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TÓM TẮT. Hiện nay, việc sử dụng các dịch chiết từ dược liệu làm tác nhân khử hóa để tổng hợp nano tiểu phân bạc đang 

được chú ý và phát triển do tính thân thiện môi trường, độ an toàn cao và hiệu quả cao. Vì vậy, đề tài tiến hành tổng hợp nano 

bạc trong môi trường dịch chiết các dược liệu giàu polyphenol: dịch chiết nước lá Trứng cá, dịch chiết lá Trầu không. Tính 

chất quang học, hình thái kích thước của các hạt nano bạc sau quá trình tổng hợp được xác định bằng phương pháp quang 

phổ hấp thụ UV-Vis, kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Kết quả UV-Vis cho đỉnh hấp thu cực đại nằm trong khoảng 

400 ÷ 440 nm, hình thái kích thước qua TEM cho thấy các hạt nano tổng hợp trong dịch chiết lá Trầu không và dịch chiết lá 

Trứng cá chủ yếu ở dạng tựa cầu với kích thước phân bố lần lượt là 20 ± 3 và 11 ± 5 nm. 

ABSTRACT. Using herbal extracts as reducing agents to synthesize silver particle nanoparticles is being focused and 

developed due to its environmental friendliness, high safety and high efficiency. Therefore, the project conducted the 

synthesis of nano-silver in the environment of the extracts of medicinal herbs rich in polyphenols: extract of Piper betle and 

extract of Muntingia calabura. UV-visible spectroscopy, Transmission Electron Microscopy (TEM) were performed to 

ascertain the formation of Ag-NPs. The UV-Vis results showed the maximum absorption peak in the range of 400 ÷ 440 nm, 

the morphology of the size through the TEM showed that the nanoparticles synthesized in the betel leaf extract were not and 

the fish eggs extract was mainly in the platelet form with dimensions of distribution of 20 ± 3 and 11 ± 5 nm, respectively. 

TỪ KHOÁ: nano bạc, Trầu không, Trứng cá, polyphenol, UV-Vis, TEM 
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1. GIỚI THIỆU 

Nhờ vào hoạt tính kháng khuẩn hiệu quả, nano bạc được 

xem là giải pháp tiềm năng cho nhiều vấn đề về nhiễm khuẩn 

sinh học, bao gồm cả vi khuẩn đề kháng kháng sinh [1]. Nano 

tiểu phân bạc thể hiện tác dụng diệt khuẩn trên một lượng 

lớn các loài vi khuẩn, những loài được nghiên cứu nhiều nhất 

là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus, Escherichia coli, liên 

cầu tan máu Streptococcus, trực khuẩn mủ xanh 

Pseudomonas aeruginosa và phẩy khuẩn tả Vibrio cholerae, 

nấm Candida albican và một số chủng virus cũng đã được 

nghiên cứu. 

     Hiện nay, điều chế nano bạc có thể sử dụng nhiều phương 

pháp khác nhau như phương pháp vật lý, hóa học hay hóa lý. 

Tuy nhiên, các phương pháp này khá tốn kém và sử dụng các 

chất khử như hydrazin, natri borohydride… gây ảnh hưởng 

không tốt tới môi trường [2]. Do đó việc tăng cường mối 

quan tâm đến môi trường, hướng tổng hợp xanh đang được 

các nhà khoa học quan tâm hơn. Trong số các phương pháp 

hóa học xanh, phương pháp điều chế nano bạc từ phản ứng 

giữa bạc nitrat với dịch chiết dược liệu đang ngày càng cho 

thấy nhiều tiềm năng và ưu thế vì giá thành thấp, hoạt tính 

sinh học cao, quy trình tổng hợp đơn giản và thân thiện với 

môi trường. Phương pháp tổng hợp xanh giúp giảm nồng độ 

bạc sử dụng và giúp ổn định các nano bạc bằng cách kết hợp 

các phân tử sinh học như protein, acid amin, polysaccharide, 

alkaloid, tannin, phenolic, saponin, terpenoid, vitamin, 

những hợp chất có sẵn trong dược liệu vừa đóng vai trò là 

tác nhân đồng thời đã được chứng minh tác dụng trị liệu 

[3,4]. 

