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چكيده -در این پژوهش ،سااختارهای هفا الیاه ناانولیفی از پلیمرهاای پلایکااپروالکتون :کیتوساان حااوی دو داروی ضدسارطان
متوتروکسات و  -5فلوئوروراسیل ،بهمنظور رهایش کنترلشده دارو ،تولید و ارزیابی شد .برای این منظور ،الیههاای دوم ،چهاارم و ششا
حاوی دارو مابین الیه های فاقد دارو قرار گرفتند .مورفولوژی سطح و ساختار شیمیایی نانوالیاف فاقد دارو و حاوی دارو بهترتیب بهکما
میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیفسنجی مادون قرمز ارزیابی شد .نرخ رهایش دارو در محلول بافر فسفات سالین ( )pH=7/4و غلظ
داروی آزادشده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری محاسبه شد .خواص مکانیکی نمونههای ت و چندالیه نیز اندازهگیاری شاد .تاااویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی تولید الیاف یکنواخ و بدون دانه را نشان داد .طیف مادون قرمز نمونه ها حضور دارو در مخلاو پلیماری
بدون هیچ نوع بره کنشی را تأیید کرد .نتایج حاکی از آن بود که با افزایش مقدار کیتوسان ،ساختاری شکننده تشکیل شده و درصد ازدیاد
طول کاهش مییابد .رهایش دو داروی متوتروکسات و  -5فلوئوروراسیل در محیط خنثی بهمدت  26روز بررسی شد و نتاایج بیاانگر یا
رهایش آرام و پایدار بود.
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Abstract: In this study, seven-layer nanofiber structures consisting of polycaprolactone/ chitosan polymers loaded with
methotrexate and 5-fluorouracil anti-cancer drugs, for controlled drug delivery, were produced and evaluated. For this purpose,
the second, fourth and sixth layers were loaded with drug and placed between the drug-free layers. The surface morphology of
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drug-free and drug-loaded nanofibers was investigated by scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared
spectrometry (FTIR) was used to study their chemical structure. The drug release rate in phosphate buffered saline (pH=7.4) and
the released drug concentration were measured by spectrophotometry. Mechanical properties of single- and multi-layered
samples were also investigated. SEM images showed formation of uniform and beadless fibers. FTIR spectrum confirmed
presence of the drugs in the polymer mixture with no interaction. It was found that by increasing the chitosan content, a brittle
structure with decreased elongation is formed. The release behavior of methotrexate and 5-Fluoracil drugs in neutral pH
environment for 26 days was evaluated and the results exhibited a slow and sustained release.

Keywords: Drug delivery, Nanofibers, Polycaprolactone, Chitosan, 5-Fluorouracil, Methotrexate.

