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چکیده
در این مطالعه ،نانوحاملهای مزومتخلخل سیلیکای زیستسازگار همراه با توزیع معنم و
یکنواخت حفرهها از مناب طبیعی ه چون سبوس برنج و گندم تحت فرایند سل -ژل برای
دارورسانی پایدار به سلولهای سرطان سینه همنهشت شدند .خواص فیزیکعی و شعیمیایی
نانوحاملها با تجزیههای  SEM ،FT-IR، XRDو  BETبررسی شد .نانوحاملهعای حاصعل از
سبوس برنج و گندم بهترتیب دارای مساحت سطح ویژۀ  141و  036 m2/gهمراه با توزیع
منم و یکنواخت حفرهها با اندازۀ  2/0و  3/0 nmبودند .داروی دوکسوروبیسعین بعهعنعوان
داروی مدل در نانوحاملها بارگیری و رهش دارو در دو  1/4 pHو  5/4بررسی شعد .نتعایج
حاکی از دو برابر شدن نرخ رهش دارو در شرایط اسیدی شعبیهسعاز محعیط تومعوری بعود.
با بررسی سمیت سلولی نانوحاملها روی ردههای سلولی HFF-2و  ،MCF-7مشخص شعد
که نانوحاملها دارای زیستسازگاری باال هستند و موجب جلوگیری از رشد و ه چنین مرگ
سلولهای سرطانی شدهاند.

 .1مقدمه
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کلیددددوا ههدددا :نعععانوترات
مزومتخلخل سعیلیکا ،حفعرههعای
یکنواخت ،سعبوس بعرنج ،سعبوس
گندم ،دارورسانی ،سرطان سینه

زیسعتسعازگاری  1کع  ،حعذف سعری از بعدن ،دوز مصعرفی بعاال،

در دنیای مدرن کنونی با وجود پیشرفتهای شگرف در زمینۀ پزشکی

فارماکوکینتی

2

ضعیف و عوارض جانبی بسعیار ،دورههعای درمعانی

چعالش

فعلی را پرهزینه ،طاقت فرسا و محدود کرده است .از جمله روشهای

بزرگ پابرجاست .داروهای ضد سعرطان کلینیکعی کنعونی بعهدلیعل

نوین بعرای مقابلعه بعا سعرطان بعهکعارگیری فنعاوری نعانو در زمینعۀ

و درمان بیماریها؛ اما درمان سرطان ه چنان بهعنوان یع

* تبریز ،دانشگاه صنعتی سهند ،دانشکدۀ مهندسی شیمی

زیستسازگاریباالو...