       Trầu không, Trứng cá là các dược liệu được sử dụng 

trong các bài thuốc dân gian Việt Nam, với hoạt tính dược lý 

như kháng khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa mạnh [5-8]. 

Thành phần hóa học của các dược liệu trên chứa nhiều tanin, 

flavonoid, terpenoid, saponin [9-11], thích hợp để làm chất 

khử trong tổng hợp nano bạc, đồng thời cấu trúc của 

polyphenol cũng có khả năng dùng làm chất ổn định kích 

thước và bảo vệ các hạt nano bạc sau quá trình khử.  

       Hiện nay, hướng tổng hợp xanh nano bạc sử dụng dịch 

chiết dược liệu cũng đang được quan tâm và phát triển. Đã 

có công bố khoa học về tổng hợp nano bạc sử dụng dịch chiết 

của các dược liệu lá Bàng, quả Chanh, quả Tắc, lá Diếp cá 

[12],.. Chưa có công bố trong nước về tổng hợp xanh nano 

bạc sử dụng dịch chiết lá Trứng cá, lá Trầu không. Trên thế 

giới đã có các công bố về tổng hợp nano bạc sử dụng dịch 

chiết lá Trầu không [13], lá Trứng cá [14]. Các nghiên cứu 

này đã tổng hợp thành công nano bạc với kích thước hạt 3 – 

37 nm và thử hoạt tính kháng khuẩn, tuy nhiên các nghiên 

cứu chưa khảo sát các thông số tối ưu khi tổng hợp và sự ổn 

định của nano bạc tạo thành. Do vậy, trong nội dung nghiên 
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cứu này, chúng tôi sử dụng dịch chiết nước lá Trứng cá và lá 

Trầu không để tổng hợp nano bạc. Trong nghiên cứu này, đề 

tài khảo sát các thông số trong tổng hợp nano bạc và thành 

phần các chất bảo vệ nano bạc hình thành sau quá trình nhằm 

mục đích vừa tận dụng nguồn tài nguyên thực vật sẵn có, vừa 

tạo ra hệ chất tăng cường hoạt tính kháng khuẩn, thay thế cho 

các kháng sinh. 

2. THỰC NGHIỆM 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Lá Trầu không được thu hái tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương, vào tháng 01 năm 2020. Lá Trứng cá được thu hái 

tại phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai, vào tháng 01 

năm 2020. Mẫu dược liệu được định danh và lưu mẫu tại Bộ 

môn Dược liệu – Đại học Lạc Hồng.  

Tên hóa chất Công thức Xuất xứ 

Bạc Nitrat (99,8%) AgNO3 Trung Quốc 

Polyvinylpyrrolidone 

(PVP) 
(C6H9O)n Ấn Độ 

Acid ascorbic C6H8O6 Trung Quốc 

2.2 Chuẩn bị nguyên, vật liệu 

      Dược liệu tươi được thu hái, rửa sạch, sấy khô trong tủ 

sấy ở 70 oC đến khi đạt độ ẩm < 13% (TCCS), xay nhỏ. Cân 

dược liệu khô vào erlen 1000 ml, thêm nước cất một lần, đun 

trong 4 giờ trên bếp hồng ngoại ở 80oC. Dịch chiết thu được 

lọc qua giấy lọc với kích thước lọc 22μm. Cô dịch chiết dược 

liệu thu được cao đặc dược liệu, bảo quản ở nhiệt độ 8 oC 

trong suốt quá trình nghiên cứu. 

2.3 Tổng hợp nano bạc 

Dịch chiết dược liệu và dung dịch AgNO3 được cho vào cốc 

thủy tinh 100 ml, khuấy trên bếp khuấy từ với tốc độ 400 

vòng/phút trong các thời gian khảo sát. Tối ưu hóa quá trình 

tổng hợp nano bạc qua các thông số khảo sát: nồng độ dịch 

chiết dược liệu, nồng độ dung dịch bạc nitrat, nồng độ các 

chất bảo vệ (PVP, acid ascorbic), nhiệt độ phản ứng và thời 

gian phản ứng.  

2.4. Xác định cấu trúc các mẫu nano bạc tạo thành 

Tính chất quang học của nano bạc được xác định bằng Phổ 

UV-Vis trên máy UV Thermo EVO300 PC tại bộ môn Hóa 

phân tích-Kiểm nghiệm, Khoa Dược, Đại học Lạc Hồng.  

