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MỞ ĐẦU 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, với sự phát triển trong nghiên cứu công nghệ nano, nhiều loại vật 

liệu nano đang xuất hiện với các tính chất độc đáo đã và đang mở ra rất nhiều ứng 

dụng và cơ hội nghiên cứu trên thế giới [167]. Trong đó, vật liệu kim loại nano đã 

nhận đƣợc sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trong và ngoài nƣớc do 

những tính chất ƣu việt nhƣ: quang, điện, từ, cơ, xúc tác, kháng khuẩn, … [200]. 

Cho đến nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về hoạt động kháng vi sinh vật của các hạt 

nano và chúng đã đƣợc ứng dụng thành công trong lĩnh vực y dƣợc và sinh học 

[178], [127]. Ngoài ra, vật liệu nano đang đƣợc định hƣớng nghiên cứu để sử dụng 

trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong việc quản lý bệnh hại cây trồng. Nhiều 

báo cáo khoa học và bằng sáng chế đƣợc công bố trong lĩnh vực này cho thấy sự 

tiến bộ của công nghệ nano trong bảo vệ cây trồng và quản lý dịch bệnh [137]. Các 

hạt nano bạc có thể kiểm soát các loài Colletotrichum trong ống nghiệm và bệnh 

thán thƣ ở cây tiêu trên đồng ruộng [103]. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy 

rằng, các hạt nano bạc là một ―vũ khí nano‖ chống lại các mầm bệnh và chúng có 

các ứng dụng tiềm năng trong nông nghiệp [125]. Hạt nano kim loại nhƣ Ag, Cu 

hoặc nano oxit của kim loại Fe, Zn có thể đƣợc sử dụng theo phƣơng pháp kép: vừa 

là phân bón nano cải thiện sự nảy mầm hạt giống và thúc đẩy sự phát triển của cây 

trồng, vừa là thuốc trừ bệnh hoặc thuốc diệt nấm chống lại một số vi sinh vật gây 

bệnh [188]. 

Trên thực tế, các chế phẩm sinh học chứa các ion hoặc nano kim loại nhƣ 

bạc, đồng,… hiện đang đƣợc sử dụng rộng rãi làm chất kháng khuẩn. Cùng với sự 

phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc tính toán bằng hóa lƣợng tử đã trở 

thành công cụ đắc lực không thể thiếu trong nghiên cứu khoa học. Việc áp dụng 

phƣơng pháp hóa học lƣợng tử với nhiều phần mềm tính toán vào nghiên cứu cấu 

trúc, tính chất các hợp chất có ý nghĩa lớn cả về lý luận và thực tiễn, giúp chúng ta 

giải thích, tìm quy luật cho các hiện tƣợng hóa học, đi sâu nghiên cứu bản chất của 
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các tƣơng tác hóa học và xa hơn là định hƣớng cũng nhƣ kiểm tra tính đúng đắn cho 

các nghiên cứu thực nghiệm. 

Hiện nay, sự phát triển của các chủng vi khuẩn kháng các loại kháng sinh 

khác nhau khiến việc nghiên cứu các loại thuốc hoặc vật liệu mới có phổ hoạt động 

kháng khuẩn hiệu quả trở nên rất cấp thiết. Các nghiên cứu ứng dụng của vật liệu 

nano cho thấy rằng các hạt nano kim loại và oxit kim loại khác nhau có thể có 

những vai trò rất hứa hẹn và đầy tiềm năng nhƣ là chất kháng khuẩn [165]. Các hạt 

nano nhƣ vậy, do tỷ lệ bề mặt trên thể tích lớn và cấu trúc tinh thể, sẽ kích hoạt các 

phản ứng sinh học khác với dạng ion kim loại. Hơn nữa, các nano kim loại đƣợc 

phát hiện có tác động độc hại đối với tế bào động vật có vú ít hơn 7–50 lần so với 

các dạng ion tƣơng ứng của chúng và có tác dụng kéo dài nhƣ một nguồn nguyên tố 

trong sinh vật [33]. 

Khoa học công nghệ nano còn góp phần làm giảm thiểu và tối ƣu hóa việc sử 

dụng các sản phẩm nhƣ thuốc trừ sâu bệnh độc hại từ các nghiên cứu về hợp chất 

mới ứng dụng trong nông nghiệp và giải phóng các hợp chất hoạt động [119]. Với 

nhu cầu lƣơng thực thế giới tăng đến 70% vào năm 2050 theo tổ chức lƣơng thực và 

nông nghiệp liên hiệp quốc (FAO), công nghệ nano có thể cung cấp các công cụ cần 

thiết trong nông nghiệp hiện đại để giải quyết các vấn đề trong tƣơng lai về an ninh 

lƣơng thực và nhu cầu năng lƣợng với cách tiếp cận bền vững [134]. Có  thể nói sự 

ra đời của công nghệ nano trong canh tác nông nghiệp trong thập kỷ qua đã tạo ra 

các loại phân bón nano và thuốc trừ sâu nano nhƣ phƣơng pháp bền vững để canh 

tác. Do đó, điều này đã làm giảm chi phí của hóa chất nông nghiệp để bảo vệ cây 

trồng cũng nhƣ chi phí xử lý để phục hồi môi trƣờng [38]. 

Chitosan, một polymer tự nhiên có nguồn gốc từ chitin, với chức năng hỗ trợ 

cấu trúc trong nhiều cơ thể sống nhƣ động vật giáp xác, côn trùng và nấm. Chitosan 

có khả năng phân hủy sinh học, tƣơng thích sinh học, độc tính thấp và không độc 

với con ngƣời [156]. Chitosan có tính bám dính, tạo màng cầm máu, chất xúc tiến 

hấp thu, hoạt động kháng khuẩn chống lại virus, vi khuẩn và nấm, chất chống 

cholesterol và oxy hóa [109]. Tất cả các đặc tính này làm cho chitosan có nhiều ứng 
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dụng. Chitosan oligosaccharide (COS) là sản phẩm cắt mạch từ chitosan. Không 

giống nhƣ chitosan với trọng lƣợng phân tử cao, COS dễ dàng hấp thu qua ruột, 

nhanh chóng đi vào máu và có các hiệu ứng sinh học có hệ thống [93]. Nhiều 

nghiên cứu cho thấy COS có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus 

[93]. Ngoài ra COS còn có tác dụng kích thích sinh trƣởng và phát triển của cây 

trồng [52], [88]. 

Đối với nền kinh tế nông nghiệp nhƣ ở Việt Nam, một số loại cây trồng, đặc 

biệt là cây lúa (Oryza sativa L.) - một trong những cây lƣơng thực chính và có vai 

trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề dịch bệnh đang là 

mối đe dọa ảnh hƣởng lớn đến năng suất cũng nhƣ chất lƣợng của nông sản. Để 

phòng trừ các bệnh hại thực vật, biện pháp chủ yếu hiện nay vẫn sử dụng phổ biến 

là các loại thuốc hóa học. Việc lạm dụng thuốc hóa học ngày càng nhiều đã làm cho 

mầm bệnh có khả năng hình thành tính kháng thuốc, hơn nữa nó còn gây ô nhiễm 

môi trƣờng trầm trọng, các tồn dƣ của thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản đã ảnh 

hƣởng đến sức khỏe và tính mạng con ngƣời. Ngày nay, các vi sinh vật gây bệnh 

thực vật nhƣ vi khuẩn và nấm đã có đƣợc sức đề kháng chống lại các loại thuốc trừ 

bệnh [66]. Do đó, nhu cầu cần thiết là phải tìm kiếm các hợp chất hoạt động hiệu 

quả hơn, đặc biệt là trong trƣờng hợp nấm gây bệnh thực vật, do chúng khả năng 

thích ứng rất tốt với những thay đổi của môi trƣờng [66]. Theo thống kê của FAO, 

nhu cầu sản xuất lƣơng thực ngày càng tăng dẫn đến việc sử dụng thêm 2 triệu tấn 

thuốc trừ sâu bệnh trên toàn thế giới mỗi năm [6]. Chỉ một lƣợng nhỏ (khoảng 

0,1%) hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng hiệu quả trong bảo vệ mùa 

màng; phần còn lại (99,9%) bị mất đi do bị phân tán vào môi trƣờng (không khí, 

đất, nƣớc), lắng đọng và phân hủy quang học [181]. Ứng dụng công nghệ nano 

trong bảo vệ thực vật đồng thời thân thiện với môi trƣờng đang là hƣớng đi đƣợc 

nhiều nƣớc quan tâm. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ nano trong lĩnh vực nông 

nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi nhận thấy rằng 

hƣớng nghiên cứu ứng dụng của vật liệu nano, đặc biệt là vật liệu nano đa chức 
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năng  chứa các nano kim loại vừa kích thích sinh trƣởng cây trồng vừa phòng trừ 

bệnh hại còn rất mới mẻ, cần thiết và có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn. Vì 

vậy, chúng tôi chọn tài: ―Tổng hợp vật liệu nano đa chức năng trên nền chitosan 

oligosaccharide và ứng dụng”. 

 

2. CẤU TRÚC LUẬN ÁN 

Cấu trúc của luận án gồm các phần sau: 

- Mở đầu 

- Chƣơng 1: Tổng quan tài liệu 

- Chƣơng 2: Mục tiêu, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 

- Chƣơng 3: Kết quả và thảo luận 

- Kết luận 

- Danh mục các công trình có liên quan đến luận án 

- Tài liệu tham khảo 

3. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Đã sử dụng phƣơng pháp mô phỏng docking phân tử để nghiên cứu lý thuyết 

khả năng ức chế của một số phức chất chứa bạc và đồng đối với một số protein 

của các loại nấm gây bệnh trên thực vật từ đó định hƣớng cho ckết ác nghiên 

cứu thực nghiệm, cụ thể nhƣ sau:  

 Đánh giá khả năng ức chế của các phức bạc đơn nhân bạc- tetrylene và 

phức bạc đa nhân bis-bạc-tetrylene, gồm Ag-E và bis-Ag-E với E là C và 

Si đối với protein 4G9M của nấm Rhizoctonia solani và protein 6JBR của 

nấm Magnaporthe oryzae gây bệnh khô vằn và đạo ôn trên cây lúa. 

 Đánh giá khả năng ức chế của các phức COS-Cu, COS-Ag, Ag-COS-Cu 

đối với protein 6KD3 của nấm Phytophthora capsici  và protein 1JFA của 

nấm Fusarium sporotrichioides gây bệnh chết nhanh và chết chậm trên 

cây tiêu. 
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-  Đã nghiên cứu tổng hợp thành công vật liệu nano đa chức năng Cu-Ag/silica 

trên nền COS với quy trình đơn giản và ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp 

nhằm ức chế sự phát triển của các loại nấm Magnaporthe oryzae, Rhizoctonia 

solani  và Phytophthora capsici  gây bệnh trên cây trồng. 

 

1. Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC NANO, CÔNG NGHỆ NANO VÀ VẬT 

LIỆU NANO  

Khoa học nano là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tƣợng và sự can thiệp 

vào vật liệu ở các cấp độ nguyên tử, phân tử và đại phân tử. Tại các cấp độ đó, tính chất 

của vật liệu khác hẳn với tính chất của chúng tại các cấp độ lớn hơn [11]. 

Công nghệ nano là một lĩnh vực quan trọng của nghiên cứu hiện đại liên 

quan đến việc thiết kế, chế tạo, phân tích cấu trúc và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị, 

hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thƣớc trên cấp độ nanomet. Trong 

phạm vi kích thƣớc này, các vật liệu tƣơng ứng đều thay đổi tất cả các tính chất 

(hóa học, vật lý và sinh học) theo những cách cơ bản. Các ứng dụng mới của các hạt 

nano và vật liệu nano đang phát triển nhanh chóng trên nhiều phƣơng diện khác 

nhau do các tính chất hoàn toàn mới hoặc đƣợc tăng cƣờng dựa trên kích thƣớc, sự 

phân bố và hình thái của chúng. Từ đó, công nghệ nano nhanh chóng đƣợc ứng 

dụng và cải tiến trong rất nhiều lĩnh vực nhƣ: chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm, y sinh, 

thực phẩm, dẫn thuốc, môi trƣờng, y tế, cơ học, quang học, công nghiệp hóa học, 

điện tử, công nghiệp vũ trụ, khoa học năng lƣợng, xúc tác, các bộ bức xạ ánh sáng, 

bóng bán dẫn điện tử đơn, các thiết bị quang phi tuyến và các ứng dụng quang điện 

hóa. Sự phát triển to lớn trong các công nghệ mở rộng này đã mở ra các biên giới 

ứng dụng và các nguyên tắc cơ bản mới. 

1.1.1. Tổng quan về vật liệu nano kim loại 

Vật liệu nano (NPs) đã đƣợc Liên minh Châu Âu xác định là các hạt có một 

hay nhiều chiều với kích thƣớc nhỏ hơn 100 nm [57].  
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Vật liệu kim loại nano đã nhận đƣợc sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa 

học trong và ngoài nƣớc do những tính chất ƣu việt nhƣ: quang, điện, từ, tính chất 

cơ, xúc tác, … [200]. So với vật liệu ở dạng khối, các hạt nano có độ bền cao hơn 

cũng nhƣ độ dẫn điện và độ phản ứng vƣợt trội [13]. Số lƣợng lớn các nguyên tử bề 

mặt làm thay đổi các đặc tính liên quan đến bề mặt của hạt khi chúng ở kích thƣớc 

nano. Các nguyên tử bề mặt này làm cho các hạt nano rất dễ phản ứng do đó vật liệu 

nano thƣờng đƣợc sử dụng làm chất xúc tác. Ngoài ra, năng lƣợng bề mặt cao và 

các đặc tính hạn chế trong không gian của các nano hỗ trợ hiệu ứng lƣợng tử. Sự 

giam giữ lƣợng tử làm thay đổi cấu trúc dải năng lƣợng và mật độ hạt tải điện, do 

đó làm thay đổi các đặc tính quang học và điện tử [27]. Những ứng dụng này phụ 

thuộc rất lớn vào kích thƣớc và hình dạng của các hạt nano. Do đó, sự tổng hợp có 

kiểm soát về kích thƣớc và hình dạng khác nhau trở nên rất quan trọng trong sự phát 

triển công nghệ nano hiện nay [174].  

1.1.1.1. Phương pháp tổng hợp vật liệu nano 

Vật liệu nano đƣợc chế tạo bằng hai phƣơng pháp: từ trên xuống và từ dƣới 

lên. Hai cách tiếp cận này có thể đƣợc phân loại thành các kỹ thuật tổng hợp rất đa 

dạng [20].  

 Phƣơng pháp từ trên xuống (top-down): sử dụng các phƣơng pháp cơ học nhƣ kỹ 

thuật nghiền và biến dạng để đƣa các vật liệu khối kim loại có kích thƣớc lớn 

thành các vật liệu có kích thƣớc nm [174], [130]. Đây là các phƣơng pháp đơn 

giản, rẻ tiền nhƣng rất hiệu quả, có thể tiến hành cho nhiều loại vật liệu với kích 

thƣớc khá lớn (ứng dụng làm vật liệu kết cấu).  

 Phƣơng pháp từ dƣới lên (bottom- up): Là phƣơng pháp hình thành hạt nano 

bằng cách tự lắp ráp các nguyên tử hoặc phân tử [208]. Tổng hợp các hạt nano 

với cách tiếp cận từ dƣới lên tốt hơn so với cách tiếp cận từ trên xuống do các hạt 

nano thu đƣợc sẽ đồng đều về thành phần và ít khuyết tật [20]. Ngoài ra, cách 

tiếp cận từ dƣới lên cũng giúp dễ dàng kiểm soát quá trình tổng hợp các hạt nano 

với sự phân bố hẹp về kích thƣớc và hình dạng [29]. Phƣơng pháp từ dƣới lên 

đƣợc phát triển rất mạnh mẽ vì tính linh động và chất lƣợng của sản phẩm cuối 
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cùng. Phần lớn các vật liệu nano mà chúng ta sử dụng hiện nay đƣợc chế tạo theo 

phƣơng pháp này. Phƣơng pháp từ dƣới lên có thể là phƣơng pháp vật lý, phƣơng 

pháp hóa học hoặc kết hợp cả hai. 

 Phƣơng pháp vật lý: Là phƣơng pháp tạo vật liệu nano từ nguyên tử hoặc 

chuyển pha. Nguyên tử để hình thành vật liệu nano đƣợc tạo ra từ phƣơng 

pháp vật lý: bốc bay nhiệt (đốt, phóng xạ, phóng điện hồ quang). Phƣơng 

pháp chuyển pha: vật liệu đƣợc nung nóng rồi cho nguội với tốc độ nhanh 

để thu đƣợc trạng thái vô định hình, xử lý nhiệt để xảy ra chuyển pha vô 

định hình-tinh thể (kết tinh) (phƣơng pháp nguội nhanh). Phƣơng pháp vật 

lý thƣờng đƣợc dùng để tạo các hạt nano, màng nano. 

 Phƣơng pháp hóa học: Là phƣơng pháp tạo vật liệu nano từ các ion. Phƣơng 

pháp này có đặc điểm là rất đa dạng vì tùy thuộc vào vật liệu cụ thể mà 

ngƣời ta phải thay đổi kỹ thuật chế tạo cho phù hợp. Tuy nhiên, chúng ta 

vẫn có thể phân loại các phƣơng pháp hóa học thành hai loại: hình thành vật 

liệu nano từ pha lỏng (phƣơng pháp kết tủa, sol-gel, ...) và từ pha khí (nhiệt 

phân, ...). Phƣơng pháp này có thể tạo các hạt nano, dây nano, ống nano, 

màng nano, bột nano... 

 Phƣơng pháp kết hợp: Là phƣơng pháp tạo vật liệu nano dựa trên các 

nguyên tắc vật lý và hóa học nhƣ: điện phân, ngƣng tụ từ pha khí, ... 

Phƣơng pháp này có thể tạo các hạt nano, dây nano, ống nano, màng nano, 

bột nano, ... 

Trong số các phƣơng pháp tổng hợp vật liệu nano, phƣơng pháp khử hóa học 

đƣợc sử dụng phổ biến nhất do có nhiều ƣu điểm nhƣ: thiết bị đơn giản, dễ thực 

hiện, chi phí thấp, có thể điều chỉnh kích thƣớc và hình dạng của các hạt nano bằng 

các thông số thực nghiệm [89]. Ngoài ra, phƣơng pháp này có tiềm năng ứng dụng 

ở quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt [174]. Trong luận án này, chúng 

tôi sử dụng phƣơng pháp khử hóa học để tổng hợp các vật liệu nano.  
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1.1.1.2. Cơ chế hình thành hạt nano kim loại bằng phương pháp khử hóa học  

Sự hình thành các hạt nano kim loại bằng phƣơng pháp khử hóa học gồm 2 

giai đoạn: tạo mầm và tăng trƣởng mầm. Trong giai đoạn tạo mầm, các cation trong 

dung dịch muối kim loại bị khử để tạo thành các nguyên tử kim loại. Các nguyên tử 

kim loại này di chuyển ngẫu nhiên trong dung dịch và sự va chạm giữa các cation 

và nguyên tử đã dẫn đến sự hình thành các cụm. Hạt nhân hình thành thông qua sự 

va chạm liên tục của các cation, nguyên tử và cụm. Hạt nhân sau đó tăng trƣởng đến 

một kích thƣớc tới hạn và cuối cùng hình thành nên hạt nano [174].  

Tuy nhiên, cơ chế này không đủ để hiểu về lý thuyết hình thành của hạt nano 

kim loại, và do đó cần thêm các quan điểm khác. Về bản chất, nhiệt động lực học và 

tốc độ động học (kinetic rate) là hai lý thuyết tốt nhất để khắc phục những điểm yếu 

của cơ chế nói trên. Nhiệt động học xem rào cản năng lƣợng tự do cần phải đƣợc 

vƣợt qua trong giai đoạn tạo mầm trƣớc khi sự tăng trƣởng có thể tiếp tục tự phát 

(Hình 1.1) [207].  

 

Hình 1.1. Sự biến thiên tổng năng lƣợng tự do ΔG với sự tăng trƣởng kích thƣớc hạt [207] 

Sự biến thiên tổng năng lƣợng tự do (ΔG) là tổng năng lƣợng tự do do sự 

hình thành khối lƣợng mới và năng lƣợng tự do do bề mặt mới đƣợc tạo ra. Phƣơng 

trình (1.1) là phƣơng trình nhiệt động lực học đƣợc sử dụng để tính sự biến thiên 

tổng năng lƣợng tự do trong quá trình hình thành các hạt hình cầu [26]. 

    
 

 
π       π    (1.1) 
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trong đó: ΔGv là năng lƣợng tự do của thể tích mới đƣợc hình thành; r là bán kính 

của hạt nhân và   là năng lƣợng tự do bề mặt trên một đơn vị diện tích bề mặt. Hình 

1.1 cho thấy, tổng năng lƣợng tự do có giá trị cực đại dƣơng ở kích thƣớc tới hạn 

(r*), đƣợc gọi là năng lƣợng tự do cực đại (ΔG*). Năng lƣợng tự do cực đại này là 

năng lƣợng kích hoạt cho quá trình tạo mầm và do đó phải đƣợc vƣợt qua trong quá 

trình tạo mầm. Các hạt nhân lớn hơn kích thƣớc tới hạn sẽ làm giảm thêm năng 

lƣợng tự do của chúng cho sự phát triển tiếp theo thành các hạt nano. Hạ thấp năng 

lƣợng tự do cho thấy quá trình tăng trƣởng hạt nano đã trở thành quá trình tự phát. 

Ngoài ra, kích thƣớc tới hạn của hạt nhân r* có thể tính đƣợc bằng cách đặt 

dΔG/Δdr = 0 và suy ra đƣợc Phƣơng trình (1.2) [26]. Bất kỳ hạt nhân nào có r > r* 

sẽ phát triển thành các hạt nano và hạt nhân với r < r * sẽ bị hòa tan. 

   
  

   

 (1.2) 

Sau khi các hạt nhân hình thành từ dung dịch muối kim loại, lý thuyết tốc độ 

động học là thích hợp để giải thích các hiện tƣợng tăng trƣởng và hòa tan hạt nhân. 

Các hạt nhân có thể phát triển liên tục thành các hạt nano thông qua việc bổ sung 

phân tử, tăng trƣởng thứ cấp hoặc quá trình chín Ostwald [174]. Việc bổ sung phân 

tử sẽ phát triển hạt nhân thành hạt nano bằng cách thêm các nguyên tử kim loại trên 

bề mặt hạt nhân, và nó phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ tạo mầm tƣơng đối của quá 

trình tăng trƣởng [26], [175]. Tốc độ tạo mầm cao làm tăng số lƣợng hạt nhân đƣợc 

hình thành và những hạt nhân này sẽ phát triển độc lập để tạo ra nhiều hạt nano nhỏ. 

Tốc độ tạo mầm cao cũng tạo ra các hạt nano với sự phân bố kích thƣớc đồng đều 

hơn [26], [175]. Ngoài ra, sự tăng trƣởng thứ cấp cũng sẽ phát triển các hạt nano do 

sự va chạm và tập hợp giữa các hạt [26]. Tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối của các hạt 

bằng cách tập hợp lớn hơn nhiều so với bổ sung phân tử và do đó hình thành các hạt 

nano lớn hơn. Tuy nhiên, sau khi các hạt nano phát triển đến kích thƣớc ổn định, 

chúng sẽ phát triển bằng cách tiêu thụ các hạt nhân không ổn định nhỏ hơn thay vì 

va chạm với các hạt ổn định khác [26], [175]. Quá trình này đƣợc gọi là hiện tƣợng 

chín Ostwald, trong đó các hạt lớn tiếp tục phát triển lớn hơn và các hạt nhỏ trở nên 

nhỏ hơn và cuối cùng bị hòa tan [44].  
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Nhƣ vậy có thể thấy, tốc độ phát triển tƣơng đối của hạt nhân là rất quan 

trọng để kiểm soát kích thƣớc của các hạt nano. Tốc độ tƣơng đối này có thể đƣợc 

can thiệp bằng cách sử dụng các muối kim loại, chất khử và chất ổn định khác nhau. 

Ví dụ: nếu sử dụng chất khử mạnh thì tốc độ tạo hạt nhân sẽ cao dẫn đến tạo ra các 

hạt nano có kích thƣớc nhỏ. 

1.1.2. Tổng quan về vật liệu nano đồng 

1.1.2.1. Giới thiệu về vật liệu nano đồng và các ứng dụng 

Hiện nay, hạt nano đƣợc tổng hợp từ các kim loại quý nhƣ Au, Ag và Pt đã 

đƣợc ứng dụng rộng rãi do chúng bền và dễ sử dụng trong không khí nhƣng giá 

thành cao [49]. Kết quả là đồng kim loại với chi phí tƣơng đối thấp nhƣng cũng có 

tính dẫn điện tuyệt vời, đóng vai trò là vật liệu thay thế các kim loại quý đầy hứa 

hẹn. Bên cạnh đó, các hạt nano đồng đã nhận đƣợc sự quan tâm sâu sắc do tiềm 

năng ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực nhƣ: chất bôi trơn, y học và xúc tác. 

Đặc biệt, hạt nano đồng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thiết bị điện tử 

[146]. Ví dụ, thay thế bột bạc hoặc vàng bằng bột đồng cho thiết bị in điện tử bằng 

công nghệ in phun mực là một triển vọng thay thế cho công nghệ in thạch bản 

truyền thống đắt tiền, tốn thời gian và không thân thiện với môi trƣờng [37]. Các 

ứng dụng này, cũng nhƣ các tính chất tƣơng ứng, phụ thuộc rất nhiều vào kích 

thƣớc, hình dạng và phân bố kích thƣớc của các hạt nano đồng [176]. Do đó, điều 

quan trọng là có thể kiểm soát kích thƣớc hạt, hình dạng và phân bố kích thƣớc của 

các hạt nano đồng.  

1.1.2.2. Tình hình nghiên cứu nano đồng 

Từ những năm 1980, có nhiều kỹ thuật đã đƣợc phát triển để tổng hợp nano 

đồng với kích thƣớc, hình dạng khác nhau. Những phƣơng pháp này bao gồm: khử 

siêu âm, khử quang hóa, khử phóng xạ, tổng hợp hơi kim loại, kỹ thuật vi nhũ 

tƣơng, quá trình polyol, khử nhiệt, khử hóa học… Trong số các quá trình này, khử 

hóa học là phƣơng pháp rất hữu dụng với qui trình đơn giản và giá thành thấp, dễ 

dàng điều chỉnh đƣợc kích thƣớc và hình dạng của nano đồng [203].Tuy nhiên, hầu 
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hết các phƣơng pháp hóa học đều diễn ra qua nhiều bƣớc và các hạt nano đồng thu 

đƣợc có nhiều vấn đề đáng chú ý. Đầu tiên, các hạt nano đồng thu đƣợc dễ dàng kết 

tụ với nhau. Thứ hai, việc tổng hợp hạt nano đồng với số lƣợng lớn là khó khăn. 

Thứ ba, do hoạt tính hóa học nên các hạt nano đồng dễ bị oxy hóa và đặc biệt là khi 

kích thƣớc hạt giảm thì càng dễ oxy hóa. Để khắc phục các vấn đề này, một số 

phƣơng pháp đã đƣợc sử dụng để ổn định hạt nano đồng chống lại quá trình oxy hóa 

và sự kết tụ trong quá trình tổng hợp và bảo quản bằng việc chọn chất ổn định phù 

hợp, sử dụng dung môi không chứa nƣớc, thực hiện quá trình tổng hợp trong môi 

trƣờng khí trơ, sử dụng nồng độ tiền chất thấp, để ngăn chặn các hạt nano khỏi sự 

kết tụ hoặc oxy hóa [174]. 

Phạm và cs đã tổng hợp các hạt nano đồng trong dung dịch PVP 

(Polyvinylpyrrolidone) và CTAB (Cetyltrimethylammonium Bromide) sử dụng 

argon làm khí bảo vệ thu đƣợc các hạt nano đồng hình cầu có đƣờng kính 56 nm 

[146]. Sau đó, Abdulla-Al-Mamun và cs đã công bố việc điều chế các hạt nano 

đồng trong CH3CN sử dụng argon làm khí bảo vệ và kích thƣớc trung bình của hầu 

hết các hạt thu đƣợc là dƣới 100 nm [5].  

Kobayashi và cs đã điều chế các hạt nano đồng có kích thƣớc khoảng 71 nm 

trong dung dịch acid citric sử dụng nitơ làm khí bảo vệ [98]. Tuy nhiên, khí trơ quá 

đắt khi sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Do đó, với mong muốn tổng hợp 

đƣợc các hạt nano đồng mà không sử dụng bất kỳ khí trơ nào làm khí bảo vệ, 

Vaseem và cs đã điều chế các hạt nano đồng trong dung dịch CTAB bằng cách khử 

CuCl2 bằng N2H4, khí N2 sinh trong quá trình phản ứng sẽ đóng vai trò là khí bảo vệ 

[190]. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ của CTAB kém nên các oxit sẽ hình thành nếu 

quy trình đƣợc thực hiện trong môi trƣờng chứa oxy.  

Lai và cs đã điều chế các hạt nano đồng trong dung dịch PVP bằng cách khử 

CuSO4 bằng NaH2PO2 mà không sử dụng bất kỳ khí bảo vệ nào nhƣng quá trình cần 

một thời gian dài (17 giờ) và cấp nhiệt [102]. Gần đây, các polymer tự nhiên đƣợc 

sử dụng làm chất ổn định để điều chế các hạt nano đồng và ngăn ngừa sự kết tụ của 

các hạt nano. Zhang và cs đã điều chế các hạt nano đồng với gelatin làm chất bảo vệ 

[206]. Đây là một phƣơng pháp đƣợc sử dụng phổ biến để điều chế các hạt nano 
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đồng. Tuy nhiên, gelatin khó hòa tan trong nƣớc ở nhiệt độ phòng. Do đó, các hạt 

nano đồng có gelatin làm chất bảo vệ sẽ khó tái tạo trong nƣớc. 

Vấn đề đáng chú ý khi tổng hợp nano đồng là: đồng ở dạng kim loại rất 

nhanh bị oxy hóa thành các oxit bền về mặt nhiệt động (CuxO (x = 1,2)) [82], [162]. 

Vì vậy, vấn đề thách thức trong quy trình tổng hợp vật liệu CuNPs đó là thu đƣợc 

các hạt nano đồng kim loại ổn định và giảm thiểu sự oxi hóa của chúng. Gần đây, 

đã có những nghiên cứu cho thấy rằng đồng kim loại có thể không bị thay đổi nếu 

gắn lên các chất mang nhƣ TiO2, SiO2 hoặc ZnO [144], [36]. Trong số các chất nền 

này, silica vô định hình đã đƣợc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực nhƣ tổng hợp 

silica thủy tinh biến tính hoặc màng silica mỏng [96], [182]. Độ bền nhiệt động của 

silica và độ bền hóa học đặc biệt của các kim loại biến tính làm giảm đáng kể sự 

giải phóng các ion kim loại từ khối đồng gắn trên silica [144]. Hơn nữa, sự tổng hợp 

có kiểm soát và sự ổn định của các hạt nano đồng đơn phân tán vẫn còn là một 

thách thức.  

Trong luận án này, vật liệu nano đồng với kích thƣớc nhỏ và đồng đều đƣợc 

tổng hợp bằng cách sử dụng chất bảo vệ là alginate – một polymer tự nhiên, mà 

không cần dùng bất kỳ khí trơ nào để hỗ trợ chống quá trình oxy hóa. Do alginate là 

một loại polysacarit thu đƣợc từ rong nâu, đã đƣợc áp dụng rộng rãi làm chất mang 

cố định trong điều chế các hạt nano kim loại do tính tƣơng hợp sinh học tốt và 

không độc hại của nó. Ngoài ra, phƣơng pháp hóa học đƣợc sử dụng là một phản 

ứng thân thiện với môi trƣờng. Kết quả thí nghiệm cho thấy các hạt nano đồng có 

thể thu đƣợc bằng cách điều chỉnh các thông số phản ứng, bao gồm nhiệt độ phản 

ứng, thời gian phản ứng và hàm lƣợng các tiền chất và chất bảo vệ. 

