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هــدف پژوهــش :دارورســانی آهســتهرهش داروی -5فلورویوراســیل بــه عنــوان داروی ضــد ســرطان
ســینه ،بــا اســتفاده از نانوذرات مغناطیســی کیتوســان کــه درون ماتریــس گلیســرول-مونولئات پوشــش داده
شــده ،مــورد بررســی قــرار گرفــت.
روش :در ایــن مطالعــه ابتــدا نانــوذرات مغناطیســی کیتوســان ســنتز شــده ســپس دارو بــر روی نانــوذرات
مغناطیســی بارگــذاری شــد .در ادامــه متغیرهــای  ،pHزمــان تمــاس و غلظتهــای اولیــه دارو بــه منظــور
بررســی فراینــد جــذب ســطحی دارو مــورد بررســی قــرار گرفــت .در نهایــت نانــوذرات مغناطیســی حاوی
دارو در ماتریــس گلیســرولمونولئات ســنتز شــدند.
نتایــج :نتایــج نشــان داد انــدازه ذرات مغناطیســی ســنتز شــده در محــدوده نانومتــر اســت .طیفســنجی
مــادون قرمــز حاکــی از وجــود نانــوذره بــه همــراه دارو در شــبکه گلیســرولمونولئات بــود .دادههــای
وزنســنجی حرارتــی نشــان دهنــده جــذب بــاالی ذرات آهــن بــر روی کیتوســان اســت .همچنیــن
تحلیــل خــواص مغناطیســی ،نشــان داد کــه نانــوذرات کیتوســان بــه خوبــی مغناطیســی شــدند .تصاویــر
میکروســکوپ قطبیــده ،فــاز الیــهای بــرای نمونههــای بــا نســبت وزنــی  0/2و  0/3و فــاز مکعبــی بــرای
نمونــه بــا نســبت وزنــی  0/4را نشــان داد .همچنیــن مطالعــه رهایــش دارو در محیــط برونتنــی ،میــزان
 %90در طــول  30ســاعت را نشــان داد.
نتیجهگیــری :نانــوذرات مغناطیســی کیتوســان در ماتریــس گلیســرولمونولئات تهیــه شــده در شــرایط
بهینــه بــا ســاختار کــروی و پایــداری حرارتــی بــاال ،میتوانــد بــه عنــوان حاملــی مناســب بــرای مصــارف
دارویــی و بــه ویــژه داروی -5فلورویوراســیل بــه کار رود.
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مقدمه
ســرطان ســینه بــه نوعــی ســرطان گفتــه می شــود کــه از بافــت
ســینه آغــاز می شــود .معمــوالً ســرطان ســینه در ســلول های
دیــواره مجــاری شــیر و لوبولهــا کــه تأمین کننــده شــیر
مجــاری هســتند ،ایجــاد میشــود ،بــه ســرطان هایی کــه از ایــن
مجــاری شــروع می شــوند ،کارســینوم ســینه گفتــه می شــود،
درحالی کــه ســرطان های ایجــاد شــده از لوبولهــا بــا نــام
ســرطان لوبــوالر شــناخته شــده اند .طبــق محاســبات انســتیتو
ملــی ســرطان ایــاالت متحــده آمریــکا ،از هــر هشــت زن ،یــک
نفــر در زندگــی خــود مبتــا بــه ســرطان ســینه می شــود .ایــن
ســرطان در صورتــی کــه بــه موقــع تشــخیص داده شــود بــه
راحتــی قابــل درمــان اســت .زنانــی کــه مبتــا بــه ســرطان
ســینه هســتند ،انتخاب هــای درمانــی بســیاری دارنــد .ایــن
انتخاب هــا شــامل جراحــی ،پرتــو درمانــی ،شــیمی درمانی،
هورمــون درمانــی و درمــان زیســتی اســت [ 1و .]2
داروی -5فلورویوراســیل ( ) 5-Fluracilبــا نــام تجــاری
ادریوســیل ،آنتــی متابولیــت و داروی ضــد ســرطان اســت
کــه بــه علــت شــباهت ســاختاری بــا پیریمیدیــن ،در ســاختار
 DNAو  RNAقــرار گرفتــه و منجــر بــه جلوگیــری از
همانندســازی ،ســمیت و مــرگ ســلول می شــود و در درمــان
ســرطان ســینه و کولــون یــا رکتــوم ســرطان کــه بــه ســایر
نقــاط بــدن گســترش یافتــه اســت اســتفاده می شــود [.]3
نانوفنــاوری ســرطان ،جدیدتریــن گرایــش در درمان ســرطان
اســت .ایــن فنــاوری بــه داروســاز کمــک می کنــد تــا محصول
دارویــی خــود را بــا باالتریــن ارزش درمانــی و کمتریــن میــزان
اثــرات جانبــی ،تولیــد کنــد .نانوفنــاوری بــرای تغییــر مقیــاس
در روش هــای انتقــال دارو و طراحــی ســامانه های نویــن
هدفمنــد نانوزیســتی در حمــل دارو ایجــاد شــده اســت .عوامل
تشــخیصی و درمانــی می تواننــد بــه صــورت کپســول بــوده یــا
از طریــق اتصــاالت کــوواالن ،جــذب ذرات نانــو شــوند و بــه
علــت عبــور ذرات نانــو از منافــذ تومورهــا و قــرار دادن فعــال
دارو بــا افــزودن لیگاندهــا بــه ســطح نانــوذرات ،افزایــش
تجمــع نقطــه ای دارو را بــه وجــود آورنــد .ایــن رویکردهــا
می توانــد بــه ســادگی بــر پیامدهــای حاللیــت دارو غلبــه کنــد
کــه عملکردهــای مهمــی دارنــد .زیــرا بیــش از  %40از مــواد

