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علمي ـ پژوهشي

بررسي آزمايشگاهي تأثير پوشش دهي کيتوسان
در کاهش تجمع نانولولههاي کربني
به عنوان حامل داروي ضد سرطان کوئرستين
معصومه نبيتير ،سيد فواد آقاميري* ،+محمدرضا طالئي خوزاني
گروه مهندسي شيمي ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران

چكيده :از نانولولههاي کربني به عنوان حامل بسياري از داروهاي گوناگون استفاده ميشود .زيست سازگار نبودن،
تجمع و نبود پراکندگي مناسب از جمله عيبهاي نانولولههاي کربني در کاربردهاي دارورساني ميباشد .در اين پژوهش
تجمع نانولولههاي کربني چند ديواره به عنوان حامل داروي ضد سرطان کوئرستين پس از اصالح با پليمر زيست سازگار
کيتوسان و بارگيري دارو بررسي شده است .ابتدا داروي کوئرستين روي نانولولهي اصالح شده با کيتوسان بارگيري شد و
پس از مشخصه سازي توسط آزمونهاي  SEMو  ، FT-IRتجمع نانولولههاي اصالح شده و بارگيري شده با طيف گسترده
مرئي ـ فرابنفش در بازهي  022تا  022نانومتر و دستگاه کدورت سنج بررسي شد .نتيجهها نشان داد که تجمع نانولوله
کربني اصالح شده نسبت به نانولوله کربني بهبود يافته اما در اثر بارگيري دارو اين پراکندگي کاهش مييابد.
ميزان کدورت نانولوله اصالح شده با کيتوسان  71/02 NTUو براي نانولوله خام  77/70 NTUاست .پراکندگي
محلولهاي سوسپانسيون توليد شده از نانولوله اصالح شده با کيتوسان براي مدت  02ساعت به نسبت پايدار ميباشد.
واژههاي كليدي :تجمع؛ نانولوله کربني؛ دارورساني؛ کوئرستين؛ کيتوسان.
KEYWORDS: Aggregation; Carbon nanotube; Drug delivery; Quercetin; Chitosan.

مقدمه

نانولولههاي کربني ،نانوصفحههاي لوله شدهي گرافيت ميباشند
که داراي ويژگيهاي بسياري از جمله نسبت منظر باال( ،)1مساحت
سطح باال و چگالي بسيار پايين هستند ] .[1داروهاي گوناگوني
از جمله ترکيبها و مولکولهاي آلي ] [2پروتئينها ]،[4] DNA ،[3
مولکولهاي کوچک مانند داروهاي ضد ميکروبي ] [5ملکولهاي
پيچيده مانند آنتي باديها ] [6روي نانولولههاي کربني بارگيري
شدهاند .استفاده از نانولوله کربني بهعنوان حامل دارويي افزون بر
افزايش تأثير دارو ،سميت ناشي از دارو را کاهش داده و موجب
بهبود بخشيدن فعاليت فارماکولوژي ملکولهاي زيستي ميشود،
*عهده دار مکاتبات