Hình thái kích thước các hạt nano bạc được xác định từ ảnh 

TEM đo trên máy JEM-1400, Nhật Bản tại Trường Đại học 

Bách Khoa-TP. Hồ Chí Minh.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ dịch chiết 

   Ảnh hưởng của nồng độ dịch chiết được khảo sát lần lượt 

ở các nồng độ 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5%. Dịch chiết 

dược liệu được trộn với 4 ml dung dịch AgNO3 0,01, hỗn 

hợp được khuấy trên máy khuấy từ tốc độ 400 vòng/phút ở 

nhiệt độ 30 oC trong thời gian 30 phút. Kết quả phổ UV-Vis 

của các mẫu nano bạc tạo thành thể hiện ở Hình 1 và Hình 2. 

 

Hình 1. Phổ UV-Vis mẫu nano bạc tổng hợp được theo nồng độ 

dịch chiết Trầu không 

 

Hình 2. Phổ UV-Vis mẫu nano bạc tổng hợp được theo nồng độ 

dịch chiết Trứng cá  

     Kết quả phổ UV-Vis cho thấy, vị trí đỉnh hấp thu cực đại 

xảy ra tại các giá trị là từ 420-440 nm, nằm trong vùng 400-

450 nm đặc trưng của các nano bạc [15]. Khi tăng nồng độ 

dịch chiết lên thì độ hấp thu tăng và đỉnh hấp cực đại không 

thay đổi, do hàm lượng các hạt nano bạc tạo thành nhiều hơn. 

Tuy nhiên, trong thời gian bảo quản, dung dịch chuyển sang 

màu nâu đen, mờ đục ở các mẫu 1,5%, 2%, 2,5%, điều này 

cho thấy khi nồng độ nano bạc trong hỗn hợp phản ứng tăng 

lên, xác suất các hạt nano bạc tạo ra nhiều và kết tụ với nhau 

càng cao từ đó hình thành nên các hạt nano bạc có kích thước 

lớn hơn. Hai mẫu nano bạc tổng hợp với nồng độ dịch 0,5% 

và 1% ổn định trong quá trình bảo quản;  mẫu nano bạc hình 

thành với nồng độ dịch chiết 1% cho độ hấp thu lớn hơn, vì 

vậy nồng độ của dịch chiết lá Trầu không và dịch chiết lá 

Trứng cá để tổng hợp nano bạc là nồng độ 1%. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch bạc nitrat 

    Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch được khảo sát lần lượt 

ở các nồng độ 0,005 M, 0,01 M, 0,02M, 0,03 M, 0,04 M. 

Dung dịch AgNO3 được trộn với 1 ml dịch chiết dược liệu 

nồng độ 1%, hỗn hợp được khuấy trên máy khuấy từ tốc độ 

400 vòng/phút ở nhiệt độ 30 oC trong thời gian 30 phút. Kết 

quả phổ UV-Vis của các mẫu nano bạc tạo thành thể hiện ở 

Hình 3 và Hình 4. 

         Kết quả phổ UV-Vis cho thấy, vị trí đỉnh hấp thu cực 

đại xảy ra tại các giá trị là từ 420-440 nm, nằm trong vùng 

đỉnh đặc trưng của nano bạc. Khi tăng nồng độ dung dịch 

AgNO3 từ 0,01 M đến 0,03 M thì độ hấp thụ tăng và đỉnh hấp 

thu không thay đổi, chứng tỏ khi tăng nồng độ dung dịch bạc 

nitrat lượng nano bạc tạo ra nhiều hơn, kích thước hạt thay 

đổi không đáng kể. Ở nồng độ dung dịch AgNO3  0,04 M 

đỉnh hấp thu giảm cho thấy khi nồng độ nano bạc trong hỗn 

hợp tạo ra càng nhiều, xác suất các hạt nano va chạm và kết 

tụ để tạo thành các hạt nano có kích thước lớn càng cao, dẫn 
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đến độ hấp thụ giảm. Vì vậy nồng độ AgNO3 để tổng hợp 

nano bạc sử dụng dịch chiết dược liệu lá Trứng cá và Trầu 

không là 0,03 M. 