فعــال کــه از طریــق برنامه هــای غربالگــری شناســایی شــده اند،
ترکیبــات بــا حاللیــت ضعیــف در آب هســتند.
در ایــن میــان نانــوذرات مغناطیســی یــا ســوپرپارامغناطیس
بــه عنــوان گروهــی از مــواد نانومقیــاس ،انقــاب عظیمــی
در روشهــای تشــخیص و درمــان از طریــق امــکان انتقــال
هدفمنــد ژن ،دارو ،ســلول بنیــادی و غیــره را بــه بافــت یــا
ســلول هــدف در دانــش پزشــکی ایجــاد کردهانــد .نانــوذرات
مغناطیس پذیــر اکســید آهــن دســته مهــم و پرکاربــردی از مواد
غیــر آلــی مــورد اســتفاده در دارورســانی هســتند .اصــاح
آســان ســطح ذرات و نیــز اتصــال مســتقیم لیگانــد بــه آن هــا
از مزایــای مهــمایــن ترکیبــات اســت .بــه عــاوه ،داشــتن
خاصیــت مغناطیس پذیــری اجــازه می دهــد تــاایــن ترکیبــات
در دارورســانی هدفمنــد بــا کمــک میــدان مغناطیســی مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد و همچنیــن بــه علــت تبایــن بهتــر
تصاویــر ،امــکان تصویربــرداری در ســطح ســلولی و مولکولــی
را فراهــم می کنــد .نانــوذرات مغناطیســی بارگــذاری شــده بــا
دارو را می تــوان بـ ه وســیله ایجــاد میــدان مغناطیســی خارجــی
بــه نقطــه خاصــی از بــدن هدایــت کــرد و بدیــن ترتیــب دارو
را بــه محــل خاصــی از بــدن رســاند .نانــوذرات مغناطیس پذیــر
مگنتیــت ( )Fe3O4عمدهتریــن نانــوذرات مغناطیســی مــورد
اســتفاده در دارورســانی هســتند .ایــن ذرات بــهطــور معمــول
بــه منظــور افزایــش زیستســازگاری بــا پلیمرهایــی ماننــد
کیتوســان ،عامــل دار می شــوند [ .]4کیتوســان مشــتقی از
گلــوکان بــا واحدهــای تکــرار شــونده کیتیــن اســت .درواقــع
کیتوســان ،زیســت پلیمر زیســتی خطــی اســت کــه از پوســت
خرچنــگ یــا بعضــی مخمرهــا تهیــه می شــود و توانایــی بــاز
کــردن موقتــی اتصــاالت محکــم را دارد و بــه وســیله آن بــه
دارو ایــن اجــازه را می دهــد تــا از بیــن ســدها عبــور کنــد [.]5
نانــوذرات مغناطیســی بــدون پوشــش بــه ســرعت توســط
ســلول های فاگوســیتی تک هســته ای حــذف می شــوند،
بنابرایــن پوشــش دار کــردن نانــوذرات مغناطیســی از اهمیــت
زیــادی برخــوردار اســت .بــه طــور معمــول از پلیمرهــای
زیســت تخریب پذیر بــرای پوشــش دادن نانــوذرات مغناطیســی
در دارورســانی و رهایــش کنتــرل شــده مــواد شــیمی درمانی
اســتفاده می شود ،گلیســرول مونولئات (Glycerol Monooleate
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 )(GMOیکــی از ایــن موارد اســت .گلیســرول مونولئات چربی
دوگانه دوســت و اســتر اســید چربــی اســت کــه بــه عنــوان
حاملــی مناســب بــرای داروهــای قطبــی و همچنیــن غیرقطبــی
اســتفاده می شــود [.]6
مواد و روش ها
مواد

در ایــن پژوهــش از گلوترآلدهیــد ( %25محلــول در
آب) ســاخت شــرکت مــرک و داروی ضــد ســرطان -5
فلورویوراســیل و کیتوســان بــا وزن مولکولــی  100کیلودالتون،
گلیســرول مونولئات ســاخت شــرکت دنیسکو کشــور دانمارک،
نمــک آهن کلریــد شــش آبه ( ،)FeCl3.6H2Oنمــک آهن کلریــد
چهارآبــه ( ،)FeCl3.4H2Oمحلــول آمونیــاک  25درصــد و
اســید اســتیک ،اســید بوریــک ،اســید فســفریک ،هیدروکســید
ســدیم ،همگــی از شــرکت مــرک و کیســه دیالیــز بــا ســایز 12
کیلودالتــون از شــرکت ســیگما اســتفاده شــد .همچنیــن بــرای
تمــام محلول ســازی ها از آب دوبارتقطیــر اســتفاده شــد.