+E-mail:aghamiri@eng.ui.ac.ir

)0( Enhanced permeability and retention
علمي ـ پژوهشي

همچنين شکل سوزني نانولولههاي کربني و وجود خاصيت نفوذ و
ماندگاري افزايش يافته( )2مربوط به بافتهاي سرطاني سبب
افزايش نفوذ پذيري آنها به درون غشا شده و تجمع درون سلولي
دارو را با مکانيسم نانوسوزني راحتتر ميکند ] .[7با وجود فايدههايي
که براي نانولولههاي کربني گفته شد يکي از مشکلهاي نانولوله
کربني سمي بودن آنها در کاربردهاي پزشکي است ] .[8براي
افزايش زيست سازگاري نانولوله کربني سطح آن با پروتئين و
ديگر فراوردههاي طبيعي از جمله اسيدهاي نوکلئيک و پلي ساکاريدها
اصالح ميشود ] .[9کيتوسان از جمله پليمرهاي طبيعي است
)7( Aspect ratio
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که به عنوان اصالح کنندهي نانوساختارهاي کربني براي بهبود
پايداري و زيست سازگاري در کاربردهاي رهايش دارويي استفاده ميشود.
اين پليمر زيست سازگار ،داراي گروههاي عاملي بسياري و
غير سمي است و حالليت خوبي در محيط آبي دارد ][11-12
که از فرايند استيل زدايي بازي کيتين در حضور پتاسيم هيدروکسيد
به دست ميآيد ] .[13در سال  2111ميالدي هيبريد نانولوله کربني
چند ديواره ـ کيتوسان( )1توسط لي و همکاران براي حمل پروتئين
توليد شد .نتيجههاي اين پژوهش نشان ميدهد هيبريد نانولوله کربني
چند ديواره ـ کيتوسان به مدت  24ساعت در غلظت
 111ميليگرم بر ميليليتر زيست سازگار است ،و مقدار سميت سلولي را
در مقايسه با نانولوله چندديواره کربوکسيلي شده حدود  51درصد
کاهش ميدهد ،همچنين پراکندگي و پايداري آن در محيطهاي آبي
به مدت  31روز پايدار ميباشد ] .[14در پژوهش انجام شده توسط
عليمحمدي و همکاران از حامل دارويي نانولوله کربني تک ديواره
پوشيده شده با کيتوسان( )2براي بارگيري داروي دوکسوروبيسين
استفاده شد .نتيجههاي آزمون زيست پذيري سلول در اين پژوهش
نشان ميدهد حامل  NPCS-SWNTاثرهاي سمي روي سلول نداشته و
زيست پذيري سلول پس از  72ساعت  94درصد است درحالي که
اين مقدار براي حامل دارويي بارگيري شده در مدت همانند به  62درصد
کاهش مييابد که اين کاهش به دليل اثرهاي سمي خود دارو
ميباشد ] .[15يکي ديگر از عيبهاي نانولولههاي کربني تجمع آنها
در زمان بارگيري و انتقال دارو ميباشد ] .[8اين پديده به دليل
وجود نيروهاي واندروالسي به نسبت قوي ،آبگريزي شديد و سطح
ويژه باال است ] .[16همزدن محلول ،فراصوت و استفاده از فعال کننده
سطحي از جمله روشهاي فيزيکي براي پراکنده کردن نانولولههاي
کربني ميباشند .روشهاي فيزيکي افزون بر زمان بر بودن
پراکندگي موقتي ايجاد ميکند ،اما عاملدار کردن نانولولههاي
کربني با انواع گوناگون پليمرها يا گروههاي آلي آبدوست بهصورت
کواالنسي يا غيرکواالنسي ميتوانند تأثير بهسزايي در پراکندگي
نانولولههاي کربني داشته باشند و با تشکيل کمپلکس و ايجاد
نيروي دافعه بين نانولولههاي منفرد با کاهش تجمع ذرههاي
موجب افزايش پراکندگي در حالل شوند ].[9
برزگر بفرويي و همکاران در سال  2119ميالدي همزمان از ماده
فعال کننده سطحي و روش شيميايي براي افزايش پراکندگي

نانولولههاي کربني در محيط آبي استفاده کردند .آنها براي اتصال
گروههاي عاملي کربوکسيل و هيدروکسيل روي سطح نانولولههاي
کربني از دو محلول اسيدي گوناگون شامل نيتريک اسيد ـ
سولفوريک اسيد (نسبت وزني  )1:3و نيتريک اسيد ـ سولفوريک اسيد ـ
هيدروکلريک اسيد (نسبت وزني )1:1:3استفاده کردند .از طيف سنج
فرابنفش ـ مرئي بهعنوان معياري براي اندازه گيري ميزان
پراکندگي نانوذرهها استفاده شد ،نتيجهها نشان داد که ترکيب
نيتريک اسيد ـ سولفوريک اسيد ـ هيدروکلريک اسيد پراکندگي بهتري
ايجاد ميکند ].[16
يي و لون چن در سال  2111ميالدي تجمع و سينتيک رسوب
دو نمونه از نانولوله کربني چند ديواره با درجه اکسايش متفاوت
در حضور سديم کلريد و کلسيم کلريد را مطالعه کردند .تجمع و
سينتيک رسوب به ترتيب با آناليز پراکندگي نور ديناميکي( )3و
ترازوي بلور کوارتز با ديدن پراکنش( )4بررسي شد .نتيجههاي
اين پژوهش نشان ميدهد که رفتار تجمع و رسوب نانولولههاي کربني
به صورت کيفي با نظريه  )5(DLVOمطابقت دارد .نانولوله با درجه
اکسايش باال در حضور سديم کلريد در حد چشمگيري پايدارتر
از نانولوله با درجه اکسايش پايين بود در صورتي که در حضور
کلسيم کلريد نتيجههاي به تقريب يکساني بهدست آمد ].[17
از آنجايي که نانولولههاي کربني از نظر ساختاري شباهتهاي
زيادي با گرافن دارند ،با بررسي پراکندگي گرافن ميتوان اطالعات
مفيدي بهدست آورد .در سال  2113ميالدي حالليت و پراکندگي
گرافن اکسيد پوشانده شده با پليمر کيتوسان توسط رميرز و همکاران
در دو حالل آب و هگزان بررسي شد .طبق نتيجههاي
به دست آمده از اين پژوهش پراکندگي اکسيد کيتوسان ـ گرافن
به خوبي نمونههاي اکسيد شده داراي هيدروکسيل و کربوکسيل
نبوده است ].[18
در اين پژوهش ابتدا نانولولههاي کربني با گروههاي
کربوکسيل و هيدروکسيل عاملدار شده و پس از پوشانده شدن
با پليمر زيست سازگار کيتوسان ،داروي گياهي کوئرستين( )6روي آن
بارگيري ميشود .اين دارو تا کنون روي حاملهاي گوناگوني
از جمله  PVAو ) ،[19] Eudragit® E (EEنانوذرههاي کيتوسان ]،[21
نانوذرههاي  ، [21] PLGAنانوذرههاي  ،[22] PLAنانوذرههاي
مغناطيسي Fe3O4و کوپليمر  ،[23] E137S18E137نانو ذرههاي