 

Hình 3. Phổ UV-Vis của mẫu khảo sát nồng độ dung dịch bạc 

nitrat đối với dịch chiết Trầu không 

 

Hình 4. Phổ UV-Vis của mẫu khảo sát nồng độ dung dịch bạc 

nitrat đối với dịch chiết Trầu không 

3.3. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng 

Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến quá trình tổng hợp 

nano bạc được khảo sát với các khoảng thời gian thay đổi từ 

10, 20, 30, 40 và 50 phút. 1 ml dịch chiết dược liệu 1% được 

trộn với 4 ml dung dịch AgNO3 0,03 M, hỗn hợp được khuấy 

trên máy khuấy từ tốc độ 400 vòng/phút ở nhiệt độ 30 oC 

trong thời gian khảo sát. Kết quả phổ UV-Vis của các mẫu 

nano bạc tạo thành thể hiện ở Hình 5 và Hình 6. 

Kết quả phổ UV-Vis cho thấy, vị trí đỉnh hấp thu cực đại xảy 

ra tại các giá trị là từ 420-440 nm, nằm trong vùng đỉnh đặc 

trưng của nano bạc. Đối với mẫu nano bạc tổng hợp trong 

dịch chiết lá Trầu không và dịch chiết lá Trứng cá, khi tăng 

thời gian phản ứng từ 10 đến 30 phút thì vị trí các đỉnh hấp 

thu cực đại không có sự thay đổi, tuy nhiên có sự thay đổi về 

cường độ đỉnh hấp thu, ở điều kiện thời gian 10 phút thì cho 

độ hấp thu cực đại, tương ứng lượng nano bạc tạo ra nhiều 

hơn. Khi tăng thời gian đến 45 phút thì cường độ đỉnh hấp 

thu lại giảm và vị trí đỉnh hấp thu lại dịch chuyển về phía 

bước sóng lớn hơn. Vì vậy thời gian tối ưu để tổng hợp nano 

bạc trong cả 2 mẫu dịch chiết dược liệu là 30 phút. 

 

Hình 5. Phổ UV-Vis của mẫu khảo sát thời gian tổng hợp nano 

bạc trong dịch chiết lá Trầu không 

 

Hình 6. Phổ UV-Vis của mẫu khảo sát thời gian tổng hợp nano 

bạc trong dịch chiết lá Trứng cá 

3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng 

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên quá trình hình thành hạt nano 

bạc được tiến hành ở các nhiệt độ khác nhau: đối với mẫu 

dịch chiết lá Trầu không là các nhiệt độ 30 ºC, 40 ºC, 50 ºC, 

60 ºC và 70 ºC; đối với mẫu dịch chiết lá Trứng cá là 30 ºC, 

35 ºC, 40 ºC, 45 ºC và 50 ºC. Thực hiện phản ứng: 1 ml dịch 

chiết dược liệu 1% được trộn với 4 ml dung dịch AgNO3 0,03 

M, hỗn hợp được khuấy trên máy khuấy từ tốc độ 400 

vòng/phút, trong thời gian 30 phút ở các nhiệt độ khảo sát. 

Kết quả phổ UV-Vis của các mẫu nano bạc tạo thành thể hiện 

ở Hình 7 và Hình 8.  

Kết quả phân tích UV-Vis cho thấy các đỉnh hấp thu cực đại 

nằm trong khoảng 420-440 nm và dịch chuyển về phái bước 

sóng lớn hơn khi tăng nhiệt độ. Đối với mẫu nano bạc tổng 

hợp trong dịch chiết lá Trầu không, kết quả UV-Vis cho độ 

hấp thu cực đại 426 nm ở điều kiện 60 oC. Đối với mẫu nano 

bạc tổng hợp trong dịch chiết lá Trứng cá, kết quả UV-Vis 

cho độ hấp thu cực đại 427 nm ở điều kiện 35 oC. Vì vậy, 

nhiệt độ tối ưu để tổng hợp nano bạc trong dịch chiết lá Trầu 

không và dịch chiết lá Trứng cá lần lượt là 60 oC và 35 oC. 