بارگذاری دارو بر روی نانوذرات مغناطیسی
در مرحلــه بعــد ،دارو بــا برقــرار کــردن پیوندهــای میانــی در
نانــوذرات مغناطیســی کپســوله می شــود و درنتیجــه نانــوذرات
مغناطیســی بارگــذاری شــده بــا دارو حاصــل مــی شــود.
بــرای اتصــال نانــو ذرات مغناطیســی بــه دارو ابتــدا محلــول
ذخیــره اولیــه از محلــول  500 ppmدارو تهیــه شــد .ســپس 10
میلی لیتــر از آن بــه همــراه  0/02گــرم نانوجــاذب بــه مــدت
یــک ســاعت مخلــوط شــد.
ســازوکار عمــل بــه ایــن صــورت اســت کــه داروی -5
فلورویوراســیل بــا پیوندهــای میانــی بــا گلوترآلدهید بــه همراه
گــروه آمینــه در زنجیــره مولکولــی کیتوســان کپســوله میشــود
و ســپس اولئیــک اســید بــه اکســید آهــن متصــل میشــود و
زنجیــره کیتوســان بــه آن مــی چســبد ،در نتیجــه میســل های
پلیمــری کیتوســان ،دارو را بــه عضــو هــدف می رســانند و بــه
طــور موثــری ســمیت دارویــی نســبت بــه قلــب و کلیــه را
کاهــش میدهــد [.]8
بهینه سازی فرمول بندی
در ایــن مطالعــه بــرای بررســی فراینــد جــذب ســطحی دارو،
متغیرهــای  ،pHزمــان تمــاس و غلظت هــای اولیــه دارو مــورد
بررســی قــرار گرفــت .بــه ایــن صورت کــه ابتــدا تأثیــر  pHبر
فراینــد جــذب دارو بــر ســطح نانوکامپوزیــت در   pHهــای 3
تــا  10بررســی شــد و پــس از تعییــن  pHبهینــه ،زمان رســیدن
نانوجــاذب بــه تعــادل جــذب و ســپس تأثیــر غلظتهــای
مختلــف دارو در فراینــد جــذب در  pHبهینــه مــورد بررســی
قــرار گرفــت.
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سنتز نانوذرات مغناطیسی کیتوسان
در ایــن مرحلــه نانــوذرات کیتوســان مغناطیســی بــا اســتفاده
از کیتوســان و نمک هــای آهــن  4و  6آبــه ســنتز شــد .بــه
این صــورت کــه ابتــدا  0/15گــرم کیتوســان بــا وزن مولکولــی
 100کیلودالتــون در  30میلی لیتــر اسیداســتیک  1درصــد بــا
هــم زدن مــداوم بــا اســتفاده از هــم زن مغناطیســی حــل شــد.
ســپس  1/34گــرم آهن کلریــد شــش آبه و  3/4گــرم آهن کلرید
چهارآبــه بــه  50میلی لیتــر آب دوبارتقطیــر اضافــه و به مــدت
 20دقیقــه درحمــام فراصــوت در دمــای اتــاق قــرار داده شــد.
در ادامــه محلــول کیتوســان بــه تعلیقی هــای نمــک آهــن
افــزوده شــده و بــه مــدت  60دقیقــه در دمــای  60درجــه
ســانتی گراد در حمــام فراصــوت قــرار داده شــد .تعلیقی حاصل
بــه بالــن ته گــرد دودهانــه منتقــل شــده و مقــدار  10میلی لیتــر
آمونیــاک  32درصــد را داخــل قیــف جداکننــده ریختــه و بــه
صــورت قطــره قطــره در شــرایط حضــور چگالنــده بــا دمــای
 80درجــه ســانتی گراد تحــت هــم زدن ســریع و مــداوم اضافــه
شــد تــا  pHمحلــول بــه  10برســد .پــس از اتمــام آمونیــاک،