()2( Quartz Crystal Microbalance with dissipation Monitoring QCM

)7( MWNT–CS NP hybrids

))5( Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO

)0( NPCS-SWNT

)6( 3,3’,4’,5,7-pentahydroxyflavone

()3( Dynamic Light Scattering (DLS
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جدول 3ـ اختصار مربوط به هر ماده.

رديف

نام ماده

اختصار

1

کوئرستين

QC

2

کيتوسان

CS

3

نانولوله کربني چند ديواره

MWNT

4

نانولوله کربني چند ديواره اکسيد شده

OX-MWNT

5

نانولوله کربني چند ديواره اکسيد شده اصالح شده با کيتوسان

CS-OXMWNT

6

کوئرستين بارگيري شده رو نانولوله کربني چندديواره اصالح شده

QC-CSOXMWNT

لسيتين ـ کيتوسان ] ،[24نانو ذرههاي ليپيد ] ،[25نانوذرههاي
 ،[27] QCMNPs ،[25] CSO-LA/β-lgنانو ذرههاي گرافن اکسيد
) [28] (GOبارگيري شده است و يک آنتي اکسيدان طبيعي است ][21
که نقش بهسزايي در جلوگيري از سرطانهاي سينه ،انتهاي
رودهي بزرگ ،پروستات ،تخمدان ،غشاي داخلي رحم ،و ريه دارد
و خاصيت آنتي اکسيداني آن در آزمايشهاي درون تني و
برون تني به اثبات رسيده است ] .[28افزون بر ويژگي ضد سرطاني
کوئرستين ،اين ماده براي کاهش سطح  LDLخون و کاهش فشار خون
در افرادي که فشار خون باال دارند موثر است ] .[29ميوهها و
سبزيجات به ويژه انواع مرکبات ،سيب ،پياز ،جعفري ،چاي سبز،
روغن زيتون ،انگور ،گيالس ،توت سياه ،ذغال اخته و تمشک
فراوردههاي کشاورزي اصلي داراي کوئرستين هستند ].[19 ،29 ،31
به منظور مشخصه سازي ساختار نانوحامل توليد شده از آزمون
 FT-IRاستفاده شد ،و تأثير پوشش کيتوسان و بارگيري دارو
بر تجمع نانولوله کربني با استفاده از طيف فرابنفش ـ مرئي و دستگاه
کدورت سنج بررسي ميشود.
بخش تجربي
مواد و تجهيزات

نانولوله کربني چند ديواره خام با قطر خارجي  11تا  21نانومتر،
طول  31ميکرومتر و خلوص باالي  95درصد از شرکت نوترينو
خريداري شد .سولفوريک اسيد ]،[1 11731 2511نيتريک اسيد
] [1 11452 2511و متانول ] [116117از شرکت مرک تهيه
شدند .کوئرستين ] [849161-97-8و کيتوسان ][9112-76-4
از شرکت سيکما آلدريج خريداري شد .تمام مواد بدون خالصسازي
مورد استفاده قرار گرفتند.
علمي ـ پژوهشي