سامانه رهايش دارو ،فرموالسيون و ابزااری اسزت هزه توانزايي

زيست سازگاری ،زيست تخريب پذيری ،غيرسمي بودن ،تواص

هنترل نرخ ،زمان و محل رهايش دارو را داشته باشزد  .]1ايزن

مكانيكي مطلوب و ريمزت پزايين از ويژگزي هزای ايزن پليمزر

سامانه يكي از حوزههايي است هه برای همک به سالمتي انسان

محسوب ميشود .]10

مستقيم دارو در محزل سسزيبديزده ،عزوارض جزانبي و مقزدار

داروها برای بيماریهزای مختلفزي اسزتفاده مزيشزود .يكزي از

داروی مصرفي هاهش مييابد .برای رهزايش دارو مزيتزوان از

مهمترين بيماریهزای غيرواگيزردار سزرطان اسزت هزه سزاالنه

حامل های مختلفي همچون نانوذرات  ،]2ميسل  ،]3دنزدريمر

هاينههای سنگيني را به جامعه تحميل ميهند .روشهای رايزج

 ،]4ليپوزوم  ،]5هيدروژل  ]6و نانوالياف  ]7برای بارگذاری

برای درمان سرطان شامل جراحي ،شيميدرماني و پرتودرمزاني

دارو استفاده هرد .در اين ميزان سزاتتارهای نزانوليفي بزهدليزل

است هه با توجه به سطح پيشرفت بيماری ترهيب دو يزا چنزد

داشتن تصوصياتي از ربيل سطح مخصوص باال ،متخلخل بودن

روش درماني برای بهترين نتيجه توصزيه مزيشزود  .]11بزرای

و انعطافپذيری دارای هاربرد بيشزتری هسزتند .در ميزان هليزه

درمان سرطان به روش شيمي درماني از داروهای مختلف اعم از

روشهای توليد نانوالياف ،روش الكتروريسي بهدليل هنترل رطر

اگاالزززي پالتزززين -5 ،3فلوئوروراسزززيل ،4متوتروهسزززات 5و

نانوالي زاف ،مورفولززوژی و تخلخززل الي زه نززانوليفي نسززبت بززه

پاهليتاهسل 6استفاده ميشود .داروی  -5فلوئوروراسزيل بزا نزام

روشهای ديگر ارجح است .]8

تجاری سدروسيل متعلق بزه گروهزي از داروهزای شزناتتهشزده

پليمرهای طبيعي و مصنوعي فراوانزي در زمينزه پاشزكي از

به عنوان سنتي بيوتيکها است و جاء اولين داروهای ضدسزرطان

جمله رهايش دارو هزاربرد دارنزد .در ميزان پليمرهزای طبيعزي

به شمار مي سيد .اين دارو دارای تصوصيات سبدوسزتي اسزت و

هيتوسان 1مشتقي از گلوهان با واحزدهای تكرارشزونده هيتزين،

همانند بسزياری از داروهزای ضدويروسزي ،اغلزب بزهصزورت

دارای سززاتتار طبيع زي شززبيه سززلولا اسززت و پززل از سززلولا

وريدی تاريق ميشود .سرطان سزينه ،معزده ،پزانكراس و روده

فراوانترين پليمر موجود در طبيعت بهشمار ميسيد .منابع عمده

بارگ از جمله سزرطانهزايي هسزتند هزه بزا ايزن دارو درمزان

توليزد هيتوسززان ديزواره سززلولي رززار هززا و پوسززت تززارجي

مي شوند .با اين حال رسيدن غلظزت دارو بزه بيشزينه مقزدار در

سخت پوستان ،بزي مهزززرگان دريزايي ،بزاهتری هزا ،گياهزززان،

روده بهدليل نيمهعمر هوتاه اين دارو ( 10تزا  25دريقزه) بسزيار
7

هيتوسان دارای تواصززي همچون زيستسازگاری ،ضدباهتری،

ديگر از داروهای ضدسرطان است هه با رشد سلولهای تاصي

ضدويروس ،غيرسمي بودن ،عزدم ايجزاد حساسزيت و رابليزت

از بدن مانند سزلولهزای سزرطاني هزه در بزدن تزداتل ايجزاد

تشكيل فيلم است  .]9همچنين در ميزان پليمرهزای مصزنوعي،

ميهنند ،مبارزه ميهند .حالليت پايين ،نيمهعمر هوتاه در جريان
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جلبک ها ،سزاتتار نزرم تنزان ،مخمرهزا و حشزززرات اسزززت.

دشوار است  .]12متوتروهسات با نام تجزاری ترهسزال يكزي

2
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بهسرعت در حال پيشرفت اسزت .در ايزن روش بزا رزرار دادن

امروزه از سامانههای پليمری حاوی دارو برای رهايش انواع
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 -1مقدمه