نانوحاملهای مزومتخلخل سیلیکا با

همنهشت
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مقاالت

زیستپزشکی  1است که در سالهای اخیر توجه زیعادی را بعه خعود

مورد نیاز برای رساندن دما به دمای مورد نمر میشود[ .]15بنابراین،

جلب کرده است[2و .]1نانو حاملها  2از جمله نانوترات مزومتخلخعل

همنهشت سعدی سعیلیکات از محصعوالت جعانبی صعنعتی غنعی از

سیلیکا  ،(MSNs) 3سامانههای دارورسان جدیدی هستند که قابلیعت

سیلیس بهشدت در حال بررسی است .مطالعات مشخص کردهاند که

را دارند و از این رو

سبوس غالتی ه چون برنج و گندم حاوی مقادیر زیادی از سیلیکای

توانایی رف بسیاری از مسائل مطعر شعده را دارا هسعتند .برخعی از

آمورف است ،به گونهای که بسته به شرایط جوی ،ترکیبعات خعا

و

خصوصیات منحصر به فرد آنها شامل مسعاحت سعطح زیعاد ،حجع

نوع آن ،معموالً  26الی  25درصد جرمی سبوس برنج خشع [ ]10و

حمل و محافمت از دارو در برابر موان فیزیولوژی

حفرهای باال ،ساختار مزوحفرهای پایعدار ،قطعر منافعذ قابعل تنمعی ،

 ۰الی  16درصد جرمی سبوس گندم خش

داشعتن سعطو داخلعی و خعارجی بعا قابلیعت عاملعدار شعدن و

است[ .]11بنابراین استخراج نانوترات سیلیکا با درجۀ خلوص بعاال از

ریختشناسی قابل اصال (کنترلپذیری اندازه و شکل تره) ،اصعال

ضایعات غالت روش نوین برای تولیعد ایعن محصعول از دور ریزهعای

سطح آسان ،پایداری و زیسعتسعازگاری مناسعب اسعت کعه موجعب

کشاورزی است .در همین راسعتا مطالععاتی در رابطعه بعا همنهشعت

کارامدی و محبوبیت آنها در سامانههای دارورسانی شده است[. ]3-5

نانوترات سیلیکا از سبوس غالت انجعام گرفتعه اسعت .در طعی یع

ه چنین از دیگر خصوصیات یع

را سیلیکا تشعکیل داده

0

سعامانۀ دارورسعان موفع ،،رهعش

مطالعۀ ریختشعناختی ،رنوکعا و همکعارانش ،موفع ،بعه همنهشعت

پایدار و کنترلشدۀ داروسعت .نعانوترات مزومتخلخعل سعیلیکا بعرای

 MCM-41و SBA-16

نععانوترات مزومتخلخععل سععیلیکا از نععوع
1

و همکعارانش نعانوترات

پایداری باال در بدن میتوانند دارو را در محل مناسب بهصورت پایدار

شعدند[ .]1۰در مطالععهای دیگعر ،ژانع

و کنترلشده رها کنند تا در هر لحمه ،دوز مناسبی از دارو در محعل

مزومتخلخل سییکا از نوع  MCM-48را از منب سعبوس بعرنج تولیعد

سرطانی در دسترس باشد .ریختشناسی مناسب و توزی یکنواخت و

کردند .سپس برای جذب  ،CO2سطح نانوترات اصعال و گعروههعای

منم حفرهها از عوامل مه تأثیرگذار در بهبود خاصیت رهش پایدار

آمینی روی آنها ایجاد شد[ .]19با توجه به قابلیت منحصعر بعه فعرد

دارو از نانوترات مزومتخلخل سیلیکاست[ .]0نعانوترات مزومتخلخعل

نانوترات مزومتخلخل سیلیکا در دارورسانی ،در این مطالعه ،سعی بعر

سیلیکا غالباً از آبکافت و تراک آلکوکسیدهای فلزی نمیعر تتعرا اتیعل

آن است تا از دیعدگاه شعیمی سعبز ،نعانوترات سعیلیکای موجعود در

اورتو سیلیکات  ،4تری متیل اورتو سیلیکات  5و متیعل تعری اتوکسعی

سبوس برنج و گندم را که بهترتیب  RSNو  WSNنامگذرای شدهانعد،

سیالن همنهشت میشوند[۰و .]1با توجه به تهیۀ مشکل آلکوکسیدها

استخراج کرد .سپس ،برای افزایش کارایی دارورسانی و بهبود خواص

و گرانیانها و ه چنین افزایش تقاضای سیلیکا در مسعائل کعاربردی

فیزیکی و شیمیایی ،نانوترات مزومتخلخل سیلیکا را با توزی منم و

گسعترده از قبیعل مصعارف دارویعی ،پزشعکی ،کشعاورزی و تصعفیۀ

یکنواخت حفرهها که بهترتیب بعا نعامهعای  RMSN-Sو

WMSN-S

آب[ ،]9-12توجععه پژوهشععگران بععه همنهشععت ایععن نععانوترات از

مشخص شدهاند ،به کم

پیشمادههای در دسترس و مقرون به صرفه و زیستسازگار افزایش

دوکسوروبیسین  ،۰بهعنوان داروی مدل که در درمان طیف وسیعی از

پعیشمعادۀ ارزانقیمعت و

سرطانها کاربرد دارد ،در نانوحاملها بارگیری و رهش آن بررسی شد.

دردسترس میتواند منب مناسبی برای تهیۀ نانوترات سیلیکا باشد .با

ه چنین سمیت نانوحاملها بر روی سلولهای سال معدل  HFF-2و

این وجود در حال حاضر ،تولید صنعتی سدی سیلیکات نیاز به انرژی

سعمیت نانوحامعلهعا همعراه بعا دارو روی سعلولهعای سعرطانی

بسیار زیادی دارد؛ چعرا کعه در ایعن روش سعدی سعیلیکات از توب

مدل  MCF-7بررسی شد.

یافته است .سدی سیلیکات بهعنوان یع

فرایند سعل -ژل همنهشعت کعرد .داروی

مخلوط کربنات سدی و ماسۀ کوارتز با کیفیت باال در دمای  1366تا
 1066 Cحاصل میشود[14و .]13ه چنین این روش موجب تولید

 .2مواد آزمایشگاهی

حج باالی گعاز  CO2ناشعی از سعوزاندن سعدی کربنعات و سعوخت

سبوس برنج و سبوس گندم بهعنوان پیشمعادۀ سعیلیکایی ،از داخعل

1. Biomedical
2. Nano Carrier
3. Mesoporous Silica Nanoparticles
)4. Tetraethyl Orthosilicate (TEOS
)5. Tetramethyl Orthosilicate (TMOS
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ایران تهیعه شعد .هیعدروکلری

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و پانزده ()1044

اسعید ) ،(HClهیدروکسعید سعدی
6. Renuka
7. Jang
8. Doxorubicin

هیچگونه عملیات تخلیص و آمادهسازی ،خریعداری شعد .هع چنعین

به همین ترتیب نانوحامعلهعای  RMSN-Sو  WMSN-Sهمنهشعت

سعتیل تعری متیعل آمونیعوم برومیعد ( ،)٪CTAB: 99بعهعنععوان

شدند.