1.1.2.3. Hoạt tính kháng vi sinh vật của nano đồng 

Nguyên tố đồng đã đƣợc sử dụng nhƣ một chất chống hƣ hỏng và chất bảo 

quản, trƣớc cả khi phát hiện ra vai trò của vi khuẩn đối với bệnh tật vào cuối thế kỷ 

19 [47]. Ngày nay việc sử dụng đồng nhƣ một chất kháng khuẩn đã thu hút sự quan 

tâm mới do nó có hiệu lực nhanh và hoạt tính hoạt động trên phổ rộng, đặc biệt là 

trên các bề mặt đồng khô. Ví dụ, vi khuẩn Salmonella enterica và Campylobacter 
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jejuni bị tiêu diệt trong vòng hai giờ trên bề mặt đồng khô [58] và Staphlococcus 

haemolyticus bị vô hiệu hóa trong vòng vài phút kèm theo sự phá hủy màng tế bào 

[163]. Do đó, đồng ngày càng đƣợc sử dụng phổ biến nhƣ một bề mặt kháng khuẩn 

tích cực trong các môi trƣờng bệnh viện và cơ quan, trên các vật dụng nhƣ tay nắm 

cửa và mặt ghế. Cơ quan bảo vệ môi trƣờng Hoa Kỳ cũng đã phê duyệt việc sử 

dụng CuNPs nhƣ một chất kháng khuẩn [169]. Đồng và hợp chất của nó đã đƣợc sử 

dụng làm chất kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus hiệu quả [21]. Tuy nhiên, việc 

sử dụng muối đồng thƣờng bị hạn chế do độc tính của nó đối với một số sinh vật 

sống và cả con ngƣời. Do đó, việc sử dụng đồng nguyên tố đƣợc ƣu tiên, nhƣng ở 

dạng khối hay phủ trên bề mặt lớn thì tác dụng kháng khuẩn sẽ chậm hơn do giảm 

thời gian tiếp xúc. Các hạt đồng siêu nhỏ và kích thƣớc nano giúp tăng diện tích bề 

mặt tƣơng đối đã nâng cao hiệu quả kháng vi sinh vật, đồng thời khắc phục những 

tác động tiêu cực nói trên.  

Hoạt tính kháng khuẩn của nano đồng đã đƣợc chứng minh qua rất nhiều kết 

quả nghiên cứu. Mahmoodi và cs đã nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của các hạt 

nano đồng đối với ba loại vi khuẩn gồm Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis và 

Escherichia coli bằng phƣơng pháp khuếch tán Kirby-Bauer [117]. Kết quả cho 

thấy CuNPs là chất ức chế hiệu quả chống lại các vi khuẩn. Một nghiên cứu khác đã 

chỉ ra rằng CuNPs có hoạt tính kháng khuẩn tiềm năng đối với Micrococcus luteus, 

S. aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae và Pseudomonas aeruginosa. Trong số 

này, E. coli là vi khuẩn nhạy cảm nhất, tiếp theo là S. aureus, M. luteus, và K. 

pneumoniae, trong khi P. aeruginosa kháng lại sự ức chế của hạt nano đồng [186]. 

Kết quả nghiên cứu khác của Yoon và cs cho thấy, E. coli và B. Subtilis đã hoàn 

toàn bị ức chế ở nồng độ hạt nano bạc và đồng cao hơn lần lƣợt là 70 và 60 μg/mL 

[201]. Nghiên cứu này đã chứng minh hiệu quả kháng khuẩn của CuNPs vƣợt qua 

AgNPs. Kết quả các thí nghiệm cũng cho thấy các chủng vi khuẩn gram âm nhạy 

cảm hơn với các hạt nano đồng [201]. Tƣơng tự nhƣ vậy, oxit đồng có hoạt tính 

kháng khuẩn bởi vì chúng có thể đƣợc điều chế với diện tích bề mặt rất lớn và hình 

thái tinh thể bất thƣờng. Các hạt nano oxit đồng (100150 nm) bọc vào vải có thể 
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tiêu diệt 100% E. coli, S. aureus và Aspergillus niger sau 48 giờ ủ. Do đó, các hạt 

nano này có tiềm năng làm lớp phủ trên bề mặt của vải, làm giảm nguy cơ lây 

truyền các tác nhân gây bệnh. Gopalakrishnan và cs cũng nghiên cứu hoạt tính 

kháng vi khuẩn E. coli của oxit đồng  đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp sinh học 

[67]. Esteban-Tejeda và cs đã báo cáo khác về hoạt động của các hạt nano đồng 

chống lại các vi khuẩn khác nhau nhƣ E. coli và S. Aureus, B. subtilis, M. luteus và 

Issatchenkia orientalis [56]. Tất cả các nghiên cứu trên đều khẳng định hoạt tính 

kháng khuẩn của các hạt nano đồng chống lại các tác nhân gây bệnh. 

Ngoài hoạt tính kháng khuẩn, các hạt nano đồng cũng thể hiện hoạt tính 

kháng nấm đối với rất nhiều loại nấm khác nhau, điển hình là nấm Saccharomyces 

cerevisiae [56]. Ponmurugan và cs đã chứng minh hoạt tính diệt nấm của CuNPs 

trên zeolit đối với ba loài nấm (Cladosporium cladosporoides, Phaeococcomyces 

chersonesos và Ulocladium chartarum) phân lập từ đá cẩm thạch [148]. Họ đã phát 

hiện ra rằng Cu trên zeolit có hiệu quả diệt nấm trong khoảng nồng độ 0,0050,5 

g/cm
2
 đối với từng loại nấm. Kim và cs đã chứng minh hoạt tính kháng khuẩn của 

nanocomposite Cu-SiO2 chống lại Candida albicans và Penicillium citrinumby 

[105]. Trong một nghiên cứu khác, hoạt tính kháng nấm của các hạt nano đồng 

polyamine siêu nhánh, nanocomposites Cu-SiO2, SiO2-Cu, và nano hydroxyapatite 

pha tạp đồng đã đƣợc nghiên cứu chống lại C. albicans, là một loại nấm gây ra bệnh 

nhiễm trùng trong khoang miệng, thực quản, dạ dày, bàng quang tiết niệu và đƣờng 

sinh dục. Các kết quả thu đƣợc trong nghiên cứu này đã chứng minh các hạt nano 

đồng ức chế sự phát triển của C. albicans thậm chí ở nồng độ rất thấp là 1,4 g/100 

L. Saharan và cs cũng đã nghiên cứu hoạt tính kháng nấm của nano đồng trong 

chitosan đối với Alternaria solani và Fusarium oxysporum [160]. Kết quả nghiên 

cứu của Ponmurugan và cs đã khẳng định rằng nano đồng có thể hoạt động nhƣ một 

loại thuốc diệt nấm mới hiệu quả, có thể đƣợc sử dụng để kiểm soát bệnh thối rễ đỏ 

trong các đồn điền chè [148]. Cioffi và cs đã tổng hợp vật liệu nanocomposite 

đồng/polymer có thể kháng nấm với các đặc tính giải phóng đồng đƣợc kiểm soát. 

Các thử nghiệm về hoạt tính sinh học cho thấy sự phát triển của nấm bị ức chế trên 
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các tấm phủ nanocomposite và hoạt tính kháng nấm có thể đƣợc điều chỉnh bằng 

cách kiểm soát tải lƣợng hạt nano Cu [43].  

Hoạt tính kháng vi sinh vật của nano đồng phụ thuộc rất nhiều vào kích 

thƣớc hạt. Từ những kết quả trên, có thể kết luận rằng để đạt đƣợc hoạt tính kháng 

khuẩn tối đa, cần có phƣơng pháp tổng hợp các hạt nano đồng với kích thƣớc nhỏ, 

đơn phân tán. Để nâng cao hoạt tính kháng vi sinh vật, các nhà nghiên cứu đã cố 

gắng kết hợp các hạt nano đồng với một loại polymer để tạo ra một vật liệu có khả 

năng giải phóng kim loại có kiểm soát để ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật 

gây bệnh [201]. 

1.1.3. Tổng quan vật liệu về nano bạc 

1.1.3.1. Giới thiệu về vật liệu nano bạc và các ứng dụng 

Trong số các nano kim loại, nano bạc thu hút đƣợc sự quan tâm đặc biệt do 

có tính chất quang và điện tuyệt vời. Ngoài ra, nano bạc thể hiện đặc tính chống ăn 

mòn tốt, có thể dễ dàng tổng hợp hơn so với các kim loại khác có xu hƣớng oxy hóa 

trong quá trình tổng hợp [78]. Về mặt lý thuyết, các huyền phù nano bạc có thể 

hoàn toàn tinh khiết, nhƣng trên thực tế thƣờng là hỗn hợp bao gồm các ion bạc, các 

hạt nano, hoặc các hạt nano tập hợp lại thành hạt có kích thƣớc lớn hơn [22], [113], 

[204]. Thuật ngữ ―keo bạc‖ đƣợc sử dụng để đề cập đến các hạt nano bạc lớn hơn 

trong đó bao gồm các vi hạt có kích thƣớc trong khoảng 2500 nm phân tán trong 

một chất khác. 

Các hạt nano bạc là vật liệu đƣợc sử dụng phổ biến cho các ứng dụng công 

nghiệp. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong các sản phẩm trong ngành công 

nghiệp điện tử. Mặt khác, do có hoạt tính kháng khuẩn, nano bạc đƣợc sử dụng 

trong lớp phủ dệt, bảo quản thực phẩm và nhiều tính năng cho thấy hiệu quả của 

chúng trong các ứng dụng môi trƣờng. AgNPs đóng vai trò nhƣ chất kháng khuẩn 

và thƣờng đƣợc sử dụng cho các ứng dụng khác nhau, từ thiết bị gia dụng đến xử lý 

nƣớc và khử trùng thiết bị y tế [12]. AgNPs rất hữu ích trong các ngành công 

nghiệp dệt may để sản xuất một số loại vải và đã ứng dụng sợi hỗn hợp nano Ag để 
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sản xuất vải nhân tạo chứa các hạt nano bên trong. Các sợi bông chứa AgNPs cho 

thấy tác dụng kháng khuẩn chống lại vi khuẩn Escherichia coli [12], [50].  

Nano bạc đã đƣợc chứng minh là có tác dụng xúc tác sự phát quang trong 

phản ứng luminol-hydro peroxit với vai trò xúc tác nâng cao hơn các hạt khác nhƣ 

Pt, Zn và Au [69]. Ngày nay, công nghệ in phun đã đƣợc sử dụng để sản xuất vi 

mạch điện tử với chi phí rất thấp và đã có nhiều ứng dụng hơn đƣợc báo cáo về 

công nghệ hấp dẫn này. Để hiển thị thiết bị điện tử linh hoạt thông qua công nghệ in 

phun, điều rất cần thiết là phát triển các loại mực hiệu quả đƣợc sử dụng trong đó. 

Các hạt kim loại nano nhƣ Ag, Cu, Zn, Au rất hữu ích cho mục đích chế tạo mạch 

điện tử vì các phân vùng kim loại nano có thể đƣợc cô lập khỏi mực và chúng cũng 

cải thiện độ dẫn điện. Các AgNPs có hình dạng đồng nhất có khả năng để hiển thị 

độ dẫn điện cao hơn và có nghĩa là nó rất hữu ích để tạo ra thiết bị điện tử [12].  

1.1.3.2. Tình hình nghiên cứu nano bạc 

 Có nhiều phƣơng pháp đã đƣợc ứng dụng thành công để tổng hợp nano bạc 

trong đó khử hóa học là phƣơng pháp phổ biến nhất vì tính tiện lợi và thiết bị đơn 

giản. Tuy nhiên, một số hóa chất độc hại nhất định có thể còn tồn lƣu trong sản 

phẩm. Một số chất khử nhƣ borohydride, citrate, ascorbate và glucose đã đƣợc sử 

dụng để giải quyết vấn đề này [7]. 

 Martínez-Castañon và cs đã áp dụng phƣơng pháp khử hóa học để tổng hợp 

AgNPs có kích thƣớc khác nhau ở các giá trị pH thay đổi bằng cách sử dụng acid 

gallic làm chất khử và chất ổn định với AgNO3 làm tiền chất [118]. Phản ứng khử 

đƣợc thực hiện ở pH 11 và 10 tạo thành sản phẩm hình cầu kích thƣớc tƣơng ứng là 

7 và 29 nm. Ngoài ra, tia UV đã đƣợc sử dụng để ion hóa các nhóm phenol tổng 

hợp nên AgNP có kích thƣớc 89 nm với hình dạng giả cầu. 

 Guzmán và cs đã sử dụng AgNO3 làm tiền chất, sodium dodecyl sulfate 8% 

(w/w) làm chất ổn định, và hỗn hợp dung dịch hydrazine hydrate (2,0–12 mM) và 

dung dịch sodium citrate (1,0–2,0 mM) làm chất khử [71]. Quá trình tổng hợp tạo 

thành AgNPs có đƣờng kính trung bình là 24 nm. Trong một nghiên cứu khác, 
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AgNO3 đƣợc sử dụng làm chất cung cấp bạc, NaBH4 làm chất khử và tri-sodium 

citrate làm chất ổn định [71]. Kết quả cho thấy rằng đƣờng kính của AgNPs giảm 

nhẹ khi lƣợng borohydrid tăng lên.  

Khan và cs đã tổng hợp AgNPs trong một quy trình với AgNO3 là muối tiền 

chất bạc, anilin là chất khử và CTAB làm chất ổn định [90]. Sử dụng phƣơng pháp 

này, có thể tạo ra AgNPs với kích thƣớc 10–30 nm. Nghiên cứu kết luận rằng chất 

khử đƣợc sử dụng không có ảnh hƣởng đáng kể đến hình dạng, kích thƣớc hoặc sự 

phân bố kích thƣớc của AgNPs.  

Guzman và cs tổng hợp thành công AgNPs với AgNO3 làm tiền chất, hỗn 

hợp hydrazin hydrate và sodium citrate làm chất khử, và sodium dodecyl sulfate 

làm chất ổn định thu đƣợc AgNPs với kích thƣớc từ 40 đến 60 nm [70]. 

Vật liệu nano bạc với các hình thái khác nhau nhƣ nano ống, nano dây và 

nano cầu cũng có thể đƣợc tạo ra bằng phƣơng pháp tổng hợp polyol [169], [193]. 

Ống nano bạc đƣợc điều chế bằng cách khử bạc nitrat bằng ethylene glycol với sự 

có mặt của PVP và Na2S [171]. Trong phƣơng pháp này, các ống nano bạc tạo 

thành với độ dài cạnh đƣợc kiểm soát trong phạm vi 18–32 nm. Đối với sự hình 

thành các dây nano bạc, AgNPs chịu ảnh hƣởng của tỷ lệ mol PVP và AgNO3 cũng 

nhƣ nhiệt độ của phản ứng. Có thể tạo ra AgNPs hình cầu bằng cách sử dụng 

ethylene glycol làm chất khử và PVP làm chất ổn định [91].  

Nano bạc đã đƣợc tổng hợp thành công từ dung dịch bạc amoniac (thuốc thử 

Tollens 0,1 mol/L) trong đó các hạt có kích thƣớc từ 10 đến 30 nm đƣợc quan sát 

thấy trên bề mặt sợi nano xenlulo của vi khuẩn [199].  

Trong luận án này, chúng tôi tổng hợp vật liệu nano bạc tiền chất muối bạc là 

AgNO3, sử dụng sodium citrate là chất khử và alginate là chất bảo vệ.  

1.1.3.3. Hoạt tính kháng vi sinh vật của nano bạc 

Dung dịch keo có thể gồm ba dạng bạc, đó là kim loại bạc Ag
0
, các ion Ag

+
 

tự do và hấp phụ trên bề mặt hạt nano. Việc phóng thích liên tục các ion Ag
+
 từ bề 

mặt cấu trúc nano là một yếu tố quyết định về hoạt tính kháng khuẩn hiệu quả [59]. 
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Các cơ chế độc tính nano bạc chống lại vi khuẩn vẫn còn nhiều giả thuyết. Gần đây, 

các nghiên cứu tỉ mỉ đặc điểm hoạt tính diệt khuẩn mà chủ yếu là liên quan đến các 

thông số hóa lý của hạt nano bạc, ví dụ: diện tích bề mặt riêng (thể hiện nhƣ tỷ lệ 

diện tích bề mặt và thể tích), khả năng hấp phụ cao, hoạt tính hóa học và hoạt tính 

xúc tác [30], [149], [202]. 

Các hạt nano có kích thƣớc nhỏ hơn 10 nm có thể bám vào vách tế bào vi 

khuẩn gây thủng và cuối cùng dẫn đến gây chết tế bào. Những thay đổi này đƣợc 

quan sát thấy cả ở vi khuẩn gram dƣơng lẫn gram âm và xác nhận bởi ảnh hiển vi 

điện tử [114]. Nano bạc với kích thƣớc hạt trung bình 12 nm có tác dụng gây hại 

đến các tế bào E. coli, nghĩa là hình thành các hố bất thƣờng trong màng tế bào vi 

khuẩn. Theo Feng và cs, các ion bạc cũng có thể làm cho màng tế bào tách khỏi 

thành tế bào, nhƣng cơ chế của hoạt động này vẫn chƣa đƣợc xác định rõ [59]. 

Sự xáo trộn trong chức năng bình thƣờng của vách tế bào cũng có thể liên 

quan tới tác động xúc tác của nano bạc. Oxy hấp phụ trên bề mặt hạt nano có thể 

loại bỏ một nguyên tử hydro từ các nhóm thiol (-SH) của cysteine gồm các peptide 

vách tế bào vi khuẩn. Các nhóm thiol mất hydro tạo các liên kết disunfua –S–S–. 

Tính chất xúc tác của nano bạc và sự hiện diện của oxy hoạt tính mới sinh gây tổn 

thƣơng không chỉ các peptide thành tế bào mà cả vật liệu di truyền trong tế bào. 

Bằng chứng về sự tƣơng tác giữa bạc cấu trúc nano và thành tế bào đƣợc dựa 

trên một số quy luật quan sát thấy ở vi khuẩn Gram dƣơng và Gram âm. Một số vi 

khuẩn Gram dƣơng có thể kháng lại hoạt tính của nano bạc tốt hơn so với vi khuẩn 

Gram âm [53]. Vách tế bào vi khuẩn Gram dƣơng tạo nhiều murein hơn, vật liệu 

peptidoglycan đƣợc tích điện âm. Do các điện tích âm của vách tế bào vi khuẩn 

Gram dƣơng, nhiều cation bạc hơn đƣợc lƣu giữ trong các vách và ngăn chặn sự 

thâm nhập của chúng vào trong các tế bào [28]. 

Sự tích lũy nano bạc trong màng tế bào dẫn đến tăng nhanh độ thấm tế bào 

và cuối cùng tế bào bị chết [62]. Tƣơng tự trƣờng hợp của thành tế bào, cơ chế chi 

tiết cơ bản là chƣa rõ ràng. Có một số lý thuyết đã giải thích tác dụng phá hủy màng 

tế bào vi khuẩn của nano bạc để nhấn mạnh sự tƣơng tác của các ion bạc với các 
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protein màng tế bào [32]. Một trong những lý thuyết nhƣ vậy cho thấy rằng các hạt 

nano bạc có thể liên kết với màng tế bào vi khuẩn thông qua lực hút tĩnh điện, trong 

khi một số giả thuyết cho thấy rằng chúng có khả năng tạo ra các gốc tự do gây tổn 

hại cấu trúc của màng tế bào [32]. 

1.2. ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ NANO TRONG LĨNH VỰC NÔNG 

NGHIỆP 

Hơn 60% dân số ở các nƣớc đang phát triển phụ thuộc vào nguồn thực phẩm 

từ ngành nông nghiệp. Vai trò của công nghệ nano trong nông nghiệp và thực phẩm 

đã đƣợc FAO [134] nhấn mạnh liên quan đến các yếu tố: (i) giải phóng thông minh 

các thành phần hoạt tính; (ii) quản lý dịch bệnh và bảo vệ cây trồng [161]; (iii) giảm 

thiểu sự mất chất dinh dƣỡng trong quá trình bón phân và tăng quá trình lên men 

[111]; và (iv) sản xuất các hợp chất nano sinh học từ cây trồng truyền thống [137].  

Ứng dụng của công nghệ nano trong nông nghiệp bao gồm các khía cạnh: (a) 

công thức thuốc trừ bệnh và phân bón để cải thiện năng suất; (b) ứng dụng cảm biến 

nano và cảm biến sinh học nano để phát hiện mầm bệnh hoặc chất thải nguy hiểm; 

(c) sử dụng chất mang nano để cải thiện quá trình di truyền của thực vật và các vi 

sinh vật có lợi; (d) chẩn đoán bệnh thực vật, (e) sức khỏe động vật và sản xuất và (f) 

công nghệ sau thu hoạch [119]. Trong trồng trọt, các hạt nano cải thiện năng suất 

bằng cách tăng hiệu quả hấp thu chất dinh dƣỡng và bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh 

bằng các công thức thuốc trừ bệnh nano. Việc phát triển thuốc trừ bệnh thế hệ mới 

với hệ thống chất mang tốt hơn và việc khử độc nƣớc và đất bằng công nghệ nano 

cũng góp phần bảo vệ mùa màng. 

Ngày nay, các nhà nghiên cứu nông nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp thay 

thế bền vững và ít độc hại hơn để chống lại các dịch bệnh; sử dụng các nguồn tài 

nguyên hạn chế nhƣ nƣớc, đất và chất dinh dƣỡng; và giảm thiểu ô nhiễm môi 

trƣờng ở các vùng nông thôn [120]. 

Việc áp dụng các công cụ di truyền mới nhƣ nuôi cấy mô, phân bón và công 

nghệ nano có thể giúp hiểu đƣợc phản ứng sinh học của cây trồng đối với vật liệu 

nano. Điều này có thể hữu ích trong việc tăng năng suất sản xuất và cải thiện chất 
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lƣợng lƣơng thực để cung cấp thực phẩm hợp lý, lành mạnh và bổ dƣỡng cho toàn 

thế giới. 

Vật liệu nano có thể có nhiều chức năng khác nhau, lợi ích hoặc thậm chí có 

cả độc tính đối với cây trồng [121]. Các đặc tính này phụ thuộc vào bản chất, kích 

thƣớc, hình dạng, sự kết tụ, liều lƣợng, cây trồng hoặc điều kiện đất đai, hoặc quy 

trình áp dụng [154], [119], [108]. Một số nano đã đƣợc ghi nhận là có tác dụng 

kháng khuẩn [170] và kháng nấm [101] cho thấy tiềm năng của chúng trong việc 

kiểm soát sâu bệnh ở cây trồng. 

Các ứng dụng của công nghệ nano trong bảo vệ cây trồng rất đa dạng, nhƣng 

công nghệ nano chủ yếu đƣợc sử dụng để sản xuất các hóa chất nông nghiệp giải 

phóng chậm. Các vật liệu nano mới đã đƣợc phát triển bằng cách sử dụng kim loại, 

polymer và các hạt nano vô cơ nhằm cải thiện các hệ thống nano thông minh với 

khả năng giữ và cố định các chất dinh dƣỡng và cho phép chúng dần dần giải phóng 

trong đất để tăng hiệu quả phân bón. Bên cạnh đó, sự phát triển của cảm biến nano 

cho phép phát hiện sự có mặt của sâu bệnh hại cây trồng [119].  

Đối với việc bảo quản lƣơng thực và hạn chế sự thất thoát dƣỡng chất, công 

nghệ nano đã giúp sản xuất bao bì thông minh cho thực phẩm, có thể phát hiện sự 

có mặt của vi khuẩn hoặc nấm [85] đồng thời kéo dài thời hạn sử dụng của sản 

phẩm nông nghiệp bằng cách giảm mầm bệnh. Ví dụ, có thể bổ sung các gốc 

hydroxyl bằng cách phun điện trên các bề mặt và một số hạt nano kim loại nhƣ TiO2 

đƣợc sử dụng để kiểm soát mầm bệnh bằng cách tạo ra các phân tử oxy phản ứng 

(ROS) khi chiếu xạ. Các nano kim loại khác nhƣ hạt nano Ag hoặc ZnO gây tổn 

thƣơng tế bào vi khuẩn cũng thƣờng đƣợc sử dụng. Vật liệu cấu trúc nano áp dụng 

trên các bề mặt cũng có thể tránh sự bám dính của vi sinh vật [157].  

Một số nghiên cứu về hoạt động kháng vi sinh vật để ứng dụng trong lĩnh 

vực bảo về cây trồng của một số loại nano đƣợc trình bày ở Bảng 1.1.  
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Bảng 1.1. Kết quả nghiên cứu khả năng kháng vi sinh vật để ứng dụng trong lĩnh vực bảo 

vệ cây trồng của một số loại vật liệu nano 

Vật liệu 

nano 
Tác dụng kháng vi sinh vật gây bệnh Tài liệu tham khảo 

Nano bạc 

Bipolaris sorokiniana và Magnaporthe grisea  Jo và cs (2009) [84] 

Raffaelea sp. (mầm bệnh gây héo cây sồi) Kim và cs (2009) [95] 

Colletotrichum gloeosporioides Aguilar-Méndez và cs 

(2011) [9] 

Colletotrichum sp. (bệnh thán thư ở cây tiêu) Lamsal và cs (2011) 

[103] 

Alternaria alternata, Sclerotinia sclerotiorum, 

Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia 

solani, Botrytis cinerea, và Curvularia lunata 

Krishnaraj và cs (2012) 

[99] 

A. alternata, Alternaria brassicicola, 

Alternaria solani, B. cinerea, Cladosporium 

cucumerinum, Corynespora cassiicola, 

Cylindrocarpon destructans, Didymella 

bryoniae, Fusarium oxysporumf. sp. 

cucumerinum, F. oxysporumf. sp. lycopersici, 

F. oxysporum, Fusarium solani, Glomerella 

alternata, Monosporascus cannonballus, 

Pythium aphanidermatum, Pythium spinosum, 

Stemphylium lycopersici 

Kim và cs (2012) [94] 

Xanthomonas campestris pv. malvacearum Rajesh và cs (2012) [94] 

Colletotrichum coccodes, Monilinia sp., 

Pyricularia sp. 

Lee và cs (2013) [132] 

Citrobacter freundii, Erwinia cacticida Paulkumar và cs (2014) 

[132] 

Bipolaris sorokiniana Mishra và cs (2014) 

[124] 

Phức Ag–

silica  

Kích hoạt sự biểu hiện của các gen liên quan 

đến phòng thủ  

Chu và cs (2012) [42] 

Nano bạc và 

silica 

Pythium ultimum, M. grisea, B. cinerea, R. 

solani, C. Gloeosporioides 

Park và cs (2016) [139] 

Nanocompos

ite Silver–

chitosan 

 

B. cinerea Pers. Moussa và cs (2013) 

[129] 

Keo nano 

bạc 

R. solani, S. sclerotiorum, Sarracenia minor Min và cs (2009) [123] 

Nano 

bạc/đồng, 

nano đồng 

A. alternata, B. cinerea Ouda và cs (2014) [135] 

Nano đồng 

Xanthomonas axonopodis pv. punicae Mondal và cs 

(2012)[126] 

Phoma distructiva, Curvularia lunata, A. 

alternata, F. oxysporum  

Kanhed và cs (2014) [87] 
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Fusarium sp. Bramhanwade và cs 

(2016) [23] 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae Kala và cs (2016) [86] 

Nano ZnO  

B. cinerea và Penicillium expansum 

Fusarium graminearum 

He và cs (2011) [73] 

Dimkpa và cs (2013) 

[45] 

Nano lƣu 

huỳnh 

F. solani và Venturia inaequalis 

Drosophila melanogaster 

Rao và cs (2013) [155] 

Araj và cs (2015) [15] 

Nano lƣu 

huỳnh biến 

tính bề mặt 

Aspergillus niger, F. oxysporum Choudhury và cs (2011) 

[40] 

Nano MnO 

Diệt bào tử của Rhizopus stolonifer, A. 

alternata, F. oxysporum, Mucor  

plumbeus 

Wani và cs (2012) [197] 

F. oxysporum f. sp. lycopersici Parizi và cs (2014) [138] 

Ralstonia solanacearum Imada và cs (2015) [79] 

1.2.1. Vai trò của nano đồng trong nông nghiệp 

Ngày nay, hạt đồng nano đã có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, 

công nghiệp và công nghệ cao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều khảo nghiệm đã 

đƣợc thực hiện trong những năm gần đây để khẳng định vai trò quan trọng của nano 

đồng mà cụ thể hơn đó chính là khả năng kháng khuẩn, kháng nấm gây bệnh hại cây 

trồng. Đồng đƣợc dùng phổ biến trong thuốc diệt nấm, thuốc diệt tảo và thuốc diệt 

cỏ và nó đóng một vai trò thiết yếu trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh hại cây 

trồng [133]. Thuốc diệt nấm chứa đồng tạo ra các gốc hydroxyl phản ứng, có thể 

phá hủy các phân tử sinh học nhƣ lipid, protein và DNA. Một số nghiên cứu đã xác 

nhận rằng các hạt nano đồng có hoạt tính chống vi sinh vật đối với nhiều loại vi 

khuẩn và nấm gây bệnh thực vật. Giannousi và cs đã sử dụng các hạt nano đồng với 

kích thƣớc 11–14 nm và các dạng hóa học (Cu2O, CuO và Cu/Cu2O) khác nhau để 

thử nghiệm trên cây cà chua (Lycopersicon esculentum) trồng trong nhà kính để 

chống lại Phytophthora infestans gây bệnh mốc sƣơng [64]. Kết quả cho thấy hạt 

nano đồng có hiệu quả kháng khuẩn cao với hàm lƣợng không gây bất kỳ thiệt hại 

nào đối với cây cà chua. Brunel và cs đã phát triển một phức hợp nanogel chitosan 

với đồng và cho thấy chúng có tác dụng mạnh mẽ trong việc ức chế sự phát triển 

của nấm gây bệnh thực vật Fusarium graminearum [25]. Khả năng kháng khuẩn, 

kháng nấm mốc hiệu quả của nano đồng trong nông nghiệp đã thu hút các nhà 
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nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học nano, từ đó dẫn tới việc phát triển các kĩ 

thuật tổng hợp nano đồng sạch, hiệu quả và có lợi ích về kinh tế. Hiệu quả của đồng 

nano đã đƣợc nghiên cứu trên một số loại cây trồng ở những thời kì sinh trƣởng 

khác nhau và đã đem lại hiệu quả khác biệt, vƣợt trội hơn so với các loại thuốc bảo 

vệ thực vật hóa học truyền thống [173]. Nano đồng có khả năng diệt hầu hết các 

loại nấm bệnh gây hại cây trồng, nó đƣợc xem nhƣ một loại thuốc bảo vệ thực vật 

đặc trị nấm theo cách an toàn nhất, không độc hại, không gây tồn dƣ các chất độc 

hại trên nông sản. Trong tƣơng lai gần, nano đồng có thể thay thế các loại thuốc bảo 

vệ thực vật hóa học độc hại [173]. Ngoài tác dụng kháng vi sinh vật, nano đồng 

đƣợc sử dụng làm chất kích thích sinh trƣởng cây trồng, giúp tăng chiều cao của 

cây, chiều dài rễ, khối lƣợng tƣơi và khô và chỉ số năng suất của cây trồng [168]. 

1.2.2. Vai trò của nano bạc trong nông nghiệp 

Các hạt nano kim loại nhƣ hạt nano bạc tƣơng tác với màng tế bào. Các ion 

bạc đƣợc biết đến rộng rãi với khả năng phản ứng cao và gây mất ổn định ảnh 

hƣởng đến màng tế bào vi khuẩn và nấm, do đó chúng đƣợc sử dụng để chống lại 

các mầm bệnh ở thực vật [131]. Các nhà khoa học cũng nhận thấy rằng phƣơng 

pháp xử lý với AgNPs hiệu quả hơn so với xử lý Ag dạng khối. Do có hoạt tính 

kháng khuẩn, các hạt nano kim loại nhƣ bạc, oxit kẽm và oxit titan, và các phi kim 

nhƣ silica và lƣu huỳnh có thể đƣợc sử dụng để diệt trừ các mầm bệnh có tính 

kháng thuốc diệt khuẩn và nấm [41]. Ngoài ra, nano bạc còn có tác động giúp tăng 

chiều cao cây, hàm lƣợng chất diệp lục, sinh khối khô và năng suất khi sử dụng cho 

cây trồng. Mặt khác, ở nồng độ thấp AgNPs có ảnh hƣởng đến sự nảy mầm của hạt 

và thúc đẩy sự phát triển của cây [166]. 

