8.2. Cách tiến hành thử khả năng kháng khuẩn của dung 

dịch keo nano đồng. 
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CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ HÓA LÍ 
3.1.1. Xác định độ ẩm 
Độ ẩm trung bình trong mẫu lá bàng tươi là 68,726 %. Với độ 

ẩm này, chúng tôi không bảo quản nguyên liệu trong thời gian dài 
mà thu hái và xử lý mẫu trong từng buổi thí nghiệm. 

3.1.2. Xác định hàm lượng tro 
Hàm lượng tro trung bình trong mẫu lá bàng là rất thấp, chiếm 

3,412% khối lượng lá. 
3.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN  
QUÁ TRÌNH CHIẾT LÁ BÀNG 

3.2.1. Khảo sát thời gian chiết 
Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm với các thông số như sau: 
- Tỉ lệ rắn/lỏng: 10 gam lá bàng /200 ml nước cất. 
- Nồng độ dung dịch CuSO4: 1 mM. 
- Tỉ lệ thể tích dịch chiết /dung dịch CuSO4 = 3 ml/50 ml. 
- Môi trường pH = 4,71 (pH đo được của dung dịch mẫu). 
- Nhiệt độ tạo nano đồng: nhiệt độ phòng. 
- Thời gian tạo nano đồng: 60 phút. 
* Cách tiến hành: Cân 10 gam mẫu lá bàng, chưng ninh với 

200 ml nước cất, trong khoảng thời gian t phút. Lọc lấy dịch chiết. 
Lấy 3 ml dịch chiết nhỏ vào bình tam giác chứa sẵn 50 ml dung dịch 
CuSO4  1mM, lắc đều hoặc dùng máy khuấy từ khuấy, để thời gian 
tạo nano đồng trong 60 phút. Sau đó đem dung dịch chứa hạt nano 
đồng vừa tạo ra pha loãng 10 lần rồi đo UV-VIS. Chọn thời gian tối 
ưu ứng với giá trị mật độ quang cao nhất. 

Đối với thông số thời gian chiết, các giá trị biến thiên: t = 5 
phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút. 
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Kết quả khảo sát sự phụ thuộc của khả năng tạo dịch chiết lá 
bàng tối ưu vào thời gian chiết được biểu diễn ở hình 3.2. 

15 phút

25 phút

5 phút

                10 phút

                   20 phút    

 
Hình 3.2. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của thời gian chiết đến quá 

trình tạo nano đồng 
F Nhận xét: Từ kết quả ở hình 3.2 cho thấy khi tăng thời gian 

chiết tức thời gian chưng ninh lên từ 5 - 15 phút thì mật độ quang 
tăng lên và đạt kết quả cao nhất sau 15 phút (Amax = 0,0755). Nếu 
tiếp tục tăng thời gian chiết lên thì mật độ quang giảm. Điều này 
được giải thích là ở thời gian chưng ninh 15 phút thì đã tạo ra lượng 
chất khử thích hợp nhất để khử lượng ion Cu2+ tạo thành  hạt nano 
đồng. Khi tăng thời gian chiết lên có thể lượng chất khử tạo ra quá 
nhiều làm cho quá trình tạo nano đồng  xảy ra quá nhanh dẫn đến 
hiện tượng keo tụ tạo ra các hạt có kích thước lớn nên làm giảm mật 
độ quang. Vì vậy, chúng tôi chọn thời gian chiết lá bàng thích hợp là 
15 phút. 
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20g

25g

 5g

                                      15g
 

                   10g 

3.2.2. Khảo sát tỉ lệ rắn/lỏng 
Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm với các thông số như sau: 
- Thời gian chiết: 15 phút (đã chọn theo mục 3.2.1). 
- Nồng độ dung dịch CuSO4: 1 mM. 
- Tỉ lệ thể tích dịch chiết/dung dịch CuSO4 = 3 ml/50 ml. 
- Môi trường pH = 4,71. 
- Nhiệt độ tạo nano đồng: nhiệt độ phòng. 
- Thời gian tạo nano đồng: 60 phút. 
- Đối với thông số tỉ lệ rắn lỏng, cố định thể tích nước VH2O = 

200ml, còn giá trị khối lượng mẫu lá bàng biến thiên: m = 5 gam, 10 
gam, 15 gam, 20 gam, 25 gam. 