) (NaOHو اسید سولفوری

سورفکتانت ،از شرکت مر

) (H2SO4از شرکت مر

فراه شد .داروی مدل دوکسوروبیسعین

هیدروکلراید نیز از داروخانۀ دانشکدۀ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی

 2-3بارگیری دارو

تبریز و ردههای سلولی  HFF-2و  MCF-7از انسعتیتو پاسعتور ایعران

برای بارگیری دارو در نانوحاملهای همنهشتی 5 mg ،از نانوحاملها

تهیه شد .برای انجام تستهعای سعلولی سعرم جنعین گعاوی)،(FBS

در  5/6 mLمحلول بافری فسعفات دیسعپرس شعده و سعپس 5 mg

محیط کشت  RPMI 1640و پنیسیلین -استرپتومایسین از شعرکت

داروی دوکسوروبیسین هیدروکلراید بعه مخلعوط اضعافه و بعه معدت

گیبکو اسکاتلند و محلول بافر فسفات) ، (PBSپودر ، MTTتریپسین و

 16دقیقه در حمام اولتراسونی

قعرار داده شعد .مخلعوط بعه معدت

دیمتیل سولفوکسعید ) (DMSOاز شعرکت سعیگما آلعدریچ آمریکعا

 24ساعت در دمای اتاق و در محیط تاری

خریداری شد.

پس از سپریشدن زمان الزم ،نانوحاملهای بارگیریشعده بعهوسعیلۀ

روی همزن قرار گرفت و

سععانتریفیوژ بععا دور  12666 rpmجععدا شععدند .مقععدار داروی

 .3روش آزمایش

بارگیرینشده در محلعول رویعی باقیمانعده از سعانتریفیوژ بعهوسعیلۀ

 1- 3همنهشت نانوحاملهای  RMSN-Sو WMSN-S

برای استخراج سیلیکای موجعود در سعبوس بعرنج و گنعدم ( RSNو
 ،)WSNپس از شستشوی کامل سبوس ها با آب برای رف کدورت و
گرد و غبار ،یع

مرحلعه اسیدشعویی بعهمعدت  3سعاعت در دمعای

 96 °Cبه کم

نرمعال انجعام شعد .پعس از

هیدروکلری

اسید ی

خش شدن سبوسها در طول شب در دمعای  ،96 °Cنمونعههعا در

دستگاه  UVدر طول معوج  4۰2 nmانعدازهگیعری شعد و بعا کمع
معادالت زیر ،درصد داروی بعارگیری شعده و درصعد انکپسوالسعیون
به

دست آمد.

درصد انکپسولیشن =

مقدار داروی بارگیری نشده مقدار داروی اولیه
مقدار نانوحامل

زیستسازگاریباالو...

نانوحاملهای مزومتخلخل سیلیکا با

همنهشت

آلمعان بعدون

دمای  566 °Cبه مدت  4ساعت بعا نعرخ  5 °C/minکلسعینه شعد.

دمای  556°Cبه مدت  4 hبا نعرخ  5 °C/minکلسعینه شعدند و بعه
همین ترتیب نانوترات  RSNو  WSNهمنهشت شدند .محلول سدی
سیلیکات بهعنوان پیشمادۀ همنهشت نانو ترات مزومتخلخل سیلیکا

درصد بارگیری دارو =

مقدار داروی بارگیری نشده مقدار داروی اولیه
مقدار داروی اولیه

از حلشدن  1gاز  RSNو  WSNبا  1/64 mLمحلعول هیدروکسعید
سععدی  1 Mدر دمععای  ۰6 °Cفععراه شععد .بععرای تهیععۀ محلععول