 Cơ chế kháng khuẩn của các hạt nano kim loại 

Các cơ chế hoạt động sinh học của nano kim loại nói chung và nano đồng, 

nano bạc nói riêng đã đƣợc xác định, đặc biệt là các tác động đối với vi sinh vật và 

tế bào thực vật hoặc động vật. Theo một số nghiên cứu, sự tích tụ và hòa tan của 

đồng, bạc trong màng vi khuẩn làm thay đổi tính thấm của nó, dẫn đến sự giải 

phóng tiếp theo của các lipopolysacarit, protein, sinh khối nội bào và sự phân tán 
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của động lực proton trên màng plasma [17]. Một giả thuyết khác cho rằng các dạng 

oxy hoạt động (ROS) đƣợc tạo ra hoặc các ion đƣợc giải phóng từ hạt nano gây ra 

quá trình oxy hóa phá hủy cấu trúc tế bào [14]. Sự hấp phụ các ion kim loại trên bề 

mặt của vật liệu nano cũng có thể làm giảm sự tạo thành ATP nội bào và phá vỡ sự 

sao chép DNA [92]. Các ion đồng, bạc giải phóng khỏi bề mặt hạt nano cũng có thể 

tƣơng tác với các phân tử sinh học chứa phốt pho và lƣu huỳnh nhƣ DNA và protein 

để làm biến dạng cấu trúc và phá vỡ các quá trình sinh hóa của chúng [152]. Mặt 

khác, vẫn không có dữ liệu đáng tin cậy nào giải thích rõ ràng cơ chế hoạt động của 

đồng gây ra độc tính tế bào của nó đối với tế bào ngƣời. Tác dụng phụ duy nhất của 

các thuốc biệt dƣợc có chứa Ag là sự thay đổi màu sắc da của ngƣời bệnh sang màu 

xám hoặc xanh. Hiệu ứng này đƣợc gọi là Argyria xảy ra do sự hình thành và lắng 

đọng AgS trong lớp hạ bì và mắt. 

1.2.3. Vai trò của nano silica trong nông nghiệp 

Silica (SiO2) đã đƣợc nhiều nhà nông học quan tâm, đặc biệt là nano silica 

vô định hình có hoạt tính cao, cây dễ hấp thu. Silica giúp cho cây trồng tăng khả 

năng chống chịu các loại căng thẳng sinh học (plant stress) từ đó tối ƣu hóa năng 

suất cây trồng[189]. Một số nghiên cứu cho rằng silica giúp nhiều loại cây trồng 

đối tăng khả năng kháng các loại sâu bệnh và côn trùng có hại và có thể đóng góp 

vào việc giảm tỷ lệ sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc trừ nấm bệnh [116]. Silica ở 

dạng nano độc hại đối với vi sinh vật vì diện tích bề mặt lớn của nó ảnh hƣởng đến 

sự kết dính, sự phân hóa và tăng sinh. Silica ở dạng nanocompozit với Ag và Au có 

hiệu quả hơn trong việc chống lại mầm bệnh [46]. Cây đƣợc cung cấp đủ silica sẽ 

tạo chất diệp lục thuận lợi, tăng khả năng quang hợp, tăng hiệu quả sử dụng P và N, 

giảm thiểu sự mất nƣớc nên có khả năng chống hạn, chống nóng, chống úng tốt, 

tăng khả năng chống oxy hóa, giảm tác hại do hấp thu quá nhiều Fe, Al và Mn [4]. 

Riêng đối với cây lúa thì hàm lƣợng silica có trong cây khá cao, khoảng từ 2,63% 

đến 13,13% [104]. Điều này chứng tỏ, cây lúa có nhu cầu silica khá lớn. Silica có 

các vai trò chính trong cây lúa nhƣ: tổng hợp carbohydrate, tăng năng suất hạt, tổng 

hợp các hợp chất phenol và bảo vệ thành tế bào thực vật [172].  
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1.2.4. Vai trò của chitosan oligosaccharide trong nông nghiệp 

1.2.4.1. Hoạt tính kháng vi sinh vật 

Hoạt tính kháng khuẩn của chitosan và các dẫn xuất của nó đối với một số 

loài vi khuẩn đã đƣợc công nhận và đƣợc xem là một trong những tính chất quan 

trọng nhất liên quan trực tiếp đến các ứng dụng sinh học của nó. Các hoạt tính 

kháng vi khuẩn của các hợp chất này chịu ảnh hƣởng của một số yếu tố nhƣ khối 

lƣợng mol trung bình ( ̅w) [80], [141], độ deacetyl (DDA) [183], loại vi sinh vật 

[140], [63] và một số tính chất hoá lý khác (Bảng 1.2). 

Bảng 1.2. Nồng độ tối thiểu của COS để ức chế các loài vi khuẩn khác nhau 

Vi khuẩn 
DDA 

(%) 
WM  

(kDa) 

Nồng độ 

ức chế tối 

thiểu (%) 

Tài liệu tham khảo 

Vi khuẩn Gram âm     

Escherichia coli  85 12 0,1 
Gerasimenko và cs (2004) 

[180]  

Escherichia coli  85 6 0,06 
Gerasimenko và cs (2004) 

[180] 

Escherichia coli O-157  90 5–10 0,12 Jeon và cs (2001) [81] 

Vibrio parahaemolyticus  75 1–10 0,4 Park và cs (2004) [142] 

Salmonella typhimurium  75–90 1–10 0,125 Je và cs (2004) [80] 

Pseudomonas 

aeruginosa  
50–90 5–10 0,25 Je và cs (2004) [80] 

Vi khuẩn Gram dƣơng     

Micrococcus luteus  90 5–10 0,031 Jeon và cs (2001) [81] 

Streptococcus mutans  90 5–10 0,008 Jeon và cs (2001) [81] 

Streptococcus faecalis  90 5–10 0,03 Jeon và cs (2001) [81] 

Staphylococcus 

epidermis  
75–90 5–10 0,063 Je và cs (2004) [80] 

Staphylococcus aureus  50–90 1–10 0,125 Je và cs (2004) [80] 

Bacillus subtilis  75–90 5–10 0,125 Je và cs (2004) [80] 

Bacillius cereus  75–90 1–10 0,125 Je và cs (2004) [80] 

Lactobacillus plantarum  85 12 0,06 
Gerasimenko và cs (2004) 

[180] 

Bifidobacterium bifidum  85 12 0,0005 
Gerasimenko và cs (2004) 

[180] 
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Bản chất polycation của chitosan và COS cho phép chúng phản ứng với các 

nhóm tích điện âm của nấm, do đó biểu lộ các hoạt động chống nấm trên mốc và 

men. Các cơ chế ức chế của COS chống lại nấm cũng tƣơng tự nhƣ vi khuẩn mô tả 

trong phần trên. Sự hình thành của các phức polyelectrolyte giữa COS và nhóm tích 

điện âm trên bề mặt tế bào trực tiếp cản trở sự tăng trƣởng và các chức năng sinh lý 

bình thƣờng của nấm, cho thấy rằng sự phân bố điện tích của COS có một mối 

tƣơng quan với các hoạt động chống nấm của nó [76]. Ngoài ra, hoạt động chống 

nấm của chitosan và COS xuất hiện rõ rệt ở pH thấp và nhiệt độ thấp. 

1.2.4.2. Hoạt động kích thích sinh trưởng cây trồng  

  Theo Katiyar và cs, COS có khả năng kích thích tăng trƣởng cây trồng và 

giảm các tác động xấu của các điều kiện bất lợi đến cây trồng [88]. Chitosan ảnh 

hƣởng đến phản ứng sinh lý khác nhau nhƣ khả năng miễn dịch thực vật, cơ chế 

phòng vệ liên quan đến nhiều enzyme nhƣ phenylalanine amoni lyase, polyphenol 

oxidase, tyrosine ammonia lyase và enzym chống oxy hóa. Hoạt động superoxide 

dismutase, catalase và peroxide chống lại các điều kiện bất lợi. Các nghiên cứu gần 

đây cho thấy rằng chitosan gây ra cơ chế trong thực vật chống lại nhiều sinh vật 

(nấm, vi khuẩn và côn trùng) và các yếu tố vô sinh (độ mặn, hạn hán, kim loại nặng 

và lạnh) từ đó nâng cao năng suất cây trồng [88]. 

Một nghiên cứu ở mức độ protein cho thấy 105 protein trong lá lúa biểu hiện 

ở các mức độ khác nhau khi sử dụng chitosan, trong đó sự biểu hiện của 3 protein 

(sinh hóa của quang hợp, chuyển hóa carbohydrate và tế bào oxy hóa khử 

homeostasis) có sự khác biệt lớn. Hơn 90% các gen tích cực trong lục lạp biểu hiện 

rất tốt, điều này cho thấy COS kích thích sự tăng trƣởng của cây lúa qua nhiều cơ 

chế và rất phức tạp trong nhân và lục lạp [31]. Một nghiên cứu khác đã chứng minh 

rằng xử lý hạt giống lúa bằng COS có thể duy trì tăng trƣởng và năng suất tiềm 

năng của cây lúa trong điều kiện gặp hạn hán [147]. 

 Nghiên cứu về cơ chế tác động của COS để bảo vệ cây trồng cho thấy có ba 

tác động chính: i) thứ nhất, sau khi xâm nhập vào mô cây, COS kích thích sự phản 
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ứng nhạy cảm giúp cây tiết ra H2O2 làm tăng cƣờng thành tế bào và báo động cho 

các tế bào bên cạnh; ii) thứ hai, COS liên kết các kim loại khác nhau và giúp kích 

hoạt nhanh chóng quá trình làm lành vết thƣơng; iii) thứ ba, COS có điện tích 

dƣơng, vi khuẩn có điện tích âm do đó COS kết dính với vi khuẩn gây ra quá trình 

rò rỉ protein trong các cơ quan nội bào của vi khuẩn, khiến vi khuẩn bị tổn thƣơng 

nghiêm trọng dẫn đến chết. Bên cạnh đó, COS có khả năng liên kết kim loại và 

khoáng (nhƣ Fe, Cu) giúp tránh mầm bệnh xâm nhập, gây ức chế quá trình sinh sản 

và tạo ra các độc tố tiêu diệt vi sinh vật [195]. COS tạo phức với mycotoxin (độc tố 

do nấm tiết ra) giúp giảm tổn hại ở tế bào cây. COS hoạt hóa quá trình tổng hợp và 

hình thành một loạt các protein PR và các protein bảo vệ trong đó có phenylalanine 

ammonia-lyase và peroxidase. Hai enzyme này giúp tổng hợp lignin và tyllose, 

những chất đóng vai trò quan trọng trong làm lành vết thƣơng. COS còn là chất kích 

thích cơ chế phòng thủ của cây trồng, giúp cho cây trồng tổng hợp các kháng thể 

chống lại các vi sinh vật xâm nhập vào cây trồng [34] . 

  Nguyễn Hồng Sơn và Dƣơng Văn Hợp đã nghiên cứu sử dụng chế phẩm 

COS có nồng độ 120 ppm trong phòng trừ một số bệnh hại trên một số cây trồng 

chính nhƣ cà chua, dƣa chuột, đậu ăn quả và bắp cải. Hiệu quả trừ các bệnh này khi 

phun thuốc vào gốc cao hơn rõ rệt so với chỉ phun trên lá cũng nhƣ cao hơn phƣơng 

pháp phòng trừ mà nông dân đang áp dụng là phun validamicin vào cây sau 5 ngày 

trồng. Với hiệu quả này, chỉ cần sử dụng COS ở nồng độ 120 ppm là phù hợp để trừ 

bệnh chết ẻo cây con; khi trừ bệnh héo xanh vi khuẩn hoặc thối nhũn bắp cải thì 

phải sử dụng ở nồng độ 360 ppm. COS có thể hạn chế tốt bệnh hại lá nhƣ bệnh 

sƣơng mai cà chua, phấn trắng dƣa chuột, gỉ sắt đậu trạch; hiệu quả trừ bệnh trên lá 

thấp hơn bệnh hại toàn thân. Hiệu quả trừ bệnh sƣơng mai đạt cao nhất, sau đó đến 

bệnh phấn trắng và thấp nhất là bệnh gỉ sắt. Khi phun trừ lên lá với tần suất 10 

ngày/lần, hiệu quả trừ bệnh đạt cao hơn khi phun 15 ngày/lần [210]. 
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1.3. MỘT SỐ POLYMER ỨNG DỤNG LÀM CHẤT ỔN ĐỊNH TRONG 

TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO 

Alginate là loại polymer sinh học biển phong phú nhất thế giới và là loại 

polymer sinh học nhiều thứ hai trên thế giới sau cellulose. Alginate là một 

polysaccharide tự nhiên thu đƣợc từ tảo nâu biển, bao gồm chuỗi mạch thẳng của 

acid (1,3)-α-L-guluronic (G) và (1,3)-β-D-mannuronic (M), khác nhau về thành 

phần và trình tự tùy thuộc vào nguồn alginate. Alginate tồn tại dƣới 2 dạng không 

tan là acid alginic và alginate canxi và magie (kí hiệu: AlgCa, AlgMg) rất bền vững 

ở thành tế bào cây rong tạo nên cấu trúc lƣới gel bền trên thành tế bào rong nâu 

[143]. 

Ngày nay, các polymer-nanocomposite đƣợc tổng hợp trên cơ sở của 

polymer và cấu trúc nano kim loại đang thu hút nhiều sự quan tâm chú ý. Sự tích 

hợp của công nghệ nano và sinh học tạo cơ hội cho sự phát triển của các vật liệu 

nano mới có thể đƣợc áp dụng cho nhiều ứng dụng tiềm năng nhƣ: khoa học sinh 

học, y học lâm sàng và công nghệ đóng gói. Sự ổn định về hình dạng và kích thƣớc 

của các hạt nano kim loại là rất quan trọng vì sự kết tụ có thể ảnh hƣởng đến sản 

phẩm và hiệu quả kháng khuẩn. Các hạt nano phân tán hoặc keo tụ yếu ở dạng 

huyền phù có cấu trúc bên trong biến dạng, hoạt tính và tốc độ phản ứng bề mặt hơn 

với các hạt nano kết tụ mạnh. Những thay đổi về đặc tính hóa lý nhƣ vậy có thể làm 

thay đổi sự tƣơng tác của các hạt nano với vi khuẩn, hiệu quả diệt khuẩn, khả năng 

tồn tại và giá trị nồng độ ức chế tối thiểu (MIC)/nồng độ diệt khuẩn tối thiểu 

(MBC). Chất nền polymer cố định hiệu quả của các hạt nano để tạo ra các vật liệu 

composite với các đặc tính đặc biệt có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Việc sử 

dụng các chất ổn định là các polymer có nguồn gốc tự nhiên (còn đƣợc gọi là 

polymer sinh học) là một giải pháp thay thế để tránh, ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự 

kết tụ của các hạt nano (kiểm soát sự phân bố kích thƣớc hạt bằng hiệu ứng không 

gian) và tăng cƣờng tính ổn định trong không khí và nƣớc của vật liệu [146]. 

Trong những năm gần đây, alginate đƣợc coi là một loại vật liệu sinh học 

quan trọng, do giá thành thấp, có tính tƣơng thích và phân hủy sinh học, môi trƣờng 
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hydrogel tƣơng đối trơ trong chất nền và quy trình đóng gói ở nhiệt độ phòng. 

Alginate dễ dàng tạo phức với các ion đồng do các nhóm hydroxyl phân bố trên 

mạch cấu trúc, tạo ra nhiều lỗ trống giữa và trong phân tử hơn, có thể bẫy chọn lọc 

các hạt nano kim loại. Do đó, khả năng giải phóng và tính di động của các hạt nano 

sẽ phụ thuộc ở một mức độ nào đó vào cách các hạt này liên kết với các polymer 

sinh học. 

Alginate chứa nhiều nhóm hydroxyl và gần đây đã đƣợc sử dụng thay thế 

cho ethylene glycol để tổng hợp các hạt nano kim loại quý trong dung dịch theo quy 

trình polyol [35]. Nhờ đặc tính của các nhóm hydroxyl và khả năng trao đổi ion 

vƣợt trội [136], ngƣời ta có thể kết hợp các ion kim loại vào chất nền cao phân tử 

của alginate, dƣới tác dụng của nhiệt ở môi trƣờng trơ trong quá trình carbon hóa, 

các ion sẽ bị khử thành các hạt kim loại. Vì các vị trí liên kết kim loại đƣợc phân bố 

đồng đều trên toàn bộ nền cao phân tử nên việc sử dụng muối kim loại – alginate 

làm tiền chất để điều chế các hạt nano kim loại hỗ trợ carbon có thể tạo ra vật liệu 

có khả năng phân tán tốt trong cấu trúc cuối cùng. 

Nhiều phƣơng pháp đã đƣợc thử nghiệm để điều chế các hạt nano kim loại 

phân tán có độ ổn định cao vì sự ổn định của các hạt nano là một trong những vấn 

đề quan trọng đối với các ứng dụng. Việc ổn định sự phân tán hạt nano là rất khó do 

tỷ lệ diện tích bề mặt trên thể tích và năng lƣợng bề mặt của hạt nano cao. Chất hoạt 

động bề mặt, polymer, mixen và phối tử đƣợc sử dụng rộng rãi làm chất ổn định để 

thu đƣợc các hạt nano có độ ổn định cao hoặc tạo ra một đặc tính cụ thể trong các 

hạt nano [10]. Các chất ổn định thƣờng đƣợc sử dụng nhƣ polyaniline (PANI) và 

PVP là các hóa chất hữu cơ chƣa đƣợc chứng minh là tƣơng thích sinh học và có thể 

độc hại. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu sử dụng polymer 

sinh học làm chất ổn định cho quá trình tổng hợp các hạt nano kim loại tƣơng hợp 

sinh học. Các polymer tự nhiên nhƣ tinh bột và chitosan [77], [115] cũng đã đƣợc 

sử dụng để điều chế các hạt nano bạc. Tuy nhiên, rất khó điều chế nano bạc với 

nồng độ cao và độ ổn định phù hợp với các ứng dụng thực tế.  
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Trong một nghiên cứu, các hạt nano bạc có độ ổn định cao và phân tán dày 

đặc đƣợc ổn định bằng sodium alginate đã đƣợc tổng hợp bằng cách chiếu tia 

gamma. Các hạt nano bạc phân tán đƣợc điều chế bằng phƣơng pháp này ổn định 

trên 6 tháng ở nhiệt độ phòng. So với chitosan, alginate ổn định ở pH cao hơn và 

tƣơng thích với các chất khác mà không đông tụ trong dung dịch nƣớc. Các hạt 

nano Ag ổn định bằng sodium alginate mang lại nhiều lợi ích về tính thân thiện với 

môi trƣờng và khả năng tƣơng thích cho các ứng dụng dƣợc phẩm và y sinh. 

Alginate có khả năng bảo vệ tốt các hạt nano kim loại trong thời gian dài mà không 

bị kết tụ trong phạm vi pH rộng từ 5 đến 12 [112]. 

Carboxymethyl cellulose (CMC) là một dẫn xuất của cellulose với các nhóm 

carboxymethyl (-CH2-COOH) liên kết với một số nhóm hydroxyl (-OH) của các 

monomer glucopyranose [193]. CMC gồm mạch chính là polysaccharide kỵ nƣớc 

và nhiều nhóm cacboxyl ƣa nƣớc, và do đó thể hiện các đặc tính lƣỡng tính. CMC 

tan tốt trong nƣớc và tạo thành dung dịch có độ nhớt cao nên thƣờng đƣợc sử dụng 

nhƣ một tác nhân ổn định cho các hạt nano [16]. Silica vô định hình (SiO2) có hoạt 

tính sinh học đƣợc tách ra từ tro trấu. Khi hoạt hóa silica trong môi trƣờng kiềm, bề 

mặt hạt nano silica hình thành các nhóm -OH có thể tƣơng tác với ion Cu (II). Các 

hạt nano Cu, đƣợc hình thành sau quá trình khử ion Cu (II) trong dung dịch, đƣợc 

gắn trên bề mặt silica và tăng bề mặt tiếp xúc của các hạt nano Cu. Sự kết hợp các 

ƣu điểm của CMC và hạt nano silica có thể tổng hợp các hạt nano đa thành phần 

mới dựa trên CuNPs. 

1.4. TỔNG QUAN VỀ CÁC BỆNH GÂY HẠI CHÍNH TRÊN CÂY LÖA VÀ 

BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ 

Lúa (Oryza sativa L.) là cây lƣơng thực rất giàu chất dinh dƣỡng, vitamin và 

muối khoáng và hiện nay vẫn nguồn lƣơng thực chính quan trọng nhất cho hơn 70% 

dân số thế giới [145]. Nhu cầu sản xuất lúa gạo đã tăng mạnh trong những năm gần 

đây do sự gia tăng nhanh chóng của dân số toàn cầu. Tuy nhiên, cây lúa dễ bị tác 

động bởi nhiều loại bệnh do vi sinh vật nhƣ vi khuẩn, vi rút hoặc nấm gây ra ảnh 

hƣởng rất lớn đến năng suất lúa. Trong các đối tƣợng bệnh hại, nghiêm trọng nhất 
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đối với tất cả các vùng trồng lúa là bệnh đạo ôn, tiếp đến là khô vằn, đốm nâu và 

bạc lá.  

Bệnh đạo ôn do nấm Magnaporthe oryzae gây ra. Đây là một bệnh gây hại 

nghiêm trọng nhất trên cây lúa với phạm vi phân bố rộng và có thể gây hại thành 

dịch trong nhiều quốc gia. Nấm M. oryzae tấn công tất cả các bộ phận của cây lúa, 

bao gồm lá, thân, cổ bông, cổ gié và hạt lúa. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn 

nào của cây phát triển và thƣờng làm mất năng suất đến 30% [72]. Trên lá, ban đầu 

vết bệnh rất nhỏ, nhƣng ở giữa vết bệnh, phần tế bào lá đã bị hoại tử và khô xám, 

sau đó vết bệnh lớn dần và có hình thoi, đây là vết bệnh đặc trƣng của đạo ôn. Khi 

bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết với nhau làm cho toàn lá bị "cháy". Nguy hiểm 

nhất là khi nấm tấn công trên cổ bông và cổ gié, làm cho toàn bộ bông hoặc gié bị 

khô và gãy gục, ... [211]. Để phòng trừ bệnh đạo ôn, hiện nay chủ yếu vẫn sử dụng 

các loại thuốc bảo vệ thực vật nhƣ: thuốc hóa học, thuốc kháng sinh. Một số loại 

thuốc đƣợc sử dụng phổ biến hiện nay để phòng trừ bệnh đạo ôn là: kasugamycin, 

dithaneM45, thiram, topsin M, thiabendazol, tricyclazol, isoprothiolane…  

M. oryzae một loại nấm dị bào, lây nhiễm vào cây bằng bào tử của nó thông 

qua tế bào appressoria (dạng sợi nhỏ bám chặt vào bề mặt cây trồng giống nhƣ một 

cái mỏ neo để xâm nhập vào cây trồng). Loại tế bào này tích tụ glycerol và tạo 

thành một lớp melanin dày đặc. Sự tích tụ của hắc tố là giai đoạn trung gian trƣớc 

khi nấm M. oryzae xâm nhập vào cây chủ. Quá trình tổng hợp melanin xảy ra dƣới 

tác dụng của enzym glycosyltransferase, đặc biệt là enzyme 6JBR có chức năng 

chuyển nhóm glycosyl từ đƣờng nucleotide đƣợc hoạt hóa sang chất nhận glycosyl 

nucleophilic. Sau đó, nấm sẽ xâm nhập vào các tế bào thực vật bên dƣới trong một 

thời gian rất ngắn. Các phân tử ức chế M. oryzae tạo ra các đột biến thiếu melanin, 

làm cho nấm mất khả năng lây nhiễm cho cây chủ. Các chất ức chế sinh tổng hợp 

melanin có thể đóng vai trò nhƣ một ezyme xúc tác cho phản ứng khử, chẳng hạn 

nhƣ tricyclazole, pyroquilon, v.v. Tricyclazole là một loại thuốc diệt nấm toàn thân, 

gây giảm đáng kể sự tích tụ glycerol trong appressoria của M. oryzae và ức chế 
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enzym 6JBR trong con đƣờng sinh tổng hợp melanin do đó làm giảm khả năng xâm 

nhập mầm bệnh vào vật chủ. 

Bệnh khô vằn do nấm Rhizoctonia solani gây ra. Đây là một trong những 

bệnh hại khá phổ biến trên cây lúa, gây ảnh hƣởng lớn đến năng suất và chất lƣợng 

lúa. Bệnh phân bố ở tất cả các nƣớc trồng lúa vùng châu Á và các châu lục khác. 

Cây lúa có thể bị giảm năng suất 1025% và có thể lên đến 50% nếu điều kiện 

thuận lợi cho nấm phát triển [18]. Ở nƣớc ta, khô vằn đƣợc xếp và loại bệnh nghiêm 

trọng thứ hai sau bệnh đạo ôn. Bệnh khô vằn gây hại chủ yếu ở bẹ lá, phiến lá và cổ 

bông. Bệnh có thể đƣợc nhận biết bởi sự xuất hiện nhanh chóng và không đều các 

vết bệnh màu xám nhạt đến nâu sẫm trƣớc khi chúng kết hợp thành các phần lớn 

hơn bao phủ khắp bẹ và phiến lá. Để phòng trừ bệnh khô vằn, hiện nay chủ yếu là 

áp dụng các biện pháp canh tác, ngoài ra còn sử dụng một số loại thuốc hóa học nhƣ 

validasin, rovral 50%WP, monceren 25%WP, validamycin 5L… 

Hình 1.2 là ảnh của cây lúa khi bị nhiễm bệnh đạo ôn và khô vằn.  

 

Hình 1.2. Hình ảnh cây lúa bị nhiễm bệnh: (A) đạo ôn và (B) khô vằn 
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2. Chƣơng 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Luận án bao gồm hai mục tiêu nghiên cứu sau: 

1. Nghiên cứu lý thuyết khả năng ức chế một số loại nấm gây bệnh trên cây 

trồng của các phức chứa bạc và đồng bằng phƣơng pháp docking phân tử từ đó định 

hƣớng nghiên cứu tổng hợp các vật liệu có hoạt tính kháng nấm. 

2. Tổng hợp các vật liệu có khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh và kích 

thích tăng trƣởng cây trồng để ứng dụng trong nông nghiệp. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Với các mục tiêu nghiên cứu nhƣ trên, luận án đƣợc tiến hành với các nội 

dung nghiên cứu sau: 

1. Nghiên cứu lý thuyết khả năng ức chế của các phức bạc đơn nhân bạc- 

tetrylene và phức bạc đa nhân bis-bạc-tetrylene, gồm Ag-E và bis-Ag-E với 

E là C và Si đối với protein 4G9M của nấm Rhizoctonia solani và protein 

6JBR của nấm Magnaporthe oryzae gây bệnh khô vằn và đạo ôn trên cây 

lúa, đồng thời nghiên cứu khả năng ức chế của các phức COS-Cu, COS-Ag, 

Ag-COS-Cu đối với protein 6KD3 của nấm Phytophthora capsici  và protein 

1JFA của nấm Fusarium sporotrichioides gây bệnh chết nhanh và chết chậm 

trên cây tiêu. 

2. Điều chế chitosan oligosaccharide, đánh giá khả năng ứng dụng kích thích 

nảy mầm hạt đậu nành, đồng thời ứng dụng COS làm chất mang để phân tán và giải 

phóng chậm các hạt nano đồng và bạc, làm tăng hiệu quả hoạt động kháng vi sinh 

vật của chúng. 

3. Tổng hợp vật liệu nano silica và ứng dụng làm chất mang để phân tán các 

vật liệu nano kim loại nhƣ đồng, bạc,... hỗ trợ nâng cao khả năng kháng nấm của 
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các vật liệu nano, đồng thời đáp ứng nhu cầu thiết yếu của một số cây trồng trong 

quá trình sinh trƣởng và phát triển. 

4. Tổng hợp một số vật liệu nano đồng, nano bạc và nano đa chức năng chứa 

các thành phần nhƣ nano đồng, nano bạc, nano silica trên nền chất mang là polymer 

COS, đồng thời đánh giá khả năng ứng dụng của các vật liệu nano trong ức chế một 

số nấm gây bệnh khô vằn và đạo ôn trên cây lúa; bệnh chết nhanh trên cây tiêu đồng 

thời đánh giá khả năng kích thích tăng trƣởng cây lúa. 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phƣơng pháp tổng hợp vật liệu 

2.3.1.1. Điều chế chitosan oligosaccharide  

COS đƣợc điều chế theo quy trình ở Hình 2.1 nhƣ sau: 30 g chitosan đƣợc 

hòa tan trong 800 mL dung dịch lactic acid 1,5%, sau đó thêm đồng thời một lƣợng 

Hydrogen peroxide (H2O2) 30% cùng với nƣớc để tạo thành 1000 mL dung dịch 

chứa 3% chitosan and 1% H2O2 [74]. Dung dịch chitosan/H2O2 nói trên đƣợc giữ ở 

nhiệt độ phòng để tiến hành quá trình cắt mạch chitosan. Sau những khoảng thời 

gian phản ứng nhất định, lấy 20 mL dung dịch phản ứng, điều chỉnh pH = 8 bằng 

dung dịch NH3 rồi tiến hành kết tủa COS bằng ethanol (C2H5OH). COS sau khi 

đƣợc rửa nhiều lần bằng ethanol đƣợc đem ly tâm và sấy ở 40 C thu đƣợc bột 

COS. Sản phẩm COS đƣợc đem phân tích sắc ký gel thẩm thấu (GPC) và đo phổ 

hồng ngoại (FT-IR). 
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Hình 2.1. Sơ đồ quy trình điều chế chitosan oligosaccharide 

2.3.1.2. Tổng hợp vật liệu nano silica vô định hình từ vỏ trấu 

Nano silica đƣợc tổng hợp bằng cách tách trực tiếp từ vỏ trấu theo quy trình 

ở Hình 2.2. Vỏ trấu đƣợc đốt sơ bộ thu đƣợc tro trấu. Đem tro trấu này nung ở 550 

C trong 3 giờ thu đƣợc chất rắn màu trắng. Ngâm chất rắn này vào dung dịch acid 

clohidric (HCl 3 M) trong 30 phút để loại hết oxit kim loại. Rửa sạch kết tủa nhiều 

lần bằng nƣớc cất sau đó lọc sấy khô và cuối cùng đem nghiền bi để thu đƣợc nano 

silica. 
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Hình 2.2. Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu nano silica 

2.3.1.3. Tổng hợp vật liệu nano đồng (CuNPs) 

Vật liệu nano đồng đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp khử hóa học theo quy 

trình trên Hình 2.3. Cân 0,3 g alginate cho vào bình tam giác chứa 50 mL nƣớc cất. 