 0/5میلی لیتــر گلوتارآلدهیــد بــه عنــوان عامــل ایجادکننــده
اتصــال عرضــی از طریــق لولــه قیــف جداکننــده اضافــه شــده
و رفالکــس بــه مــدت  1/5ســاعت دیگــر در دمــای  70درجــه
ســانتی گراد ادامــه یافــت .ســپس دهانــه بالــن را بســته و
محلــول بــه مــدت  24ســاعت در دمــای اتاق هــم زده شــد .در
انتهــا نانــوذرات مغناطیســی ســنتز شــده بــا میــدان مغناطیســی
حاصــل از آهن ربــای مکعبــی شــکل  1/4تســا جداســازی
شــد [.]7
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بررسی خصوصیات نانو ذره بهینه
بــه منظــور ســنجش شــکل ســطحی نانــوذرات بهینــه از
میکروســکوپ الکترونی ( )FE-SEMروبشــی مــدل Sigma 500-
 vpســاخت کشــور آلمــان اســتفاده شــد .بــرای ایــن کار ،نمونــه
روی اســتاپ کــه نوعــی پایــه از جنــس آلومینــوم اســت قــرار
داده شــد و جهــت رســانا شــدن بــرای گرفتــن تصاویــر ،تحــت
شــرایط خــا بــا طــا پوشــش دهی شــد .در نتیجــه تصویــر نانــو
ذرات بــه وســیله ردیابــی الکترون هــای ثانویــه ســاطع شــده از
نمونــه بــا ولتــاژ  15کیلــووات گــزارش شــد [.]11
بــه منظــور بررســی ســاختار نانــو ذرات از طیــف ســنجی
مــادون قرمــز( )FT-IRمــدل  Nexus 870ســاخت کشــور
آمریــکا اســتفاده شــد بدیــن ترتیــب کــه قــرص مــورد اســتفاده
در دســتگاه بــه وســیله مخلــوط کــردن نانــوذره حــاوی دارو
بــا برومایدپتاســیم در فشــار  500اتمســفر آمــاده و اســکن شــد
و در ادامــه طیــف به دســت آمــده بــا طیــف پلیمــر و اســانس
بــه تنهایــی مقایســه شــد.
بــرای پیش بینــی پایــداری حرارتــی نانــوذرات به دســت آمده
از دســتگاه تحلیــل وزن ســنجی حرارتی ( )TGAمــدل Toledo
ســاخت کشــور ســوئیس اســتفاده شــد .بــر ایــن اســاس نمونــه
در گســتره دمایــی  25تــا  700درجــه ســانتی گراد بــا ســرعت
 20درجــه ســانتی گراد بــر دقیقــه تحــت اتمســفر نیتــروژن قرار

مطالعه رهایش دارو
بــرای اندازه گیــری میــزان رهایــش دارو از نانــوذرات
مغناطیســی ،در محیــط شبیه ســازی شــده معــده و روده مراحــل
زیــر بــه ترتیــب انجــام شــد [:]12
 مرحلــه جــذب :بــرای ایــن منظــور ابتــدا  0/2گــرم ازنانوجــاذب مغناطیســی بــه  50میلی لیتــر محلــول 100 ppm
دارو اضافــه و بــه مــدت  1ســاعت مخلــوط می شــود .ســپس
جــاذب بــا اســتفاده از ســانترفیوژ و صافــی سرســرنگی
جداســازی شــده و میــزان جــذب بــا اســتفاده از دســتگاه
اســپکتروفوتومتر ( )UV-Visبررســی شــد.
 مرحلــه واجــذب در معــده :جــاذب جــدا شــده در مرحلــهقبــل را بــه اضافــه  2میلــی لیتــر بافــر معــده ( )pH=1/2داخــل
کیســه دیالیــز بــا ســایز  12کیلودالتــون ریختــه و داخــل 50

48

فصلنامه علمي ــ پژوهشی بین رشته ای پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر

میلی لیتــر بافــر قــرار داده و در داخــل بن مــاری در دمــای 37
درجــه ســانتی گراد و بــه مــدت  1ســاعت قــرار داده شــد.
ســپس  1میلی لیتــر از نمونــه بــا اســتفاده از دســتگاه طیــف
نورســنج تحلیــل شــد.
 مرحلــه واجــذب در روده :کیســه دیالیــز را از ظــرفمحتــوی بافــر معــده بــه ظــرف محتــوی  50میلی لیتــر بافــر
روده ( )pH=7/4منتقــل کــرده و بــه مــدت  30ســاعت در
زمان هــای  24 ،12 ،6 ،4 ،2 ،1و  30ســاعت از بشــر یــک
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ـاوی دارو در ماتریس
ـی ح ـ
ـوذرات مغناطیس ـ
ـنتز نان ـ
سـ
گلیسرول مونولئات
در مرحلــه آخــر ،نانــوذرات مغناطیســی حــاوی دارو بــا
برقــرار کــردن پیوندهــای عرضــی درون شــبکه ماتریســی
گلیســرول مونولئات قــرار می گیرنــد .بــرای وارد کــردن
نانــوذره مغناطیســی بهینــه حــاوی دارو بــه شــبکه ماتریســی
گلیســرول مونولئات ،یــک گــرم  GMOبــا  3درصــد وزنــی
از نانــوذره بهینــه بــا نســبت های  0/3 ،0/2و  0/4بــه نمونــه
اضافــه شــد ســپس به وســیله هــم زن بــه مــدت  10دقیقــه
مخلــوط شــد و بــرای مــدت  48ســاعت در دمــای اتــاق
بــرای رســیدن بــه تعــادل نگــه داری شــد .در نهایــت نــوع فــاز
تشــکیل شــده توســط میکروســکوپ نــوري قطبیــده بررســی
شــد [ 9و.]10