 3-3بررسددی رفتددار رهددش داروی دوکسوروبیسددین از

سورفکتانت ۰ g ،از  CTABبه طور کامعل در  166 mLآب دیعونیزه

نانوحاملها

در  46 °Cبه معدت  1سعاعت حعل و اسعیدیتۀ محلعول بعه وسعیلۀ

محلول بافری فسفات با دو  pHمختلف  4/1و  ،4/5برای شبیهسعازی

معوالر روی  0/5تنمعی شعد .سعپس نیمعی از

محیط بعدن و نقعاط سعرطانی ،در نمعر گرفتعه شعد .نانوحامعلهعای

مخلوط سدی سیلیکات به مخلوط سورفکتانت اضعافه و بععد از 1 h

بارگیریشده بهوسیلۀ دوکسوروبیسعین ،بالفاصعله پعس از بعارگیری،

باقیماندۀ آن به مخلوط واکنش افعزوده شعد .در پایعان pH ،مخلعوط

داخل  4 mLاز محلولهای بافری دیسپرس میشود و در طی فواصل

محلعول سعود  1 Mروی  11/25تنمعی و محلعول بعرای

زمعانی مشخصعی داخعل شعیکر انکوبعاتور بعا دمعای  31 °Cو دور

 1ساعت دیگر ه زده شد .مخلوط واکنش برای پیرسازی بعه معدت

 156 rpmقرار میگیرد .در انتهای هر فاصلۀ زمعانی ،محلعول رویعی

 24ساعت در دمای  166 °Cبه اتوکالو انتقال یافت و پعس از طعی

بهوسیلۀ سانتریفیوژ جدا و با محلول بافری تعازه جعایگزین معیشعود.

این فرایند ،جامد رسوبی ته ظرف به وسیلۀ فیلتر خأل چندین بعار بعا

در نهایت برای انعدازهگیعری درصعد رهعش دارو ،مقعدار دارو در هعر

آب مقطر شستشو داده شد .سعپس نمونعه بعه معدت  24سعاعت در

فاصله زمانی با کم

دستگاه  UVدر طول موج  4۰2 nmاندازهگیری

دمای اتاق داخل محلول سالین هع زده و پعس از خشع شعدن در

و نسبت به کل داروی بارگیری شده ارزیابی میشود.

اسید سولفوری

بعا کمع

ی
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دمای کلسیناسعیون بعا حالعت مرجع بعوده اسعت[ .]21هع چنعین،

 4-3بررسی سمیت سلولی

اصلی در زاویعۀ  1/1 در

برای بررسی زیستسازگاری نانوحاملهعای همنهشعتی ،سعلولهعای

همانگونه که از شکل پیداست ،شدت پی

 HFF-2با تراک 164 cell/wellدر چاهع هعای پلیعت  90خانعهای

نانوحامل  RMSN-Sبیشتر از شدت این پیع

نشانده شد و  24ساعت داخل انکوباتور قرار گرفت تا سلولها به کف

بعا توجعه بعه روش همنهشعت مشعابه در هعر دو نمونعه ،ایجعاد

چاه ها بچسبند .سپس  166 µLاز نانوحامعلهعا بعا غلمعتهعای

چنین تغییری میتواند ناشی از کریستالیتر بودن دانههای سیلیکای

 ۰/6تا  466 µg/mLبه چاهها با سه تکرار ،اضافه و به مدت  4۰ساعت

موجود در سبوس برنج نسبت به سبوس گندم باشد.

در  WMSN-Sاسعت.

در انکوباتور قرار داده شد .در روز آخر  ۰6 µLاز مای رویی چاه ها
دور ریخته و به میزان  26 µLاز محلول  )5 mg/mL( MTTدر داخل
محلول بافری فسفات) به هر چاه

اضافه شد و بعه معدت  3سعاعت

داخل انکوباتور قرار گرفت .پس از سپریشدن زمان مقرر ،مای رویی
چاه ها تخلیعه شعد و بعه کریسعتالهعای بعنفش رنع

فورمعازون
RMSN-S
RMSN-S

Intensity
شدت
)(a. u.) (a.u.

تشکیلشده 166 µL ،دی متیل سولفوکسید اضافه شعد و بعه معدت
 26minروی شیکر قرار گرفت .نسبت تعداد سلولهای زنده به تعداد
سلولهای کنترل بهوسیلۀ دستگاه االیزر ریدر در طول موج 516 nm

WMSN-S
WMSN-S

به دست آمد .برای بررسی سعمیت نانوحامعلهعای بعارگیریشعده بعا
دوکسوروبیسین فرایند باال بر روی سعلولهعای سعرطانی  MCF-7بعا
غلمتهای دارویی  6/6۰تا  26 µg/mLانجام گرفت .در بررسی ایعن
فرایندها سه چاه

بهعنوان چاه های کنترل که تحت برهمکنش با

MCM
)-41(00-049-1711
()99-940-1111
MCM-41

نانوحاملها نبودند ،در نمر گرفته شدند.