پلي هزاپروالهتون 2يزک پلزياسزتر سليفاتيزک تطزي اسزت هزه

تون ،انتشار سريع در داتل بزدن و مقاومزت دارويزي توسز

افاايش ضخامت اليه مانع ،مياان رهايش تهزاجمي اوليزه در طزول

سلولهای هدف ازجمله مواردی است هه شاتص درماني ايزن

پنج ساعت نخست هاهش مييافت؛ زيرا اين اليه ،مانع از حرهزت

دارو را هاهش مي دهند .متوتروهسات با عوارض جانبي متعزدد

و تروج سريع مولكولهای دارو بهسمت بيرون ميشزد .در سزال

و در برتي موارد تهديدهننزده حيزات همزراه اسزت .عزوارض

 2018مززيالدی ،اهززودا و همكززاران  ]18بززا اسززتفاده از روش

گوارشي بهطور شايع با متوتروهسات اتفاق مزيافتزد و سزميت

الكتروريسززي پززيدرپززي يززک سززاتتار نزززانوليفي چهاراليزززه

هليوی ناشي از رسوب دارو ممكن است اتفاق بيفتد .]13

زيستتخريبپزذير حزاوی دو داروی متفزاوت را بزرای رهزايش

 -5فلوئوروراسيل در حاملهای متفاوت بهمنظزور درمزان سزرطان

سوم بهعنوان اليههای حاوی دارو ،اليه دوم بزهعنزوان اليزه مزانع و

استفاده هردند .در سال  2015ميالدی ،صزدر ارحزامي و همكزاران

اليه چهارم بهعنوان اليه پايه درنظر گرفتزه شزد .سزرعت و مزدت

 ]14ترهيب نانوليفي پلياهريلونيتريل و سگار حاوی متوتروهسات را

زمان رهايش دارو با تغيير عوامل ساتتاری اليه همچون رطر الياف

بهمنظور هنترل رهايش دارو برای درمان سرطان تهيه هردنزد .نتزايج

و ضخامت اليه پليمری هنترل شد .همچنين مزدت زمزان رهزايش

حاصل از بررسي پروفايل رهايش دارو حاهي از سن بود هه با افاايش

داروی دوم با طراحي مناسب ضخامت اليه مانع رابل هنترل است.

بهدليل سبدوستي منجر بهافاايش نرخ رهايش ميشود .سنها بيان هردند

در مدت زمانهای هوتاهي صورت گرفته و در ساتتارهايي با تعداد

هه افاايش تاصيت سبدوستي منجر به تخريب سريعتر و سزاد شدن

سهاليه مياان رهايش تهاجمي اوليه همچنزان زيزاد اسزت .در ايزن

دارو با سرعت باالتر مزيشزود .در سزال  2013مزيالدی ،گوپتزا و

مطالعه بهمنظور جلوگيری از رهايش تهاجمي ،هنترل نرخ و مزدت

همكاران  ]15بزا اسزتفاده از روش الكتروريسزي سزامانه نزانوليفي

زمان رهايش از ساتتارهای هفتاليه نانوليفي متشكل از ترهيب دو

هيبريدی پليهزاپروالهتون و پلزيالهتيزد اسزيد حزاوی داروی -5

پليمر زيست سزازگار و زيسزتتخريزبپزذير پلزيهزاپروالهتون و

فلوئوروراسيل را توليد هردنزد .نتزايج حاصزل از بررسزي پروفايزل

هيتوسان استفاده شد .ترهيب دو پليمر طبيعزي و مصزنوعي امكزان

رهايش نشان داد هه ساتتار نانوليفي هيبريدی در مقايسه با ساتتار

بهرهمندی از تواص منحصر بهفرد هريک از دو پليمزر در سزاتتار

نانوليفي تالص هريک از پليمرها رهايش سريعتری داشته و توانسته

نهايي را فراهم تواهد هرد .در اين ساتتار ،سزه اليزه حزاوی دارو

برای مدت هشت روز دارو را بهصورت تدريجي سزاد هند.

است و دو اليه مابين اليههای حاوی دارو بهعنوان اليه مزانع عمزل

ساندويچي يا چنداليه توجه بسياری از محققين را بزهتزود جلزب

عهده دارند .به اين منظور از دو داروی ضدسرطان  -5فلوئوروراسيل

هرده است .ساتتار چنداليه بهعلزت محبزوس هزردن چنزد دارو و

و متوتروهسات برای بارگذاری در نانوالياف و بررسي نرخ رهزايش

همچنين طوالنيتر هردن مدت رهايش ،ميتواند نقزش بسزاايي در

استفاده شد .علت استفاده از چنين سزاتتار سزاندويچي ،محبزوس

رهايش هنترلشده ايفا هند  .]18-16در سال  2017ميالدی ،الهزا

هردن دو داروی متداول برای درمان سرطان ،طوالنيتر هزردن بزازه

و همكاران  ]17از ساتتار سهاليه ژالتين برای دستيابي به رهزايش

زماني رهايش و هاهش رهايش تهاجمي اوليه است .همچنين انتظار

هنترلشده و طوالنيمدت داروی سبگريا پايپرين 8استفاده هردند .از

ميرود دارويي هه در وس اين ساتتار ساندويچي بارگذاری شزده

پليمر ژالتين برای توليد هر سهاليه استفاده شد .اليه ميزاني حزاوی

رهايش تأتيری نسبت به داروی ديگر داشته باشد .بدينمعنا هه پل

درصدهای متفاوتي از دارو بزود و دو اليزه مجزاور در نقزش مزانع

از گذشت يک بزازه زمزاني از رهزايش داروی بارگزذاری شزده در

عمل ميهردند .بررسي پروفايل رهزايش حزاهي از سن بزود هزه بزا

اليههای بيروني ،داروی مياني سزاد شود.
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در دهه اتير استفاده از سزامانههزای رهزايش دارو بزا سزاتتار