گرفــت و تغییــرات فیزیکــی مــاده به صــورت تابعــی از دمــا
رســم شــد.
بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل ســاختار و خصوصیــات
شــیمیایی نمونــه از طیف ســنجی پــراش انــرژی پرتــو ایکــس
(( )EDAX (EDSاســتفاده شــد .در ایــن تحلیــل امــکان
شناســایی عناصــر از بــازه کربــن تــا اورانیــوم میســر می شــود.
خــواص مغناطیســی نانــوذره ســنتز شــده بــا اســتفاده از
دســتگاه مغناطیس ســنج ( )VSMاندازه گیــری شــد و حلقــه
پســماند نانــوذره کــه بــه نوعــی بیــان تصویــری مغناطــش
مــاده اســت بــه دســت آمــد.
جهــت تشــخیص نــوع فــاز تشــکیل شــده در شــبکه
ماتریــس گلیســرول مونولئات از میکروســکوپ نــوري قطبیــده
مــدل  CETTســاخت کشــور چیــن اســتفاده شــد.
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میلی لیتــر برداشــته و یــک میلی لیتــر از محلــول تــازه بافــر
فســفات جایگزیــن شــد .ســپس نمونــه بــا اســتفاده از دســتگاه
طیف نورســنج بــه منظــور بررســی میــزان اســانس آزاد شــده
تحلیــل شــد.
نتایج و بحث

میکروسکوپ الکترونی روبشی

تجزیــه و تحلیــل تصویــر بــه دســت آمــده از میکروســکوپ
الکترونــی بــرای فرمول بنــدی بهینــه نشــان می دهــد کــه
نانــوذرات دارای ســاختار کــروی بــوده و در ابعــاد نانــو
هســتند (شــکل .)1
همچنیــن بــا توجــه بــه تصاویــر ،انــدازه نانــوذرات
مغناطیســی در محــدوده بیــن  12و  22نانومتــر و انــدازه
نانــوذرات مغناطیســی حــاوی دارو در محــدوده  16و 25
نانومتــر اســت .در تحقیــق مشــابهی ،تصاویــر میکروســکوپ
الکترونــی کیتوســان مغناطیســی کــه بــا روش هم رســوبی
ســنتز شــده بودنــد حاکــی از انــدازه ذرات در مقیــاس نانــو
قبــل و پــس از پوشــش دوم بــود (شــکل .]13[ )1
طیف سنجی مادون قرمز

طیــف مــادون قرمــز نانــوذره مغناطیســی و همچنیــن نانــوذره

مغناطیســی بارگــذاری شــده بــا دارو ،همــراه بــا تصاویــر
طیــف کیتوســان و داروی -5فلورویوراســیل در شــکل  2بــه
تصویــر کشــیده شــده اند.
در طیــف کیتوســان مغناطیســی نشــان داده شــده در شــکل
 ،3-2عــاوه بــر قله هــای مربــوط بــه کیتوســان قلــه ای قــوی در
محــدوده  553 Cm-1مشــاهده می شــود کــه نشــان دهنده وجــود
پیونــد  O-Feاســت .طیــف کیتوســان نیــز دارای قلــه ای قــوی
و پهــن در  1346 Cm-1اســت کــه بــه ارتعاشــات کششــی O-H
نســبت داده می شــود .دو نــوار شــاخص واقــع در   1608 Cm-1و
 1660بــه ترتیــب ،متعلــق بــه ارتعــاش خمشــی  N─Hدر NH2
و ارتعــاش کششــی  C=Oدر راســتای شــیوه تغییر شــکل N─H
در  NHCOآمیــد نــوع  1اســت (شــکل .]14[ )1-2
قله هــای موجــود در طیــف مربــوط بــه دارو شــامل  1244و
 1345مربــوط بــه ارتعاشــات  F-Cو  N-Cموجــود در ســاختار
-5فلورویوراســیل اســت (شــکل  .)2-2در نتیجــه بارگــذاری
دارو بــر ســطح نانــوذره ،قله هایــی در محــدوه  1037و 1651
کــه بــه ترتیــب مربــوط بــه ارتعاشــات کششــی  C-Nو C=N
ظاهــر شــده اســت ( .)15پــس از وارد شــدن نانــوذره بــه
همــراه دارو بــه شــبکه گلیســرول-مونولئات (شــکل ،)4-2
قلــه ای در  1734کــه مربــوط بــه گــروه اســتری  C=Oموجــود
درگلیســرول مونولئات اســت ،مشــاهده می شــود (.)16
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شکل  2طیف سنجی مادون قرمز؛  )1کیتوسان-5 )2 ،فلورویوراسیل  )3 ،نانوذره مغناطیسی کیتوسان با دارو و  )4نانوذره مغناطیسی درون شبکه
گلیسرول مونولئات بارگذاری شده با دارو
تحلیل وزن سنجی حرارتی
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طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس

بــا توجــه بــه طیــف مربــوط بــه کیتوســان مغناطیســی (شــکل
 ،)1-4وجــود تمامــی عناصــر موجــود در آن شــامل %26/04
وزنــی کربــن %3/26 ،وزنــی نیتــروژن %35/91 ،وزنی اکســیژن،
 %1/34وزنــی کلــر و  %33/45وزنــی آهن در آن تأیید میشــود.

همچنیــن در تحلیــل مربــوط بــه طیــف کیتوســان مغناطیســی
همــراه بــا دارو (شــکل  ،)2-4عــاوه بــر وجــود عناصــر مربــوط
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شــکل  3منحنــی وزن ســنجی حرارتــی کیتوســان و نانــوذره
کیتوســان مغناطیســی همــراه بــا دارو را بــر اســاس کاهش وزن
در مقابــل حــرارت نشــان می دهــد .بــا اســتفاده از ایــن تحلیــل
می تــوان رابطــه بیــن کاهــش وزن نمونه هــا را در مقابــل
افزایــش دمــا ارزیابــی کــرد.
مطابــق شــکل  1-3مشــاهده می شــود کــه کیتوســان در
برابــر حــرارت ناپایــدار اســت و بــا افزایــش دمــا تــا 250
درجــه ســانتی گراد شــروع بــه از دســت دادن وزن خــود
تــا حــدود  %10بــه دلیــل تبخیــر آب ذخیــره شــده می کنــد.
ســپس تــا دمــای  400درجــه ســانتی گراد حــدود  %60از وزن
خــود را براثــر تجزیــه شــدن کیتوســان از دســت می دهــد و
در مرحلــه آخــر فقــط  %30از وزن اولیــه آن در دمــای بیشــتر
از  600درجــه ســانتی گراد بــه دلیــل تجزیــه شــدن گروه هــای
عاملــی باقــی می مانــد [.]17
داده هــای وزن ســنجی حرارتــی درمــورد نانــوذره کیتوســان

مغناطیســی همــراه بــا دارو نشــان می دهــد کــه در دمــای 400
درجــه ســانتی گراد فقــط  %25از وزن خــود را از دســت
می دهــد .همچنیــن کاهــش جــرم نهایــی نانــوذره مغناطیســی
در  600درجــه ســانتی گراد ،فقــط در حــدود  %28اســت و
ایــن در صورتــی اســت کــه کیتوســان خالــص در ایــن دمــا،
نزدیــک بــه  %70از وزن خــود را از دســت می دهــد .ایــن
امــر نشــان دهنده جــذب بــاالی ذرات آهــن بــر روی کیتوســان
اســت (شــکل .)3
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شکل  3تحلیل وزن سنجی حرارتی؛  )1کیتوسان و  )2نانوذره کیتوسان مغناطیسی همراه با دارو

بــه کیتوســان مغناطیســی ،فلوئــور بــا درصــد وزنــی  %97/3بــه
وضــوح مشــاهده می شــود کــه نشــانگر جــذب خــوب دارو بــر
روی نانــوذره مــورد نظــر اســت (شــکل .)4
تحلیل خواص مغناطیسی

شــکل  ،5تحلیــل خــواص مغناطیســی نانــوذره بهینــه را نشــان
می دهــد .بــا توجــه بــه ایــن تصویــر مشــاهده می شــود کــه
نانــوذرات کیتوســان بــا ایجــاد شــدت جریــان الکتریکــی،
مغناطیســی شــده و تحــت میــدان مغناطیســی از خــود واکنــش
نشــان می دهــد .در این صــورت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه
نانــوذرات کیتوســان بــه خوبــی مغناطیســی شــدند (شــکل .)5

بــه منظــور تشــخیص نــوع فــاز تشــکیل شــده در شــبکه
ماتریــس گلیســرول مونولئات از میکروســکوپ نــوري قطبیــده
اســتفاده شــد.
فــاز مکعبــی بــه وســیله پــس زمینــه تیــره مشــخص شــد
زیــرا بــر طبــق خاصیــت ایزوتروپیــک خــود ،نــور قطبیــده را
از خــود عبــور مــی داد و پــس زمینــه تیــره دیــده می شــد و

شکل 4طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس؛  )1نانوذرات
مغناطیسی و  )2نانوذرات مغناطیسی درون گلیسرول مونولئات
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طراحي سامانه دارويي آهسته رهش -5فلورويوراسيل ...