55

 .4بحث و بررسی نتایج

44

33
)2θ (degree
( 2 θدرجه)

22

1

1

شکل  .1الگوی پرش پرتو  Xبهترتیب از باال به پایین برای

 1- 4الگوی پرش پرتو )X (XRD

نانوحاملهای  RMSN-Sو .WMSN-S

برای همنهشت نانوترات مزومتخلخل سیلیکا از سبوس غالت ،پس از
استخراج سیلیکا از سبوس برنج و گندم و همنهشت نانوترات  RSNو

 2-4طیفسنجی مادون قرمز

 ،WSNپیشمادۀ سدی سیلیکات تهیعه شعد .طعی آبکافعت و تعراک

تجزیۀ طیفسنجی مادون قرمز برای تشخیص باندهای اصعلی شعبکۀ

سعدی سعیلیکات طعی فراینعد سعل -ژل در حضعور سعورفکتانت،

سیلیکایی انجام گرفته است .همانگونه کعه از شعکل ( )2پیداسعت،

نانوحاملهای  RMSN-Sو  WMSN-Sهمنهشعت شعدند .شعکل ()1

سه پی

شاخص شبکۀ سیلیکایی در طعول معوجهعای  ۰16 ،496و

بهترتیب از باال به پایین ،الگوی  XRDبا زاویه  2θکمتر از  16را برای

 1166 cm-1به دلیل کشش نامتقارن و متقعارن  Si-O-Siبعه وضعو

نعانوترات مزومتخلخعل سعیلیکا حاصعل از سعبوس بعرنج و گنعدم

برای هر دو نمونه تشکیل شده است که بعا مطالععات پیشعین کعامالً

نشان میدهد .طب ،شکل ( ،)1برای هر دو نمونه ،در زاویۀ  2θبرابر با

مطابقت دارد[ .]22پی هعای مربعوط بعه طعول معوجهعای  1026و

ضعیف

 3456cmبهترتیب مربوط به ارتعاش کششی گروه  O-Hحاصعل از

در موقعیعت  1/3بعه وجعود آمعده اسعت کعه مشخصعۀ نعانوترات

جذب فیزیکی آب و کشش متقارن گروه  Si-OHاست .نتایج حاکی از

مزومتخلخعل سعیلیکای کریسعتالی از نعوع  MCM-41اسعت[.]26

همنهشت صحیح شبکۀ سیلیکایی برای نانوحامعلهعای  RMSN-Sو

 2پیکی با شدت باال و با اندیس میلر ( )166و ه چنین پی

جابهجایی پی

13
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در موقعیت  2θبرابر با  1/1احتماالً بهدلیعل تفعاوت

 WMSN-Sاست.
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019

1199

3459

1999

599

1599
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3999

3599

4999
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شکل  .2طیفسنجی مادون قرمز نانوحاملهای  RMSN-Sو .WMSN-S

 3-4میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMو میکروسکوپ

نانوحاملهای  RMSN-Sو  ،WMSN-Sدارای در صد وزنی  35/01و

الکترونی عبوری )(TEM

 %05/3۰از عنصر  Siو  42و  %5۰عنصر  Oدر ساختارشان هستند که

خصوصیات ریختشناختی سطحی و سعاختاری و هع چنعین انعدازۀ

این تفاوت میتواند دلیلی دیگر بر متراک تر بودن شبکۀ سیلیکایی در

نععانوترات بععهسععیلۀ میکروسععکو

الکترونععی

روبشععی )(SEM

نانوحامل  RMSN-Sباشد.

و میکروسکو الکترونی عبوری ) (TEMبررسی شد .شکل (( -)3الف
و ب) بهترتیعب نمایعانگر تصعویر میکروسعکو الکترونعی روبشعی از