 Kết quả khảo sát sự phụ thuộc của khả năng tạo nano đồng 
vào tỉ lệ rắn lỏng được biểu diễn ở hình 3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 3.4. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của tỉ lệ rắn/lỏng đến quá 
trình tạo nano đồng 
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F Nhận xét:  
Từ kết quả ở  hình 3.4 cho thấy khi tỉ lệ rắn/lỏng là khoảng 

20g/200ml thì giá trị mật độ quang đo được là cao nhất (Amax = 
0,167), nghĩa là lượng nano đồng tạo thành là tốt nhất và nếu tiếp tục 
tăng khối lượng mẫu lá bàng lên thì giá trị mật độ quang giảm dần. 
Có thể giải thích như sau: khi khối lượng mẫu lá bàng vượt quá 20 
gam thì các chất khử chiết ra nhiều đã làm cho quá trình khử ion 
đồng xảy ra nhanh hơn dẫn đến các hạt nano đồng tạo ra nhanh, dễ bị 
keo tụ lại tạo thành hạt có kích thước lớn gây giảm mật độ quang.  

Vì vậy, chúng tôi chọn tỉ lệ rắn lỏng thích hợp là 20g/200ml. 
3.3. KẾT QUẢ ĐỊNH TÍNH CÁC NHÓM CHẤT HOÁ HỌC 
TRONG DỊCH CHIẾT LÁ BÀNG 

3.3.1. Định tính nhóm chất tannin 
* Kết quả: 
- Ống nghiệm 1: xuất hiện kết tủa màu xanh đen. Như vậy dịch 

chiết có thể chứa nhóm chất tannin hoặc flavonoid hoặc cả hai, vì 
nhóm chất flavonoid cũng có phản ứng với dung dịch muối sắt. 

- Ống nghiệm 2: xuất hiện kết tủa bông. 
- Ống nghiệm 3: không thấy xuất hiện kết tủa. 
Như vậy qua 3 thí nghiệm có thể kết luận: dịch chiết lá bàng 

chứa nhóm chất tannin thủy phân. 
3.3.2. Định tính nhóm chất flavonoid 
* Kết quả: 
- Ống nghiệm: dung dịch chuyển từ màu vàng sang đỏ. 
- Vết dịch chiết có màu vàng đậm hơn. 
Như vậy, qua 2 thí nghiệm, có thể kết luận trong dịch chiết lá 

bàng có nhóm chất flavonoid. 
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3.3.3. Định tính nhóm chất saponin 
* Kết quả: 
- Ống nghiệm 1: dịch chiết tạo bọt và cột bọt cao, khá bền 

vững trong 12 phút, sơ bộ có thể kết luận trong dịch chiết lá bàng có 
chứa saponin. 

- Ống nghiệm 2: xuất hiện màu đỏ-tím. 
 Như vậy, trong dịch chiết lá bàng có chứa saponin. 
3.3.4. Định tính nhóm chất alkaloid 
* Kết quả: 
Sau khi thêm thuốc thử Bouchardat, không thấy xuất hiện kết 

tủa (màu nâu hoặc đỏ nâu). Như vậy, trong lá bàng không chứa nhóm 
chất alkaloid. 
3.4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
QUÁ TRÌNH TẠO NANO ĐỒNG 

Sau khi đã thu được dịch chiết lá bàng tối ưu, chúng tôi tiến 
hành khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo nano đồng. 

3.4.1. Khảo sát nồng độ dung dịch đồng sunfat 
Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm với các thông số như sau: 
- Tỉ lệ thể tích dịch chiết/dung dịch CuSO4 : 3 ml/50 ml. 
- Môi trường pH = 4,71. 
- Nhiệt độ tạo nano đồng: nhiệt độ phòng. 
- Thời gian tạo nano đồng: 60 phút. 
- Đối với thông số nồng độ dung dịch CuSO4, giá trị biến 

thiên: C = 0,5mM, 1mM, 2mM, 3mM, 4mM, 5mM. 
Kết quả khảo sát sự phụ thuộc của quá trình tạo nano đồng vào 

nồng độ dung dịch CuSO4 được biểu diễn ở  hình 3.7. 
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5mM

3mM

2mM

1mM

0.5mM

                      4mM  

Hình 3.7. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch  CuSO4 đến quá 
trình tạo nano đồng 