 

Hình 7. Phổ UV-Vis của mẫu khảo sát nhiệt độ tổng hợp nano bạc 

trong dịch chiết lá Trầu không 
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Hình 8. Phổ UV-Vis của mẫu khảo sát nhiệt độ tổng hợp nano bạc 

trong dịch chiết lá Trứng cá 

3.5. Ảnh hưởng của các tác nhân bảo vệ 

3.5.1. Ảnh hưởng của tác nhân bảo vệ đối với tổng hợp 

nano bạc trong dịch chiết lá Trầu không 

* Ảnh hưởng của tỷ lệ bạc nitrat và PVP 1% 

Ảnh hưởng của tỷ lệ bạc nitrat/PVP được khảo sát với tỷ lệ 

thể tích 1:10 (nồng độ 1%), 1:10 (nồng độ 3%), 3:10 (nồng 

độ 5%), 17:40 (nồng độ 7%), 11:20 (nồng độ 9%). Thực hiện 

phản ứng: 1 ml dịch chiết lá Trầu không 1% được trộn với 4 

ml dung dịch AgNO3 0,03 M, hỗn hợp được khuấy trên máy 

khuấy từ tốc độ 400 vòng/phút ở nhiệt độ 60oC, thời gian 30 

phút, lượng PVP 1% theo tỷ lệ khảo sát. Kết quả phổ UV-

Vis của các mẫu nano bạc tạo thành thể hiện ở Hình 9. 

 

 

Hình 9. Phổ UV-Vis của mẫu khảo sát tỷ lệ bạc nitrat/PVP khác 

nhau 

    Kết quả phân tích UV-Vis cho thấy các đỉnh hấp thu cực 

đại nằm trong khoảng 420-440 nm và thay đổi cường hấp thu 

khi thay đổi tỷ lệ thể tích bạc nitrat/thể tích PVP 1% , độ hấp 

thụ đạt giá trị cao nhất ở mẫu 3% với tỷ lệ 1:5 (Amax=2,58) 

tại bước sóng 428 nm. Nếu tiếp tục tăng tỷ lệ lên 11:20 (mẫu 

9%) thì bước sóng cùng với độ hấp thu giảm (A=1,52). Tiếp 

tục quan sát trong 3 ngày, mẫu tỷ lệ 3:10-11:20 (mẫu 5-9%) 

có sự xuất hiện tủa đen, cho thấy mẫu nano bạc hình thành 

không bền. Vì vậy, tỷ lệ thể tích bạc nitrat/thể tích PVP 1% 

tối ưu là 1:5 tương đương là mẫu 3%. 

* Ảnh hưởng của acid ascorbic 

Ảnh hưởng của thể tích acid ascorbic lần lượt thay đổi là 

0,05; 0,1; 0,15; 0,2 và 0,25 ml. Thực hiện phản ứng: 1 ml 

dịch chiết lá Trầu không 1% được trộn với 4 ml dung dịch 

AgNO3 0,03 M, hỗn hợp được khuấy trên máy khuấy từ tốc 

độ 400 vòng/phút ở nhiệt độ 60oC, thời gian 30 phút, lượng 

PVP 1% theo tỷ lệ 1:5, lượng acid ascorbic thêm vào theo 

thể tích khảo sát. Kết quả phổ UV-Vis của các mẫu nano bạc 

tạo thành thể hiện ở Hình 10 

 

Hình 10. Phổ UV-Vis của mẫu khảo sát thể tích dung dịch thể tích 

acid ascorbic 

Khi tăng thể tích acid ascorbic từ 0,05-0,01 ml thì bước sóng 

tăng, độ hấp thu tăng. Nhưng khi tăng thể tích từ 0,15-0,25 

ml thì bước sóng giảm và độ hấp thu tăng, có giá trị cao nhất 

ở 0,25 ml (Amax=2,51) với bước sóng 423 nm. Vì vậy chọn 

thể tích acid ascorbic tối ưu là 0,25 ml để tổng hợp nano bạc 

trong dịch chiết lá Trầu không. 

3.5.2. Ảnh hưởng của tác nhân bảo vệ đối với tổng hợp 

nano bạc trong dịch chiết lá Trứng cá 

* Ảnh hưởng của thể tích dung dịch PVP 1% 

      Ảnh hưởng của thể tích dung dịch PVP 1% lần lượt thay 

đổi là 10, 20, 30, 40, 50 ml. Thực hiện phản ứng: 1 ml dịch 

chiết lá Trứng cá 1% được trộn với 4 ml dung dịch AgNO3 

0,03 M, hỗn hợp được khuấy trên máy khuấy từ tốc độ 400 

vòng/phút ở nhiệt độ 35 oC, thời gian 30 phút, lượng PVP 1% 

theo thể tích khảo sát. Kết quả phổ UV-Vis của các mẫu nano 

bạc tạo thành thể hiện ở Hình 11. 