ميهنند .اليههای ابتدايي و انتهايي نقش سببند هردن ساتتار را بزر

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

درصد دارو ،نرخ رهايش افاايش مييابد و افاايش درصد پليمر سگار

با اينحال ،همانگونه هه تحقيقات فوق نشان داد سزادسازی دارو
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تزززاهنون محققز زين متعزززددی از دو داروی متوتروهسزززات و

زمانبندیشده توليد هردند .در ساتتار توليدشزده اليزههزای اول و

جدول  -1مشخاات نمونههای نانولیفی هف الیه فاقد دارو
نمونه فارد

اليه اول

اليه دوم

اليه سوم

اليه چهارم

اليه پنجم

اليه ششم

اليه هفتم

دارو

)(PCL:CS

)(PCL:CS

)(PCL

)(PCL:CS

)(PCL

)(PCL:CS

)(PCL:CS

S1

1:2

1:1

 12درصد

1:2

 12درصد

1:1

1:2

S2

1:2

1:2

 12درصد

1:1

 12درصد

1:2

1:2

استيک و اسيد فرميک با نسبت ترهيب ( )7:3بزهعنزوان حزالل
اسززتفاده شززد .درنهايززت محلززولهززا بززا نسززبت (هيتوسززان:
پليهزاپروالهتون)  1:1و  1:2بزهصزورت حجمزي /حجمزي بزا
يكديگر ترهيب شدند .به منظور همگن سازی محلزولهزا بزرای
انجام فرايند الكتروريسي ،محلولهای تهيزه شزده بزهمزدت 30
دريقه روی استيرر با يكزديگر مخلزوط شزدند .مشخصزات دو
نمونززه توليدشززده در جززدول ( )1گززاارش شززده اسززت .بززرای
الكتروريسي هريک از اليهها ،ولتاژ  15هيلوولزت ،نزرخ تغذيزه
 0/08ميلي ليتر بر ساعت و فاصله  15سانتيمتزر روی دسزتگاه
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به مدت دو ساعت روی همان مغناطيسي ررار داده شد .از اسيد

تنظيم شد .برای توليد ساتتار هفتاليه مطابق شكل ( )1جنل
شکل  -1نمادین ساختار نمونههای هف الیه

و ترهي زب درصززد در الي زه اول و هفززتم ،الي زه دوم و ششززم و

 -2مواد و روش تحقیق

گرفته شد .اين مشخصات برای اليه چهزارم در نمونزه  S1و S2

 -1-2مواد

بهترتيب  1:2و  1:1از هيتوسان :پليهزاپروالهتون اسزت .شزكل

هيتوسززان بزززا وزن مولكزززولي متوسزز و پلززيهزززاپروالهتون و

نمادين ساتتار نانوليفي در شكل ( )1نشان داده شده است.

متوتروهسات بهترتيب با وزن مولكزولي  80000و  454/44دالتزون
از شرهت سيگما تريداری شد -5 .فلوئوروراسيل با وزن مولكولي

 -3-2تهیه نمونههای نانولیفی حاوی دارو

 130/08دالتون و اسيد فرميک و اسيد استيک با تلزوص 98-100

مخلززوط هززردن دارو بززا محلززول پليمززری يززک روش رايززج

درصد از شرهت مرک تهيه شزد .همچنزين محلزول فسزفات بزافر

ذتيره سازی دارو در نانوالياف الكتروريسي شزده اسزت .بزرای

سالين )pH=7/4( 9از شرهت سيتومتينژن تأمين شد.