Thêm 1,5 mL dung dịch NH3 5% vào dung dịch trên. Hỗn hợp đƣợc khuấy để tạo 

dung dịch đồng nhất. Thêm 1,2 mL dung dịch CuSO4 50 mM vào dung dịch 

alginate. Lúc này hỗn hợp dung dịch có màu xanh da trời do sự tạo thành phức 

[Cu(NH3)4]
2+

. pH của dung dịch phản ứng đƣợc điều chỉnh bằng dung dịch NaOH 1 

M hoặc HCl 1 M. Gia nhiệt hỗn hợp đến nhiệt độ phản ứng, sau đó nhỏ từ từ dung 

dịch N2H4 vào bình tam giác [187]. Sau những khoảng thời gian phản ứng nhất 

định, lấy mẫu để đo quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis. Sau khi phản ứng kết thúc, 

tiến hành kết tủa bằng ethanol, rửa kết tủa bằng nƣớc và ethanol rồi đem ly tâm. Kết 

tủa đƣợc sấy đông khô thu đƣợc vật liệu CuNPs dạng rắn. 
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Hình 2.3. Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu CuNPs 

2.3.1.4. Tổng hợp vật liệu nano đồng trên nền silica (Cu-silicaNPs) 

Vật liệu Cu-silicaNPs đƣợc tổng hợp theo quy trình trên Hình 2.4 với các 

thông số tối ƣu đã chọn đƣợc trong quy trình tổng hợp vật liệu CuNPs. Cân 0,5 g 

silica cho vào bình tam giác chứa 50 mL nƣớc cất. Hỗn hợp đƣợc khuấy trên máy 

khuấy từ gia nhiệt. Thêm 1,5 mL dung dịch NH3 5% vào dung dịch trên. Sau đó 

cho thêm 1,2 mL dung dịch CuSO4 50 mM. Cho thêm 50 ml dung dịch CMC 0,6%. 

pH của dung dịch phản ứng đƣợc điều chỉnh bằng dung dịch NaOH 1 M hoặc HCl 

1 M. Gia nhiệt hỗn hợp đến 100 C, sau đó nhỏ từ từ dung dịch N2H4 để thực hiện 

phản ứng [187]. Sau 5 phút, hỗn hợp phản ứng có màu đỏ đặc trƣng của nano đồng. 

Ly tâm, rửa kết tủa bằng nƣớc và ethanol, sấy đông khô hoặc chân không thu đƣợc 

sản phẩm Cu-silicaNPs. 
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Hình 2.4. Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu Cu-silicaNPs 

2.3.1.5. Tổng hợp vật liệu nano bạc (AgNPs)  

Trên Hình 2.5 là sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu AgNPs. Cân 0,15 g 

alginate cho vào bình tam giác chứa 50 mL nƣớc cất. Hỗn hợp đƣợc khuấy cho tới 

đồng nhất trên máy khuấy từ gia nhiệt. Sau đó, thêm dung dịch 1 mL AgNO3 50 

mM vào dung dịch alginate để tạo hỗn hợp. Gia nhiệt và khuấy từ mạnh hỗn hợp 

đến nhiệt độ phản ứng, nhỏ từ từ 0,5 mL dung dịch sodium citrate để thực hiện phản 

ứng [209]. Khi phản ứng kết thúc, nhận biết sự tạo thành dung dịch keo nano bạc 

thu đƣợc có màu nâu đặc trƣng đƣợc kiểm chứng bằng quang phổ hấp thụ phân tử 

UV-Vis và giản đồ nhiễu xạ XRD. 
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Hình 2.5. Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu AgNPs 

2.3.1.6. Tổng hợp vật liệu nano bạc trên nền silica (Ag-silicaNPs) 

Tƣơng tự nhƣ quy trình tổng hợp vật liệu Cu-silicaNPs, vật liệu Ag-

silicaNPs đƣợc tổng hợp theo quy trình trên Hình 2.6 với các thông số tối ƣu đã 

chọn đƣợc trong quy trình tổng hợp vật liệu AgNPs. Cân 0,5 g silica cho vào bình 

tam giác chứa 50 mL nƣớc cất. Hỗn hợp đƣợc khuấy trên máy khuấy từ gia nhiệt. 

Thêm 1 mL dung dịch AgNO3 50 mM vào hỗn hợp trên. Gia nhiệt đến 90 C, nhỏ 

từ từ 0,5 mL dung dịch sodium citrate để thực hiện phản ứng. Sau 75 phút phản 

ứng, ly tâm, rửa kết tủa bằng nƣớc và ethanol, sấy đông khô hoặc chân không thu 

đƣợc sản phẩm Ag-silicaNPs. 
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Hình 2.6. Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu Ag-silicaNPs 

2.3.1.7. Tổng hợp vật liệu nano Cu-Ag (Cu-AgNPs)  

Vật liệu nano Cu-Ag đƣợc tổng hợp theo sơ đồ quy trình trên Hình 2.7. Cho 

hỗn hợp gồm 2,4 mL dung dịch CuSO4 50mM và 1,2 mL dung dịch AgNO3 5 mM 

vào cốc chứa 50 mL nƣớc cất. Sau đó 2 mL dung dịch NH3 5% đƣợc thêm vào. 

Thêm tiếp 50 mL dung dịch alginate 1,2% vào cốc. Hỗn hợp đƣợc khuấy cho tới 

đồng nhất trên máy khuấy từ gia nhiệt. pH của dung dịch phản ứng đƣợc điều chỉnh 

bằng dung dịch NaOH 1M và HCl 1M. Gia nhiệt hỗn hợp đến nhiệt độ phản ứng, 

sau đó nhỏ từ từ dung dịch N2H4 để thực hiện phản ứng khử [187]. Phƣơng pháp thu 

hồi sản phẩm đƣợc thực hiện tƣơng tự nhƣ thu hồi CuNPs đã trình bày ở trên. 
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Hình 2.7. Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu Cu-Ag NPs 

2.3.1.8. Tổng hợp nano đa chức năng trên nền chitosan oligosaccharide 

(MFNPs/COS) 

Vật liệu nano đa chức năng trên nền COS đƣợc điều chế theo quy trình trên 

Hình 2.8. Các thông số tối ƣu từ quy trình tổng hợp vật liệu Cu-AgNPs đƣợc áp 

dụng để tổng hợp vật liệu Cu-AgNPs/silica. Sau đó đƣa vật liệu Cu-AgNPs/silica 

lên nền COS. Cân 0,5 g silica cho vào bình tam giác chứa 50 mL nƣớc cất. Hỗn 

hợp đƣợc khuấy trên máy khuấy từ gia nhiệt. Thêm 1,5 mL dung dịch NH3 5% vào 

dung dịch trên. Sau đó cho thêm vào 2,4 mL dung dịch CuSO4 50mM và 1,2 mL 

dung dịch AgNO3 5 mM. Gia nhiệt hỗn hợp đến 100 C, sau đó nhỏ từ từ 2 mL 

dung dịch N2H4 để thực hiện phản ứng [187]. Sau 5 phút, thêm vào 50 mL dung 

dịch COS 3%, khuấy đều dung dịch 30 phút. Kết tủa dung dịch bằng C2H5OH. Ly 

tâm, rửa kết tủa bằng nƣớc và ethanol, sấy đông khô hoặc chân không thu đƣợc sản 

phẩm MFNPs/COS. 
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Hình 2.8. Sơ đồ quy trình tổng hợp vật liệu nano đa chức năng trên nền COS 

2.3.2. Các phƣơng pháp đặc trƣng vật liệu 

2.3.2.1. Phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis  

Phổ UV-Vis là loại phổ electron, ứng với mỗi electron chuyển mức năng 

lƣợng thu đƣợc một vân phổ rộng, là một phƣơng pháp định lƣợng xác định nồng 

độ của các chất thông qua độ hấp thụ ánh sáng của dung dịch [1]. 

Phổ UV-Vis các mẫu nghiên cứu trong luận án đƣợc đo trên máy Jasco V-550 

(Nhật Bản) để xác định sự hình thành và độ ổn định của các hạt nano kim loại trong 

dung dịch. Mẫu đƣợc đo tại Khoa Hóa, trƣờng Đại học Khoa học, Đại học Huế. 
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2.3.2.2. Nhiễu xạ tia X (XRD)  

Phƣơng pháp ghi giản đồ nhiễu xạ tia X thƣờng đƣợc sử dụng để xác định 

thành phần pha của mẫu [3].  

 Các mẫu vật liệu trong luận án đƣợc ghi phổ trên máy trên máy nhiễu xạ tia 

X Advance Bruker D8 X-ray diffractometer (Đức), sử dụng nguồn bức xạ CuKα với 

bƣớc sóng λ = 1,5406 Å, công suất 40 kV, góc quét 2θ thay đổi từ 0,5° đến 80°. 

Mẫu vật liệu đƣợc nghiền bột mịn (kích thƣớc hạt < 0,01 mm). Ép phẳng mẫu lên 

khay giữ mẫu rồi gắn khay giữ lên bệ mẫu và ghi giản đồ. Mẫu đƣợc đo tại trƣờng 

Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. 

2.3.2.3. Hiển vi điện tử quét (SEM) 

Phƣơng pháp phân tích hiển vi điện tử quét cho biết hình dạng bên ngoài và 

kích thƣớc hạt của nano [3]. 

Ảnh SEM các mẫu nghiên cứu trong luận án đƣợc ghi trên máy JEOL JSM -

6490LV. Mẫu đƣợc cắt thành từng miếng nhỏ (khoảng vài milimet), sau đó phun 

phủ lên bề mặt Pt hoặc Au hoặc Au-Pd với độ dày khoảng 5-8 nm. Tiến hành quan 

sát ở vị trí mặt cắt và vị trí bề mặt của vật liệu ở các độ phân giải khác nhau. Mẫu 

đƣợc đo tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam. 

2.3.2.4. Hiển vi điện tử truyền qua (TEM)  

Ảnh TEM cho biết đƣợc hình thái và kích thƣớc của hạt nano [3]. 

Trong nghiên cứu này, ảnh TEM của các mẫu vật liệu đƣợc ghi trên máy 

JEOL JEM-1400 và JEM-2100F (Nhật Bản) đƣợc đặt tại Viện Vệ sinh Dịch tế 

Trung ƣơng. Mẫu đƣợc trải lên copper grid chuyên dụng cho TEM, sau đó đƣợc cho 

vào máy tiến hành chụp ở điện thế 100 kV. 
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2.3.2.5. Hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao (HRTEM) 

Ảnh HRTEM cho phép quan sát ảnh vi cấu trúc của vật rắn với độ phân giải 

rất cao, quan sát đƣợc sự tƣơng phản của các lớp nguyên tử trong vật rắn có cấu trúc 

tinh thể.  

Trong luận án này, ảnh HRTEM của các mẫu vật liệu đƣợc ghi trên máy JEOL 

JEM 2100 (Nhật Bản) đƣợc đặt tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam. 

2.3.2.6. Phổ hồng ngoại (FT-IR) 

Phổ hồng ngoại giúp nhận biết các chất, xác định cấu trúc phân tử và định 

lƣợng các chất. 

Các mẫu vật liệu nghiên cứu đƣợc đo phổ IR trên máy IR-Prestige-21 

spectrometer (Shimadzu, Nhật Bản) đƣợc đặt tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học 

Huế. Mẫu đƣợc nghiền bột mịn và trộn với KBr (rắn) rồi tiến hành đo cƣờng độ hấp 

thụ bức xạ hồng ngoại trong vùng có bƣớc sóng từ 400 - 4000 cm
-1

 

2.3.2.7. Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX) 

Phổ EDX cho biết thành phần hóa học của vật rắn [2]. 

Phổ EDX của các mẫu nghiên cứu trong luận án đƣợc thực hiện trên máy 

Jeol JSM-6490LV đƣợc đặt tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam. Mẫu đƣợc cắt thành từng miếng nhỏ (khoảng vài milimet), 

sau đó phun phủ lên bề mặt Pt hoặc Au hoặc Au-Pd với độ dày khoảng 5-8 nm. 

Tiến hành phân tích thành phần trên bề mặt mẫu. 

2.3.2.8. Sắc ký gel thẩm thấu (GPC) 

Khối lƣợng phân tử trung bình khối (Mw) và khối lƣợng phân tử trung bình 

số (Mn) và của chitosan và COS đƣợc đo trên máy GPC LC-20AD của hãng 

Shimadzu, Nhật Bản với detector RID-20A và cột SB-803 HQ của hãng Shodex, 

Nhật Bản. Chất chuẩn Pullulan (Mw 780–105 g/mol) đƣợc mua từ Phòng thí 

nghiệm Polymer, Ấn Độ đã đƣợc sử dụng để hiệu chuẩn cột. Chất rửa giải là hỗn 
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hợp dung dịch 0,25 M CH3COOH/0,25 M CH3COONa, tốc độ dòng là 0,5 mL/phút 

ở nhiệt độ 40 ºC [97]. Mẫu đƣợc đo tại Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công 

nghệ Bức xạ Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.3.2.9. Phân tích nhiệt trọng lượng (TGA)  

Phƣơng pháp phân tích nhiệt trọng lƣợng là phƣơng pháp phân tích nhiệt dựa 

trên nguyên lý kiểm soát quá trình thay đổi khối lƣợng của vật liệu khi gia nhiệt 

theo một chu  trình nhiệt độ  xác định và trong một môi trƣờng khí xác định (không 

khí, N2, O2, He...) [2].  

Trong nghiên cứu này, các mẫu vật liệu đƣợc tiến hành đo  TGA  trên thiết bị 

Labsys TG/DSC-SETARAM thermogravimetric analyser. Chƣơng trình chạy máy 

nhƣ sau: khoảng 5 - 10 mg mẫu đƣợc gia nhiệt trong không khí với tốc độ  gia nhiệt 

20 ºC/phút, từ nhiệt độ phòng đến 900 ºC. Mẫu đƣợc đo tại trƣờng Đại học Sƣ 

Phạm Hà Nội. 

2.3.2.10. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton (
1
H NMR ) 

Phổ cộng hƣởng từ hạt nhân proton là phƣơng pháp quang phổ đƣợc sử dụng 

để xác định loại và số lƣợng nguyên tử hydro có trong phân tử. Trong kỹ thuật này, 

mẫu (phân tử / hợp chất) đƣợc hòa tan trong dung môi thích hợp và đƣợc đặt bên 

trong máy quang phổ NMR. Sau đó, thiết bị sẽ đƣa ra phổ cho thấy một số cực đại 

của các proton có trong mẫu và trong dung môi. Mẫu đƣợc đo tại Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.3.3. Phƣơng pháp thử nghiệm khả năng kích thích quá trình nảy mầm hạt 

đậu nành của COS 

Giống hạt đậu nành (Glycine max L.) HL 07–15 do Viện Khoa học Kỹ thuật 

Nông nghiệp Miền Nam Việt Nam cung cấp. Hạt đậu nành đƣợc khử trùng bề mặt 

bằng dung dịch 0,5% sodium hypochlorite trong 3 phút, rửa ba lần bằng nƣớc cất và 

sấy khô 30 phút trong không khí. Sau đó, hạt đậu nành (1200 hạt cho ba thí nghiệm) 

đƣợc ngâm trong dung dịch COS (4500 g/mol) có nồng độ lần lƣợt là 50, 100 và 

200 mg/L trong 3 giờ. 400 hạt đậu nành ngâm trong nƣớc cất để làm đối chứng. 
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Theo các quy tắc để kiểm tra hạt giống của Hiệp hội Kiểm nghiệm Hạt giống Quốc 

tế (ASTA, 2015), 100 hạt giống từ mỗi nhóm đã đƣợc sắp xếp trên một khay nhựa 

phủ đầy cát ƣớt và mỗi thí nghiệm đƣợc lặp lại bốn lần. Tất cả các khay nhựa đƣợc 

ủ tại điều kiện môi trƣờng (28 ± 2 °C, độ ẩm không khí 80–85%). Năng lƣợng nảy 

mầm (GE) và tỷ lệ nảy mầm (GP) của hạt đậu nành đƣợc đánh giá lần lƣợt vào ngày 

thứ 3 và ngày thứ 7. Các công thức tính toán nhƣ sau [205]:  

GE = 100 x C/E 

GP = 100 x D/E 

trong đó C là số hạt nảy mầm vào ngày thứ 3, D là số hạt nảy mầm vào ngày thứ 7, 

và E là tổng số hạt điều tra.  

Tất cả dữ liệu đƣợc biểu thị dƣới dạng ± sai số trung bình chuẩn và đƣợc 

phân tích thống kê bằng phần mềm JMP Statistical Discovery v10.0 (SAS Institute 

Inc., USA). ANOVA một nhân tố đƣợc thực hiện cho mỗi thí nghiệm bao gồm bốn 

lần lặp lại. Các thông số đƣợc so sánh bằng cách sử dụng sai biệt nhỏ nhất có ý 

nghĩa (LSD) ở mức ý nghĩa α = 0,05 (P ≤ 0,05). 

2.3.4. Phƣơng pháp đánh giá khả năng kháng nấm  

2.3.4.1. Đánh giá khả năng kháng nấm bằng phương pháp mô phỏng docking 

phân tử (molecular docking simulation) 

Docking phân tử có vai trò quan trọng trong việc dự đoán ái lực và hoạt tính 

của các dƣợc chất đối với phân tử protein, từ đó có thể dự đoán đƣợc khả năng hoạt 

hóa cũng nhƣ ức chế của các dƣợc chất này trên một protein chức năng. Bên cạnh 

đó mô hình này cũng giúp dự đoán đƣợc vùng hoạt tính/hoạt động của protein, vị trí 

và cấu hình thuận lợi của cơ chất khi thể hiện tƣơng tác với phân tử protein. Chính 

vì những lý do trên docking phân tử đã và đang trở thành một trong những phƣơng 

pháp đƣợc sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong việc thiết kế thuốc nhằm giảm 

thiểu chi phí thực nghiệm. Ngoài ra, phƣơng pháp docking cũng giúp hiểu biết sâu 

hơn về các quy trình sinh hóa cơ bản giữa phân tử dƣợc chất và phân tử protein. 
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Trong luận án này, chúng tôi sử dụng mô hình docking để dự đoán các dạng 

năng lƣợng và tƣơng tác giữa hệ chất nghiên cứu (ligand) với 2 protein: 4G9M 

[192] của nấm R. solani gây bệnh khô vằn và 6JBR [159] của nấm M. oryzae gây 

bệnh đạo ôn trên cây lúa; từ đó đánh giá khả năng ức chế các nấm gây bệnh cây lúa 

của các cấu trúc phân tử nghiên cứu. Kết quả docking tìm ra các dẫn chất tiềm năng 

từ các hệ chất đã chọn. Quy trình tiến hành mô hình docking mô tả phân tử gồm 5 

bƣớc [177]: 

1. Lựa chọn và chuẩn bị cấu trúc mục tiêu tác động 

- Lựa chọn protein.  

- Xác định vị trí gắn kết: Vùng tác động của protein đƣợc xác định dựa trên 

vị trí ligand (bán kính 4,5 Å) và sự hiện diện các amino acid quan trọng. Các phân 

tử nƣớc đƣợc loại bỏ và cấu dạng các amino acid đƣợc kiểm tra trƣớc khi tái lập 

vùng tác động của enzyme. 

2. Chuẩn bị cấu trúc phân tử hợp chất (ligand) 

- Xây dựng cấu trúc 3D: Cấu trúc hóa học 2D (cấu trúc phẳng) của các phân 

tử hợp chất đƣợc vẽ chuyển đổi tự động sang cấu trúc hóa học 3D (cấu trúc không 

gian ba chiều) bằng phần mềm ChemBioOffice 2018. 

- Tối thiểu hóa năng lƣợng: Cấu trúc phân tử 3D của các hợp chất sau đó 

đƣợc tối thiểu hóa năng lƣợng bằng phần mềm SYBYL-X 1.1 với mục đích sửa 

chữa các giá trị không phù hợp về độ dài liên kết, góc liên kết, góc xoắn và một số 

tƣơng tác không liên kết bất thƣờng do các nguyên tử ở các phần khác nhau của 

phân tử chiếm cùng một khoảng trống không gian. Chƣơng trình tối thiểu hóa năng 

lƣợng sử dụng phƣơng pháp Conj Grad (gradient liên hợp), lựa chọn điểm dừng là 

thay đổi năng lƣợng nhỏ hơn 0,001 kcal.mol
-1
, điện tích từng phần Gasteiger – 

Huckel, số bƣớc lặp lại tối đa 10.000 bƣớc. Phƣơng pháp này tích lũy thông tin về 

hàm năng lƣợng từ một bƣớc lặp lại cho đến bƣớc kế tiếp, thích hợp với phân tử 

kích thƣớc nhỏ. Tiếp tục tiến hành động lực học phân tử để thu đƣợc cấu dạng năng 
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lƣợng tối thiểu toàn phần (năng lƣợng thấp nhất). Phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong 

quá trình này là động lực học phân tử với nguyên tắc gia nhiệt mô phỏng (Simulated 

Annealing) trong phần mềm Sybyl-X 1.1. Cấu trúc phân tử đƣợc gia nhiệt ở nhiệt 

độ cao (700 K) trong một thời gian nhất định (1000 pico giây) để phân tử tái sắp 

xếp lại trạng thái hiện tại của nó, sau đó đƣợc làm lạnh đến 200 K trong một khoảng 

thời gian khác (1000 pico giây) về trạng thái ổn định để đƣa ra cấu dạng cuối cùng. 

Chƣơng trình tự động lặp lại 5 lần để tìm ra nhiều cấu dạng khác nhau cần thiết, sau 

đó tối thiểu hóa năng lƣợng lại một lần nữa để xác định năng lƣợng không gian 

(steric). Bằng cách này, các cấu dạng với sự khác biệt về năng lƣợng đƣợc tìm ra và 

bền hơn cấu dạng ban đầu. 

3. Mô phỏng lắp ghép lại (Re-docking) 

Docking lại cấu trúc ligand đồng kết tinh trong protein: việc docking lại phân 

tử ligand đồng kết tinh trong cấu trúc tinh thể phối tử nhằm mục đích đánh giá tính 

phù hợp của các thông số docking. Quá trình này đƣợc tiến hành với 3 cấu dạng 

ligand nhƣ sau: 

(1)- Tách ligand từ phức chất hợp đồng kết tinh trong protein. 

(2)- Tách ligand từ phức hợp đồng kết tinh và chuẩn bị lại trong phần mềm Sybyl-X 

1.1. 

(3)- Chuẩn bị phân tử ligand hoàn toàn mới (vẽ cấu trúc, tối thiểu hóa năng lượng, 

động lực học phân tử). 

Đánh giá giá trị RMSD (Root-mean-square deviation) (thông số cho biết 

mức độ sai lệch của các cấu dạng ligand trên sau docking so với cấu dạng có sẵn 

trong cấu trúc tinh thể) và so sánh các tƣơng tác ligand có trong cấu trúc tinh thể và 

tƣơng tác tạo ra sau khi docking. Kết quả docking thực sự đáng tin cậy khi giá trị 

RMSD < 1,5 Å và các tƣơng tác giữa các ligand với enzyme ban đầu khác nhau 

không đáng kể. 
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4. Docking phân tử vào mục tiêu tác động 

- Docking ligand trong cơ sở dữ liệu đã chuẩn bị: Tiến hành quy trình 

docking bằng phần mềm MOE 2015.10 với các tùy chọn: phƣơng pháp đặt các 

mảnh ligand vào túi gắn kết là phép tam giác phân (triangle matching); số kết quả 

tối đa cho mỗi bƣớc lặp là 1000, số kết quả tối đa cho mỗi sự phân mảnh ligand là 

200, giữ lại 5 cấu dạng tốt nhất của mỗi phân tử hợp chất trong phức hợp gắn kết, 

để tiếp tục phân tích tƣơng tác. Cấu dạng tốt nhất là cấu dạng có điểm số docking 

thấp nhất (Score – kcal.mol
-1
). Điểm số này là tổng năng lƣợng tiêu thụ cho sự hình 

thành các tƣơng tác gắn kết giữa phân tử hợp chất với mục tiêu tác động. 

5. Phân tích kết quả docking 

- Đánh giá điểm số docking: Phân tích tƣơng tác giữa phân tử hợp chất với 

mục tiêu tác động và biểu diễn tƣơng tác trên mặt phẳng 2D, 3D bằng phần mềm 

MOE 2015.10 (các liên kết hydrogen, tƣơng tác -, tƣơng tác ion, tƣơng tác 

cation-). Các tƣơng tác bề mặt Van der Waals đƣợc phát hiện bởi sự tiếp xúc các 

bề mặt thân trƣớc, kỵ nƣớc giữa phân tử hợp chất và  điểm docking. 

- Đánh giá tƣơng tác ligand-protein. 

2.3.4.2. Đánh giá khả năng kháng nấm của vật liệu nano bằng thực nghiệm 

A. Khả năng kháng nấm trong điều kiện in vitro 

Môi trƣờng Potato Dextro Agar (PDA) có bổ sung các dung dịch nano với 

các nồng độ 50, 70 và 100 ppm (tính theo nồng độ tiền chất Cu
2+

 và Ag
+
 ban đầu). 

Các khoanh nấm 7 ngày tuổi có đƣờng kính 6 mm đƣợc cấy vào trung tâm đĩa Petri 

(Ø = 9 cm) chứa môi trƣờng, nuôi cấy ở 28 °C. Theo dõi đƣờng kính tản nấm 

Magnaporthe oryzae, Rhizoctonia solani và Phytophthora capsici ở các thời điểm 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày sau khi nuôi cấy [54]. Mỗi công thức đƣợc bố trí nhắc lại 5 

lần. Khả năng kháng nấm của các vật liệu nano đƣợc xác định nhƣ sau: 

    ( )  
(   )

 
     (2.1) 
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trong đó HLUC là hiệu lực ức chế; D (mm) là đƣờng kính khuẩn lạc nấm trên môi 

trƣờng PDA không bổ sung vật liệu nano (đối chứng); d là đƣờng kính khuẩn lạc 

nấm trên môi trƣờng PDA có bổ sung vật liệu nano với các nồng độ khác nhau. 

B. Khả năng kháng nấm, kích thích sinh trưởng, phát triển cây lúa của vật liệu nano 

ở điều kiện nhà lưới 

I. Khả năng kháng nấm 

 Thí nghiệm đƣợc bố trí tại ruộng thí nghiệm lúa của Viện nghiên cứu và 

phát triển nông nghiệp của Trƣờng Đại học Nông Lâm Huế, trên giống lúa TH5. 

Khả năng kháng nấm của các vật liệu nano ở điều kiện nhà lƣới đƣợc đánh giá qua 

các thông số tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh. Sau khi lây nhiễm bệnh đạo ôn, khô vằn 

đƣợc 7 và 14 ngày, mỗi công thức thí nghiệm điều tra tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh 3 lần 

nhắc lại, mỗi lần nhắc lại điều tra 5 cây. 

+ Tỷ lệ bệnh (TLB): đƣợc tính theo công thức: 

   ( )  
    á (    ô          )       

         á (    ô          )đ       
       (2.2) 

+ Chỉ số bệnh (CSB): đƣợc tính theo công thức: 

   ( )  
                  

     
       (2.3) 

trong đó: n1…n9: số lá, dảnh, bông tƣơng ứng ở mỗi cấp; N: tổng số lá, dảnh, bông 

điều tra; K: là cấp bệnh cao nhất trong phân cấp.  

  Phân cấp bệnh đạo ôn: theo quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về phƣơng pháp 

điều tra phát hiện dịch hại cây trồng năm 2010, bệnh trên lá đƣợc phân theo 

thang nhƣ sau: cấp 1, cấp 3, cấp 5, cấp 7, cấp 9. 

- Cấp 1: < 1% diện tích lá bị hại 

- Cấp 3: 1 đến 5% diện tích lá bị hại 

- Cấp 5: > 5 đến 25% diện tích lá bị hại 

- Cấp 7: > 25 đến 50% diện tích lá bị hại 
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- Cấp 9: > 50% diện tích lá bị hại. 

 Phân cấp bệnh khô vằn: mỗi công thức điều tra trên 5 cây, phân cấp dảnh bị 

bệnh theo thang nhƣ sau: 

- Cấp 1: < 1/4 diện tích bẹ lá bị bệnh; 

- Cấp 3: Từ 1/4 đến 1/2 diện tích bẹ lá bị bệnh; 

- Cấp 5: Từ 1/4 đến 1/2 diện tích bẹ lá, cộng lá thứ 3, 4 bị bệnh nhẹ; 

- Cấp 7: > 1/2 đến 3/4 diện tích bẹ lá và lá phía trên bị bệnh; 

- Cấp 9: Vết bệnh leo tới đỉnh cây lúa, các lá nhiễm nặng, một số cây 

chết. 

II. Khả năng kích thích sinh trƣởng, phát triển cây lúa 

 Khả năng kích thích sinh trƣởng phát triển cây lúa của các vật liệu nano đƣợc 

đánh giá qua các chỉ tiêu sau: 

1.  Chiều cao cây: đƣợc tính từ mặt đất đến đỉnh lá dài nhất (giai đoạn đẻ nhánh) 

hoặc đến đỉnh bông vào các giai đoạn chín sữa, vào chắc, chín. 

2. Khả năng đẻ nhánh: liên quan đến số nhánh điều tra, số nhánh hữu hiệu, số 

bông/m
2
, đây cũng là một trong những điều kiện quyết định đến năng suất của 

giống. Cây lúa càng nhiều nhánh, tỉ lệ nhánh hữu hiệu cao thì cho năng suất càng 

cao.  

 Số nhánh hữu hiệu là những nhánh có mang bông lúa. 

 Tỷ lệ nhánh hữu hiệu là phần trăm của nhánh hữu hiệu so với tổng số 

nhánh điều tra.  

 Tỷ lệ nhánh hữu hiệu (%) = 
                 

                      
 x 100       (2.4) 

3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lúa 

a. Số bông/m
2
: 

Số bông/m
2
 là yếu tố quyết định đến 74% năng suất, số bông/m

2
 đƣợc quyết 

định bởi số nhánh hữu hiệu nên đẻ nhánh là thời kỳ ảnh hƣởng nhiều nhất đến việc 

hình thành số bông.  

b. Số hạt chắc/bông: 
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Hạt chắc/bông là chỉ tiêu quan trọng ảnh hƣởng lớn đến năng suất của giống 

lúa.  

c. Năng suất 

Năng suất lúa phản ánh đầy đủ nhất quá trình sinh trƣởng và phát triển của 

một giống lúa. Năng suất lúa đƣợc tạo thành từ các yếu tố cấu thành năng suất bao 

gồm số bông/m
2
, tổng số hạt/bông, số hạt chắc/bông và khối lƣợng 1000 hạt.  

- Năng suất lý thuyết (tạ/ha):  

 Trên mỗi ô thí nghiệm gặt ngẫu nhiên 5 điểm, mỗi điểm có diện tích (40 

cm x 50 cm). 

 • Đếm tổng số bông có trên 5 điểm đó. 

 • Chọn ngẫu nhiên 10 bông, tách toàn bộ hạt ra khỏi bông, xác định số hạt 

chắc và hạt lép trên mỗi bông. 

 • Phơi khô, xác định khối lƣợng 1000 hạt chắc. 

 • Năng suất lý thuyết (NSLT) đƣợc xác định theo công thức: 

NSLT (tạ/ha) = 
                                         

              (2.5) 

trong đó: P1000 hạt là khối lƣợng của 1000 hạt, đơn vị gam. 

- Năng suất thực tế (tạ/ha):  Cân khối lƣợng thực thu sau khi phơi khô, quạt 

sạch đem cân lấy khối lƣợng, đơn vị g/m
2
, quy ra năng suất tạ/ha. 

4. Đánh giá mức độ độc của chế phẩm nano đến cây lúa 

Theo quy chuẩn khảo nghiệm thuốc trừ bệnh của Bộ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, phân chia bảng phân cấp mức độ độc của thuốc khảo nghiệm và 

triệu chứng gây hại hay kích thích đối với cây trồng nhƣ sau:  

- Cấp 1: không gây hại hay kích thích  

- Cấp 2: có triệu chứng nhẹ, khó nhận biết 

- Cấp 3: có triệu chứng nhẹ nhƣng dễ nhận biết.  

- Cấp 4:  có triệu chứng mạnh hơn nhƣng chƣa ảnh hƣởng đến năng suất.  
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- Cấp 5: có triệu chứng rõ rệt bắt đầu ảnh hƣởng đến năng suất  

- Cấp 6, 7, 8, 9: triệu chứng biểu hiện tăng dần và nặng hơn ảnh hƣởng đến 

năng suất cũng rõ hơn. 

Mỗi công thức thí nghiệm ứng với mỗi loại vật liệu nano khác nhau đƣợc 

thực hiện với ba nồng độ 50, 70, 100 ppm. Mỗi thí nghiệm đƣợc bố trí nhắc lại năm 

lần. Các số liệu thu thập đƣợc phân tích phƣơng sai một nhân tố và sai khác giữa 

các nghiệm thức đƣợc xử lý bằng phần mềm Microsoft Office Excel 2013 và phần 

mềm Statistic 10.0. Các thông số đƣợc so sánh bằng cách sử dụng sai biệt nhỏ nhất 

có ý nghĩa (LSD) ở mức ý nghĩa α = 0,05 (p ≤ 0,05).
 