F Nhận xét:  
Từ kết quả ở hình 3.7 cho thấy khi nồng độ dung dịch  CuSO4 

tăng dần từ 0,5 mM đến 5,0 mM thì giá trị mật độ quang đo được cũng 
tăng dần, nghĩa là lượng nano đồng tổng hợp được cũng tăng, và đạt 
giá trị lớn nhất với nồng độ 5 mM. Tuy nhiên trong quá trình bảo quản 
dung dịch chứa hạt nano đồng, chúng tôi thấy xuất hiện sự kết tủa 
đồng ở các mẫu có nồng độ 2mM, 3mM, 4mM, 5mM. Nghĩa là hạt 
nano đồng được tạo thành khi nồng độ dung dịch CuSO4  2mM, 3mM, 
4mM, 5mM là không bền trong điều kiện khảo sát, dễ bị keo tụ.  

Như vậy, chúng tôi chọn giá trị nồng độ dung dịch  CuSO4 
thích hợp  C = 1 mM, với mật độ quang (Amax = 0,185) và dung dịch 
keo nano đồng tổng hợp được bền, không bị keo tụ. 

3.4.2. Khảo sát tỉ lệ thể tích dịch chiết lá bàng 
Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm với các thông số như sau: 
- Nồng độ dung dịch CuSO4 : 1 mM (chọn theo mục 3.4.1). 
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- Thể tích dung dịch  CuSO4 : 50ml. 
- Môi trường pH = 4,71. 
- Nhiệt độ tạo nano đồng: nhiệt độ phòng. 
- Thời gian tạo nano đồng: 60 phút. 
- Đối với thông số tỉ lệ thể tích dịch chiết, giá trị biến thiên: V 

= 1 ml, 2ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml. 
Kết quả khảo sát sự phụ thuộc của quá trình tạo nano đồng vào 

tỉ lệ thể tích dịch chiết được biểu diễn ở hình 3.9. 

 4m l

 5m l

 

 2m l 

 1m l
 

                                     
                       
                       3m l

 
Hình 3.9. Ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích dịch chiết đến quá trình tạo 

nano đồng 
F Nhận xét: Từ kết quả ở hình 3.9 cho thấy khi tỉ lệ thể tích 

dịch chiết lá bàng tăng dần từ 1ml đến 4ml thì giá trị mật độ quang 
đo được cũng tăng dần và đạt giá trị cao nhất khi V = 4ml, nghĩa là 
lượng nano đồng tổng hợp được cũng là tốt nhất. Nếu tiếp tục tăng 
thể tích dịch chiết thì giá trị mật độ quang giảm, nguyên nhân có thể 
là do khi thể tích dịch chiết tăng thì sẽ tăng nồng độ chất khử trong 
dịch chiết nên làm tăng tốc độ tạo nano đồng, do đó dẫn đến sự tăng 
kích thước hạt, tăng độ tụ hạt nano đồng và làm giảm mật độ quang. 
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 Trong quá trình bảo quản dung dịch hạt nano đồng, chúng tôi 
không thấy xuất hiện sự tụ đồng ở các mẫu 4ml. Như vậy, chúng tôi 
chọn giá trị thể tích dịch chiết lá bàng thích hợp V = 4ml, với giá trị 
mật độ quang  (Amax= 0,209) và dung dịch chứa hạt nano đồng tổng 
hợp được bền, không bị keo tụ. 

3.4.3. Khảo sát pH môi trường tạo nano đồng 
Chúng tôi cố định các thông số như sau: 
- Nồng độ dung dịch  CuSO4: 1 mM (chọn theo mục 3.4.1). 
- Tỉ lệ thể tích dịch chiết/dung dịch  CuSO4 = 4ml/50ml (chọn 

theo mục 3.4.2). 
- Nhiệt độ tạo nano đồng: nhiệt độ phòng. 
- Thời gian tạo nano đồng: 60 phút. 
- Đối với thông số pH môi trường, biến thiên: pH = 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Kết quả khảo sát sự phụ thuộc của quá trình tạo nano đồng vào 

pH môi trường được biểu diễn ở hình 3.11. 