مدل FTIR-6300(400-4000

از دستگاه طيف سنج فروسرخ
) cm-1ساخت شرکت Jascoژاپن و دستگاه  SEMمدل
 HITACHI S-4160با دقت  5نانومتر به منظور بررسي ساختار
نانوحامل توليد شده از نمونههاي  CS-OXMWNT ،QCو
 QC-CSOXMWNTو براي بررسي ميزان پراکندگي و تجمع
نانوحامل توليد شده ،از دستگاه طيف سنج فرابنفش ـ مرئي
مدل  V-570ساخت شرکت جاسکو ژاپن و دستگاه کدورت سنج
ساخت شرکت  Eutech Instrumentsکشور سنگاپور مدل TN-
 100استفاده شد.
روش تجربي

در جدول  1نام موادي که در ادامه به اختصار از آنها استفاده شده
ارايه شده است
روش اکسايش MWNT

براي اکسيد  MWNTاز سولفوريک اسيد و نيتريک اسيد
به نسبت حجمي  2به  3با نسبت وزني نانولوله به مخلوط اسيدي
 1به  411استفاده شد ،و در دماي 61درجه سلسيوس و
 811دور در دقيقه روي همزن به مدت  24ساعت در شرايط رفالکس
قرار داده شد .به منظور شستشو دادن و جدا کردن نانولولههاي
اکسيد شده ،نمونهها پس از رقيق کردن با آب مقطر به مدت
 15دقيقه در  8111دور بر دقيقه و دماي  11درجه سلسيوس
در سانتريفيوژ قرار داده و پس از خالي کردن آب باالسري دوباره
آب مقطر همراه سود  1/1نرمال به نمونه افزوده شده و دوباره
در شرايط پيشين سانتريفيوژ شد .مرحله شستشو دادن تا خنثي شدن
آب باالسري ادامه مييابد .پس از صاف کردن محلول به دست آمده
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با کاغذ صافي ،رسوب به دست آمده را به مدت  24ساعت در آون
در دماي  81درجه سلسيوس قرار داده شد تا به طور کامل خشک شود.
روش اصالح نانولوله با CS

براي تهيه ، CS-OXMWNTمقدار  11ميليگرم از
 MWNTو 21ميليگرم  CSرا همراه  41ميلي ليتر آب مقطر
به مدت يک ساعت در حمام التراسونيک قرار داده و به مدت  16ساعت
در دماي  25درجه روي همزن قرار داده شد ،سپس رسوب موجود
با آب مقطر شستشو داده شد و در آون در دماي  51درجه به مدت
 24ساعت خشک شد.
OX-

T%

3666

9666

عدد موج

روش بارگيري QC

 11ميليگرم  QCو  CS-OXMWNTدر  41ميليليتر متانول
حل شد و محلول بهدست آمده به مدت  11دقيقه در حمام
فراصوت قرار داده شد ،سپس در دماي  25درجه سلسيوس
به مدت  24ساعت روي همزن مغناطيسي قرار داده شد و پس از
پايان زمان واکنش و صاف کردن محلول ،رسوب به دست آمده
در آون به مدت  16ساعت خشک شد.

6

2666

()cm-3

شکل 3ـ طيف فروسرخ مربوط به نمونههاي،CS-OXMWT ، QC
 QC-CSOXMWNT ،OX-MWNTوQC-OXMWNT

نمونه OX-MWNT

در دستگاه التراسونيک قرار داده شد .سرانجام
چهار برابر نسبت به نمونه هاي ديگر رقيق شد.
نتيجهها و بحث

روش رهايشQC

آزمونهاي مشخصهسازي

آزمايشهاي رهايش دارو براي دو حامل  QC-OXMWNTو
 QC-CSOXMWNTدر دو محيط بافرفسفات نمکي با pH= 5/5
و محيط بافر فسفات نمکي با  pH = 7/4که  %51متانول به آنها
افزوده شده انجام شد .جرم مشخصي از نمونه رهايش
در  31ميليليتر از بافر فسفات نمکي با  pHمشخص درون بشر قرار داده
و درون دستگاه شيکرانکوباتور در دماي  37درجه سلسيوس
به مدت  96ساعت قرارداده شد .در فاصلههاي زماني مشخص
 84 ،72 ،61 ،48 ،36 ،24، 12 ،8 ،6 ،4 ،2و  96ساعت از محلولها
نمونهبرداري شد و به همان ميزان بافر جديد جايگزين شد .ميزان
جذب هر نمونه توسط دستگاه  UVتعيين شد.