2.4. HÓA CHẤT 

Bảng 2.1. Các hóa chất chính sử dụng trong nghiên cứu 

Tên hóa chất Công thức Công ty sản xuất Xuất xứ 

Độ 

tinh 

khiết 

Chitosan   Việt Nam  

Alginate   Canada  

Carboxymethyl 

Cellulose 

  Trung Quốc  

Hydrogen Peroxide H2O2 Merck Đức 30% 

Lactic acid  CH3–CH(OH)–

COOH 

Merck Đức > 

98% 

Ethanol C2H5OH Xilong Scientific Trung Quốc 96º 

Ammonia  NH3 Merck Đức 25% 

Chlorhydric acid  HCl Xilong Scientific Trung Quốc 37% 

Sodium Hydroxide  NaOH Xilong Scientific Trung Quốc PA 

Hydrazine  N2H4.H2O Merck Đức 80% 

Copper sulphate CuSO4.5H2O Merck Đức PA 

Silver nitrate AgNO3 Merck Đức PA 

Potato Dextro Agar  Merck Đức  

PA (Pro Analysis): hóa chất tinh khiết để phân tích. 
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3. Chƣơng 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY 

TRỒNG CỦA CÁC HỆ PHỨC BẰNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG DOCKING 

PHÂN TỬ 

Hoạt tính kháng khuẩn của các hợp chất chứa Ag và Cu bắt nguồn từ khả 

năng giải phóng các ion Ag
+ 

và Cu
2+

. Cơ chế kháng khuẩn của các nano hay ion kim 

loại chủ yếu dựa vào sự khuếch tán các phân tử kích thƣớc nano hay sự giải phóng 

các ion kim loại từ bề mặt hạt nano để ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Nếu so 

sánh về cơ chế kháng khuẩn thì các hệ phức chứa bạc và đồng đều có điểm tƣơng 

đồng. Đó là nguyên tử bạc và đồng hay phân tử chứa bạc và đồng khuếch tán lên 

protein của vi khuẩn, tạo tƣơng tác thông qua các liên kết đặc trƣng.  

3.1.1. Ức chế các nấm gây bệnh khô vằn và đạo ôn trên cây lúa 

Trong luận án này, bƣớc đầu chúng tôi đánh giá khả năng kháng nấm bệnh 

khô vằn và đạo ôn trên cây lúa của các hệ phức AgCl-tetrylene với hai loại thuốc 

bảo vệ thực vật đối chứng là validamycin và tricyclazole làm cơ sở định hƣớng cho 

thực nghiệm trong những nghiên cứu tiếp theo. 

Khả năng ức chế của phức bạc đơn nhân bạc- tetrylene và phức bạc đa nhân 

bis-bạc-tetrylene, gồm Ag-E và bis-Ag-E với E là C và Si lên protein 4G9M (DOI: 

10.2210/pdb4G9M/pdb) của nấm Rhizoctonia solani và protein 6JBR (DOI: 

10.2210/pdb6JBR/pdb) của nấm Magnaporthe oryzae đƣợc nghiên cứu lý thuyết 

bằng cách sử dụng phƣơng pháp mô phỏng docking phân tử. Hai protein này đƣợc 

tham khảo từ Worldwide Protein Data Bank [19]. Hai loại thuốc trừ bệnh thƣơng 
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mại đƣợc chọn làm tham chiếu ức chế là validamycin cho 4G9M và tricyclazole cho 

6JBR. Đây là 2 loại thuốc trừ bệnh hóa học đƣợc sử dụng phổ biến ở Việt Nam để 

trị bệnh khô vằn và đạo ôn ở cây lúa.  
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3.1.1.1. Các cấu trúc của phức AgCl-tetrylene 

Cấu trúc hình học của phức bạc-tetrylene (Ag-E) và phức bis-bạc-tetrylene 

(bis-Ag-E) trong đó E là C và Si đƣợc tối ƣu hóa bằng cách sử dụng lý thuyết hàm 

mật độ với hàm BP86 và bộ hàm cơ sở def2-SVP với sự hỗ trợ của chƣơng trình 

Gaussian09 [39]. Các cấu trúc và thông số tối ƣu của phức Ag-E và bis-Ag-E đƣợc 

trình bày trên Hình 3.1.  

 

Hình 3.1. Cấu trúc tối ƣu của phức Ag-E và bis-Ag-E (E là C và Si) ở mức 

lý thyết BP86/def2-SVP 

 

Hình 3.2. Độ phân cực của phức bạc-tetrylene (Ag-E) và phức bis-bạc-tetrylene (bis-Ag-

E) và so sánh với 2 thuốc đối chứng (validamycin và tricyclazole) 
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Các cấu trúc ổn định của Ag-E và bis-Ag-E đƣợc đánh giá dựa trên tính toán 

độ phân cực (Å
3
) bằng cách sử dụng hệ thống QSARIS với phƣơng pháp Gasteiger-

Marsili [61]. Kết quả đƣợc trình bày trên Hình 3.2. Các giá trị phân cực của Ag-E 

gần nhƣ tƣơng tự nhau (35,7 và 35,8 Å
3
), thấp hơn giá trị tƣơng ứng của 

validamycin (44,6 Å
3
), giá trị phân cực của tricyclazole (20,0 Å

3
) là thấp nhất. Đáng 

chú ý, phức bis-Ag-C, bis-Ag-Si đều thể hiện giá trị độ phân cực lần lƣợt là 71,3, 

71,7 Å
3
, cao hơn đáng kể so với các phức hợp Ag-E và 2 loại thuốc đối chứng. Hình 

3.2 cũng cho thấy rằng phức Ag-E và bis Ag-E có độ phân cực đáng kể, do đó có 

tác dụng ức chế rõ rệt protein hơn hai loại thuốc trừ bệnh. Trong thực tế, protein - 

một trong những thành phần cơ bản của bất kỳ cá thể sống nào-đƣợc tạo nên từ các 

chuỗi amino acid. Tất cả các amino acid đều là các phân tử phân cực vì chúng chứa 

một nhóm amin cơ bản và nhóm carboxyl acid. Các tác động ức chế của phối tử đối 

với một protein sẽ rõ ràng hơn nếu nó có mức độ phân cực đủ lớn. Do đó, độ phân 

cực có giá trị lớn là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng ức chế protein 

4G9M và 6JBR của các phối tử.  

3.1.1.2. Mô phỏng docking phân tử của bạc-tetrylene đơn nhân và đa nhân vào 

protein 4G9M trong nấm gây bệnh khô vằn 

Giá trị năng lƣợng điểm docking (DS) và thông số độ lệch căn bậc hai trung 

bình (RMSD) giữa các hợp chất, bao gồm bốn phức tetrylene và validamycin và 

protein 4G9M của R. solani cũng nhƣ một số loại tƣơng tác nhƣ liên kết hydro, liên 

kết ion, khoảng cách tƣơng tác giữa các amino acid, vị trí liên kết và tƣơng tác van 

der Waals đƣợc trình bày ở Hình 3.3 và Bảng 3.1-3.2. Tƣơng tự, Hình 3.4 và Bảng 

3.3-3.4 trình bày kết quả thu đƣợc đối với bốn phức tetrylene và tricyclazole gắn kết 

với protein 6JBR của nấm M. oryzae. Ngoài ra, Hình 3.5 cung cấp hình ảnh minh 

họa mô phỏng 2D và 3D của kết nối 4G9M-validamycin và 6JBR-tricyclazle. 
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Hình 3.3. Ức chế protein 4G9M của phức bạc-tetrylene Ag-E và phức bis-bạc-tetrylene 

bis-Ag-E Ag-C, Ag-Si: (A). Cấu trúc của protein 4G9M trong nấm gây bệnh khô vằn; (B) 

[Ag-C]-4G9M, (C) [Ag-Si]-4G9M, (D) [bis-Ag-C]-4G9M, (E) [bis-Ag-Si]-4G9M 

Khả năng ức chế của các phối tử lên protein 4G9M của phức và thuốc 

validamycin đƣợc đánh giá thông qua các giá trị độ lệch căn bậc hai trung bình 

(RMSD), năng lƣợng  điểm docking (DS) và các loại tƣơng tác. RMSD luôn nhỏ 

hơn 2 Å và các giá trị DS của bis-Ag-C và bis-Ag-Si tƣơng ứng là −13,7 và −12,7 

kcal.mol
-1
. Trong khi đó, tƣơng tác của phức Ag-C và Ag-Si yếu hơn với giá trị DS 

lần lƣợt là −9,6 và −11,9 kcal.mol
−1
. Trong thực tế, phức bạc-tetrylene có thể tích 

nhỏ hơn, khối lƣợng phân tử và độ phân cực nhỏ hơn, dẫn đến khả năng liên kết 

thấp hơn với amino acid của protein. Giá trị DS của validamycin là −12,3 

kcal.mol
−1
, thấp hơn một ít so với các giá trị tƣơng ứng của bis-Ag-E. Tóm lại, các 

hiệu ứng ức chế trên protein 4G9M của các phức chất giảm theo thứ tự sau: bis-Ag-

C > bis-Ag-Si > validamycin > Ag-C  Ag-Si. 
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Bảng 3.1. Kết quả mô phỏng năng lƣợng điểm docking (DS), thông số độ lệch căn bậc hai 

trung bình (RMSD) và tƣơng tác với amino acid 4G9M của phức Ag-E và bis-Ag-E (với E 

là C và Si) và validamycin 

Phức 
Kí hiệu 

(Phức-protein) 
DS 

(kcal.mol
−1

) 
RMSD 

(Å) 
Tƣơng tác với amino acid 

Ag-C [Ag-C]-4G9M −9,6 0,80 

Asp A105, Arg A107, Glu B102, 

Asp A91, Gly A55, Arg B107, Lys 

B54, Asn A56, Asn B128, Asn 

B130, Gln A57 

Ag-Si [Ag-Si]-4G9M −11,9 1,19 

Asn B129, Gln A57, Gly A55, Lys 

A54, Asn A 56, Arg A107, Arg 

B107, Asp A91. 

bis-Ag-

C 
[bis-Ag-C]-4G9M −13,7 1,14 

Asn A56, Glu B102, Ala A104, 

Asp A105, Thr B132, Leu B108, 

Gln A57, His A106, Gly A53, Arg 

B107 

bis-Ag-

Si 

[bis-Ag-Si]-

4G9M 
−12,7 1,93 

Asp A105, Arg A107, Glu B102, 

Asp A91, Thr B132, Ala B131, Asn 

A56, Gln A57, Gly A53 

Valida

mycin 

Validamycin-

4G9M 
−12,3 1,06 

Gly B55, Gln B57, Ala B104, His 

B106, Arg A107, Leu A108, Asn 

A129, Asn A130 

Bảng 3.2. Các kết quả mô phỏng docking phân tử với các tƣơng tác quan trọng giữa phức 

hợp và protein 4G9M: khoảng cách tƣơng tác giữa các amino acid, vị trí liên kết năng 

lƣợng, liên kết cation –π, tƣơng tác ion và tổng số liên kết hydro 

Phức 

(ligand-protein) 
Phối tử Protein Tƣơng tác 

Độ dài 

(Å) 
Năng lƣợng 

(kcal.mol
−1

) 

Số 

liên 

kết 

H 

Ag-C-4G9M 
Cl O Leu 108 (B) H-donor 3,04 −1,2 

2 
Ag O Asn 129 (B) metal 2,76 −1,3 

Ag-Si-4G9M 

Cl O Glu 102 (A) H-donor 3,69 −0,5 

3 Si C Leu 108 (B) H-acceptor 3,98 −0,9 

Ag O Glu 102 (B) metal 2,61 −1,3 

bis-Ag-C-4G9M 

Cl N Asn 128 (B) H-acceptor 3,45 −4,2 

4 
Cl C Asn 130 (B) H-acceptor 4,11 −2,9 

Cl C Lys 54 (A) H-acceptor 3,92 −1,3 

Ag O Asn 129 (B) metal 2,66 −2,0 

bis-Ag-Si-4G9M 

Cl C Asn 130 (B) H-acceptor 3,79 −1,5 

4 Cl N Gly 55 (A) H-acceptor 3,21 −11,6 

Ag O Asn 129 (B) metal 2,72 −2,6 
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5-ring C Lys 54 (A) -H 3,79 −1,3 

Validamycin -4G9M 

O O Asp 105 (B) H-donor 3,00 −2,6 
 

 

 

6 

 

O N Arg 107 (B) H-acceptor 3,20 −1,2 

O C Lys 54 (B) H-acceptor 3,77 −0,6 

O C Lys 54 (B) H-acceptor 3,64 −0,8 

O N Lys 54 (B) H-acceptor 3,31 −5,7 

O N Arg 107 (B) H-acceptor 2,89 −3,2 

3.1.1.3. Mô phỏng docking phân tử của phức AgCl-tetrylene đơn nhân và đa 

nhân vào protein 6JBR trong nấm gây bệnh đạo ôn 

Số liệu trong Bảng 3.33.4 cho thấy các giá trị DS của bạc-tetrylene (Ag-C, 

Ag-Si) thay đổi từ −12,9 tới −13,4 kcal.mol−
1 

nếu cho chúng ức chế protein 6JBR 

của M. oryzae. Các giá trị DS của bis-Ag-C và bis-Ag-Si tƣơng ứng là −16,3 và 

−18,1 kcal.mol
-1 

và không có sự khác biệt đáng kể. Trong khi đó, tricyclazole ức 

chế lên protein 6JBR có giá trị DS thấp nhất (−10,7 kcal.mol−
1
).  

 

 

 

Hình 3.4. Ức chế protein 6JBR của phức bạc-tetrylene và bis-bạc-tetrylene. 

(A) Cấu trúc của protein 6JBR trong nấm gây bệnh đạo ôn; (B) [Ag-C]-6JBR; (C) 

[Ag-Si]-6JBR; (D) [bis-Ag-C]-6JBR; (E) [bis-Ag-Si]-6JBR 
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Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chất ức chế tác dụng lên protein 6JBR của 

phức bạc-tetrylene Ag-E yếu hơn so với tricyclazole. Trong khi đó, phức bis-Ag-E 

tác dụng ức chế tốt hơn cả hai loại trên. Tóm lại, tác dụng ức chế đối với protein 

6JBR của các phức và tricyclazole giảm theo thứ tự sau: bis-Ag-C > bis-Ag-Si > 

tricyclazole  Ag-C  Ag-Si.  

Bảng 3.3. Kết quả mô phỏng năng lƣợng điểm docking (DS), thông số độ lệch căn bậc hai 

trung bình (RMSD) và tƣơng tác với amino acid 6JBR của phức Ag-tetrylene, bis-Ag (Ag-

E, bis-Ag-E với E là C và Si) và tricyclazole 

Phức 
Kí hiệu 

(phức-protein) 

DS 

(kcal.mol
−1

) 
RMSD 

(Å) 
Tƣơng tác với amino acid 

Ag-C [Ag-C]-6JBR −12,9 1,52 

Leu 392, Asp 388, Asn 391, Ser 

41, Tyr 54, Arg 22, Asp 153, Leu 

44, Arg 327, His 181, Thr 182, 

Trp 108, Met 390, Val 393, Lys 

294 

Ag-Si [Ag-Si]- 6JBR −13,4 1,30 

Asn 21, Arg 22, His 155, His 181, 

Ile 251, Met 390, Gly 389, Asp 

388, His 212, Lys 294, Gly 43, 

Arg 289, Ser 41, Arg 327 

bis-Ag-C 
[bis-Ag-C]-

6JBR 
−16,3 1,69 

His 181, Trp 108, Asp 388, Asp 

153, Met 390, Asn 391, Val 393, 

Lys 294, Phe 258, Ser 367, Val 

366, Phe 368, Leu 371, Val 287, 

Leu 44, Ser 41, Arg 22, Arg 327, 

Val 324, Thr 182 

bis-Ag-Si 
[bis-Ag-Si]-

6JBR 
−18,1 1,24 

Val 287, Leu 44, Ser 41, Arg 22, 

Arg 327, Val 394, His 181, Trp 

108, Asp 153, Thr 182, Tyr 154, 

Asp 388, Met 390, Asn 391, Val 

393, Lys 294, Phe 258, Ser 367, 

Val 366, Phe 368, Leu 371 

Tricyclazo

le 

Tricyclazole-

6JBR 
−10,7 1,77 

Tyr 154, Tyr 99, His 155, Arg 

289, Leu 44, Gly 42, Gly 43, Arg 

327, Ser 41 
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Bảng 3.4. Kết quả mô phỏng năng lƣợng điểm docking và tƣơng tác quan trọng giữa các 

phức và amino acid 6JBR, tƣơng tác và khoảng cách, liên kết tại chỗ, năng lƣợng, cation-π, 

liên kết π-π, tƣơng tác ion, và tổng số liên kết hydro 

Phức 

(phối tử-

protein) 

Phối tử Protein Tƣơng tác 
Độ dài 

(Å) 
E 

(kcal.mol
−1

) 

Liên 

kết 

hydro 

Ag-C-6JBR 

6-ring C Gly 42 (A) -H 3,61 −0,6 

3 5-ring N Gly 43 (A) -H 3,91 −3,4 

5-ring NH Arg 289 (A) -cation 3,67 −5,7 

Ag-Si-6JBR 

Ag O Asp 153 (A) metal 2,86 −4,0 

4 
Si O Asp 153 (A) ionic 3,98 −0,5 

6-ring C Gly 42 (A) -H 3,86 −0,7 

5-ring N Leu 44 (A) -H 3,97 −1,0 

 

Cl N Gly 42 (A) H-acceptor 2,89 −3,5 

7 

Cl C Leu 392 (A) H-acceptor 3,96 −1,6 

Ag O Thr 46 (A) metal 2,82 −1,4 

bis-Ag-C-

6JBR 
Ag O Glu 396 (A) ionic 3,55 −1,7 

 

5-ring N Gly 43 (A) -H 3,56 −1,2 

6-ring N Lys 257 (A) -cation 3,49 −1,3 

5-ring N Arg 289 (A) -cation 3,46 −0,6 

bis-Ag-Si-

6JBR 

Cl C Leu 392 (A) H-acceptor 3,84 −1,7 

10 

Cl C Gly 42 (A) H-acceptor 2,93 −0,9 

Si N Arg 289 (A) H-acceptor 3,21 −1,5 

Si NH Arg 289 (A) H-acceptor 3,6 −0,4 

Ag O Thr 46 (A) metal 2,95 −0,8 

Si O Glu 396 (A) ionic 3,04 −4,2 

Si O Glu 396 (A) ionic 3,54 −1,7 

5-ring N Gly 43 (A) -H 3,85 −1,7 

6-ring N Lys 257 (A) -cation 3,52 −1,1 

5-ring NH Arg 289 (A) -cation 3,66 −4,0 

Tricyclazole-

6JBR 

S O Asp 153 (A) H-donor 3,45 −2,3 

4 
N N Asn 21 (A) H-acceptor 3,61 −2,7 

N N Asn 21 (A) H-acceptor 3,8 −0,7 

N NH Arg 22 (A) H-acceptor 3,47 −1,6 
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Hình 3.5. Ức chế protein 4G9M bằng validamycin và protein 6JBR bằng tricyclazole: (A) 

Cấu trúc của protein 4G9M; (B) Cấu trúc của protein 6JBR; Các tƣơng tác giữa 

validamycin và protein 4G9M, tricyclazole và protein 6JBR: (C) Validamycin-4G9M, (D) 

Tricyclazole-6JBR 

Kết quả thu đƣợc từ các mô hình ghép nối phân tử cho thấy các phức hợp 

chứa bạc gồm bạc-tetrylene và bis-bạc-tetrylene có tác động ức chế mạnh trên cả 

protein 4G9M của R. solani và protein 6JBR của M. oryzae. 

3.1.2. Ức chế các nấm gây bệnh chết nhanh và chết chậm trên cây tiêu 

Trong nội dung này, luận án tiếp tục sử dụng phƣơng pháp lý thuyết mô 

phỏng để đánh giá khả năng ức chế nấm bệnh của các hệ phức chứa Ag, Cu và 

COS. Cụ thể, chúng tôi sử dụng các hệ phức Ag-COS, Cu-COS, Ag-COS-Cu để ức 

chế hai protein 6KD3 trong nấm Phytophthora capsici và 1JFA trong nấm 

Fusarium sporotrichioides gây bệnh chết nhanh và chết chậm trên cây tiêu.  

Cấu trúc của protein 6KD3 và 1JFA đƣợc thể hiện ở Hình 3.6. Giá trị DS và 

RMSD giữa các hợp chất, bao gồm các phức Ag-COS, Cu-COS, Ag-COS-Cu và hai 

protein 6KD3 và 1JFA cũng nhƣ một số loại tƣơng tác nhƣ liên kết hydro, liên kết 

ion, khoảng cách tƣơng tác giữa các amino acid, vị trí liên kết và tƣơng tác van der 

Waals đƣợc trình bày ở Hình 3.7-3.8 và Bảng 3.5-3.6. 
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Hình 3.6. (a) Cấu trúc của protein 6KD3 và (b) Cấu trúc của protein 1JFA  

Số liệu trong Bảng 3.53.6 cho thấy RMSD luôn nhỏ hơn 2 Å và giá trị DS 

của các hệ phức là khá âm và có số liên kết hidro là đáng kể, điều đó có nghĩa là các 

hệ phức Ag-COS, Cu-COS, Ag-COS-Cu ức chế khá tốt hai protein 6KD3 và 1JFA. 

Các hiệu ứng ức chế trên protein 6KD3 và 1JFA của các phức chất giảm theo thứ tự 

sau: Ag-COS-Cu > Cu-COS > Ag-COS. 

 

Hình 3.7. Mô phỏng tƣơng tác giữa protein 6KD3 với các phức (a) COS-Ag; (b) COS-Cu, 

và (c) Ag-COS-Cu  
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Bảng 3.5. Kết quả mô phỏng năng lƣợng điểm docking, thông số độ lệch căn bậc hai trung 

bình và tƣơng tác với amino acid 6KD3 của phức COS-Ag, COS-Cu, và Ag-COS-Cu  

Phức (phối 
tử-protein) 

DS 
(kcal.
mol

−1
) 

RMS
D (Å) 

Phối 
tử 

Protein Tƣơng tác 
Độ dài 

(Å) 
E 

(kcal.mol
−1

) 

Tƣơng tác 
Van der 
Waals 

COS-Ag -12,6 1,15 

O O Ile245(B) H-donor 2,85 -1,1 Ser90(A), 
Thr91(A), 
Phe31(A), 
His32(A), 
Arg63(B), 
Leu270(B), 
Glu290(B), 
Phe211(B), 
Leu271(B), 
Ser141(B), 
Thr140(B) 

O N Gly142(B) H-acceptor 3,14 -1,7 

O N Gln125(B) H-acceptor 3,15 -0,2 

O O Thr140(B) H-acceptor 2,70 -1,9 

COS-Cu -14.3 1.85 

N O Thr140(A) H-donor 3,01 -0,7 Arg63(A), 
Ile109(A), 
Phe211(A), 
Gly59(A), 
Glu248(A), 
Met247(A), 
Gly139(A), 
Leu270(A), 
Glu246(A) 
Phe31(B), 
Arg93(B), 
Ser90(B), 
Thr91(B), 
His32(B) 

N N Arg137(A) H-acceptor 3,60 -0,8 

N N Thr140(A) H-acceptor 3,13 -0,1 

O O Thr140(A) H-acceptor 2,77 -1,8 

Ag-COS-
Cu 

-15.9 1.67 

O O  Glu248(B) H-donor 3,19 -1,3 Phe31(A). 
His32(A), 
Thr91(A), 
Ser90(A), 
Arg93(A), 
Ser92(A), 
Leu270(B), 
Thr140(B), 
Arg137(B), 
His107(B), 
Gly108(B), 
Gly58(A), 
Gln287(B), 
His66(B), 
Arg63(B), 
Glu290(B) 

O O  Ser60(B) H-acceptor 2,96 -1,3 

O C  Gly59(B) H-acceptor 3,10 -0,9 

Ag O  Glu62(B) metal 2,68 -1,1 

O O  Ser60(B) H-acceptor 2,96 -1,3 

O C  Gly59(B) H-acceptor 3,10 -0,9 

Ag O  Glu62(B) metal 2,68 -1,1 
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Bảng 3.6. Kết quả mô phỏng năng lƣợng điểm docking, thông số độ lệch căn bậc hai trung 

bình và tƣơng tác với amino acid 1JFA của phức COS-Ag, COS-Cu, và Ag-COS-Cu 

Phức 

(phối tử-

protein) 

DS 

(kcal.m

ol
−1

) 

RMS

D (Å) 

Phối 

tử 
Protein Tƣơng tác 

Độ 

dài 

(Å) 

E 

(kcal.mol
−1

) 

Tƣơng tác 

Van der 

Waals 

COS-Ag -12,6 1,10 

N N Asn225(A) H-acceptor 3,59 -0,7 Tyr295, 

Arg304, 

Leu97, 

Leu187, 

Met221, 

Ser229, 

Asn185, 

Gly186, 

Tyr305, 

Glu233, 

Asp239, 

Met73 

O N Lys232(A) H-acceptor 3,27 -1,0 

O N Lys232(A) H-acceptor 3,14 -1,5 

COS-Cu -13,1 1.08 

O N Lys232(A) H-acceptor 3,51 -1,0 Tyr305, 

Thr69, 

Asn225, 

Asn185, 

Arg182, 

Asp100,  

Glu164, 

Ser242, 

Asp239, 

Ile241, 

Leu97 

O N Arg304(A) H-acceptor 3,01 -3.1 

Cu O Glu233(A) metal 2,76 -0,7 

Ag-COS-

Cu 
-14,4 1,22 

N N Arg62(A) H-acceptor 3,20 -2,5 Ile241, 

Glu164, 

Ser242, 

Asp226, 

Asn225, 

Asp239, 

Glu233, 

Asn185, 

Asp236, 

Arg306, 

Leu97, 

Asp100, 

Tyr305, 

Arg182 

N N Arg62(A) H-acceptor 3,03 -4,7 

O N Lys232(A) H-acceptor 2,87 -4,8 

O N Lys232(A) H-acceptor 3,56 -0,6 

O N Arg304(A) H-acceptor 3,19 -2,0 
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Hình 3.8. Mô phỏng tƣơng tác giữa protein 1JFA với các phức (a) COS-Ag; (b) COS-Cu, 

và (c) Ag-COS-Cu 

 Nhƣ vậy, qua kết quả mô phỏng docking phân tử có thể thấy rằng, các hệ 

phức chứa các thành phần nhƣ bạc, đồng, COS có khả năng ức chế tốt một số nấm 

gây bệnh trên cây trồng. Từ đó, chúng tôi định hƣớng tổng hợp một số vật  liệu 

nano chứa các thành phần nhƣ trên (nhƣ minh họa ở Hình 3.9) và đánh giá khả năng 

ức chế một số loại nấm trong điều kiện in vitro và nhà lƣới của các vật liệu tổng hợp 

đƣợc.

 

Hình 3.9. Minh họa về cấu trúc của vật liệu nano đa chức năng định hƣớng tổng hợp 
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3.2. ĐIỀU CHẾ CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE VÀ ỨNG DỤNG  

3.2.1. Điều chế chitosan oligosaccharide 

3.2.1.1. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến khối lượng phân tử trung bình  

Chitosan oligosaccharide đƣợc điều chế từ chitosan theo quy trình trên Hình 

2.1. Hỗn hợp dung dịch chitosan 3% (w/v) và dung dịch H2O2 1% (w/v) đƣợc lựa 

chọn dựa trên kết quả của các nghiên cứu trƣớc đây về ảnh hƣởng của hiệu ứng 

đồng vận trong quá trình cắt mạch chitosan bằng bức xạ gamma đối với hỗn hợp 

chitosan – H2O2 [74], [93].  

Hình 3.10A cho thấy khối lƣợng phân tử trung bình (Mw) của chitosan giảm 

theo thời gian phản ứng. Sau 360 giờ phản ứng, Mw của chitosan là 4500 g/mol. 

Phản ứng này đƣợc tiến hành ở nhiệt độ phòng do đó chi phí năng lƣợng cho quá 

trình này là không đáng kể. Nếu thủy phân bằng enzym thì  nhiệt đƣợc cung cấp 

trong suốt quá trình và ngay cả khi kết thúc phản ứng phải đun sôi dung dịch 

chitosan để khử hoạt tính enzyme [106]. Hơn nữa, phƣơng pháp này có thể dễ dàng 

áp dụng trên quy mô lớn bởi quy trình sản xuất đơn giản [55].  

 

Hình 3.10. Sự biến động của Mw theo thời gian phản ứng (A) và mối tƣơng quan giữa 

1/Mw và thời gian phản ứng (B) 
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Sự giảm Mw của chitosan đƣợc mô tả bằng phƣơng trình (3.1) [32]: 

 
 

   

 
 

   

 
  

   
 

 

   

      (3.1) 

 

trong đó k (h
-1

) hay kʹ (mol/g/h) đại diện cho hằng số tốc độ, t là thời gian phản ứng 

và MMw là Mw trung bình của monomer (xấp xỉ 182,28 g/mol) với độ đề acetyl 

(DD) là 92,6%. MMw của mẫu chitosan với DD 92,6% đƣợc tính dựa trên phƣơng 

trình (3.2) [68]: 

                             (    )                           (3.2) 

MMwchitosan = 0,926 × 179,17 + 0,074 × 221,21 = 182,28 g/mol 

trong đó Mwglucosamine và MwN-acetylglucosamine lần lƣợt là khối lƣợng phân tử của 

glucosamine (179,17 g/mol) và N-acetylglucosamine (221,21 g/mol).  

Hình 3.10B trình bày mối quan hệ tuyến tính giữa 1/Mw và thời gian phản 

ứng từ lúc bắt đầu cho đến 360 giờ. Theo Chang và cs [32], phản ứng oxy hóa này 

xảy ra theo cơ chế biểu kiến bậc nhất. Hơn nữa đây cũng là một phản ứng điển hình 

của quá trình cắt mạch ngẫu nhiên của mạch chitosan. Hằng số kʹ và k lần lƣợt là 

5,71 × 10
−7

 mol/g/h (0,95 × 10
−8

 mol/g/min) và 1,04 × 10
−4

 h
−1

 (1,73 × 10
−6 

min
−1

). 

Bảng 3.7. Sự thay đổi của thời gian lƣu, khối lƣợng phân tử trung bình (Mn) và độ phân 

tán (PI) của chitosan cắt mạch với thời gian phản ứng 

Thời gian phản ứng 

(h) 

Thời gian lƣu 

(phút) 

Khối lƣợng phân tử 

trung bình  

Mn × 10
−3 

(gmol
−1

) 

Độ phân tán (PI) 

0 11,19 36,5 2,49 

48 15,70 6,3 2,32 

168 16,51 4,3 2,00 

240 16,75 3,0 1,87 

360 16,97 2,6 1,73 

480 17,08 2,6 1,69 

720 17,16 2,5 1,52 

PI = Mw/Mn 
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Các giá trị của k′ và k thu đƣợc trong nghiên cứu này có giá trị thấp hơn hàng 

trăm lần so với trong một nghiên cứu trƣớc đây khi thực hiện phản ứng cắt mạch 

chitosan bằng H2O2 ở 80 °C [32]. Tuy tốc độ phản ứng trong nghiên cứu này là thấp, 

nhƣng có một số ƣu điểm nhƣ giữ đƣợc cấu trúc hóa học của COS (xem phổ IR và phổ 

1
H NMR trong Hình 3.11 và Hình 3.12) và quá trình này không sử dụng nhiệt.  

 

Hình 3.11. Phổ IR của chitosan ban đầu (A) và COS với khối lƣợng phân tử trung bình 

4500 g/mol (B) 

 

Hình 3.12. Phổ 
1
H NMR của chitosan và COS (4500 g/mol) 

Kết quả trong Bảng 3.7 cho thấy rằng khi tăng thời gian phản ứng, thời gian 

lƣu của các sản phẩm chitosan cắt mạch trong cột SB-803 HQ (Shodex) trong phép 
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đo GPC sẽ tăng lên trong khi Mn và PI giảm xuống. Dựa trên các kết quả trên Hình 

3.11 và Bảng 3.7 có thể suy ra rằng khối lƣợng phân tử (Mw, Mn) của các sản phẩm 

chitosan cắt mạch càng thấp thì độ phân tán phân tử hẹp hơn so với chitosan ban 

đầu (PI = 2,49). Sau 360 h phản ứng, sản phẩm cắt mạch của chitosan (COS) thu 

đƣợc có Mw = 4500 g/mol và PI = 1,73.  