p H = 7p H = 7

p H = 8
p H = 9

p H = 6

p H = 5

p H = 4

 
Hình 3.11. Ảnh hưởng của pH môi trường đến quá trình tạo 

nano đồng 
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F Nhận xét: Từ kết quả ở hình 3.11 cho thấy khi pH môi 
trường tăng dần từ  4 đến 7 thì giá trị mật độ quang đo được tăng dần 
và đạt giá trị cao nhất khi pH = 7, nghĩa là lượng nano đồng tổng hợp 
được là tốt nhất. Nếu tiếp tục tăng giá trị pH thì giá trị mật độ quang 
giảm dần. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể giải thích như sau: 
khi ở môi trường có pH lớn hơn 7, lượng đồng tạo thành quá nhanh, 
dẫn đến hiện tượng bị keo tụ, hạt nano đồng tổng hợp có kích thước 
lớn, làm giảm mật độ quang. Như vậy, chúng tôi chọn giá trị pH môi 
trường là 7, đảm bảo giá trị mật độ quang khá cao (Amax = 0,807) và 
dung dịch chứa hạt nano đồng tổng hợp được bền, không bị keo tụ. 

Ø Cơ chế tạo nano đồng từ dung dịch Cu2+ bằng tác nhân 
khử dịch chiết nước lá bàng: 

Dựa trên kết quả phân tích định tính cho thấy trong dịch chiết 
nước của lá Bàng có chứa các nhóm chất saponin, tannin, flavonoid. 
Các nhóm chất này có chứa các nhóm OH ở vòng thơm. 

Theo [21], [33], [36], các nhóm OH của polyphenol (như 
catechin, quercetin, lutecolin, punicalin, tercatin,…) sẽ đóng vai trò 
là tác nhân khử ion Cu2+ thành đồng theo cơ chế tổng quát sau (trong 
đó R là nhóm có chứa vòng thơm): 

OH

OH

R

O

O

R

       +  2e  +  2H+             (1)

                                
Cu2+ +  2e                   Cu                                                 (2) 

+  Cu2+                                        +  C u  +  2H+      

OH

OH

R

O

O

R

             

 
Cơ chế này cho thấy các hợp chất nhóm phenol đóng vai trò là 

chất khử để khử ion Cu2+ thành Cu. Vì vậy khi pH thấp, nồng độ H+ 
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lớn, thì (1) dịch chuyển từ phải sang trái làm cho tốc độ phản ứng (2) 
giảm, tức làm cho quá trình khử Cu2+ → Cu giảm. Ngược lại, khi pH 
tăng, dẫn đến tốc độ phản ứng (2) xảy ra nhanh hơn, dẫn đến lượng 
nano đồng tổng hợp được nhiều hơn.  

Cơ chế phản ứng này phù hợp với kết quả khảo sát ảnh hưởng 
của pH đến quá trình tạo nano đồng. 

3.4.4. Khảo sát nhiệt độ tạo nano đồng 
Chúng tôi cố định các thông số như sau: 
- Nồng độ dung dịch  CuSO4: 1 mM (chọn theo mục 3.4.1). 
- Tỉ lệ thể tích dịch chiết/dung dịch CuSO4 = 4ml/50ml (đã 

chọn theo mục 3.4.2). 
- pH môi trường : 7 (đã chọn theo mục 3.4.3). 
- Thời gian tạo nano đồng: 60 phút. 
- Đối với thông số nhiệt độ, giá trị biến thiên: T = 25oC, 30oC, 

35oC, 40oC, 45oC. 
Kết quả khảo sát sự phụ thuộc của quá trình tạo nano đồng vào 

nồng độ dung dịch  CuSO4 được biểu diễn ở hình 3.13. 
30 oC
35 oC

40 oC

45 oC

                  25 oC

 
Hình 3.13. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình tạo nano đồng 
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F Nhận xét: Từ kết quả ở hình 3.13 cho thấy khi tăng nhiệt 
độ từ 25oC đến 30oC thì giá trị mật độ quang đo được cũng tăng và 
đạt giá trị cao nhất tại 30oC, nghĩa là lượng nano đồng tổng hợp được 
là tốt nhất. Nếu tiếp tục tăng nhiệt độ thì mật độ quang giảm dần. 
Điều này được giải thích như sau: ở nhiệt độ cao hơn 30oC các phân 
tử chuyển động nhanh, số va chạm hiệu quả tăng nhanh dẫn đến hạt 
nano đồng tạo thành nhanh, dễ bị keo tụ, hạt tạo thành có kích thước 
lớn gây giảm mật độ quang. Như vậy, chúng tôi chọn giá trị nhiệt độ 
tạo nano đồng là 30oC, với giá trị mật độ quang cao  (Amax = 0,924) 
và dung dịch keo nano đồng tổng hợp được bền, không bị keo tụ. 
3.5. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CỦA HẠT NANO ĐỒNG 