و شــفاف دارد و بــر طبــق خاصیــت ایزوتروپیــک خــود،
نــور قطبیــده را از خــود عبــور می دهــد ،در نتیجــه تصویــر بــا
پس زمینــه ســیاه نمایــش داده می شــود .همچنیــن ایــن ســاختار
شــبکه از لحــاظ ترمودینامیکــی پایــدار اســت .گرانــروی باالی
فــاز مکعبــی باعــث فراهــم آوردن ســامانه آهســته رهــش برای
آزادســازی داروهــا می شــود (شــکل .]19[ )6

شکل 5تحلیل خواص مغناطیسی نانوذرات مغناطیسی

فازهــای الیــه ای ســاختار موزائیکــی ماننــد داشــت [.]18
شــکل  6ســاختار فازهــای شــبکه بــا نســبت های مختلــف
وزنــی ( 0/3 ،0/2و  )0/4آب-گلیســرول مونولئات را در زیــر
میکروســکوپ قطبیــده نشــان می دهــد .بــا توجــه بــه شــکل
 6مشــخص شــد کــه در نمونه هــای بــا نســبت وزنــی  0/2و
 0/3فــاز الیــه ای در تصویــر دارای ســاختار موزائیکــی ماننــد
شــکل گرفتــه اســت (شــکل  .)1-6همچنیــن در نمونــه بــا
نســبت وزنــی  0/4فــاز مکعبــی شــکل گرفتــه اســت (شــکل
 .)2-6فــاز مکعبــی بســیار گرانــرو بــوده و حالــت نیمه جامــد

مطالعه رهایش دارو
رهایــش داروی  -5فلورویوراســیل از نانــوذرات مغناطیســی
بهینــه شــده درون ماتریــس گلیســرول مونولئات در محیــط
شبیه ســازی شــده برون تنــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بــه این صــورت کــه ابتــدا نمونــه بــه مــدت  1ســاعت در
محلــول اســیدکلریدریک (محلــول معــده) و ســپس بــه مــدت
 30ســاعت در محلــول بافــر فســفات (محیــط روده) قــرار
گرفــت و داده هــای آزادســازی دارو در مقابــل زمــان رســم
شــد (شــکل .)7
همان گونــه کــه در شــکل  7نشــان داده شــده اســت حــدود
 %50از دارو بــا شــیب بســیار تنــد در یــک ســاعت ابتدایــی
در محیــط شبیه ســازی معــده آزاد میشــود پــس از انتقــال
نانــوذرات حــاوی دارو بــه محیــط بافــر فســفات آزاد ســازی
دارو تــا حــدود  10ســاعت بــا شــیبی مالیــم رهایــش پیــدا
میکنــد .محــل عــوض شــدن بافــر از محیــط معــده بــه روده
در شــکل  7نشــان داده شــده اســت (.)BufferChanging
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شکل  6تصاویر میکروسکوپ نوری قطبیده در ساختارهای فاز بلوری مایع؛  )1فاز الیهای (نسبت وزنی  0/2و  )0/3و )2
فاز مکعبی (نسبت وزنی )0/4
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شکل  7روند آزادسازی دارو از نانوذرات مغناطیسی بهینه در
گلیسرول مونولئات در محیط معده و روده

در نهایــت آزادســازی در ســاعت  30بــه بیشــترین مقــدار
رهایــش %90 ،خواهــد رســید.
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از اهــداف مــا در ایــن پژوهــش
رهایــش آهســته دارو و در نتیجــه مانــدگاری زیــاد نانــوذرات
در محیــط بــدن بــرای مصــارف پزشــکی اســت ،ایــن شــکل
آزاد ســازی توانســته اســت نتایــج مطلوبــی را ارائــه دهــد.
بررسي مدل سازی رهايش دارو
بــرای درک ســازوکار و ســینتیک رهایــش دارو ،دادههــای
رهایــش دارو در محیــط برون تنــی بــا مدل هــای ســینتیکی
مختلــف تحلیــل شــده و بــا اســتفاده از تحلیــل رگراســیون،

مقدارهــای ضرایــب معادلــه و مقــدار ضریــب همبســتگی ()R2
بــرای منحنیهــای خطــی محاســبه شــد .هرچــه  R2بــه یــک
نزدیکتــر باشــد ،انطبــاق آزادســازی شــکل دارویــی مــورد
نظــر بیشــتر میشــود.
بنابرایــن دادههــای تجربــی بــا اســتفاده از  4مــدل ســینتیکی
همان طــور کــه در جــدول  1نشــان داده شــده اســت تحلیل شــد.
بــا توجــه بــه مقــدار  R2کــه بــرای هــر مــدل در جــدول ()1
ارائــه شــده اســت ،پروفیــل رهایــش دارو از نانــوذرات نشــان
میدهــد کــه بهتریــن مــدل بــرای متناســب کــردن دادههــای
رهایــش مدل هــای ســینتیکی درجــه اول هســتند.
بهینه سازی فرمول بندی
ابتــدا میــزان جــذب دارو توســط  0/02گــرم نانوکامپوزیــت
بــرای pHهــای مختلــف مــورد آزمایــش قــرار گرفــت کــه
باتوجــه بــه نتایــج pH=5 ،به عنــوان  pHبهینــه انتخــاب شــد.
ســپس تأثيــر زمــان تمــاس نانوجــاذب کیتوســان مغناطیســی
بــر ظرفيــت جــذب دارو در  pH=5و در زمان هــای مختلــف ،2
 90 ،60 ،45 ،30 ،15 ،5و  120دقیقه بررســی شــد و مشــخص
شــد کــه در ابتــدا بهدلیــل وجــود مکان هــای فعــال خالــی
بســیار در ســطح کیتوســان مغناطیســی ســرعت فراینــد جــذب
ســطحی دارو بســیار ســریع اســت ولــی بــا گذشــت زمــان
از تعــداد مکان هــای فعــال کاســته شــده و ســرعت جــذب
ســطحی کــم میشــود و در نهایــت فراینــد جــذب ســطحی
پــس از  30دقیقــه بــه تعــادل می رســد.