3.2.1.2. Đặc trưng vật liệu COS 

Hình 3.13 là sắc ký đồ GPC của chitosan và COS 4500 g/mol với thời gian 

lƣu lần lƣợt là 11,19 và 16,97 phút. 

 

Hình 3.13. Sắc ký đồ GPC của chitosan and COS (4500 g/mol) 

Phổ IR của chitosan và COS 4500 g/mol (Hình 3.11), cho thấy sản phẩm 

COS 4500 g/mol có hầu hết các dải hấp thụ nhƣ chitosan ban đầu. Cụ thể nhƣ, các 

peak tại bƣớc sóng 3449 và 2850-3000 cm
-1

 đƣợc gán với dao động của nhóm –OH 

and C–H, các peak tại số sóng 1658, 1954, 1420, và 10291079 cm−1
 đƣợc gán cho 

lần lƣợt các dao động của nhóm amide bậc I (C=O), amide bậc II (N–H), –OH và 

C–H trong nhóm (–CH2OH), amide bậc III (C–N) của nhóm (–NHCOCH3) và liên 

kết C–O–C [128], [185]. Kết quả này cho thấy rằng cấu trúc của mạch 

polysaccharide chính của sản phẩm cắt mạch 4500 g/mol vẫn giữ nguyên nhƣ của 

chitosan ban đầu ngoại trừ sự khác nhau về độ trùng hợp, tức là Mw giữa chitosan 

và COS. Đồng thời kết quả này cũng cho thấy rõ ràng rằng: trong điều kiện phản 



72 

 

ứng oxy hóa nhẹ, nhóm carboxyl (–COO−) đƣợc xác định tại dải hấp thụ trong 

khoảng 1735 cm−1
 trên phổ IR không hình thành trong suốt quá trình cắt mạch. Hơn 

nữa, dựa trên phổ IR của COS ở Hình 3.11 và sử dụng công thức đƣợc đề xuất bởi 

Brugnerotto và cs [24] thì giá trị DD của COS là 89,6%, thấp hơn so với DD của 

chitosan ban đầu (92,6%) . Kết quả này cũng chứng minh rằng: trong quá trình cắt 

mạch chitosan bằng H2O2 ở nhiệt độ phòng, sự khử nhóm amin xảy ra ở mức độ 

thấp hơn so với ở 70 °C với độ giảm DD khoảng 15% [150]. Các kết quả của những 

nghiên cứu trƣớc đã phát hiện ra rằng khi xử lý với COS có Mw nhỏ hơn 

4500 g/mol cho cây trồng cho thấy sự hiệu quả tốt hơn trong việc thúc đẩy tăng 

trƣởng thực vật và năng suất cũng cao hơn so với mẫu đối chứng khi xử lý bằng 

nƣớc [52], [51]. Do đó, dựa trên kết quả thu đƣợc, để sản xuất COS với Mw nhỏ 

hơn 4500 g/mol bằng phƣơng pháp cắt mạch với H2O2 một cách hiệu quả, cần có 

những nghiên cứu sâu hơn về quy trình từng bƣớc cho thêm H2O2 vào phản ứng. 

Đặc biệt, sau 360 giờ phản ứng, tại thời điểm ở bƣớc đầu tiên, sau đó một lƣợng nhỏ 

H2O2 đƣợc thêm vào để tiếp tục cắt mạch COS tạo thành ở bƣớc thứ hai. Nguyên 

nhân là do lƣợng lớn nhất H2O2 tiêu thụ cho phản ứng cắt mạch tại bƣớc đầu tiên, 

sau đó tốc độ phản ứng sau 360 h chậm lại do lƣợng nhỏ H2O2 vẫn còn trong dung 

dịch. 

 Hình 3.12 cho thấy phổ 
1
H NMR của COS cũng gần giống với phổ 

1
H NMR 

của chitosan ban đầu. Từ phổ 
1
H NMR và công thức (3.3) [75], DD của chitosan và 

COS tính đƣợc có giá trị lần lƣợt là 90,5 and 89,2% 

  ( )  [  
    

 
 
 

      
 

 
 

]      (3.3) 

Do đó có thể thấy rằng DD của chitosan và COS (Mw = 4500 g/mol) đƣợc 

tính bằng phổ 
1
H NMR và IR có giá trị gần nhƣ nhau. Kết quả phổ 

1
H NMR đồng 

thời cũng khẳng định đƣợc cấu trúc hóa học của COS gần nhƣ không thay đổi so 

với của chitosan ban đầu. 
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Cơ chế của quá trình cắt mạch chitosan thành COS 

Sự cắt mạch của chitosan trong quy trình này chủ yếu là do gốc hydroxyl 

(
 
OH) hoạt tính cao hình thành từ quá trình cắt mạch bằng H2O2 nhƣ sau [150], 

[179], [185]:  

Phản ứng hóa học chính của gốc 
 
OH với chitosan diễn ra theo phƣơng trình 

(3.6) [179], [185] 

(    )              (    )      

 (    )               (    )      
(3.6) 

(    )               (    )     

 (    )           (    )          
(3.7) 

Các gốc với phân tử lớn nhƣ (GlcN)x–
 
GlcN–OH và chitosan với Mw thấp 

(GclN)y–GlcN–OH trong phƣơng trình (3.7) bị cắt mạch sâu hơn để hình thành 

COS [150], [179], [185]. 

3.2.2. Ảnh hƣởng của COS đến sự nảy mầm của hạt đậu nành 

Để nghiên cứu khả năng ứng dụng của COS trong kích thích tăng trƣởng cây 

trồng, chúng tôi khảo sát ảnh  hƣởng của COS đến sự nảy mầm của hạt đậu nành. 

Kết quả trong Bảng 3.8 cho thấy GE và GP của các mẫu hạt đậu nành có ủ 

với COS gia tăng đáng kể so với của mẫu đối chứng. Nồng độ COS (200 mg/L) có 

hiệu quả kích thích nảy mầm hạt đậu nành tốt nhất, đạt 91 và 93% tƣơng ứng với 

GE và GP. Tuy nhiên, các giá trị GE và GP không có sự khác biệt đáng kể khi xử lý 

ngâm ủ với nồng độ COS là 100 và 200 mg/L COS.  

  

             (3.4) 

                
       (3.5) 
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Bảng 3.8. Ảnh hƣởng của nồng độ COS ngâm ủ đến khả năng nảy mầm của hạt đậu nành 

COS (mg/L) GE (%) GP (%) 

0 (đối chứng) 80,25 ± 3,10
a
 82,50 ± 2,38

a
 

50 85,25 ± 2,75
ab

 88,00 ± 4,32
ab

 

100 89,00 ± 3,83
b
 92,25 ± 3,30

b
 

200 91,00 ± 2,00
b
 93,00 ± 2,00

b
 

LSD0.05 5,22 5,71 

Giá trị trung bình trong mỗi cột có cùng một chữ cái không khác nhau ở p ≤ 0,05 

 

Hình 3.14. Ảnh các hạt đậu nành nảy mầm vào ngày thứ 3: (a) mẫu đối chứng,  

(b) COS 50 mg/L, (c) COS 100 mg/L và (d) COS 200 mg/L 

Do đó, nồng độ COS 100 mg/L có thể đƣợc lựa chọn là nồng độ thích hợp 

nhất để kích thích sự nảy mầm hạt đậu nành. Các nghiên cứu trƣớc đã cho ngâm ủ 

hạt đậu nành với chitosan cũng làm tăng khả năng nảy mầm, tuy nhiên, nồng độ 

chitosan khá cao (5%) [205]. Vì vậy, rõ ràng là COS có thể kích thích sự nảy mầm 

của đậu nành ở nồng độ nhỏ hơn nhiều so với chitosan. Hình 3.14 là ảnh thí nghiệm 

về sự nảy mầm của các đậu nành khi ngâm ủ với các nồng độ COS khác nhau. Hơn 

nữa, Ma và cs nghiên cứu và cho kết quả là nồng độ COS phù hợp nhất là khoảng 

625 mg/L đối với hạt lúa mì [107]. Do đó, có thể thấy rằng nồng độ hiệu quả của 

COS đƣợc sử dụng trong quá trình ngâm ủ hạt giống có thể phụ thuộc vào loại hạt 

khác nhau. 
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3.3. TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO SILICA 

Vật liệu nano silica đƣợc tổng hợp theo quy trình trên Hình 2.2. Phƣơng 

pháp chiết silica từ vỏ trấu bằng dung dịch NaOH và sau đó kết tủa bằng HCl sẽ sử 

dụng rất nhiều hóa chất, quy trình tổng hợp trải qua nhiều công đoạn. Ƣu điểm của 

phƣơng pháp tổng hợp nano silica trong luận án này là quá trình tách chiết nano 

silica trực tiếp từ vỏ trấu khá đơn giản và ít tiêu tốn hóa chất.  

 

Hình 3.15. Giản đồ TG-DSC của vỏ trấu 

Trên giản đồ DSC Hình 3.15, quan sát đƣợc peak ở 84 ºC thu nhiệt, peak ở 

323 ºC tỏa nhiệt và một peak tỏa nhiệt nữa có hình dạng tù từ 350 ºC đến 500 ºC 

tƣơng ứng với ba giai đoạn mất khối lƣợng. Sự mất khối lƣợng ở giai đoạn thứ nhất 

ở 84 ºC (12,37%) ứng với quá trình thoát nƣớc có trong vỏ trấu. Giai đoạn mất khối 

lƣợng thứ hai ở 323 ºC (27%) là kết quả của quá trình cháy phân hủy các chất hữu 

cơ. Peak tù tỏa nhiệt ở giai đoạn thứ ba (54,3%) có thể do sự cháy của nhiều hợp 

chất hữu cơ có nhiệt độ cháy khác nhau. Quá trình mất khối lƣợng kết thúc hoàn 

toàn khi nhiệt độ đạt trên 500 ºC. Vì thế, để loại bỏ hết các chất hữu cơ cháy đƣợc 

có trong SiO2, chúng tôi nung vỏ trấu ở 550 ºC trong thời gian 3 giờ.  

Giản đồ nhiễu xạ tia X (Hình 3.16) cho thấy chỉ có một peak rộng tù xuất 

hiện ở góc 2θ từ 10 đến 25º
 
chứng tỏ silica thu đƣợc ở dạng vô định hình.  
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Ảnh SEM và TEM ở Hình 3.17 và Hình 3.18 cho thấy các hạt nano silica 

tách trực tiếp từ vỏ trấu có dạng hình cầu với kích thƣớc trung bình khoảng 20 nm. 

Kết quả phân tích phổ EDX (Hình 3.19) cho thấy chỉ xuất hiện hai nguyên tố 

là O và Si với hàm lƣợng O và Si là 57,34% và 42,66%. Nhƣ vậy, vật liệu nano 

silica chúng tôi tách trực tiếp trong quy trình này là tinh khiết. 

 

Hình 3.16. Giản đồ nhiễu xạ XRD của vật liệu nano silica 

 

Hình 3.17. Ảnh SEM của vật liệu nano silica 
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Hình 3.18. Ảnh TEM của vật liệu nano silica 

 

Hình 3.19. a) Ảnh SEM và b) Phổ EDX của vật liệu nano silica 

3.4. TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO ĐỒNG 

3.4.1. Tổng hợp vật liệu CuNPs 

Trong quy trình tổng hợp ở Hình 2.3, nano đồng hình thành trong dung dịch 

nƣớc với chất khử là hydrazine và chất bảo vệ là alginate. Trong quá trình tổng hợp, 

hydrazine khử trực tiếp Cu
2+

 hấp phụ trên nền alginate thành Cu nguyên tử. Các 

nguyên tử Cu sau đó sẽ kết tụ lại với nhau tạo thành các hạt nano đồng. Các phản 

ứng chính liên quan đến quá trình tổng hợp diễn ra nhƣ sau: 

                            (3.8) 

                      (3.9) 

                                (3.10) 
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Hình dạng và kích thƣớc của hạt nano đồng đƣợc kiểm soát bằng cách điều 

chỉnh các tham số phản ứng. Để nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến kích thƣớc 

của các hạt nano, một số thí nghiệm đã đƣợc thực hiện nhƣ ở Bảng 3.6. Các hạt 

nano đồng thu đƣợc trong mỗi điều kiện đƣợc kiểm tra bằng phổ hấp thụ UV-Vis. 

Phổ hấp thụ UV-Vis là một phƣơng pháp hữu ích để xác định sự hình thành và ổn 

định của các hạt nano kim loại trong dung dịch nƣớc [16]. Nếu đỉnh hấp thụ là đối 

xứng thì hệ keo là đơn lớp và ngƣợc lại, nếu hình dạng của đỉnh là không đối xứng, 

có thể bao gồm hai hoặc nhiều đỉnh hấp thụ thì hệ keo là đa lớp. 

Bảng 3.9. Bố trí thí nghiệm khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình tổng hợp CuNPs 

Thí 

nghiệm 

Các yếu tố ảnh hƣởng 
Nồng độ 

copper 

sulphate 

(mM) 

Nồng độ 

hydrazine 

(M) 

Nồng độ 

alginate 

(%) 

Nhiệt độ (
o
C) pH 

Thời gian 

(phút) 

Ảnh hƣởng 

của nồng 

độ copper 

sulphate 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

0,5 0,6 100 8 5 

Ảnh hƣởng 

của nồng 

độ 

hydrazine 

1,2 

0,1 

0,3 

0,5 

0,7 

1 

0,6 100 8 5 

Ảnh hƣởng 

của nồng 

độ alginate 

1,2 0,5 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

100 8 5 

Ảnh hƣởng 

của nhiệt 

độ phản 

ứng 

1,2 0,5 0,6 

60 

70 

80 

90 

100 

8 5 

Ảnh hƣởng 

của pH 
1,2 0,5 0,6 100 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

5 

Ảnh hƣởng 

của thời 

gian phản 

ứng 

1,2 0,5 0,6 100 8 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

15 
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Hình 3.20. Phổ UV-Vis của keo nano đồng khi thay đổi các thông số: (a) nồng độ copper 

sulphate; (b) nồng độ alginate; (c) nhiệt độ phản ứng; (d) nồng độ hydrazine và (e) pH và 

(f) thời gian phản ứng 
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3.4.1.1. Ảnh hưởng nồng độ copper sulphate 

Thông thƣờng các hạt nano đồng thƣờng cho một đỉnh plasmon bề mặt 

(SPR) ở trong khoảng 600 nm (550−650 nm) [153]. Dải hấp thụ plasmon bề mặt 

mạnh ở 600 nm có thể là do sự hình thành các hạt nano đồng không bị oxy hóa. Dải 

plasmon bề mặt mạnh phụ thuộc vào các đặc tính của keo nano đồng nhƣ: kích 

thƣớc, hình dạng, dung môi, chất bảo vệ và chất khử đƣợc sử dụng [48]. Sau khi 

thêm hydrazine, màu của dung dịch chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm 

và dần dần sang màu đỏ nhạt rồi đến màu đỏ sẫm. Hình 3.20 cho thấy các mẫu tổng 

hợp đƣợc với các thông số phản ứng nhƣ Bảng 3.9 đều có một đỉnh SPR nằm trong 

khoảng 577,5−586 nm, chứng tỏ đã có sự hình thành nano đồng trong sản phẩm. 

Các dải hấp thụ plasmon bề mặt khá mạnh này có thể là kết quả của sự hình thành 

nano đồng, không bị oxy hóa thành CuO hay Cu2O. 

Khi tăng nồng độ copper sulphate từ 0,6 đến 1,2 mM thì cƣờng độ hấp thụ 

tăng, nhƣng khi nồng độ copper sulphate là 1,4 mM thì cƣờng độ hấp thụ lại giảm 

xuống đồng thời đỉnh SPR có sự dịch chuyển đỏ do kích thƣớc hạt tăng lên. Sự dịch 

chuyển này xảy ra là do khi nồng độ copper sulphate càng lớn thì số lƣợng mầm tạo 

ra ban đầu càng nhiều và nhƣng ở nồng độ này chất bảo vệ alginat chƣa bọc các 

mầm này kịp thời làm chúng có xu hƣớng kết dính lại với nhau tạo thành hạt có 

kích thƣớc lớn hơn. Với nồng độ copper sulphate 1,2 mM thì phổ UV-Vis của keo 

nano đồng có cƣờng độ hấp thụ lớn nhất đồng thời đỉnh hấp thụ đối xứng và chiều 

rộng tại nửa chiều cao của peak là nhỏ nhất nên theo lý thuyết Mie thì hệ keo là đơn 

lớp với phân bố kích thƣớc hẹp [122]. Nhƣ vậy, nồng độ copper sulphate 1,2 mM là 

nồng độ tối ƣu cho phản ứng. 

3.4.1.2. Ảnh hưởng nồng độ alginate 

Alginate đƣợc sử dụng làm chất bảo vệ và chất phân tán có thể bao phủ bề 

mặt của các hạt nano để tạo thành hệ keo ổn định, làm cho các hạt phân tán trong 

dung dịch nƣớc bằng cách ngăn chặn hạt kết tụ lại với nhau. Alginate tạo phức với 

các ion kim loại thông qua các nhóm carboxylate của nó [39]. So với chitosan, 

alginate ổn định ở pH cao hơn và tƣơng thích với các chất khác mà không đông tụ 
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trong dung dịch nƣớc. Các hạt nano kim loại ổn định trong sodium alginate có nhiều 

ƣu điểm hơn do thân thiện với môi trƣờng và khả năng tƣơng thích, phù hợp cho 

các ứng dụng dƣợc phẩm và y sinh.  

Trên Hình 3.20b có thể thấy: bƣớc sóng của các đỉnh SPR không thay đổi 

nhiều khi thay đổi hàm lƣợng alginate, nhƣng cƣờng độ hấp thụ lớn nhất ở mẫu có 

nồng độ alginate 0,6%, nếu tiếp tục tăng nồng độ alginate thì cƣờng độ hấp thụ lại 

giảm xuống. Độ nhớt của dung dịch phản ứng tăng khi tăng nồng độ alginate và sẽ 

làm giảm tốc độ phản ứng. Vì vậy nồng độ alginate 0,6% là nồng độ tối ƣu cho 

phản ứng. 

3.4.1.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Nhiệt độ cũng là yếu tố ảnh hƣởng mạnh tới kích thƣớc và sự phân bố các 

hạt đồng nano đƣợc tạo thành. Khi tăng nhiệt độ, tốc độ quá trình tạo mầm nhanh 

hơn quá trình phát triển hạt nên các hạt nano đồng đƣợc tạo thành có kích thƣớc nhỏ 

và đồng đều hơn. Kết quả ở Hình 3.20c cho thấy nhiệt độ 100 ºC là tối ƣu cho phản 

ứng này. 

3.4.1.4. Ảnh hưởng của nồng độ hydrazine 

Hydrazine đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp nano đồng. Ƣu 

điểm khi sử dụng hydrazine làm chất khử là giá thành thấp hơn nhiều so với các 

chất khử khác nhƣ acid ascorbic và sodium borohydride. Mặc khác, hydrazine 

không chỉ là chất khử mạnh (  
         =−1,21 V), có thể khử trực tiếp Cu

2+ 
thành 

Cu
0
 mà nó còn làm tăng pH của dung dịch phản ứng [100]. Ngoài ra, khí nitơ đƣợc 

tạo ra trong quy trình khử có thể tự tạo ra môi trƣờng khí trơ, ngăn chặn quá trình 

oxy hóa hạt nano đồng (Phƣơng trình (Pt) 3.9).  

Trong quy trình tổng hợp này, chúng tôi sử dụng hydrazine với nồng độ khá 

lớn so với nồng độ Cu
2+

, do đó phản ứng diễn ra nhanh và hầu nhƣ tất cả các ion 

đồng đều bị khử thành nguyên tử sau khi thêm hydrazine. Tuy nhiên, khi nồng độ 

hydrazine lớn hơn 0,5 M thì tốc độ khử của ion đồng tăng lên nhiều và hàm lƣợng 

alginate 0,6% có thể không đủ hiệu quả để bảo vệ một lƣợng lớn các hạt nano đồng 
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hình thành trong khoảng thời gian ngắn, dẫn đến sự kết tụ tạo thành các hạt có kích 

thƣớc lớn hơn và không đồng đều. 

Mặt khác, pH của dung dịch phản ứng tăng khi tăng lƣợng hydrazine. Khi 

pH tăng thì khả năng khử của hydrazine cũng tăng (Pt 3.9). Dựa trên phân tích ở 

trên, nồng độ hydrazine 0,5 M là thích hợp nhất để tổng hợp các hạt nano đồng. 

3.4.1.5. Ảnh hưởng của pH 

Từ Pt 3.9 có thể thấy rõ rằng pH đóng một vai trò tƣơng tự nhƣ hydrazine 

trong quy trình tổng hợp này bằng cách tăng cƣờng tốc độ khử của các ion đồng và 

thay đổi tốc độ tạo mầm và tăng trƣởng, do đó ảnh hƣởng đến kích thƣớc cũng nhƣ 

độ phân tán của các hạt nano đồng. pH của dung dịch phản ứng tăng làm tăng khả 

năng khử của hydrazine. Tuy nhiên, nếu pH tăng đến giá trị nhất định, lúc đó nồng 

độ Cu
2+

 và OH⎯ vƣợt quá giá trị tới hạn thì kết tủa Cu(OH)2 sẽ bắt đầu hình thành ( 

Pt 3.11). Cu(OH)2 có thể dễ dàng chuyển hóa thành CuO thông qua các phản ứng 

(3.12):  

            (  )   (3.11) 

  (  )           (3.12) 

Khi có mặt hydrazine, Cu(OH)2 có thể bị khử thành Cu2O theo phƣơng trình 

(3.13): 

   (  )                     (3.13) 

Theo Hình 3.20e, khi pH môi trƣờng tăng từ 6 đến 8 thì giá trị mật độ quang 

đo đƣợc tăng dần và đạt giá trị cao nhất khi pH  8. Khi tiếp tục tăng pH từ 8 tới 11 

thì cƣờng độ hấp thụ giảm xuống. Do đó, pH 8 là tối ƣu trong quy trình tổng hợp 

này. 

3.4.1.6. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng 

Hình 3.20f cho thấy cƣờng độ hấp thụ tăng khi tăng thời gian phản ứng và 

đạt tối đa với thời gian phản ứng là 5 phút. Khi tăng thời gian phản ứng đến 10, 15 

phút thì cƣờng độ hấp thụ lại giảm xuống. Có thể là do lúc này alginate ở nhiệt độ 
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cao, đã bị phân hủy hoặc cắt mạch, làm giảm khả năng bảo vệ, làm cho các hạt nano 

đồng kết tụ lại với nhau. Vì vậy, 5 phút là thời gian phản ứng tối ƣu trong quy trình 

tổng hợp này.  

3.4.1.7. Ảnh hưởng của NH3 

Để tránh tạo thành các sản phẩm phụ CuO, Cu2O, chúng tôi bổ sung thêm 

dung dịch NH3 với nồng độ 0,1 M vào dung dịch CuSO4 ban đầu.  

          (  )     (  ) 
   (   ) 

  (3.14) 

   (  ) 
         ,  (   ) -         

 

(3.15) 

,  (   ) -                                (3.16) 

Thông thƣờng, Cu
2+

 tạo phức với các anion và các phối tử có trong dung 

dịch với độ bền liên kết theo thứ tự: OH
− 

> NH3 > SO4
2− 

[194]. Căn cứ theo hằng số 

bền, phức bền nhất là phức amin vuông phẳng [Cu(NH3)4
2+

] [158]. Khi tăng pH 

bằng cách thêm NaOH thì độ bền của phức này giảm xuống, và kết tủa Cu(OH)2 

hình thành. 

Dựa vào phƣơng trình (3.17) và (3.18), Liu và cs đã xác định sự phụ thuộc 

của nồng độ [Cu (NH3)i
2+

] vào pH của dung dịch (Hình 3.16) [110]. 

   
,*  (   ) +

  -

,*  (   )   +  -,   -
 (3.17) 

pK1 = −3,99; pK2 = −3,34; pK3 = −2,74; pK4 = −1,97 

    
 

,   
 -

,   -,  -
 (3.18) 
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Hình 3.21. Mối quan hệ giữa nồng độ ion Cu ammoniate và pH [110] 

Theo Hình 3.21, Cu
2+

 sẽ chuyển thành [Cu(NH3)i
2+

] khi pH của dung dịch trong 

khoảng 8,5 đến 11 và chuyển thành Cu(OH)2 khi pH ở khoảng 5 đến 8 hoặc trên 11.  

 

Hình 3.22. Phổ UV-Vis của keo nano đồng sau 5 phút phản ứng với các giá trị pH khác 

nhau khi có bổ sung dung dịch NH3 

Trên Hình 3.22 là phổ UV-Vis của keo nano đồng sau 5 phút phản ứng ở pH 

khác nhau khi có bổ sung dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4. Có thể thấy khi bổ 

sung dung dịch NH3 thì cƣờng độ hấp thụ lớn nhất ở pH 9. 
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Các kết quả khảo sát ở trên cho thấy, quy trình tổng hợp vật liệu CuNPs 

trong luận án có ƣu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, phản ứng xảy ra nhanh và không 

có sản phẩm phụ. Điều kiện tối ƣu để tổng hợp vật liệu CuNPs nhƣ sau: 

Nồng độ copper sulphate  1,2 mM 

Nồng độ alginate 0,6% 

Nồng độ hydrazine 0,5 M 

Nồng độ NH3 0,1 M 

Nhiệt độ phản ứng 100 ºC 

pH 9 

Thời gian phản ứng 5 phút 

3.4.1.8. Đặc trưng vật liệu CuNPs 

Hình 3.23 là giản đồ XRD của vật liệu CuNPs cho thấy vật liệu có các peak 

tinh thể với cƣờng độ lớn và sắc nét, hoàn toàn trùng khớp với phổ chuẩn của đồng 

tại 43,4º
 
(d111 = 2,087 Å), 50,5º (d200 =1,807Å) và 74,1º (d220 =1,277 Å) (JCPDS 

Card number 04-0836) [65]. Trên giản đồ không xuất hiện các peak của các oxit 

nhƣ CuO, Cu2O hay Cu(OH)2. 

 

 

Hình 3.23. Giản đồ XRD của vật liệu CuNPs 
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Ảnh TEM ở Hình 3.24 cho thấy vật liệu CuNPs có dạng cầu, phân tán khá 

đồng đều và có kích thƣớc trung bình xấp xỉ 20 nm. 

 

Hình 3.24. Ảnh TEM của vật liệu CuNPs 

3.4.2. Tổng hợp vật liệu Cu-silicaNPs 

Vật liệu Cu-silicaNPs đƣợc tổng hợp theo quy trình Hình 2.4 với các thông 

số phản ứng tối ƣu đã khảo sát đƣợc ở quy trình tổng hợp vật liệu CuNPs nhƣ sau: 

- Nồng độ copper sulphate: 1,2 mM 

- Nồng độ silica: 0,6% 

- Nồng độ CMC: 0,6% 

- Nồng độ hydrazine: 0,5 M 

- Nhiệt độ phản ứng: 100 
o
C 

- Nồng độ dung dịch NH3: 0,1 M 

- pH: 9 

- Thời gian phản ứng: 5 phút 

3.4.2.1. Đặc trưng vật liệu Cu-silicaNPs 

Hình 3.25 trình bày giản đồ XRD của vật liệu silica NPs và Cu-silicaNPs. 

Trên giản đồ XRD của Cu-silicaNPs xuất hiện các peak tinh thể với cƣờng độ cao 

nhất hoàn toàn trùng khớp với phổ chuẩn của đồng tại 43,23º
 
(d111 =2,087 Å), 

50,37º (d200 =1,807 Å) và 74,11º
 
(d220 =1,277 Å) [65]. Các thông số cho phép khẳng 

sự hình thành tinh thể Cu trong vật liệu. Mặt khác, trên giản đồ XRD không xuất 

hiện các peak đặc trƣng của CuO, Cu2O hay Cu(OH)2, chứng tỏ vật liệu tổng hợp có 
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thành phần chủ yếu là Cu. Ngoài ra, trên Hình 3.25 còn xuất hiện một peak nhiễu xạ 

tia X có độ rộng bán phổ lớn nằm trong khoảng 1922º, chứng tỏ vật liệu có kích 

thƣớc hạt nhỏ và cƣờng độ yếu, gần nhƣ vô định hình. Đây chính là peak của silica 

vô định hình. 

 

Hình 3.25. Giản đồ XRD của vật liệu silicaNPs và Cu-silicaNPs 

Từ giản đồ XRD, sử dụng phƣơng trình Scherrer (3.19) và phần mềm 

OriginPro 8.5.1, chúng tôi tính đƣợc kích thƣớc trung bình của tinh thể nano Cu 

trong vật liệu nano composite Cu-silica tƣơng ứng là 17 nm. 

  
  

     
 (3.19) 

trong đó D là kích thƣớc trung bình của các vi tinh thể (nm); k = 0,9 là hằng số 

không có thứ nguyên; λ = 0,15406 nm là bƣớc sóng của bức xạ tia X; β là chiều 

rộng tại nửa chiều cao của peak (FWHM) (radians); θ là góc nhiễu xạ (radians) 

Ảnh SEM của vật liệu Cu-silicaNPs cho thấy, các hạt nano Cu-Silica có kích 

thƣớc khá đồng đều, gần với dạng cầu với đƣờng kính trung bình khoảng 100 nm và 

không bị co cụm thành từng đám (Hình 3.26). 
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Hình 3.26. Ảnh SEM của vật liệu Cu-silicaNPs 

Ảnh TEM của mẫu vật liệu silicaNPs và Cu-silicaNPs cho thấy rõ ràng hơn 

hình thái bên trong của vật liệu (Hình 3.27). Có thể thấy rằng vật liệu Cu-silicaNPs 

thực ra không chỉ có các hạt có kích thƣớc xấp xỉ 100 nm nhƣ quan sát đƣợc ở ảnh 

SEM, mà các hạt này lại chứa các hạt có kích thƣớc nhỏ hơn, xấp xỉ 20 nm, chúng 

kết hợp với nhau để tạo ra hạt lớn hơn nhƣ quan sát thấy trong ảnh SEM. Kích 

thƣớc trung bình của các hạt cầu trong mẫu nano silica (Hình 3.27 a, b) và 

nanocomposite Cu-silica (Hình 3.27c, d) đều khoảng 20 nm chứng tỏ các hạt nano 

Cu tạo thành cũng có kích thƣớc trung bình khoảng 20 nm và phân bố trong chất 

nền nano silica. Điều này tƣơng đồng với kích thƣớc trung bình của các tinh thể Cu 

đƣợc tính ở phổ XRD là 17 nm. 

Để phân tích rõ hơn cấu trúc của Cu-silicaNPs chúng tôi tiến hành chụp ảnh 

HRTEM của vật liệu. Từ Hình 3.28a có thể thấy các hạt Cu-silicaNPs tổng hợp 

đƣợc phân bố đồng đều và có dạng hình cầu với đƣờng kính trung bình khoảng 20 

nm. Trên các khối cầu này xuất hiện những vùng có các mặt phẳng song song và 

cách đều nhau, những vùng này chính là tinh thể nano đồng. Những vùng còn lại là 

silica vô định hình. Qua đó có thể thấy các hạt nano đồng hình thành đƣợc gắn trên 

nền chất mang là nano silica. 

Hình 3.28b  cho biết thông tin hình thái khác của vật liệu Cu-silicaNPs. Có 

thể nhìn thấy rõ ràng khoảng cách d của mạng tinh thể chứng tỏ các hạt nano đồng 

đƣợc tổng hợp là tinh thể. Khoảng cách d là 0,21 nm đã đƣợc xác định bằng cách đo 

khoảng cách giữa các mặt phẳng. Khoảng cách này tƣơng ứng với các mặt phẳng 

(111) của pha fcc của kim loại Cu là 0,21 nm [48]. 