توليد نمونههای حاوی دارو اليههای دوم ،چهارم و ششم بزرای

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

همچنين اليه سوم و پنجم بزه صزورت زوجزي يكسزان درنظزر

بارگذاری دارو انتخاب شد .همچنين در فاصزله بزين اليزههزای
به منظور توليد نانوالياف بدون دانزه پلزي هاپروالهتون/هيتوسزان،

طوالني تر هردن مدت زمان رهايش ،يک اليه نانوليفي از جزنل

ابتدا محلول های پليمری پليهاپروالهتون و هيتوسان به صزورت

پلي هاپروالهتون با غلظت  12درصد وزنزي /وزنزي بزا شزراي

مجاا و بهترتيب با غلظت  12و دو درصد وزني /وزني تهيزه و

ريسندگي ذهرشده بهعنوان اليه مانع الكتروريسي شد .همچنزين

4
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 -2-2تهیه نمونههای نانولیفی فاقد دارو

حاوی دارو (اليههای سزوم و پزنجم) بزهمنظزور ايجزاد مزانع و

جدول  -2مشخاات نمونههای نانولیفی هف الیه حاوی دارو
نمونه حاوی

اليه اول

اليه دوم

اليه سوم

اليه چهارم

اليه پنجم

اليه ششم

اليه هفتم

دارو

)(PCL:CS

)(PCL:CS

)(PCL

)(PCL:CS

)(PCL

)(PCL:CS

)(PCL:CS

Sd1

1:2

Sd2

1:2

1:1
)(MTX

1:2
)(5FU

 12درصد
 12درصد

1:2
)(5FU

1:1
)(MTX

 12درصد
 12درصد

1:1
)(MTX

1:2
)(5FU

1:2
1:2

پليمززر بارگززذاری شززد .در نمونززه  Sd1داروی متوتروهسززات در

بهمنظور اندزهگيزری رطزر نانواليزاف از نزرمافزاار ديجزيمزايار

اليههای دوم و ششم و داروی  -5فلوئوروراسزيل در اليزه چهزارم

استفاده شد .طيف مادون ررما با تبديل فوريه 11تمامي نمونههزا

ررار گرفت .همچنزين در نمونزه  Sd2داروی  -5فلوئوروراسزيل در

(پليمرها ،داروها و ترهيب دارو با پليمر) در محزدوده (-4000

اليههای دوم و ششم و داروی متوتروهسات در اليه چهارم ذتيزره

 400بر سانتيمتر) با دستگاه طيفسنجي مادون ررما با تبزديل

شد .برای بهدست سوردن نتيجه مطلوب در رهزايش دارو ،تزواص

فوريززه ( )FTIR) (BOMEM-MB100تهيززه شززد .همچنززين

شيمي فيايكي پليمرها و اثر متقابل سنها با مولكول دارو بايد درنظزر

استحكام هششي ساتتارهای نانوليفي در راستای طولي بهابعزاد

گرفته شود .بهعبارت ديگر تزواص سبدوسزتي و سبگريزای دارو و

 5×20ميليمتر با نيروی  20نيوتن و سزرعت  10ميلزيمتزر بزر

پليمر ميبايست هماهنگ باشد ،بهنحوی هه داروهای سبدوسزت بزا

دريقه با استفاده از دسزتگاه  ZWICK 1446-60مزورد سزمزايش

پليمرهززای سبدوسززت و داروهززای چرب زيدوسززت بززا پليمرهززای

ررار گرفت .بزه منظزور تعيزين پروفايزل رهزايش دارو ،پزل از

چربيدوست بهمنظور بارگذاری هامل دارو در پليمر ترهيب شزوند

ررارگيری نمونههای حزاوی دارو در غشزای ديزاليا حزاوی 10

 .]19الزم بزززهذهزززر اسزززت هزززه داروی متوتروهسزززات و -5

ميليليتر فسفات بافر سالين درب سنها بزا پزارافيلم بسزته شزد و

فلوئوروراسيل بهترتيب داروی سبگريا و سبدوست هستند .بزههمزين

سپل در ظرفهای حاوی  40ميليليتزر محلزول فسزفات بزافر

دليل داروی متوتروهسات در اليه با نسبت ترهيب  1:1بهعلزت دارا

سززالين ( )pH=7/4رززرار داده شززد .درنهاي زت رهززايش دارو بززا

بودن درصد بيشتری از پليهزاپروالهتون (پليمزر سبگريزا) و داروی

اسزتفاده از دسزتگاه اسزپكتروفتومترShimadzu, UV mini ( 12

 -5فلوئوروراسيل در اليه با نسبت ترهيب  1:2بهعلزت بزاال بزودن

 )1240اندازهگيری شد .بهمنظور محاسبه غلظت داروی سزادشده

درصززد هيتوسززان (پليمززر سبدوسززت) رززرار گرفززت .جززدول ()2

پل از رسم منحنيهای هاليبراسيون برای هر يک از داروهزا بزا

مشخصات دو نمونه توليدشده حاوی دارو را نشان ميدهد.