جدول  1مدل های سینتیکی رهایش دارو

٠/٣٣٣

٠/٩٨٤٢

٠/٩٨٢٥

٠/٧٩٤٠

a=٢٩/١٧
b=٠/٢٦٩

ضريب
همبستگي R2

y0=٧٨/٨٩٩
a=-٥٥/٦٣٧

ضرايب معادله

b=٠/٠٩٦٩
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نتیجه گیری
دارورســانی آهســته رهش بــه کمــک نانوحامل هــا بــه ســبب
تغییــردر پارامترهــای جــذب ،توزیــع و متابولیســم دارو،
افزایــش مــدت زمــان حضــور دارو در جریــان خــون ،کاهــش
ســمیت ،افزایــش نیمه عمــر دارو ،کاهــش میــزان مصــرف
دارو و هدف یابــی دقیق تــر بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای
خوش آتیــه در درمــان ســرطان مطــرح هســتند کــه بــا تکیــه
بــر دالیــل ذکــر شــده کارایــی نانــوذرات مغناطیســی در ایــن
زمینــه چشــمگیرتر خواهــد بــود.
در ایــن تحقیــق نانــوذرات مغناطیســی کیتوســان ســنتز شــد
کــه بــا اســتفاده از نتایــج تحلیــل خــواص مغناطیســی تأییــد
شــد ،ســپس داروی -5فلورویوراســیل بــر روی آن بارگــذاری
شــده و بــه منظــور دارورســانی آهســته رهش ،نانــوذرات
درون شــبکه ماتریســی گلیســرول مونولئات قــرار گرفتنــد.
مطابــق طیف هــای مربــوط بــه پــراش انــرژی پرتــو ایکــس
عــاوه بــر وجــود تمامــی عناصــر ،وجــود میــزان بــاالی %97
فلوئــور نشــانگر جــذب خــوب دارو بــر روی نانــوذره مــورد
نظــر اســت .همچنیــن بــر اســاس تصاویــر میکروســکوپ
نــوری قطبیــده مشــخص شــد نســبت وزنــی بهینــه بــرای
گلیســرول مونولئات–آب 0/4 ،اســت کــه شــبکه ای بــا نــوع
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فــاز مکعبــی به وجــود مــی آورد .فــاز مکعبــی از لحــاظ
ترمودینامیکــی پایــدار بــوده و بــه دلیــل گرانــروی بــاال باعــث
فراهــم آوردن ســامانه آهســته رهش بــرای آزادســازی داروهــا
می شــود .باقــری و همــکاران نیــز در پژوهــش خــود بــه ایــن
نســبت وزنــی دســت یافتنــد [.]20
طبــق مشــاهدات طیف هــای مــادون قرمــز و ارتعاشــات
موجــود در آن ،برهم کنــش خوبــی بیــن نانــوذرات مگنتیــت
و گروه هــای عاملــی کیتوســان و همچنیــن گروه هــای دارو و
گــروه اســتری گلیســرول مونولئات رخ داده اســت .براســاس
تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی ،شــکل گیری نانــوذرات
کــروی شــکل بــا ســطح صــاف اســت و انــدازه متوســط
نانــوذرات مغناطیســی قبــل و بعــد از بارگــذاری دارو زیــر 30
نانومتــر گــزارش شــدند .همچنیــن مطالعــه دمایــی ،پایــداری
نانــوذرات را در دمــای بــاالی  400درجه ســانتی گراد مشــخص
می کنــد .نتایــج به دســت آمــده از رهایــش دارو از نانــوذرات
مغناطیســی درون شــبکه گلیســرول مونولئات بــه میــزان %90
در طــول  30ســاعت را نشــان داد کــه حاکــی از برهم کنــش
ایــده آل بیــن دارو ،نانــوذرات و شــبکه ماتریســی اســت [ ]21و
آزادســازی دارو از مــدل ســینتیکی درجــه اول پیــروی می کنــد.
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