 



89 

 

 

Hình 3.27. Ảnh TEM của vật liệu: (a, b) silicaNPs và (c, d) Cu-silicaNPs 

 

Hình 3.28. (a) Ảnh HRTEM của vật liệu Cu-silicaNPs và (b) khoảng cách d của mạng tinh 

thể nano đồng 
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Hình 3.29 trình bày phổ IR của cật liệu silicaNPs và Cu-silicaNPs. Về cơ 

bản, trên phổ IR của silica xuất hiện 3 dao động chính của nhóm Si–O–Si nằm trong 

vùng 400 − 1300 cm
−1

 (Hình 3.29 a). Dải nằm trong khoảng 1000-1300 cm
−1

 liên 

quan đến dao động hóa trị của Si–O–Si, trong đó các nguyên tử oxy làm cầu nối di 

chuyển theo hƣớng ngƣợc với các nguyên tử Si lân cận và gần nhƣ song song với 

các đƣờng Si-Si  [34, 35]. Dải nằm trong khoảng 800 cm
−1

  đƣợc xác định là dao 

dộng uốn của Si–O–Si, trong đó oxy di chuyển xấp xỉ theo đúng các góc vuông đến 

các đƣờng Si–Si và trong các mặt phẳng Si–O–Si [8]. Cuối cùng, dải nằm xung 

quanh 460 cm
−1

  chính là dao động biến dạng của Si–O–S [8]. Ngoài ra, một peak 

rộng tại khoảng 3468 cm
−1

 tƣơng ứng với dao động hóa trị của nhóm OH và nƣớc 

trong vật liệu 

 

Hình 3.29. Phổ hồng ngoại của vật liệu: (a) silicaNPs, (b) CMC, (c) Cu-silicaNPs và (d) 

Cu-silicaNPs/CMC 

Khi có mặt của Cu trên nền silica, vật liệu Cu-silicaNPs có các dao động 

điển hình nhƣ vật liệu silicaNPs, nhƣng các peak đã có sự dịch chuyển (Bảng 3.10). 

Dải hấp thụ ở vùng 962,5 cm
−1

 chính là dao động hóa trị của nhóm Si-OH của vật 

liệu silicaNPs (Hình 3.29 a). Sau khi đƣa Cu vào vật liệu liên kết dị vòng Si-O-Cu 
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hình thành và peak dao động của liên kết này dịch chuyển đáng kể về phía 958,6 

cm
−1

  (Hình 3.29c). Điều này có thể gián tiếp khẳng định đã đƣa đƣợc Cu vào nền 

silica [164]. Hơn nữa, Hình 3.29 c cho thấy không có các peak đặc trƣng của CuO ở 

400, 510 và 600 cm
−1

 
 
[198]. 

Phổ FT-IR của CMC đƣợc thể hiện trong Hình 3.29 (b). Các nhóm chức 

cacboxymetyl và hydroxyl (OH) đƣợc tìm thấy ở bƣớc sóng lần lƣợt là 1637, 1417 

và 1328 cm
-1

 [36]. Dải hấp thụ mạnh ở 1637 cm
-1

 xác nhận sự hiện diện của COO
−
. 

Các dải xung quanh 1417 và 1328 cm
-1

 tƣơng ứng đƣợc gán cho dao động hóa trị 

−CH2 và dao động biến dạng của nhóm hydroxyl. Có thể thấy rằng dải hấp thụ rộng 

ở 3406 cm
-1

 tƣơng ứng với dao động hóa trị của nhóm hydroxyl. Dải ở 2931 và 

1060 cm
-1

 ứng với dao động hóa trị của nhóm C – H và nhóm – CH – O – CH2 [36]. 

Bảng 3.10. Sự dịch chuyển các peak trong phổ IR của vật liệu Cu-silicaNPs so với nano silica 

Số sóng (cm
−1

) 
Mô tả 

SilicaNps Cu-silicaNPs 

3446,8 3429,4 dao động hóa trị của nhóm OH và H2O 

1637,6 1636,6 dao động biến dạng của H2O  

1103,3 1145,7 dao động hóa trị của Si–O–Si 

962,5 

 

958,6 

 

dao động hóa trị của Si-OH (silicaNPs) và Si-

O-Cu (Cu-silicaNPs) 

794,7 798,5 dao động biến dạng của Si–O–Si 

470,6 462,9 dao động biến dạng của Si-O-Si 

Thành phần chính của vật liệu Cu-silicaNPs/CMC đƣợc xác định bằng phổ 

tán xạ năng lƣợng tia X (Hình 3.30a). Các nguyên tố thành phần O, Si và Cu chiếm 

tỷ lệ tƣơng ứng là 63,24, 36,03 và 0,73% khối lƣợng mẫu vật liệu tổng hợp đƣợc. 

Ảnh SEM-Maping Hình 3.30 thể hiện chi tiết hơn về thành phần hóa học của bề mặt 

vật liệu Cu-silicaNPs/CMC. Sự phân bố của hai nguyên tố silic và oxy (Hình 3.30 

(b) và (c)) cho thấy chúng là các thành phần Si và O của các hạt nano silica hình 

cầu. Hình 3.30 (d) cho thấy rõ rằng Cu đƣợc phân bố đều trên nền vật liệu silica. 

Ảnh SEM-Maping ở Hình 3.30e cho thấy C trong CMC phân bố đều và đƣợc gắn 

bằng các hạt nano Cu-silicaNPs.  
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Hình 3.30. Phổ EDX và ảnh SEM – Maping bản đồ phân bố nguyên tố của vật liệu Cu-

silicaNPs/CMC 

3.4.2.2. Thử nghiệm khả năng kháng nấm trên Phytophthora capsici gây bệnh 

chết nhanh trên cây tiêu 

Cu-silicaNPs đƣợc đánh giá khả năng kháng nấm ở 6 nồng (0; 25; 50; 75; 

100 và 125 ppm). Hiệu lực ức chế nấm Phytophthora capsici đƣợc ghi nhận sau 24, 

48 và 72 giờ nuôi cấy. Kết quả đƣợc thể hiện ở Bảng 3.11 và Hình 3.31. Nhìn 

chung, hiệu lực ức chế nấm P. Capsici tăng sau 24, 48 và 72 giờ. Sau 24 giờ Cu-

silicaNPs với nồng độ 25 ppm cho hiệu lực ức chế khoảng 49,11%. Khi tăng nồng 

độ Cu-silicaNPs từ 25-125 ppm tăng lên đến 84.07%. Sau 48 giờ, hiệu lực ức chế 

đạt đến 92.34% khi nồng độ Cu-silicaNPs là 75, 100 và 125 ppm. Ở nồng độ 50 

ppm, Cu-silicaNPs cho hiệu lực ức chế là 80.05%. Sau 72 giờ, Cu-silicaNPs ở nồng 

độ 75, 100 và 125 ppm ức chế rất tốt nấm Phytophthora capsici với hiệu lực lên đến 

93.30% và hiệu lực có giảm (73.37%) khi ở nồng độ 50 ppm (Hình 3.31). Nhƣ vậy 

nồng độ Cu-silicaNPs 75 ppm là nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). 
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Bảng 3.11. Hiệu lực ức chế nấm Phytophthora capsici của Cu-silicaNPs ở các khác nhau 

Nồng độ Cu-silicaNPs 
(ppm) 

Hiệu lực ức chế nấm Phytophthora capsici  

24 h 48 h 72 h 

0 0.00
g
 0.00

h
 0.00

h
 

25 49.11
b
 54.78

c
 39.47

c
 

50 84.07
a
 80.05

b
 73.37

b
 

75 84.07
a
 92.34

a
 93.30

a
 

100 84.07
a
 92.34

a
 93.30

a
 

125 84.07
a
 92.34

a
 93.30

a
 

P0.05 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c, ... khác nhau cho thấy sự khác biệt đáng kể 

giữa các nghiệm thức ở P0.05 
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Hình 3.31. Đƣờng kính tản nấm Phytophthora capsici sau 72 giờ nuôi cấy của thí nghiệm 

với nồng độ Cu-silicaNPs khác nhau: (a) 0 ppm, (b) 25 ppm, (c) 50 ppm, (d) 75 ppm, (e) 

100 ppm và (f) 125 ppm  
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3.5. TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO BẠC 

3.5.1.  Tổng hợp vật liệu AgNPs 

Vật liệu nano bạc (AgNPs) đƣợc tổng hợp theo quy trình ở Hình 2.5, trong 

đó sử dụng sodium citrate làm chất khử và alginate làm chất bảo vệ.  

3.5.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu AgNPs 

Tƣơng tự nhƣ quy trình tổng hợp CuNPs, chúng tôi tiến hành khảo sát các 

yếu tố ảnh hƣởng đến phản ứng tổng hợp AgNPs (Bảng 3.12). 

Bảng 3.12. Bố trí thí nghiệm khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình tổng hợp AgNPs 

Thí nghiệm 

Các yếu tố ảnh hƣởng 

Nồng độ 

silver nitrate 

(mM) 

Nồng độ 

sodium 

citrate 

(mM) 

Nồng độ 

alginate 

(%) 

Nhiệt độ 

phản ứng 

(
o
C) 

Thời gian 

phản ứng 

(phút) 

Ảnh hƣởng 

của nồng độ 

silver nitrate 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1 0,3 90 75 

Ảnh hƣởng 

của nồng độ 

sodium 

citrate 

1 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

1,25 

0,3 90 75 

Ảnh hƣởng 

của nồng độ 

alginate 

1 1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

90 75 

Ảnh hƣởng 

của nhiệt độ 

phản ứng 

1 1 0,3 

80 

90 

100 

75 

Ảnh hƣởng 

của thời gian 

phản ứng 

1 1 0,3 90 

30 

45 

60 

75 

90 



96 

 

  Kết quả UV-Vis đƣợc trình bày trên Hình 3.32. Có thể thấy tất cả các mẫu 

đều hiển thị một đỉnh plasmon bề mặt trong khoảng 420−440 nm, là khoảng bƣớc 

sóng hấp thụ đặc trƣng của dung dịch nano bạc, chứng tỏ đã có sự tạo thành nano 

bạc trong dung dịch phản ứng [151]. 

 

Hình 3.32. Phổ UV-Vis của keo nano bạc khi thay đổi các thông số: (a) nồng độ 

silver nitrate; (b) nồng độ sodium citrate; (c) nồng độ alginate; (d) nhiệt độ và (e) 

thời gian phản ứng 
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Ở 80 ºC, sau thời gian 90 phút hệ phản ứng vẫn chƣa đổi màu, chứng tỏ phản 

ứng diễn ra rất chậm do đó chúng tôi sẽ không khảo sát tiếp tục ở nhiệt độ này. 

Hình 3.32 a, b, c và d cho thấy nồng độ bạc nitrat 1 mM, nồng độ sodium 

citrat 1 mM và nồng độ alginate 0,3%, nhiệt độ 90 
o
C là các thông số tối ƣu trong 

điều kiện khảo sát. 

Với thời gian phản ứng khác nhau (Hình 3.32 e), có thể thấy: 

 Sau 30 phút phản ứng, dung dịch bắt đầu chuyển sang màu nâu nhạt - màu 

đặc trƣng của dung dịch nano bạc, nghĩa là lúc này trong dung dịch phản ứng bắt 

đầu hình thành các hạt nano bạc. 

 Thời gian phản ứng càng dài (đến 75 phút) thì màu nâu của dung dịch phản 

ứng càng đậm lên, cƣờng độ hấp thụ càng lớn, nghĩa là lƣợng nano bạc tạo ra trong 

dung dịch keo càng lớn. Tuy nhiên, sau 90 phút phản ứng thì cƣờng độ hấp thụ lại 

giảm xuống đáng kể. Điều này có thể do hai nguyên nhân: 

- Thứ nhất: khi thời gian phản ứng càng dài, các hạt nano bạc có xu hƣớng kết 

hợp với nhau tạo thành các hạt lớn hơn nên nồng độ các hạt nano thực tế giảm 

xuống làm cho cƣờng độ peak hấp thụ giảm. 

- Thứ hai: trong điều kiện phản ứng xảy ra ở nhiệt độ khá cao, alginate có thể bị 

phân hủy hay cắt mạch ngắn hơn làm giảm khả năng bảo vệ, tạo điều kiện cho các 

hạt nano bạc kết tụ lại tạo thành hạt có kích thƣớc lớn hơn.  

Nhƣ vậy, cƣờng độ hấp thụ của dung dịch keo nano bạc đạt cực đại sau 75 phút 

phản ứng nên chúng tôi kết luận thời gian phản ứng 75 phút là thời gian tối ƣu cho 

phản ứng. 

Từ những kết quả thu đƣợc, chúng tôi đƣa ra điều kiện để tổng hợp vật liệu 

AgNPs nhƣ sau: 

Nồng độ silver nitrate:  1 mM 

Nồng độ alginate:      0,3% 

Nồng độ sodium citrate:  1 mM 

Nhiệt độ phản ứng:   90 
o
C 

Thời gian phản ứng:   75 phút 
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3.5.1.2. Đặc trưng vật liệu AgNPs 

Hình 3.33 trình bày giản đồ XRD của vật liệu AgNPs. Trên giản đồ XRD xuất 

hiện 4 peak tinh trùng khớp với phổ chuẩn của Ag ở các góc 38,1° (d111 = 2,360 Å); 

44,2° (d200= 2,044 Å); 64,2° (d220 = 1,444 Å) và 77,2° (d311 = 1,232 Å) 

(JCPDSCardnumber, 4-783) [83]. Các thông số này cho phép khẳng định đã có sự 

hình thành tinh thể bạc trong dung dịch sau phản ứng. Ngoài ra, còn xuất hiện 1 

peak tù trong khoảng 2030°; đây là peak của alginate vô định hình. 

Ảnh SEM và TEM trên Hình 3.34 cho thấy các hạt AgNPs có dạng hình cầu 

với kích thƣớc khá đồng đều trong khoảng 20–40 nm. 

  

Hình 3.33. Giản đồ XRD của vật liệu AgNPs 

  

Hình 3.34. (a) Ảnh SEM và (b) ảnh TEM của vật liệu AgNPs 
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3.5.2. Tổng hợp vật liệu Ag-silicaNPs 

Vật liệu Ag-silicaNPs đƣợc tổng hợp theo quy trình ở Hình 2.6 với các thông 

số phản ứng tối ƣu đã khảo sát đƣợc ở quy trình tổng hợp vật liệu AgNPs nhƣ sau: 

- Nồng độ silver nitrate:  1 mM 

- Nồng độ alginate:  0,3% 

- Nồng độ sodium citrate:  1 mM 

- Nhiệt độ phản ứng:   90 
o
C 

- Thời gian phản ứng:  75 phút 

 

Hình 3.35. Giản đồ XRD của vật liệu Ag-silicaNPs 

Giản đồ XRD ở Hình 3.35 cho thấy vật liệu Ag-silicaNPs thể hiện 4 peak 

tƣơng ứng với các mặt (111), (200), (220) và (311) trong cấu trúc lập phƣơng tâm 

mặt của kim loại Ag [83] và 1 peak tù trong khoảng 20−30° đây là peak của silica 

vô định hình. Vì vậy có thể khẳng định vật liệu tổng hợp đƣợc là nano bạc trên nền 

silica. 
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Hình 3.36. Phổ hồng ngoại của vật liệu: (a) silicaNPs và (b) Ag-silicaNPs 

 Tƣơng tự nhƣ vật liệu Cu-silicaNPs, vật liệu Ag-silicaNPs cũng có các peak 

dao động đặc trƣng nhƣ của silica nhƣng có sự dịch chuyển về số sóng cũng nhƣ độ 

truyền qua của các peak (Hình 3.36). 

 

Hình 3.37. Ảnh SEM của vật liệu Ag-silicaNPs 

 Ảnh SEM và HRTEM của vật liệu Ag-silicaNPs trên Hình 3.37 và Hình 3.38 

cho thấy vật liệu nano thu đƣợc có dạng cầu với kích thƣớc trung bình khoảng 30 

nm. Ảnh HR-TEM trên Hình 3.342 cho thấy các hạt có kích thƣớc khoảng 30 nm và 
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có các mặt phẳng song song, chứng tỏ đây là các tinh thể. Khoảng cách giữa các 

mặt phẳng trung bình 0,23 nm tƣơng ứng với mặt (111) của tinh thể Ag, xấp xỉ với 

d111 = 2,360 Å tại góc 38,1° trên giản đồ XRD của vật liệu AgNPs, chứng tỏ các hạt 

tinh thể này chính là các tinh thể Ag. 

 

Hình 3.38. Ảnh HRTEM của vật liệu Ag-silicaNPs 

 

Hình 3.39. Ảnh SEM-EDX và phổ EDX của vật liệu Ag-silicaNPs 

Phổ EDX của vật liệu Ag-silicaNPs ở Hình 3.39 cho thấy vật liệu chỉ có các 

nguyên tố O, Si và Ag. 
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3.6. TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO Cu-Ag 

Các thí nghiệm tiến hành phản ứng tổng hợp Cu-AgNPs đƣợc trình bày ở 

Bảng 3.13. Trong các thí nghiệm, cố định nồng độ Cu
2+

 là 1,2 mM. 

Bảng 3.13. Bố trí thí nghiệm khảo sát các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình tổng hợp Cu- 

AgNPs 

Thí 

nghiệm 

Các yếu tố ảnh hƣởng 

Tỉ lệ nồng 

độ giữa 

Cu
2+

 và 

Ag
+
 

Nồng độ 

hydrazine 

(M) 

Nồng độ 

alginate 

(%) 

Nhiệt độ 

phản ứng 

(
o
C) 

pH 

Thời gian 

phản ứng 

(phút) 

Ảnh hƣởng 

của tỉ lệ 

nồng độ 

giữa Cu
2+

 

và Ag
+
 

Xem Bảng 

3.14 
0,5 0,6 90 9 5 

Ảnh hƣởng 

của nồng 

độ alginate 

20:1 0,5 

0,3 

0,6 

0,9 

1.2 

1,5 

90 9 5 

Ảnh hƣởng 

của nhiệt 

độ phản 

ứng 

20:1 0,5 0,6 

70 

80 

90 

100 

9 5 

Ảnh hƣởng 

của pH 
20:1 0,5 0,6 90 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

Ảnh hƣởng 

của thời 

gian phản 

ứng 

20:1 0,5 0,6 90 9 

5 

10 

15 

20 

30 
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3.6.1. Ảnh hƣởng của tỉ lệ nồng độ giữa Cu2+
 và Ag

+
 

Ở đây chúng tôi sử dụng dƣ lƣợng chất khử hydrazine để giảm thiểu sự oxy 

hóa của CuNPs. Ký hiệu các mẫu với tỉ lệ nồng độ khác nhau của Cu
2+

 và Ag
+ 

 và 

sự dịch chuyển bƣớc sóng hấp thụ cực đại (λmax) khi thay đổi tỉ lệ nồng độ Cu
2+

/Ag
+ 

đƣợc trình bày ở Bảng 3.14.  

Bảng 3.14. Sự dịch chuyển của λmax với sự thay đổi tỉ lệ nồng độ Cu
2+

:Ag
+
 

Ký hiệu mẫu Tỉ lệ nồng độ Cu
2+

/Ag
+
 λmax của CuNPs (nm) λmax của AgNPs (nm) 

M1 0:10 Không xuất hiện 441 

M2 1:9 Không xuất hiện 398 

M3 2:8 Không xuất hiện 398 

M4 3:7 Không xuất hiện 396 

M5 4:6 Không xuất hiện 399 

M6 5:5 Không xuất hiện 400 

M7 6:4 Không xuất hiện 399 

M8 7:3 570 401 

M9 8:2 566 398 

M10 9:1 571 402 

M11 20:1 558 395 

M12 25:1 561 396 

M13 10:0 581 Không xuất hiện 

 

Hình 3.40. Phổ UV-Vis các dung dịch keo nano Cu-AgNPs tạo thành sau 5 phút phản 

ứng với các tỉ lệ nồng độ Cu
2+

/Ag
+ 

khác nhau  
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Kết quả ở Hình 3.40 cho thấy: phổ UV-Vis của mẫu M1 và M13 (mẫu có tỉ 

lệ Cu
2+

/Ag
+
 là 0:10 và 10:0) chỉ có 1 peak hấp thụ ở 441 và 581 nm, là khoảng bƣớc 

sóng hấp thụ đặc trƣng của dung dịch nano bạc và nano đồng [191], [203]. Các mẫu 

từ M2 đến M7, mặc dù trong dung dịch phản ứng có Cu
2+

, nhƣng sau phản ứng chỉ 

xuất hiện peak hấp thụ của AgNPs mà không có của CuNPs. Điều này có thể là do 

thế điện cực chuẩn Cu
2+

/Cu
0 

(+0,34 V) là khá thấp nên quá trình khử Cu
2+

 xảy ra 

chậm, trong khi đó thế điện cực chuẩn Ag
+
/Ag

0 
(+0,78 V) là khá cao nên quá trình 

khử nhanh hơn Cu
2+ 

[184]. Mặt khác, trong điều kiện phản ứng với hàm lƣợng Ag
+
 

lớn, ngoài phản ứng khử Cu
2+

 và Ag
+ 

(Pt 3.20 và 3.21) còn có thể xảy ra phản ứng 

thay thế (Pt 3.22) [184]. 

           (3.20) 

             (3.21) 

                   (3.22) 

Phổ UV-Vis của các mẫu khác (M8 đến M12) đều có hai peak hấp thụ đặc 

trƣng của nano đồng và nano bạc, nhƣng bƣớc sóng hấp thụ cực đại (λmax) của các 

peak có sự dịch chuyển khi thay đổi tỉ lệ Cu
2+

/Ag
+
 (Bảng 3.14). Từ Bảng 3.14 và 

Hình 3.40 có thể thấy: λmax của AgNPs trong các mẫu nano hỗn hợp Cu-Ag (M8 đến 

M12) dịch chuyển về phía bƣớc sóng ngắn khá nhiều. Đồng thời, peak hấp thụ cũng 

nhọn hơn so với trong mẫu chỉ có AgNPs (M1) chứng tỏ kích thƣớc hạt nhỏ hơn và 

đồng đều hơn. Có thể giải thích hiện tƣợng này nhƣ sau: trong điều kiện phản ứng 

nhƣ trên, Ag
+
 bị khử trƣớc thành Ag

0 
sau đó Cu

2+ 
sẽ bị khử thành Cu

0
 bám trên bề 

mặt Ag
0
 làm cản trở sự lớn lên của các hạt nano Ag.  

Phổ UV-Vis của mẫu M11 (tỉ lệ nồng độ Cu
2+

/Ag
+
 là 20:1) cho thấy: cực đại 

hấp thụ của cả bạc và đồng lớn hơn so với ở các mẫu khác, chứng tỏ hàm lƣợng 

AgNPs và CuNPs tạo ra là lớn nhất nên chúng tôi chọn tỉ lệ này là thông số tối ƣu 

cho phản ứng. Nhƣ vậy, nồng độ tối ƣu của Cu
2+

 và Ag
+
 trong thí nghiệm này là 1,2 

và 0,06 mM. 
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3.6.2. Ảnh hƣởng của nồng độ alginate 

Phổ UV- Vis ở Hình 3.41 cho thấy: khi tăng nồng độ alginate từ 0,3% đến 

0,6% thì độ hấp thụ của của nano bạc giảm xuống nhƣng không đáng kể và độ hấp 

thụ của nano đồng tăng lên. Khi tăng nồng độ alginate từ 0,6% đến 1,5% thì độ hấp 

thụ của nano bạc và đồng đều giảm xuống một cách rõ rệt, nghĩa là hàm lƣợng các 

hạt nano bạc và nano đồng tạo thành là ít hơn do ảnh hƣởng của độ nhớt của dung 

dịch alginate đến tốc độ phản ứng. Khi phản ứng khử Cu
2+ 

xảy ra thuận lợi, lƣợng 

Cu
0
 tạo ra càng nhiều và bám lên bề mặt Ag

0
 làm cản trở sự kết tụ của các hạt Ag 

nên kích thƣớc của hạt AgNPs sẽ nhỏ hơn. 

 

Hình 3.41. Phổ UV-Vis của keo Cu-AgNPs tạo thành sau 5 phút phản ứng với các nồng độ 

alginate khác nhau 

3.6.3. Ảnh hƣởng của nhiệt độ 

Phổ UV-Vis ở Hình 3.42 cho thấy: trong điều kiện phản ứng này và với các 

nhiệt độ khảo sát khác nhau, sản phẩm phản ứng là hỗn hợp nano Cu-Ag. Tuy 

nhiên, có thể thấy nhiệt độ 90 và 100 C là thích hợp để tiến hành phản ứng. Chúng 

tôi sẽ chọn nhiệt độ 90 C để khảo sát các yếu tố tiếp theo. 



106 

 

 

Hình 3.42. Phổ UV-Vis các dung dịch keo nano Cu-AgNPs sau 5 phút phản ứng với nhiệt 

độ khác nhau 

3.6.4. Ảnh hƣởng của pH 

Hình 3.43 cho thấy ở những mẫu với pH 6, 7 và 8 chỉ xuất hiện peak hấp thụ 

của nano bạc mà không xuất hiện peak hấp thụ của nano đồng, ở pH 9 và 10 xuất 

hiện đồng thời hai peak hấp thụ đặc trƣng của nano đồng và nano bạc. Tuy nhiên, 

peak hấp thụ của CuNPs và AgNPs trong mẫu với pH 9 sắc nhọn hơn so với trong 

mẫu với pH 10, nghĩa là các hạt nano tạo thành có kích thƣớc đồng đều hơn. Từ đó 

chúng tôi kết luận pH 9 là giá trị thích hợp nhất cho phản ứng. Kết quả này cũng 

tƣơng đồng với kết quả khảo sát quy trình tổng hợp CuNPs trƣớc đó. 
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Hình 3.43. Phổ UV-Vis của keo nano Cu-AgNPs tạo thành sau 5 phút phản ứng với các 

giá trị pH khác nhau 

 

Hình 3.44. Giản đồ nhiễu xạ XRD của vật liệu Cu-AgNPs với các pH khác nhau 

Từ giản đồ XRD ở Hình 3.44 có thể thấy: ở pH 8 chỉ thấy xuất hiện các peak 

đặc trƣng của tinh thể Ag, ở pH 9 xuất hiện đầy đủ các peak đặc trƣng của cả tinh 

thể Ag và Cu với cƣờng độ khá lớn và sắc nhọn, ở pH 10 xuất hiện một số peak tinh 

thể của Ag và Cu với cƣờng độ không lớn và ít sắc nhọn. Nhƣ vậy, pH 9 là thông số 

thích hợp để tổng hợp nano hỗn hợp Cu-Ag. Kết luận này cũng tƣơng đồng với kết 

quả UV-Vis đã phân tích ở trên.  
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3.6.5. Ảnh hƣởng của thời gian phản ứng 

Có thể thấy rõ ràng rằng: với các thông số trong nghiên cứu này, phản ứng 

xảy ra nhanh và hiệu quả sau thời gian 5 phút (Hình 3.45). Nếu thời gian phản ứng 

càng dài thì các hạt nano có xu hƣớng kết hợp với nhau tạo thành các hạt có kích 

thƣớc lớn hơn . 

 

Hình 3.45. Phổ UV-Vis các dung dịch keo Cu-AgNPs với thời gian phản ứng khác nhau 

Từ những kết quả thu đƣợc trong quá trình khảo sát, chúng tôi đƣa ra đƣợc 

điều kiện tối ƣu để tổng hợp vật liệu hỗn hợp nano Cu-Ag nhƣ sau:  

Tỉ lệ nồng độ Cu
2+

/Ag
+
 20:1 (Nồng độ Cu

2+
 và Ag

+
 là 1,2 và 0,06 mM) 

Nồng độ hydrazine 0,5 M 

Nồng độ alginate 0,6% 

Nồng độ NH3.H20 0,1 M 

pH 9 

Nhiệt độ 90 C 

Thời gian 5 phút 
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3.6.6. Đặc trƣng vật liệu Cu-AgNPs 

Hình 3.46 trình bày giản đồ XRD của vật liệu AgNPs, Cu-AgNPs và CuNPs 

tƣơng ứng với các mẫu M1, M11, M13. Trên giản đồ XRD của vật liệu AgNPs 

(Hình 3.46a) xuất hiện bốn peak tinh thể tại các góc 38,1; 44,2; 64,2 và 77,2 

tƣơng ứng với các mặt phẳng (111), (200), (220) và (311) trong cấu trúc lập phƣơng 

tâm mặt của kim loại Ag [83]. Tƣơng tự, trên giản đồ Hình 3.46c cũng xuất hiện ba 

peak tinh thể với cƣờng độ cao nhất hoàn toàn trùng khớp với phổ chuẩn của kim 

loại đồng tại vị trí các góc 43,23; 50,37 và 74,11 tƣơng ứng với mặt (111), (200) 

và (220) trong cấu trúc lập phƣơng tâm diện của Cu [65]. Trên giản đồ XRD của vật 

liệu Cu-AgNPs (Hình 3.46b) xuất hiện đồng thời các peak tinh thể của cả Cu và Ag. 

Ngoài ra không xuất hiện peak đặc trƣng của CuO, Cu2O hay Cu(OH)2, chứng tỏ vật 

liệu chúng tôi tổng hợp đƣợc chỉ bao gồm kim loại Cu và Ag. 

 

Hình 3.46. Giản đồ XRD của vật liệu CuNPs, AgNPs và Cu-AgNPs 
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Hình 3.47 là ảnh SEM và TEM của vật liệu Cu-AgNPs chúng tôi đã tổng hợp 

đƣợc. Có thể thấy, vật liệu Cu-AgNPs có dạng hình cầu với kích thƣớc trung bình 

khoảng 20 nm và khá đồng đều. 

 

Hình 3.47. Ảnh SEM (a) và ảnh TEM (b) của vật liệu Cu-AgNPs 

 
Hình 3.48. (a) Ảnh SEM-EDX và (b) phổ EDX của vật liệu Cu-AgNPs 

Phổ EDX ở Hình 3.48 cho thấy các peak của các nguyên tố chính là Cu và Ag 

với tỷ lệ tƣơng ứng là 41,63 và 32,91% khối lƣợng của mẫu vật liệu tổng hợp đƣợc.  
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3.7. TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO ĐA CHỨC NĂNG TRÊN NỀN COS 

Vật liệu nano đa chức năng trên nền COS đƣợc tổng hợp theo quy trình ở 

Hình 2.8. Đầu tiên, chúng tôi tổng hợp vật liệu Cu-AgNPs/silica tƣơng tự nhƣ quy 

trình tổng hợp vật liệu CuNPs/silica, sau đó đƣa Cu-AgNPs/silica lên nền COS. Sau 

đây là một số đặc trƣng của vật liệu đã tổng hợp đƣợc. 