نتيجههاي آزمون  FT-IRمربوط نمونههاي ،CS-OXMWT ،QC
 QC-OXMWNT،OX-MWNTو QC-CSOXMWNTدر شکل 1
داده شده است.
در بررسي طيف مربوط به  OX-MWNTدو پيک ديده شده
در 3439 cm-1و  1569 cm-1وجود گروههاي کربوکسيل و
هيدروکسيل روي اين نمونه را نشان ميدهند .با اتصال پليمر
کيتوسان به  OX-MWNTارتعاشهاي خمشي گروه N-H
به صورت يک پيک در  1641 cm-1در نمونه CS-OXMWNT
ديده ميشود .و ارتعاشهاي خمشي خارج از صفحهاي C-H
متصل به حلقه اروماتيک يک پيک  932cm-1در نمونه کوئرستين
نشان مي دهد که به  891 cm-1در نمونه QC-CSOXMWNT
انتقال پيدا کرده است .بررسي ساختار  QCنشان ميدهد که
بارگيري آن بر روي  CS-OXMWNTسبب افزودن حلقههاي
آروماتيک و پيوندهاي دوگانه  C=Cميشود ،که ارتعاشهاي
کششي  C=Cبه صورت يک پيک در  1631cm-1و ارتعاشهاي
آروماتيک  C=Cنيز در 1427 cm-1و 1377 cm-1در نمونه
 QC-CSOXMWNTديده ميشوند .همچنين ارتعاشهاي کششي

آماده سازي نمونهها

 5ميليگرم از  CS-OXMWNT ,OX-MWNT،MWNTو
 QC-CSOXMWNTبه  21ميليليتر آب مقطر افزوده شد و
به مدت  51دقيقه در دستگاه فراصوت قرار داده شد .سپس
نمونهها توسط دستگاه سانتريفيوژ در دور  8111به مدت  11دقيقه
سانتريفيوژ شده و محلول به دست آمده دوباره  11دقيقه
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66
29

39
36

درصد فراواني نسبي

26

9
6
96

06

96

36

96

96

قطر ذرهها برحسب نانومتر

شکل 2ـ تصوير  SEMاز حامل . QC-CSOXMWNT

پيوندهاي  C-Hمتصل به الکن ها در فاصله3411-3211 cm-1
با ارتعاشهاي  O-Hهمپوشاني پيدا کرده و پيوندهاي هيدروژني
شکل گرفته بين کوئرستين و حامل سبب انتقال اندک پيکها
به سمت راست شده است.
براي محاسبه قطر نانوذرههاي  QC-CSOXMWNTاز
آزمون  SEMاستفاده شد .شکل  2تصوير  SEMبا بزرگنمايي
 61برابر را نشان ميدهد.
نمودار فراواني تجمعي نسبي بر اساس نتيجههاي به دست آمده
از آزمون  SEMبراي تعيين اندازه قطر 121نانو ذره که به صورت
تصادفي انتخاب شدهاند در شکل  3نشان داده شده است.
با توجه به نمودار  3قطر حدود  61درصد از نانوذرهاي بين
 51تا  91نانومتر است.
نتيجههاي بارگيري و رهايش نانو حامل سنتز شده

مقدار درصد بارگيري دارو از معادلهي  1محاسبه شد.
( 111 )1

جرم اوليه دارو – جرم داروي باقيمانده
(
جرم حامل

) = درصد بارگيري دارو

براي يافتن جرم داروي باقيمانده پس از صاف کردن محلول
داراي نانولوله بارگيري شده ،غلظت محلول داروي جذب نشده
زير صافي ،پس از تعيين ميزان جذب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر
با توجه به منحنيهاي واسنجي تعيين شد به اين ترتيب
مقدار داروي جذب شده روي حامل هاي  OX-MWNTو
 CS-OXMWNTبه ترتيب  31و  16درصد به صورت تقريبي
محاسبه شد.
علمي ـ پژوهشي

شکل  6ـ نمودار درصد نسبي فراواني تجمعي قطر حامل
.QC-CSOXMWNT
آزمايشهاي رهايش دارو براي دو حامل داروييQC-OXMWNT