 4- 4تجزیۀ اندازهگیری مساحت سطح BET

و ت) بهترتیب نمایانگر تصاویر

هدف از بهکارگیری سورفکتانت  ، CTABایجعاد حفعرههعای معزو در

نانوحاملهای  RMSN-Sو  WMSN-Sاست .همانگونه که در تصاویر

ساختار نانوترات بود .برای بررسعی خصوصعیات سعطحی و حفعرهای،

مشخص است ،نانوترات بعه شعکل کعروی اسعت و بعا بررسعی سعایز

نمونهها تجزیعۀ  BETشعدند .شعکل (( -)4العف و ت) نشعاندهنعدۀ

نانوحاملهعا از روی تصعویر  SEMمشعخص شعد کعه قطعر متوسعط

ایزوترمهای جذب و دف گاز نیتروژن -)4(( ،ب و ث) منحنی توزیع

نانوحامل  ،RMSN-Sدر محدودۀ  36 nmو قطعر متوسعط نانوحامعل

حفعرات و (( -)4ت و ) نشعاندهنعدۀ منحنعی  t-plotبعرای هعر دو

 ،WMSN-Sدر محدودۀ  26 nmاست .شکل (( -)3ث) ،و نشاندهندۀ

نیتروژت ترکیبی از انواع I

نانوحاملهای  WSN ،RSNو ((-)3

نانوحامل هستند .ایزوترمهای جذب و دف

TEM

و  IVو دارای هیسترسیس از فشار نسبی  4/6تا  1است که ایعن امعر

مربعوط بعه نمونعۀ  RMSN-Sنشعاندهندۀ سعاختار غیرکریسعتالی و

وجود حفرههای مزومتخلخل را تأیید میکند[ .]23ه چنعین شعیب

در مورد نمونۀ  ، WMSN-Sتصعویر TEM

تند تغییرات ایجادشده در محدودۀ فشار نسبی  3/6تا  4/6در هر دو

تصاویر  TEMاز نمونۀ  RMSN-Sو  WMSN-Sهستند .تصویر
متخلخل این نانوتره است.

نشاندهندۀ نانوترات کروی و منم تر است .تفاوتها در ریختشناسی

نمودار ،نشاندهندۀ وجود مزوحفرههعا بعا انعدازۀ یکنواخعت و معنم

و اندازۀ ترات میتواند در خصوصیات و ظرفیت دارورسانی نانوحاملها

است[ .]24-20منحنی توزی اندازۀ حفرهها نیز نمایانگر توزی منم

مقدار کمی تجزیه و تحلیل عنصعری از تجزیعۀ EDS

و یکنواخت اندازۀ حفرههاست .قطر متوسط حفرههعا بعرای نانوحامعل

که نمایانگر درصد وزنی عناصر  Siو  Oبعرای نعانوترات مزومتخلخعل

حاصل از سبوس برنج و سبوس گندم ،بهترتیب  0/2و  4/3 nmو در

بعایو سعیلیکای حاصعل از سعبوس بعرنج و گنعدم بعهدسعت آمعد.

محدودۀ مزو است .ه چنین سایر خصوصعیات فیزیکعی و شعیمیایی

تأثیرگذار باشد.

زیستسازگاریباالو...

نانوحاملهای مزومتخلخل سیلیکا با

همنهشت

WMSN-S

RMSN-S
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اندازهگیریشده برای نانوحاملها از قبیعل متوسعط حجع حفعرههعا

دارو در نانوحاملها ،درصد رهش دارو در دو محیط با اسعیدیتههعای

بهترتیب  5/6و  0/6 cm3/gو مساحت سطح ویعژه بعهترتیعب  141و

 4/1و  4/5که بهترتیب شبیهساز محیط فیزیولوژیکی طبیعی بعدن و

 036m2/gبرابر بودند .ه چنین ،مساحت سطح داخلی بهدستآمعده

بافتهای سرطانی هستند ،بررسی شد .شکل (( -)5الف) نشاندهندۀ

از  t-plotبرای نانوحاملهای  RMSN-Sو  WMSN-Sبرابر بعا  065و

نمودار جذب حاصل از طیفسنج مرئی و ماوراء بنفش ) (UV-Visدر
-1

 515m2/gو مساحت سطح خارجی نانوحاملها بهترتیب برابر با  31و

محدودۀ طول موج  5۰6الی  466 cmبرای داروی دوکسوروبیسین

 51 m2/gاست .با توجه به متوسط حج حفرههعا و مسعاحت سعطح

قبل از فرایند بارگیری و داروی بارگیرینشده در نانوحاملها پعس از

ویژۀ باال ،این نعانوترات معیتواننعد در کاربردهعای پزشعکی از جملعه

فرایند بعارگیری داروسعت .درصعد بعارگیری دارو در نانوحامعلهعای

دارورسانی به سلولهای سرطانی نقش بسزایی ایفا کنند.

 RMSN-Sو  WMSN- Sبهترتیب برابر با  34و  %5/41و هع چنعین
درصد انکپسوالسیون بهترتیب برابر با  3/2۰و  %5/34بود .باال بعودن

 5-4بررسددی رفتددار رهددش داروی دوکسوروبیسددین از

درصد بارگیری و انکپسوالسیون دارو در نانوحامل  WMSN-Sبهدلیل

نانوحاملها

بزرگتر بودن سایز حفرههای آن بوده است .شکل (( -)5ب) ،نمایعانگر

در این مطالعه ،داروی دوکسوروبیسین بهعنوان داروی ضد سرطان که

منحنی رهش دارو بعرای نانوحامعلهعای  RMSN-Sو  WMSN-Sدر

برای درمان طیف وسیعی از سعرطانهعا کعاربرد دارد ،بعرای بررسعی

دمعای  31Cو دو  4/1 pHو  4/5در طعول سعهشعبانه روز اسعت.