 

Hình 3.49. Ảnh SEM của vật liệu MFNPs/COS 

 

Hình 3.50. Ảnh TEM của vật liệu MFNPs/COS 

Ảnh SEM và TEM đƣợc thể hiện ở Hình 3.49 và 3.50. Bản đồ phân bố 

nguyên tố trên Hình 3.51 phân tích chi tiết hơn về thành phần hóa học của bề mặt 

vật liệu Cu-AgNPs/silica. Ảnh SEM-EDX trong Hình 3.51 (a) cho thấy sự hiện diện 

của các nguyên tố O, Si, Cu và Ag trong mẫu. Sự phân bố của hai nguyên tố oxy và 

silic (Hình 3.51 (b) và (c)) cho thấy chúng là các thành phần Si và O của các hạt 

nano silica hình cầu. Hình 3.51 (d) và (e) cho thấy rõ rằng các nguyên tố Cu và Ag 

đƣợc phân bố đều trên nền vật liệu silica.  
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Hình 3.51. Phổ EDX và bản đồ phân bố nguyên tốcủa vật liệu Cu-AgNPs/silica 

3.8. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CÁC VẬT LIỆU TỔNG 

HỢP ĐƢỢC TRONG PHÕNG TRỪ BỆNH TRÊN CÂY LÖA  

3.8.1. Đánh giá hiệu lực ức chế nấm Magnaporthe oryzae gây bệnh đạo ôn và 

nấm Rhizoctonia solani gây bệnh khô vằn của một số vật liệu nano ở điều kiện 

phòng thí nghiệm (in vitro) 

Kết quả đo đƣờng kính tản nấm Magnaporthe oryzae và nấm Rhizoctonia 

solani trên môi trƣờng chứa các nano kim loại khác nhau với các nồng độ khác nhau 

đƣợc trình bày ở Bảng 3.15. 
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Bảng 3.15. Hiệu lực ức chế nấm Magnaporthe oryzae và Rhizoctonia solani của các vật 

liệu nano ở 5 ngày sau cấy 

Vật liệu nano 

 

Nồng độ 

(ppm) 

Đƣờng kính tản nấm 

(mm) 
Hiệu lực ức chế 

 (%) 

M. oryzae R. solani  M. oryzae R. solani  

CuNPs 

50 73,83
bc

 34,5
c
 8,66 50,71 

70 69,5
c
 26,2

cd
 14,58 62,57 

100 57,33
d
 14,9

d
 28,48 78,71 

Cu-silicaNPs 

50 53,833
c
 32,4

c
 40,0 53,71 

70 24,5
d
 23,5

c
 76,08 66,43 

100 22,33
de

 16,3
f
 79,05 76,71 

AgNPs 

50 58,16
c
 42,6

c
 30,07 39,14 

70 42,66
d
 35,4

cd
 51,26 49,43 

100 33,33
e
 31,5

cd
 64,01 55,00 

Ag-silicaNPs 

50 43,33
c
 31,4

c
 50,35 55,14 

70 37,5
d
 11,2

d
 58,31 84,00 

100 22,667
e
 1,4

f
 78,59 98,00 

MFNPs/COS  

20 24,3
c 

31,3
c 

69,08 60,47 

50 3,2
f 

11,2
d 

95,93 85,85 

70 0
f 

5,2
df 

100 93,43 

100 0
f 

0
f 

100 100 

Mẫu đối chứng  80,16
a
 70,0

a
 0 0 

Ghi chú: Trong cùng 1 cột a ,b, c …biểu thị mức độ sai khác giữa các công thức ở 

mức ý nghĩa 0,05.  

3.8.1.1. Hiệu lực ức chế nấm Magnaporthe oryzae 

Kết quả ở Bảng 3.15 cho thấy: 

- Công thức đối chứng có đƣờng kính tản nấm đạt cao nhất sau 5 ngày nuôi 

cấy là 80,16 mm (tràn đĩa).  

- Khả năng ức chế sự phát triển của nấm gây bệnh tăng theo nồng độ của 

các vật liệu nano. 
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- Đối với công thức sử dụng CuNPs: các mẫu với nồng độ nano đồng khác 

nhau đều có tản nấm nhỏ hơn so với mẫu đối chứng ở mức sai khác có ý nghĩa 

thống kê. Ở 5 ngày sau cấy, hiệu lực ức chế nấm đạo ôn giảm. Hiệu lực ức chế nấm 

của nồng độ 100 ppm là cao nhất nhƣng chỉ đạt 28,48% ở 5 ngày sau cấy (NSC). 

Điều này cho thấy CuNPs có hiệu quả không cao trong ức chế nấm bệnh đạo ôn. 

- Đối với công thức sử dụng Cu-silicaNPs: các mẫu ở nồng độ 100 ppm có 

đƣờng kính tản nấm thấp nhất ở 5 NSC là 22,33 mm. Các mẫu ở các nồng độ còn 

lại đều có đƣờng kính tản nấm nhỏ hơn so với mẫu đối chứng với mức ý nghĩa 

thống kê 95%. Hiệu lực ức chế nấm của nano này với nồng độ 50, 70 và 100 ppm 

đều cao, trong đó cao nhất là nồng độ 100 ppm với hiệu lực ức chế đạt 79,05% ở 5 

NSC. 

- Đối với công thức sử dụng AgNPs: Tất cả các mẫu với nồng độ dung dịch 

nano thí nghiệm đều có đƣờng kính tản nấm nhỏ hơn so với mẫu đối chứng. Ở 5 

ngày sau cấy: đƣờng kính tản nấm dao động từ 33,33 đến 58,16 mm; các công thức 

có sự khác nhau ở mức có ý nghĩa thống kê. Công thức với nồng độ nano 100 ppm 

có đƣờng kính tản nấm nhỏ nhất. Điều này chứng tỏ rằng, nồng độ càng tăng khả 

năng ức chế sự phát triển sợi nấm của nano bạc càng cao. Trong thí nghiệm này, 

nồng độ 100 ppm cho thấy hiệu quả ức chế sự phát triển của sợi nấm đạo ôn cao 

nhất 66,29% ở 5 NSC. 

- Đối với công thức sử dụng Ag-silicaNPs: các mẫu sử dụng nano Ag-silica 

với các nồng độ khác nhau đều có đƣờng kính sợi nấm nhỏ hơn so với mẫu đối 

chứng. Trong đó, mẫu với nồng độ nano Ag-silica 100 ppm cho thấy sợi nấm đạo 

ôn phát triển rất kém ở 5 NSC, tƣơng ứng với hiệu lực ức chế đạt cao nhất đạt 

78,59%.  

- Đối với các mẫu sử dụng nano đa chức năng MFNPs/COS: ở hai nồng độ 

70 và 100 ppm, nấm hoàn toàn không phát triển. Điều này chứng tỏ ở hai nồng độ 

này nano MFNPs/COS có khả năng ức chế hoàn toàn sự sinh trƣởng, phát triển của 

nấm bệnh đạo ôn trong điều kiện in vitro. Ở nồng độ 20 ppm, đƣờng kính tản nấm 

chỉ là 24,3 mm tƣơng ứng với hiệu lực ức chế 60,47%. Ở nồng độ 50 ppm, đƣờng 
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kính tản nấm chỉ là rất nhỏ (3,2 mm) tƣơng ứng với hiệu lực ức chế khá lớn 

85,85%. 

Hình 3.52 là ảnh của các đĩa petri nuôi cấy nấm Magnaporthe oryzae trong 

môi trƣờng PDA chứa các vật liệu nano với các nồng độ khác nhau trong điều kiện 

in vitro. 
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Hình 3.52. Đƣờng kính tản nấm Magnaporthe oryzae của các công thức nano thí nghiệm: 

(a) CuNPs, (b) Cu-silicaNPs, (c) AgNPs, (d) Ag-silicaNPs và (e) MFNPs/COS 

Tóm lại, hiệu ứng ức chế nấm Magnaporthe oryzae gây bệnh đạo ôn trên cây 

lúa của các vật liệu nano tổng hợp đƣợc ở nồng độ 100 ppm có thể đƣợc đánh giá 

theo thứ tự: MFNPs/COS > Cu-silicaNPs  Ag-silicaNPs > AgNPs > CuNPs. Có 

thể thấy: vật liệu nano đa chức năng MFNPs/COS có hiệu lực ức chế tốt nhất, tiếp 

đến là các nano bạc, đồng trên nền silica và cuối cùng là các nano bạc, đồng. Mặt 

khác, vật liệu nano bạc có hiệu lực ức chế mạnh hơn nano đồng. Kết luận này phù 

hợp với kết quả mô phỏng đã khảo sát trƣớc đó. 

3.8.1.2. Hiệu lực ức chế nấm Rhizoctonia solani 

- Công thức đối chứng có đƣờng kính tản nấm đạt cao nhất sau 5 ngày nuôi 

cấy (70,0 mm).  

- Khả năng ức chế sự phát triển của nấm gây bệnh tăng theo nồng độ của 

các vật liệu nano. 

- Đối với công thức sử dụng CuNPs: đƣờng kính tản nấm dao động trong 

khoảng 14,934,5 mm. Nhìn chung hiệu quả ức chế sự phát triển của nấm đạo ôn 

của vật liệu này đạt khá cao, cao hơn ở nano AgNPs. Ở 5 NSC, hiệu lực ức chế đạt 

78,71% ở nồng độ 100 ppm. 

- Đối với công thức sử dụng nano Cu-silicaNPs: đƣờng kính tản nấm tƣơng 

đƣơng với công thức sử dụng CuNPs, dao động trong khoảng 16,332,4 mm. Hiệu 

lực ức chế nấm ở nồng độ 50, 70 và 100 ppm đều cao, trong đó cao nhất là nồng độ 

100 ppm với hiệu lực ức chế đạt 76,71% ở 5 NSC. 

- Đối với công thức sử dụng AgNPs: đƣờng kính tản nấm cao khi so sánh 

với các loại vật liệu nano khác. Ở nồng độ 50 và 70ppm, đƣờng kính tản nấm dao 

động trong khoảng 31,542,6 mm, nhƣng đƣờng kính tản nấm ở nồng độ 100 ppm 

là 31,5 mm, nhỏ hơn nhiều so với ở mẫu đối chứng và hai nồng độ còn lại. Trong 

thí nghiệm này, nồng độ 100 ppm cho thấy hiệu quả ức chế sự phát triển của sợi 

nấm đạo ôn cao nhất 55,00% ở 5 NSC. 

- Đối với công thức sử dụng Ag-silicaNPs: đƣờng kính tản nấm rất nhỏ ở cả 

ba nồng độ khảo sát, cao nhất ở nồng độ 50 ppm (31,4 mm) và thấp nhất ở nồng độ 
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100 ppm (1,4 mm) tƣơng ứng với hiệu lực ức chế đạt 98%. Nhƣ vậy, vật liệu Ag-

silicaNPs có tác dụng ức chế nấm Rhizoctonia solani gây bệnh khô vằn rất tốt. 

- Đối với công thức sử dụng MFNPs/COS: đƣờng kính tản nấm khô vằn 

dao động từ 0 đến 79,2 mm, trong đó công thức với nồng độ 100 ppm có đƣờng 

kính nhỏ nhất (0 mm). Nhƣ vậy ở nồng độ 100 ppm, vật liệu Cu-AgNPs/ silica/COS 

có khả năng ức chế hoàn toàn sự sinh trƣởng và phát triển của nấm bệnh khô vằn 

trong điều kiện in vitro. Hiệu lực ức chế ở các nồng độ 50 và 70 ppm cũng khá cao, 

lần lƣợt đạt 85,85 và 93,43%.  

 

Hình 3.53. Đƣờng kính tản nấm Rhizoctonia solani của các công thức nano thí nghiệm: (a) 

CuNPs, (b) Cu-silicaNPs, (c) AgNPs, (d) Ag-silicaNPs và (e) MFNPs/COS 
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Nhƣ vậy, hiệu ứng ức chế nấm Rhizoctonia solani gây bệnh khô vằn trên cây 

lúa của các vật liệu nano tổng hợp đƣợc ở nồng độ 100 ppm có thể đƣợc đánh giá 

theo thứ tự: MFNPs/COS > Ag-silicaNPs > Cu-silicaNPs  CuNPs > AgNPs.  

Từ những kết quả thu đƣợc ở trên chúng tôi rút ra những kết luận về hiệu lực 

ức chế nấm Magnaporthe oryzae gây bệnh đạo ôn và nấm Rhizoctonia solani gây 

bệnh khô vằn ở điều kiện in vitro của các vật liệu nano tổng hợp đƣợc nhƣ sau: 

- Vật liệu MFNPs/COS cho hiệu quả cao nhất trong số các vật liệu nano thí 

nghiệm đối với việc ức chế nấm gây bệnh đạo ôn và khô vằn ở tất cả các nồng 

độ thử nghiệm (20-100 ppm). Ở nồng độ 20 ppm nano MFNPs/COS cho hiệu 

quả ức chế nấm gây bệnh đạo ôn và khô vằn đạt lần lƣợt trên 69% và 60%. Ở 

nồng độ 50 ppm, hiệu lực ức chế nấm đạo ôn và khô vằn khá cao, lần lƣợt đạt 

95,93% và 85,85%. Ở nồng độ 70 ppm, hiệu lực ức chế nấm rất cao, đạt 100% 

đối với nấm bệnh đạo ôn và 93,43% đối với nấm bệnh khô vằn. Nồng độ 100 

ppm có thể ức chế hoàn toàn sự sinh trƣởng, phát triển của cả nấm bệnh đạo ôn 

và khô vằn.  

- 4 loại vật liệu nano còn lại đều có hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm 

Magnaporthe oryzae và Rhizoctonia solani từ mức trung bình đến tốt.  

 Đối với nấm gây bệnh đạo ôn, ở nồng độ 100 ppm, vật liệu AgNPs có hiệu lực 

ức chế tốt (64,01%), vật liệu CuNPs có hiệu lực ức chế ở mức trung bình 

(28,48%), vật liệu Cu-silicaNPs và Ag-silicaNPs cho hiệu lực ức chế cao 

(76,08 và 78,59%).  

 Đối với nấm gây bệnh khô vằn, vật liệu Ag-silicaNPs có khả năng ức chế nấm 

cao ở nồng độ 70 và 100 ppm, tiếp đến là vật liệu CuNPs và Cu-silicaNPs có 

hiệu lực ức chế tƣơng đƣơng nhau và khá tốt ở nồng độ 100 ppm, vật liệu 

AgNPs có khả năng ức chế nấm trung bình ở nồng độ 100 ppm.  

 Vật liệu Cu-silicaNPs và Ag-silicaNPs có khả năng ức chế sự phát triển của 

hai loại nấm gây bệnh đạo ôn và khô vằn rất tốt ở nồng độ 100 ppm. 
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3.8.2. Đánh giá hiệu lực ức chế nấm gây bệnh đạo ôn và khô vằn của một số vật 

liệu nano trong điều kiện nhà lƣới      

3.8.2.1. Hiệu lực ức chế bệnh đạo ôn  

Để đánh giá sự ảnh hƣởng của các vật liệu nano đến khả năng hạn chế bệnh 

đạo ôn thì thông số tỷ lệ bệnh (TLB) và chỉ số bệnh (CSB) rất quan trọng. Tỷ lệ 

bệnh cho biết số lƣợng cá thể bị hại so với các cá thể điều tra trong quần thể. Còn 

chỉ số bệnh cho biết mức độ hại của cây trồng. Cây lúa có tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh 

đạo ôn càng cao chứng tỏ lúa bị hại ở diện tích rộng và mức độ hại nặng. Tỷ lệ bệnh 

và chỉ số bệnh thấp sẽ cho thấy sự hiệu quả của nano. Ở đây, các vật liệu nano đƣợc 

sử dụng với nồng độ 100 ppm. 

Kết quả ở Bảng 3.16 có thể thấy rằng, sau 7 ngày lây bệnh có sự sai khác 

giữa các công thức thí nghiệm. Các công thức phun dung dịch nano có tỷ lệ bệnh 

thấp hơn công thức đối chứng. Tỷ lệ bệnh thấp nhất ở công thức phun nano đa chức 

năng MFNPs/COS (17,78%). Các công thức phun các vật liệu nano còn lại có tỷ lệ 

bệnh cao hơn, nhƣng lại thấp hơn tỷ lệ bệnh của công thức đối chứng ở mức sai 

khác có ý nghĩa thống kê. Công thức đối chứng có tỷ lệ bệnh là 65,0%. Tƣơng ứng 

với tỷ lệ bệnh là chỉ số bệnh; chỉ số bệnh thấp nhất ở công thức sử dụng Cu– 

AgNPs/silica/COS và cao nhất cũng ở công thức đối chứng (38,02%). 

Bảng 3.16. Ảnh hƣởng của các vật liệu nano đến tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh đạo ôn 

Vật liệu nano 

Ngày điều tra 

7 NSN 14 NSN 

TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) 

CuNPs 25,54
b 

9,21
b 

17,03
b
 7,05

b
 

Cu-silicaNPs 24,4
b 

9,12
b 

17,49
b
 7,84

b
 

AgNPs 24,33
b
 8,16

ab
 16,48

b
 6,19

b
 

Ag-silicaNPs 25,13
b 

9,23
b 

17,84
b 

7,94
b 

MFNPs/COS 17,78
a
 5,62

a
 12,45

a
 3,48

a
 

Đối chứng (Nƣớc) 65,00
c
 38,02

c
 81,67

c
 54,20

c
 

     

Ghi chú: a, b, c …biểu thị mức độ sai khác giữa các công thức ở mức ý nghĩa 0,05; các 

công thức có cùng chữ cái thì không có sự sai khác. NSN: ngày sau nhiễm, TLB: tỉ lệ bệnh, 

CSB: chỉ số bệnh. 
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 Sau 14 ngày lây nhiễm, tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh giảm đối với các công thức 

sử dụng vật liệu nano, còn đối với công thức đối chứng lại tăng lên. Tỷ lệ bệnh của 

công thức sử dụng MFNPs/COS giảm xuống chỉ còn 3,48%, thấp hơn tỷ lệ bệnh ở 

các công thức sử dụng nano khác và thấp hơn rất nhiều so với đối chứng. Chỉ số 

bệnh của các công thức sử dụng các vật liệu nano cũng thấp hơn rất nhiều so với 

của công thức đối chứng, trong đó công thức sử dụng nano đa chức năng 

MFNPs/COS có chỉ số bệnh thấp nhất (3,48%). 

 Nhƣ vậy, tất cả các công thức sử dụng vật liệu nano đều có hiệu quả cao 

trong ức chế bệnh đạo ôn ở điều kiện nhà lƣới, trong đó công thức MFNPs/COS có 

khả năng hạn chế bệnh đạo ôn cao nhất. 

3.8.2.2. Hiệu lực ức chế bệnh khô vằn 

Kết quả đánh giá hiệu lực phòng trừ bệnh khô vằn của các loại nano trong 

điều kiện nhà lƣới đƣợc trình bày ở Bảng 3.17.  

Sau bảy ngày phun, cả năm công thức sử dụng nano đều cho tỷ lệ bệnh và chỉ 

số bệnh thấp hơn công thức đối chứng ở mức sai khác có ý nghĩa thống kê. Điều 

này cho thấy các loại vật liệu nano có khả năng ức chế bệnh khô vằn trên cây lúa. 

Trong đó, tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh thấp nhất đạt đƣợc ở công thức nano 

MFNPs/COS với tỉ lệ bệnh 18,89% và chỉ số bệnh 4,69%. 

Tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh trên tất cả các công thức thí nghiệm có xu hƣớng 

giảm dần sau 14 ngày sau lây nhiễm. Điều này cho thấy hiệu lực ức chế bệnh của 

các loại nano kéo dài đến 14 ngày sau nhiễm bệnh. Riêng công thức đối chứng có tỷ 

lệ bệnh và chỉ số bệnh cao hơn nhiều so với các công thức thí nghiệm ở mức sai 

khác có ý nghĩa thống kê. Trong đó, công thức có tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh thấp 

nhất là công thức nano đa chức năng MFNPs/COS, cho thấy vật liệu nano này có 

hiệu lực phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa tốt nhất. 
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Bảng 3.17. Ảnh hƣởng của các vật liệu nano đến tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh khô vằn 

Công thức 

Ngày điều tra 

7 NSN 14 NSN 

TLB (%) CSB (%) TLB (%) CSB (%) 

CuNPs 20,56
b
 5,74

b
 16,11

b
 4,69

b
 

Cu-silicaNPs 19,45
b
 5,74

b
 17,22

b
 4,01

b
 

AgNPs 20,00
b
 6,42

b
 15,56

b
 4,38

b
 

Ag-silicaNPs 19,73
b 

5,89
b 

15,24
b 

4,40
b 

MFNPs/COS 18,89
b
 4,69

b
 12,78

c
 2,78

c
 

Đối chứng (Nƣớc) 40,56
a
 15,62

a
 57,22

a
 26,36

a
 

Ghi chú: a, b, c …biểu thị mức độ sai khác giữa các công thức ở mức ý nghĩa 0,05; các 

công thức có cùng chữ cái thì không có sự sai khác. NSN: ngày sau nhiễm, TLB: tỉ lệ bệnh, 

CSB: chỉ số bệnh. 

 Tóm lại, các vật liệu nano tổng hợp đƣợc ở nồng độ 100 ppm đều có khả 

năng ức chế tốt bệnh đạo ôn và khô vằn trên cây lúa, trong đó vật liệu nano đa chức 

năng MFNPs/COS cho hiệu lực ức chế rất tốt với cả hai loại bệnh trên trong điều 

kiện nhà lƣới.  

3.8.2.3. Đánh giá ảnh hưởng của một số loại nano đến sinh trưởng và phát triển 

của cây lúa trong điều kiện nhà lưới 

 Ảnh hƣởng của các công thức thí nghiệm đến sự sinh trƣởng của cây lúa 

 Chiều cao cây 

Chiều cao cây qua các giai đoạn có sự biến động rõ rệt từ đẻ nhánh đến làm 

đòng, trổ và chín (Bảng 3.18). Trong giai đoạn đẻ nhánh, chiều cao cây trung bình ở 

các công thức thí nghiệm gần tƣơng đƣơng nhau. Trong giai đoạn chín, chiều cao 

cây ở các công thức phun nano lớn hơn ở công thức đối chứng ở mức sai khác có ý 

nghĩa thống kê. Điều này cho thấy việc phun vật liệu nano đã ảnh hƣởng đến sự 

sinh trƣởng của cây lúa, đồng thời do ức chế đƣợc bệnh hại trên cây lúa nên đã làm 

cho cây lúa sinh trƣởng tốt. 
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Bảng 3.18. Diễn biến chiều cao cây trên các công thức thí nghiệm  

Công thức 

Chiều cao cây (cm) 

Giai đoạn điều tra 

Đẻ nhánh Làm đòng Trổ Chín 

CuNPs 27,53
a
 63,87

ab
 77,07

bc
 83,67

a
 

Cu-silicaNPs 27,33
a
 63,60

ab
 82,47

a
 83,80

a
 

AgNPs 27,87
a
 64,27

a
 81,87

ab
 83,40

a
 

Ag-silicaNPs 26,80
a
 61,34

ab
 78,46

ab
 83,80

a
 

MFNPs/COS 26,87
a
 61,53

ab
 75,20

b
 83,20

a
 

Đối chứng (Nƣớc lã) 27,47
a
 59,80

b
 73,93

c
 79,73

b
 

Ghi chú: a, b, c biểu thị mức độ sai khác giữa các công thức ở mức ý nghĩa 0,05; các công 

thức có cùng chữ cái thì không có sự sai khác. 

 Sau khi phun vật liệu nano, chiều cao cây ở các công thức thí nghiệm tiếp tục 

tăng trƣởng tƣơng đối đồng đều nhau.  

 Khả năng đẻ nhánh 

- Số nhánh điều tra 

Khả năng đẻ nhánh của cây lúa ở các công thức thí nghiệm đƣợc trình bày ở 

Bảng 3.17. Số nhánh tại thời điểm điều tra của công thức phun nano dao động từ 

3,21 đến 3,87 và gần nhƣ tƣơng đƣơng nhau, số nhánh ở công thức đối chứng là 

3,27.  

 - Số nhánh hữu hiệu 

Bảng 3.19 cho thấy số nhánh hữu hiệu dao động từ 2,47 đến 3,4 nhánh/cây. 

Số nhánh hữu hiệu của các công thức có sự khác nhau. Các công thức phun vật liệu 

nano có số nhánh hữu hiệu cao hơn so với công thức đối chứng ở mức sai khác có ý 

nghĩa thống kê. Trong đó, số nhánh hữu hiệu ở công thức sử dụng Cu-silicaNPs, 

CuNPs và MFNPs/COS cao hơn so với ở các công thức còn lại. 

 - Tỷ lệ nhánh hữu hiệu 

Bảng 3.19 cho thấy các công thức sử dụng nano Cu-silicaNPs, CuNPs và 

MFNPs/COS cho tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao hơn các công thức nano còn lại và cao 

hơn nhiều so với công thức đối chứng. 
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Bảng 3.19. Khả năng đẻ nhánh của lúa ở các công thức thí nghiệm 

Công thức 
Số nhánh điều tra 

(nhánh) 

Số nhánh hữu 

hiệu (nhánh) 

Tỷ lệ nhánh hữu 

hiệu (%) 

CuNPs 3,33
a
 2,93

abc
 87,88 

Cu-silicaNPs 3,87
a
 3,40

a
 87,85 

AgNPs 3,53
a
 2,87

bc
 81,30 

Ag-silicaNPs 3,21
a
 2,52

bc
 78,50 

MFNPs/COS 3,40
a
 3,00

ab
 88,15 

Đối chứng (Nƣớc lã) 3,27
a
 2,47

c
 75,43 

Ghi chú: a, b, c biểu thị mức độ sai khác giữa các công thức ở mức ý nghĩa 0,05; các công 

thức có cùng chữ cái thì không có sự sai khác.  

 Ảnh hƣởng của các công thức đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất 

Bảng 3.20 cho thấy năng suất lý thuyết thu đƣợc ở công thức thí nghiệm 

phun vật liệu nano là khá cao. Cao nhất là ở công thức phun nano MFNPs/COS 

(38,86 tạ/ha) và thấp nhất ở công thức phun nano CuNPs (33,13 tạ/ha). Tuy nhiên, 

giữa các công thức thí nghiệm không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê. Các công 

thức phun vật liệu nano có năng suất lý thuyết cao hơn công thức đối chứng ở mức 

sai khác có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 3.20. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các công thức thí nghiệm 

Công thức 
Số 

hạt/bông 

Số hạt 

lép/bông 

Số hạt 

chắc/bông 

Số 

bông/m
2
 

Khối 

lƣợng 

1000 

hạt (g) 

Năng 

suất lý 

thuyết  

(tạ/ha) 

CuNPs 80,40
a
 7,70

ab
 72,70

a
 314,81

ab
 14,47

a
 33,13

a
 

Cu-silicaNPs 77,30
ab

 6,83
ab

 70,30
ab

 344,44
a
 14,37

b
 34,97

a
 

AgNPs 75,93
ab

 7,57
ab

 68,37
ab

 351,85
a
 14,52

a
 36,22

a
 

Ag-silicaNPs 76,33
ab

 7,74
ab

 67,85
ab

 365,85
a
 14,24

a
 36,65

a
 

MFNPs/COS 76,50
ab

 7,67
ab

 68,23
ab

 407,41
a
 14,47

a
 38,86

a
 

Đối chứng (Nƣớc) 67,53
b
 6,23

b
 61,30

b
 225,93

b
 14,11

c
 21,82

b
 

Ghi chú: a, b biểu thị mức độ sai khác giữa các công thức ở mức ý nghĩa 0,05; các công 

thức có cùng chữ cái thì không có sự sai khác. 
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 Mức độ độc của các loại nano thử nghiệm đến cây lúa  

 Quan sát cho thấy sau khi phun các loại vật liệu nano thử nghiệm, không 

xuất hiện biểu hiện gây hại hay kích thích đến cây lúa. Nhƣ vậy, độ độc của nano 

MFNPs/COS, Ag-silicaNPs, AgNPs, Cu-silicaNPs và CuNPs đều ở cấp 1 là cấp 

không gây độc đối với cây lúa (Bảng 3.21). 

Bảng 3.21. Ảnh hƣởng độ độc đến cây lúa 

Công thức Cấp Triệu chứng 

CuNPs 1 Không gây hại 

Cu-silicaNPs 1 Không gây hại 

AgNPs 1 Không gây hại 

Ag-silicaNPs 1 Không gây hại 

MFNPs/COS 1 Không gây hại 

Tóm lại: Qua các kết quả nghiên cứu ở trên chúng tôi rút ra đƣợc một số kết luận 

nhƣ sau: 

 Các loại vật liệu nano sử dụng trong đề tài luận án đều có khả năng hạn chế 

bệnh đạo ôn do nấm Magnaporthe oryzae và bệnh khô vằn do nấm 

Rhizoctonia oryzae gây ra trên cây lúa trong điều kiện nhà lƣới, trong đó 

nano MFNPs/COS ở nồng độ 100 ppm có hiệu lực phòng trừ bệnh đạo ôn và 

bệnh khô vằn cao nhất.  

 Các loại nano không ảnh hƣởng nhiều đến sự sinh trƣởng của lúa, nhƣng 

chúng làm tăng số hạt chắc trên bông nên đã làm tăng năng suất lý thuyết của 

lúa. Trong đó, công thức sử dụng nano đa chức năng MFNPs/COS cho năng 

suất lý thuyết cao nhất. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu đạt đƣợc, chúng tôi rút ra những kết luận chính 

sau đây: 

1. Kết quả mô phỏng docking phân tử cho thấy các hệ phức chứa Ag ức chế rất 

tốt các loại nấm Rhizoctonia solani và nấm Magnaporthe oryzae gây bệnh khô 

vằn và đạo ôn trên cây lúa, khả năng ức chế mạnh hơn cả các hoạt chất hóa 

học là validamycin và tricyclazole; các phức COS-Cu, COS-Ag, Ag-COS-Cu 

ức chế mạnh trên cả protein 6KD3 của Phytophthora capsici  và protein 1JFA 

của Fusarium sporotrichioides gây bệnh chết nhanh và chết chậm trên cây 

tiêu. 

2. Đã khảo sát và xây dựng quy trình điều chế COS có khối lƣợng mol trung bình 

trong khoảng 4500 g/mol đồng thời đánh giá khả năng kích thích nảy mầm hạt 

đậu nành của vật liệu COS điều chế đƣợc.  

3. Đã khảo sát và đƣa ra quy trình điều chế các vật liệu nano, đồng thời các vật 

liệu đều đƣợc đặc trƣng bằng các phƣơng pháp hóa lý: 

- Nano silica vô định hình 

- Nano đồng (CuNPs) 

- Nano đồng trên nền silica (Cu-silicaNPs) 

- Nano bạc (AgNPs) 

- Nano bạc trên nền silica (Ag-silicaNPs) 

- Nano hỗn hợp đồng- bạc (Cu-AgNPs) 

- Nano đa chức năng trên trền COS (MFNPs/COS) 

4. Đã đánh giá đƣợc hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm gây bệnh chết nhanh 

Phytophthora capsici  trong điều kiện in vitro của vật liệu nano Cu-silicaNPs 

và xác định đƣợc nồng độ ức chế tối thiểu là 75 ppm. 

5. Đã đánh giá đƣợc hiệu lực ức chế sự phát triển của nấm gây bệnh đạo ôn 

Magnaporthe oryzae và nấm gây bệnh khô vằn Rhizoctonia solani  trong điều 

kiện in vitro của các vật liệu nano, trong đó các vật liệu: CuNPs; Cu-
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silicaNPs; AgNPs; Ag-silicaNPs có hiệu lực từ mức trung bình đến tốt, vật 

liệu nano đa chức năng MFNPs/COS có hiệu lực ức chế rất tốt – có thể ức chế 

hoàn toàn sự phát triển của cả 2 loại nấm ở nồng độ 100 ppm. 

6. Đã đánh giá hiệu lực ức chế nấm gây bệnh khô vằn và bệnh đạo ôn của một số 

loại vật liệu nano trong điều kiện nhà lƣới nhƣ sau: 

- Các loại vật liệu nano sử dụng trong thí nghiệm đều có khả năng hạn 

chế bệnh đạo ôn hại do nấm Magnaporthe oryzae và bệnh khô vằn do 

nấm Rhizoctonia oryzae gây ra trên cây lúa trong điều kiện nhà lƣới, 

trong đó vật liệu nano MFNPs/COS nồng độ 100 ppm có hiệu lực phòng 

trừ bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn cao nhất.  

- Các loại vật liệu nano không ảnh hƣởng nhiều đến sự sinh trƣởng của 

lúa, tuy nhiên nó làm tăng số hạt chắc trên bông nên đã làm tăng năng 

suất lý thuyết của lúa. Trong đó, công thức sử dụng nano đa chức năng 

MFNPs/COS cho năng suất lý thuyết cao nhất. 

II. KIẾN NGHỊ 

 Từ những kết luận trên có thể thấy: 

-  Các vật liệu nano chúng tôi tổng hợp đƣợc có tiềm năng ứng dụng trong 

lĩnh vực nông nghiệp nhƣ là chất kháng vi sinh vật gây bệnh đồng thời là chất kích 

thích sinh trƣởng cây trồng. 

- Có thể tiếp tục thử nghiệm hiệu quả kháng sâu bệnh và kích thích sinh 

trƣởng của các vật liệu nano trên các loại cây trồng khác để mở rộng phổ ứng dụng 

của các vật liệu trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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