 

Hình 11. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc khảo sát ở các thể tích 

PVP 1% khác nhau 

Kết quả phân tích UV-Vis cho thấy các đỉnh hấp thu cực đại 

nằm trong khoảng 427-431 và cường độ hấp thu của các mẫu 

nano bạc tạo thành giảm khi tăng thể tích dung dịch. PVP 

1%. Cường độ hấp thu cực đại ở mẫu nano bạc tổng hợp với 

10ml PVP 1%, tuy nhiên, mẫu nano bạc chuyển sang màu 

nâu đen, lắng tủa trong quá trình bảo quản. Vì vậy, thể tích 

dung dịch PVP 1% tối ưu trong quá trình tổng hợp nano bạc 

từ dịch chiết lá Trứng cá là 20 ml. 

Như vậy, từ kết quả khảo sát các thông số tổng hợp nano bạc 

trong dịch chiết dược liệu ta xác định được quy trình tổng 

hợp nano bạc trong dịch chiết dược liệu như sau: 

* Quy trình tổng hợp nano bạc trong dịch chiết lá 

Trầu không 

Cho 1 ml dịch chiết lá Trầu không 1%, 4 ml dung dịch 

AgNO3 0,03 M, 20 ml PVP 1%, 0,25 ml dung dịch acid 

ascorbic vào 1 cốc 100 ml, hỗn hợp được khuấy trên máy 

khuấy từ tốc độ 400 vòng/phút ở nhiệt độ 60 oC trong thời 
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gian 30 phút. Sử dụng các phương pháp phổ UV-Vis và kính 

hiển vi điện tử truyền qua (TEM) để xác định tính chất hóa 

lý của nano bạc vừa tổng hợp.  

* Quy trình tổng hợp nano bạc trong dịch chiết lá 

Trứng cá 

Cho 1 ml dịch chiết lá Trứng cá 1%, 4 ml dung dịch AgNO3 

0,03 M, 20 ml PVP 1%, vào 1 cốc 100 ml, hỗn hợp được 

khuấy trên máy khuấy từ tốc độ 400 vòng/phút ở nhiệt độ 35 

oC trong thời gian 30 phút. Sử dụng các phương pháp phổ 

UV-Vis và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) để xác 

định tính chất hóa lý của nano bạc vừa tổng hợp.  

 3.6. Tính chất của nano bạc tạo thành 

3.6.1. Tính chất của mẫu nano bạc tổng hợp trong dịch 

chiết lá Trầu không 

 

Hình 12. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc tổng hợp trong dịch chiết 

lá Trầu không 

 

       

Hình 13. Mẫu nano bạc và ảnh TEM của mẫu nano bạc tổng hợp 

trong dịch chiết lá Trầu không 

Mẫu nano bạc được tổng hợp từ dịch chiết lá Trầu không có 

màu vàng nâu. Phổ UV-Vis cho thấy mẫu có độ hấp thu cực 

đại là 2,15 ở bước sóng 423 nm, đây là bước sóng cực đại 

nằm trong vùng đặc trưng của các hạt nano bạc. Kết quả phân 

tích ảnh TEM cho thấy mẫu nano bạc tổng hợp trong dịch 

chiết lá Trầu không có kích thước trong khoảng từ 5-36 nm 

tập trung chủ yếu ở 20 nm, kích thước trung bình là 20 ± 3 

nm. Mẫu nano bạc được bảo quản ở nhiệt độ phòng, sau thời 

gian bảo quản 60 ngày mẫu được tiến hành đo UV-Vis để 

xác định tính chất hóa lý sau thời gian bảo quản, kết quả thể 

hiện ở Hình 14. 

Sau thời gian bảo quản mẫu nano bạc tổng hợp trong dịch 

chiết lá Trầu không vẫn có màu vàng nâu, trong suốt. Kết 

quả phổ UV-Vis cho thấy không có sự thay đổi đáng kể sau 

thời gian bảo quản ở nhiệt độ thường, có độ hấp thu cực đại 

là 1,99 tại bước sóng 423 nm cho thấy sự ổn định kích thước 

hạt của mẫu nano bạc tạo thành.  