ظرفیت دارورسانی نانوحاملها ،انتخاب شده اسعت .پعس از بعارگیری

همانطور که پیداسعت بعرای هعر دو نمونعه ،رهعش دارو در شعرایط

(الف) RSN

(پ) RMSN-S

(ث) تصویر  TEMاز RMSN-S

(ب) WSN

(ت) WMSN-S

(ج) تصویر  TEMاز WMSN-S

شکل  .3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی برای نانوحاملهای (الف) ( ،RSNب)

( ،WSNپ) ( ،RMSN-Sت) WMSN-S

و تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از (ث) ( ،RMSN-Sج) .MSN-S
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نانوحاملهای مزومتخلخل سیلیکا با

همنهشت
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شکل ( .5الف) نمودار جذب داروی دوکسوروبیسین و (ب) منحنی رهش داروی نانوحاملهای  RMSN-Sو WMSN-S

در دمای  33Cو دو  /3 pHو  4/5در طول سه شبانه روز.

اسیدیتر بیشتر است .در  pHفیزیولوژی

13

بدن ،درصد رهش دارو طی

میزان بهترتیب به  46و  %42افزایش پیدا کرده است .ایعن رفتعار بعه

 12ساعت اولیه از نانوحاملهای  RMSN-Sو ، WMSN-Sبعهترتیعب،

حاللیت داروی دوکسوروبیسین در pHهای مختلف بسعتگی دارد .در

 14و  %12بوده است .این در حالی است که در  pHاسعیدیتعر ایعن

pHهای پایینتر بهدلیل افزایش گعروههعای پروتعوندار شعدۀ آمینعی

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و پانزده ()1044

نشر بیشتر و سری تر دارو میشود[ .]21سرعت رهش دارو بعرای هعر

مشاهده میشود ،در طی  4۰ساعت بعه میعزان  44و  %40از داروی

دو نمونه پس از  12ساعت کاهش مییابد و شاهد رفتار پایعداری در

دوکسوروبیسععین از نانوحامععلهععای  RMSN-Sو

رهش آن هستی  .پس از طی  12ساعت ،درصعد رهعش دارو در

WMSN-S

pH

رهش یافتهاند .در صورتی کعه سعلولهعای تحعت درمعان بعا داروی

و بخعش سعرطانی بعرای نانوحامعلهعای  RMSN-Sو

دوکسوروبیسین آزاد ،از ابتدا با حداکثر غلمعت دارو روبعرو بعودهانعد.

 WMSN-Sبهترتیب به  1۰ ،45 ،10و  %41میرسد .بنعابراین رفتعار

در حالت کلی میتوان نتیجه گرفت که نانوحاملهای همنهشعتی از

نمودارها برای هر دو نمونه تقریباً مشابه هع اسعت و افعزایش جزئعی

مناب طبیعی دارای زیستسازگاری عالیاند و معیتواننعد بعهعنعوان

فیزیولوژیع

رهش در نمونۀ حاصل از سبوس گنعدم بعهدلیعل بیشعتر بعودن قطعر

ی

سامانۀ

دارورسان با بازدهی باال در درمان سرطان به کار روند.

متوسط حفرههاست.

 .5نتیجهگیری کلی
 6-4بررسی سمیت سلولی

در این مطالعه بر آن بودی تا نانوترات زیستسازگار و مقرون به صرفۀ

برای ارزیابی زیستسازگاری نانوحاملها بر روی سلولهعای طبیععی

مزومتخلخل سیلیکا را از مناب طبیعی ه چون سبوس برنج و گنعدم

بدن ،تجزیۀ  MTTروی ردۀ سلولی  HFF-2با غلمت نانوحامعلهعا از

همنهشت کنی  .پس از استخراج سیلیکای موجود در سبوسها ،برای

 ۰/6تا  466 µg/mLطی  4۰ساعت به عمل آمد .همانطور که نتایج

بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی و افزایش بازده دارورسانی ،با تبدیل