و  QC-CSOXMWNTدر دماي  37درجه سلسيوس در محلول
بافر فسفات/متانول 51درصد دو  pHمتفاوت انجام شد .شکلهاي
 4و  5درصد تجمعي رهايش را نشان ميدهد.
به طور کلي در رهايش کنترل شدهي دارو بايد مقدار رهايش
در  pHاسيدي که مطابق با شرايط بافتهاي سرطاني است،
بيش از شرايط خنثي باشد .سير رهايش دارو در  12ساعت اوليه نسبت
به ادامه آن تندتر است ،که مربوط به جذب کوئرستين روي سطح
نانولوله توسط نيروهاي واندروالسي است .وجود رهايش ناگهاني
در ساعتهاي اوليه در شرايطي که حامل دارويي به صورت
هدفمند به محل مورد نظر منتقل شود ميتواند در روند درمان
مفيد باشد .مطابق با شکلهاي  4و  5بيشينه رهايش دارو در بافر 7/4
(شرايط خنثي) براي حامل  QC-CSOXMWNTدر طول  96ساعت
به  26درصد رسي د ،در حالي که در شراي ط بافت سرطاني
(بافر  ) 5/5اين مقدار  55/7است و بيانگر پايداري نسبي بارگيري
دارو در شرايط خنثي است .رهايش دارو در در بافر  7/4تا 96
ساعت اندازه گيري شد ،از مقدار رهايش دارو پس از  96ساعت
ميتوان صرف نظر کرد زيرا داروي آزاد نشده با پيوند مستحکمي
به حامل متصل شده و از اين به بعد فقط با تغيير قدرت يوني
محلول آزاد ميشود .از آنجا که دارو کوئرستين از طريق پيوند
هيدروژني نيز به حامل متصل شده است ،در شرايطي که قدرت
اسيدي محيط بيشتر باشد  H+موجود در محلول بافري با گروه
عاملي روي سطح نانولوله براي تشکيل پيوند هيدروژني با دارو
رقابت کرده و دارو در اين شرايط آزاد ميشود .چون اتصال دارو
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شکل  9ـ نمودار درصد تجمعي رهايش دارو در بافر .9/9

26

36

کدورت MTU

39

9

CS-OXMWNT QC-CSOMWNT

MWNT

6

شکل  3ـ کدورت نمونههاي  CS-OXMWNT ،MWNTو
.QC-CSOXMWNT
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روي  CS-OXMWNTضعيفتر از  OX-MWNTاست ،مقدار
داروي آزاد شده در حامل  QC-CSOXMWNTبيشتر از
 QC-OXMWNTاست.
نتيجههاي پراکندگي نانولولهي کربني