 

 

 

Hình 13. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc mới tổng hợp và mẫu 

nano bạc sau thời gian 60 ngày 

 

3.6.2. Tính chất của mẫu nano bạc tổng hợp trong dịch 

chiết lá Trứng cá 

 

Hình 14. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc tổng hợp trong dịch chiết 

lá Trứng cá 

 

 

        

Hình 15. Mẫu nano bạc và ảnh TEM của mẫu nano bạc tổng hợp 

trong dịch chiết lá Trứng cá 

Mẫu nano bạc được tổng hợp từ dịch chiết lá Trứng cá có 

màu vàng nâu. Phổ UV-Vis cho thấy mẫu có độ hấp thu cực 

đại là 1,02 ở bước sóng 427 nm, đây là bước sóng cực đại 

nằm trong vùng đặc trưng của các hạt nano bạc. Kết quả phân 

tích ảnh TEM cho thấy mẫu nano bạc tổng hợp trong dịch 

chiết lá Trứng cá có kích thước trong khoảng từ 6-16 nm, 

kích thước trung bình là 11 ± 5 nm. Mẫu nano bạc được bảo 

quản ở nhiệt độ phòng, sau thời gian bảo quản 75 ngày mẫu 

được tiến hành đo UV-Vis để xác định tính chất hóa lý sau 

thời gian bảo quản, kết quả thể hiện ở Hình 16. 

Sau thời gian bảo quản mẫu nano bạc tổng hợp trong dịch 

chiết lá Trứng cá vẫn có màu vàng nâu, trong suốt. Kết quả 

phổ UV-Vis cho thấy không có sự thay đổi đáng kể sau thời 

gian bảo quản ở nhiệt độ thường, mẫu nano bạc có độ hấp 
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thu cực đại tại bước sóng 430 nm cho thấy sự ổn định kích 

thước hạt của mẫu nano bạc tạo thành.  

 

 

Hình 16. Phổ UV-Vis của mẫu nano bạc mới tổng hợp và mẫu 

nano bạc sau thời gian 75 ngày 

Như vậy, đề tài đã tổng hợp thành công nano bạc theo hướng 

tổng hợp xanh trong dịch chiết lá Trầu không và dịch chiết 

lá Trứng cá. Các kết quả nghiên cứu về hình dạng, kích thước 

nano bạc tổng hợp trong dịch chiết dược liệu tương đồng với 

các kết quả trên thế giới công bố trước đó. Zongtao Zhang 

(2014) đã tổng hợp nano bạc từ dịch chiết lá Trầu không, các 

hạt nano bạc tạo thành có cấu trúc hình cầu và kích thước hạt 

trong khoảng từ 10 đến 30 nm [7]. Inija Udhaya (2018) đã 

tổng hợp nano bạc trong dịch chiết nước lá Trứng cá, các hạt 

nano bạc có kích thước hạt nano bạc trong khoảng 28-43 nm 

[8], lớn hơn kích thước đo được trong nghiên cứu này (6-16 

nm). Tuy nhiên các đề tài này chưa công bố được độ ổn định 

của nano bạc sau tổng hợp, và không có các thành phần chất 

bảo vệ giúp ổn định nano bạc sau tổng hợp. Đề tài đã xác 

định được quy trình tối ưu để tổng hợp nano bạc trong dịch 

chiết lá Trứng cá và Trầu không, đồng thời xác định được 

các tác nhân bảo vệ PVP 1%, acid ascorbic thêm vào nhằm 

giúp ổn định nano trong quá trình bảo quản sau tổng hợp. 

4. KẾT LUẬN 

Nano bạc đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp 

hóa học xanh với việc sử dụng polyphenol được chiết suất từ 

dịch chiết lá Trầu không và dịch chiết lá Trứng cá với vai trò 

vừa là chất khử và chất bảo vệ. Nano bạc tổng hợp trong dịch 

chiết lá Trầu không và dịch chiết lá Trứng cá có dạng tựa cầu 

và đa giác, được phân bố đồng đều với kích thước lần lượt là 

20 ± 3 và 11 ± 5 nm.  
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