Keo nano đồng tổng hợp từ dung dịch CuSO4 với tác nhân khử 
dịch chiết nước lá bàng ở điều kiện tối ưu được khảo sát các đặc tính 
hóa lý như TEM tại Viện vệ sinh dịch tễ - Hà Nội, EDX tại trung tâm 
đánh giá hư hỏng vật liệu - Viện khoa học  vật liệu Hà Nội và  XRD 
tại trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội. Kết 
quả khảo sát được trình bày ở các hình 3.14, 3.15, 3.16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 3.14. Ảnh TEM của mẫu nano đồng tổng hợp 
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Hình 3.15. Phổ EDX của mẫu nano đồng tổng hợp 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.16. Phổ XRD  của mẫu nano đồng tổng hợp 
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F Nhận xét:  
Từ hình 3.14 cho thấy, hạt nano đồng tổng hợp từ dung dịch 

CuSO4 với tác nhân khử dịch chiết nước lá bàng có dạng hình cầu 
với kích thước từ 15.2 nm đến 25.0 nm.  

Phổ phân tích nguyên tố EDX (hình 3.15) cho thấy, thành 
phần chính của dung dịch nano đồng thu được là đồng. 

 Phân tích phổ nhiễu xạ tia X của hạt nano đồng (hình 3.16) 
cho thấy, có xuất hiện các pic đặc trưng cho cấu trúc mạng lập 
phương tâm diện. Đó là 4 pic đặc trưng với góc nhiễu xạ  là 22,3; 
25,9; 28,3; 44,8  tương ứng với mạng 111, 200, 210,  222 của tinh 
thể đồng [31].  

Như vậy, các kết quả phân tích hóa lý trên đã khẳng định quá 
trình tổng hợp nano đồng từ dung dịch  CuSO4  với tác nhân khử dịch 
chiết nước lá bàng. 
3.6. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN 
CỦA NANO ĐỒNG 

Kết quả thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của dung dịch keo 
nano đồng đối với 2 loại vi khuẩn E. coli và B. subtilis đại diện cho 
hai dòng gram âm và gram dương được thể hiện ở các hình 3.17 và 
3.18 trong đó: 

- (0): Đĩa petry với môi trường nuôi cấy không nhỏ dung dịch 
keo nano đồng và dung dịch CuSO4 1 mM (đĩa so sánh). 

- (1): Vùng diệt khuẩn của dung dịch keo nano đồng. 
- (2): Vùng diệt khuẩn của dung dịch CuSO4 1 mM 
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Hình 3.17. Khả năng kháng khuẩn của nano đồng đối với  
E. coli 

                
 
 
 
 
 

 
Hình 3.18. Khả năng kháng khuẩn của nano đồng đối với 

B. subtilis 
Từ các kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu khả năng 

diệt khuẩn của nano đồng cho thấy khả năng diệt khuẩn của dung 
dịch keo nano đồng là tốt hơn nhiều so với dung dịch CuSO4. 

Kết quả diệt khuẩn của nano đồng được thể hiện ở bảng 3.3. 
Bảng 3.3. Đường kính vòng kháng khuẩn của nano đồng đối với  

E. coli và B. subtilis 

Vi khuẩn Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) 

Gram (-) E. coli 10 – 15 

Gram (+) B. subtilis 8 – 10 
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F Nhận xét: 
 Dựa vào kết quả thử nghiệm ở bảng 3.3 cho ta thấy khả năng 

diệt khuẩn của dung dịch keo nano đồng phụ thuộc vào đặc điểm cấu 
tạo của từng loại vi khuẩn. Đường kính vòng kháng khuẩn của dung 
dịch keo nano đồng đối với vi khuẩn E. coli là khoảng 10-15 mm và  
B. subtilis là khoảng 8-10 mm. Như vậy, hiệu quả kháng khuẩn của 
nano đồng đối với vi khuẩn E. coli cao hơn B. subtilis. 