در شکل (( -)0الف) آورده شده است ،هیچگونه سمیت قابل تعوجهی

بایوسیلیکای استخراجی به محلول سدی سعیلیکات و بعا اسعتفاده از

مشاهده نشده است و این بهدلیل زیستسازگاری باالی نانوحاملهای

سورفکتانت ،تحت فرایند سل -ژل ،نانوترات با حفرههای مزو تشکیل

حاصل از مناب طبیعی است .ه چنین ،شکل (( -)0ب) نشاندهنعدۀ

شعدند .بعرای بررسعی خاصعیت دارورسعانی ،داروی ضعد سعرطان

ظرفیت از بینبردن سلولهعای سعرطانی بعا نانوحامعلهعای خعالی و

دوکسوروبیسین بهعنوان داروی مدل انتخاب شعد و رهعش آن در دو

نانوحاملهای بارگیریشده با داروی دوکسوروبیسین ،با ارزیابی میزان

مقدار  pHمتفاوت  4/1و  4/5بررسی شعد .نانوحامعلهعا در شعرایط

سمیت آنها روی ردۀ سلولی  MCF-7با غلمتهای دوکسوروبیسعین

اسیدی ،درصد رهش باالتری را از خود نشان دادند و این رفتار بهدلیل

 6۰/6تعا  26 µg/mLطعی  4۰سعاعت اسعت .همعانگونعه کعه در

تغییعر حاللیعت داروی دوکسوروبیسعین در pHهعای مختلعف بعود.

شکل (( -)0ب) نمایان است ،هیچگونه سمیت قابل توجهی از جانعب

بنابراین ،با حبس این دارو در نانوحاملها ،در محیطهای بازی دارو در

نانوحاملهای خالی روی سلولهای  MCF-7ایجعاد نشعده اسعت؛ در

داخل نانوحامل به دام میافتد ولی در محیطهای اسیدی بهراحتی در

صورتیکه با بارگیری نانوحاملهای  RMSN-Sو  WMSN-Sبهوسیلۀ

سامانه رهش مییابد .زیستسازگاری و سمیت نانوحاملها با استفاده

داروی دوکسوروبیسین در غلمت  ،26µg/mLدرصد سلولهای زنعده

از روش  MTTبر روی ردۀ سلولی  HFF-2بررسی شد .نانوحامعلهعا

در آنها بهترتیب به  13و  %16کاهش یافتهاند که نتایج قابل قبعولی

هیچ گونه سمیتی روی سلولها نداشتند و زیستسازگاری خوبی را از

را ارائه کرده است .ه چنین غلمت  IC50بهدستآمده از نمونعههعای

خود نشان دادند .با بررسی سمیت نانوحاملهای بعارگیریشعده روی

 RMSN-Sو  WMSN-Sبعارگیری شعده بعا دارو طعی  4۰سعاعت

سلولهای سرطانی ،شاهد سمیت باال و مهار رشد سلولهای سرطانی

بهترتیب برابر با  5/2و  2 µg/mLاست کعه ایعن مؤلفعه بعرای داروی

بودی  .بنابراین ،نانوحاملهای تولیدی بهدلیل اقتصادیبودن تولیعد و

دوکسوروبیسین به تنهایی برابر با  ۰/6 µg/mLاست .علت کمتر بودن

زیستسازگاری باال ،ظرفیت بزرگی در راستای توسعۀ روشهای نوین

غلمت  56 ICداروی دوکسوروبیسین نسبت به نانوحاملهای همراه با

دارورسانی دارند.

زیستسازگاریباالو...

نانوحاملهای مزومتخلخل سیلیکا با

همنهشت

داروی دوکسوروبیسین ،آبدوستی این دارو افزایش پیدا کرده ،موجب

نانوحامععلهاسععت .همععانگونععه کععه در شععکل (( -)5ب) نیععز

دارو معیتوانعد بعهدلیعل رهعش پایعدار و مرحلعه بعه مرحلعۀ دارو از
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RMSN-S
RMSN-S

WMSN-S
WMSN-S
(الف) رده سلولی
 HFF-2سلولی HFF-2
الف) رده

119
199
09
09

69
59
49

درصد زیستایی ()%
درصد
زیستایی %

19

39
29
19
9
499

199

299

4

29

1

نانوذرات )(g/mL
نانوترات µg/mL
غلظتغلمت

Dox
@ RMSN-S
@Dox
RMSN-S

WMSN-S
WMSN-S

RMSN-s
RMSN-S

IDox
Dox

Dox @ WMSNS
@Dox
WMSN-S

ب) رده سلولی MCF-7
II

(ب) رده سلولی MCF-7

III

درصد زیستایی ()%

IV

29/9

19/9

2/9

9/4

9/ 1

µg/mL
دوکسوروبیسین
داروی
)(g/mL
داروی دوکسوروبیسین
غلمتغلت

شکل  .6بررسی سمیت سلولی (الف) نانوحاملها بر روی ردۀ سلولی ( HFF-2ب) نانوحاملها ،نانوحاملهای همراه دارو
و خود دارو بر روی ردۀ سلولی  MCF-7طی  44ساعت.
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