پيش از اينکه نمونهها سانتريفيوژ شوند ،ذرههاي به نسبت
درشتي در محلول وجود دارند که به خوبي پراکنده نشدهاند
و پس از زمان کوتاهي به دليل وزنشان ته نشين ميشوند.
ميزان کدورت اين نمونهها در اين مرحله مشخص شد .به دليل اينکه
 OX-MWNTبه خوبي در فضاي حالل پراکنده ميشود ،محلول
کدري را تشکيل داده و کدورت اين نمونه باالتر از 1111 NTU
بوده که توسط دستگاه کدورت سنج قابل اندازه گيري نيست.
با اتصال گروه کيتوسان به  OX-MWNTميزان کدورت اين نمونه
به شدت کاهش مييابد .در شکل  6ميزان کدورت نمونههاي
اندازهگيري شده با هم مقايسه شده است.
به منظور بررسي ميزان پراکندگي و تجمع نمونههاي
سوسپانسيون بيدرنگ پس از قرار دادن نمونهها در دستگاه
سانتريفيوژ و  24ساعت پس از آن با دستگاه طيف سنج مرئي ـ
فرابنفش طيف گسترده از طول موج  211تا  811نانو متر گرفته شد.
از آنجا که تنها نانولولههايي که به خوبي پراکنده شدهاند توانايي
جذب در ناحيه نور فرابنفش دارند [14] ،بنابراين ميزان جذب
مربوط به هر نمونه ميتواند معياري از پراکندگي آن باشد.
مقدار جذب نمونههاي
 MWNT,CS-OXMWNTو  QC-CSOXMWNبالفاصله
پس از آماده سازي در شکل  8گزارش شده است .به دليل باال بودن
غلظت مربوط به نمونه سوسپانسيون  ،OX-MWNTغلظت اين
نمونه چهار برابر نسبت به نمونههاي ديگر رقيق شده است.
شکل  7ميزان جذب نمونهي رقيق شدهي  OX-MWNTرا
نشان ميدهد.
با توجه به ميزان جذب اين نمونه پراکندگي بااليي را نسبت
به ساير نمونهها نشان ميدهد .گروههاي آبدوست کربوکسيل و
هيدروکسيل متصل به  OX-MWNTبا ملکولهاي حالل پيوند
هيدروژني برقرار کرده و سبب پراکندگي خوب اين نمونه شده
است .ميزان جذب اين نمونه پس از  24ساعت تغيير محسوسي
نداشته و پايداري خوبي را نشان ميدهد.
شکل  8ميزان جذب اوليه ساير نمونهها را نشان ميدهد.
علمي ـ پژوهشي
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با اتصال گروه کيتوسان به نانولوله اکسيد شده و تشکيل
 CS-OXMWNTميزان جذب و پراکندگي اين نمونه کاهش يافته
اما جذب آن نسبت به  MWNTبيشتر است که با بارگيري داروي
کوئرستين و تشکيل  QC-CSOXMWNTکاهش مييابد .نتيجههاي
به دست آمده از کدورت سنجي نيز اين روند را نشان ميدهد.
زماني که  OX-MWNTبا پليمر کيتوسان پوشيده ميشود
دسترسي گروههاي هيدروکسيل و کربوکسيل براي ايجاد جاذبهي
هيدروژني با ملکولهاي آب کاهش يافته و با جاذبهي ضعيف تر
گروه آمين موجود در کيتوسان جايگزين شده که موجب کاهش
پراکندگي  CS-OXMWNTميشود .ماهيت آبدوستي گروه
کيتوسان به دليل داشتن گروههاي آميني دليلي براي افزايش
جذب اين نمونه نسبت به  MWNTميباشد.
شکل  9طيف مربوط به جذب نمونهها پس از  24ساعت را
نشان ميدهد .کاهش ميزان جذب نمونهها نشان ميدهد که
نيروي جاذبهي واندروالسي بين نانوذرهها موجب به هم پيوستن
ذرهها شده و با تشکيل ذرهها با قطر بزرگتر ته نشين ميشوند
و با کاهش تعداد ذرههاي معلق در سوسپانسيون ميزان جذب کاهش
يافته است .با توجه به اين که تمامي نمونهها پس از قرار گرفتن
به مدت  51دقيقه در حمام فراصوت سانتريفيوژ شده و دوباره
در حمام فراصوت به مدت  11دقيق قرار گرفت ،ميزان پراکندگي
نمونهها کاهش زيادي ندارد.

)Wavelength (nm

نتيجهگيري
شکل  0ـ طيف فرابنفش ـ مرئي اوليه نمونهها.

066

366

966

266

066

366

966

266

066

366

966

266

)Wavelength (nm

شکل  9ـ طيف مربوط به جذب نمونهها پس از  29ساعت.
علمي ـ پژوهشي

در اين پژوهش پس از بارگيري داروي کوئرستين روي
 CS-OXMWNTو مشخصه سازي توسط آزمونهاي  SEMو FT-IR
و انجام آزمايشهاي رهايش دارو از نانو حامل سنتز شده ،تجمع و
پراکندگي نمونههاي CS-OXMWNT ,OX-MWNT، MWNT
و  QC-CSOXMWNTاز طريق طيف گسترده فرابنفش -مرئي
در بازهي  211تا  811نانومتر و دستگاه کدورت سنج بررسي شد.
نتيجهها نشان داد که تجمع نانولوله اصالح شده نسبت به نانولوله
کربني بهبود يافته اما در اثر بارگيري دارو اين پراکندگي کاهش مييابد.
پراکندگي محلولهاي سوسپانسيون توليد شده از نانولوله اصالح
شده با کيتوسان براي مدت  24ساعت به نسبت پايدار ميباشد.
بهبود پراکندگي حامل يکي از عاملهايي است که ميتواند
سبب افزايش مقدار بارگيري و رهايش بهتر دارو باشد.
تاريخ دريافت  7322/77/06 :؛ تاريخ پذيرش 7325/70/76 :
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