Điều này có thể giải thích do sự khác biệt về cấu tạo màng tế 
bào hay thành tế bào của loại vi khuẩn gram âm (E. coli) và vi khuẩn 
gram dương (B. subtilis). Vi khuẩn Gram dương có thành tế bào dày 
có chứa nhiều lớp peptidoglycan. Ngược lại, vi khuẩn gram âm có 
thành tế bào tương đối mỏng bao gồm một vài lớp peptidoglycan. 
Hay nói một cách khác, màng vi khuẩn gram âm có lớp 
peptidoglycan mỏng hơn (khoảng 7 - 8 nm) so với vi khuẩn gram 
dương (lớp màng khoảng 20 - 80 nm), nên các phần tử nano đồng dễ 
dàng  tấn công và xâm nhập làm thủng màng tế bào, dẫn đến hiệu 
quả tiêu diệt vi khuẩn gram âm cao hơn gram dương. Nguyên nhân 
của các hiện tượng trên là do bề mặt của các  hạt nano đồng tương 
tác trực tiếp với màng ngoài vi khuẩn, làm cho màng bị vỡ và tiêu 
diệt vi khuẩn [30], [18]. 



23 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
KẾT LUẬN 

Trong khuôn khổ luận văn, qua quá trình nghiên cứu thực 
nghiệm chúng tôi rút ra các kết luận sau: 

1. Xác định được một số chỉ tiêu hóa lí của lá bàng 
- Độ ẩm lá bàng tươi: 68,726%.  
- Hàm lượng tro lá bàng: 3,412% 
2. Các điều kiện thích hợp để chiết lá bàng 
- Thời gian chiết : 15 phút 
- Tỉ lệ khối lượng mẫu lá bàng và thể tích nước : 20 g/200 ml 
3. Định tính các nhóm chất hóa học chính của dịch chiết lá 

bàng 
- Dịch chiết lá bàng chứa các nhóm chất saponin, flavonoid, tannin 

thủy phân. 
4. Các yếu tố thích hợp để tổng hợp hạt nano đồng 
- Nồng độ dung dịch CuSO4: 1mM 
- Tỉ lệ thể tích dịch chiết so với thể tích dung dịch CuSO4  

1mM: 4 ml/50 ml 
- pH môi trường tạo nano đồng: 7 
- Nhiệt độ tạo nano đồng: 30oC 

5. Kết quả khảo sát đặc tính của hạt  nano đồng 
Từ kết quả đo TEM, EDX, XRD, đã khẳng định được hạt nano 

đồng tổng hợp từ dung dịch đồng sunfat bằng tác nhân khử trong 
dịch chiết nước lá bàng có dạng hình cầu với kích thước từ 15.2 nm 
đến 25.0 nm.  

6. Kết quả kháng khuẩn của dung dịch chứa nano đồng 
tổng hợp được 

Dung dịch keo nano đồng tổng hợp được đã thể hiện khả 
năng kháng khuẩn tốt hơn rất nhiều dung dịch CuSO4. Đường kính 
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vòng kháng khuẩn của nano đồng đối với vi khuẩn gram âm  E. coli  
là 10-15 mm, còn đối với vi khuẩn gram dương  B. subtilis là 8-10 
mm. Kết quả cho thấy hiệu quả kháng khuẩn mạnh của keo nano 
đồng đối với vi khuẩn đặc biệt là vi khuẩn E. coli. 
KIẾN NGHỊ 

Nano đồng có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống và trong 
công nghiệp. Có rất nhiều phương pháp để tổng hợp nano đồng trong 
đó tổng hợp nano đồng bằng con đường sử dụng dịch chiết thực vật 
là một hướng nghiên cứu còn mới mẻ. Mặt khác Việt Nam là một 
nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên hệ thực vật ở đây cực kỳ 
phong phú, đa dạng. Trên cơ sở của nghiên cứu này chúng tôi kiến 
nghị tiếp tục nghiên cứu tổng hợp nano đồng bằng con đường sử 
dụng dịch chiết thực vật như sử dụng các loại lá khác như lá chè, 
quế, ổi,... để tổng hợp nano đồng. Bởi đây là con đường an toàn, ít 
tốn kém. Đặc biệt tạo ra hạt nano đồng sạch, giá thành rẻ để ứng 
dụng trong các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là ứng dụng trong y 
sinh học. 

 
 