استفاده از رابطه ( ،)1در بزازههزای زمزاني مختلزف تزا  26روز
پروفايل رهايش دارو مورد بررسي ررار گرفت:

 -4-2اندازهگیریها
تصاوير ميكروسكوپي الكتروني روبشي 10با استفاده از دسزتگاه

 = درصد داروی سزادشده

A

  100
 B C D 

مورفولوژی سطحي نمونه های هفتاليه ،از هر اليه بزه صزورت

برحسززب گززرم B ،درصززد بارگززذاری دارو C ،درصززد داروی

جداگانه تصويربرداری صورت گرفت .همچنين بزرای بررسزي

اضافهشده و  Dوزن اوليه سامانه نانوليفي برحسب گرم است.

5
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( )SEM, HITACHI S-4160تهيززه شززد .بززرای بررسززي

در اي زن رابطززه  Aمقززدار داروی سزادشززده در مح زي رهززايش
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شدند .دارو در هر هدام از اليهها بهمياان يک درصد نسبت بزه وزن

نيتروژن مايع تصويربرداری از سطح مقطع عرضي انجام گرفت.

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

اليه اول و هفتم بهمنظور سببندی ساتتار حاوی دارو الكتروريسي

ساتتار هفتاليه در راستای ضزخامت ،پزل از مقطزعزنزي بزا

الف) Pure PCL

ج) PCL:CS 1:2

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

ب) PCL:CS 1:1

د) PCL:CS 1:1+1% 5FU

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

ه) PCL:CS 1:1+1% MTX

شکل  -2تااویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نمونههای ت الیه نانولیفی :الف)  ،Pure PCLب)  ،PCL:CS 1:1ج) ،PCL:CS 1:2
د)

 ،PCL:CS 1:1+1% 5FUه) PCL:CS 1:1+1% MTX

 -1-3بررسی مورفولوژی نانوالیاف
برای بررسي مورفولوژی نانوالياف فارد دارو ،نانواليزاف حزاوی
6

ميكروسكوپي الكتروني روبشي تهيه شد .تصاوير در شكلهزای
( 2و  )3رابل مشاهده است .همچنين نتزايج انزدازهگيزری رطزر
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 -3بحث و نتایج

دارو و همچنين سطح مقطع عرضي ساتتار هفتاليزه تصزاوير

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

شکل  -3تاویر سطح مقطع عرضی نمونه نانولیفی هف الیه
200

179
180
160

E

D

120

75

100

81

80

)Diameter (nm

121

129

140

60

20
0
C

B

A

شکل  -4قطر نانوالیاف

الياف در شكل ( )4گاارش شده است .همانگونه هه در شكلهای

افاايش گرانروی محلول ،برای حصول نانوالياف با رطر همتزر بايزد

( 2و  )4مشاهده ميشود ،با افاايش درصزد هيتوسزان رطزر اليزاف

شراي الكتروريسي بهگونهای باشزد هزه جزت پليمزری در ميزدان

هاهش مييابد .با افاايش درصزد ايزن پليمزر در محلزول ،هزدايت

بيشتر مورد هشش ررار داده شود؛ اما از سنجزايي هزه همزه شزراي

الكتريكي افاايش پيدا هرده و درنتيجه بار الكتريكي در سطح جزت

الكتروريسي ثابت است و فق گرانروی افاايش پيدا هزرده اسزت،

پليمری افاايش مييابد .بنابراين الياف در ميدان الكتريكزي هشزش

رطر الياف افاايش مييابد.

نتايج نشان ميدهند هه در نمونههای پلزيهزاپروالهتون تزالص بزا

 -2-3بررسی طیف مادون قرمز

افاايش غلظت محلول ،رطر اليزاف افزاايش مزييابزد هزه بزهدليزل

در شكل ( )5طيف مادون ررما پلزيهزاپروالهتون ،هيتوسزان و

افاايش گرانروی محلول در اثر افاايش غلظزت محلزول اسزت .بزا

ترهيب پلي هاپروالهتون :هيتوسان رابل مشاهده است .در طيزف
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بيشتری متحمل ميشوند و درنتيجه رطر الياف هاهش مييابد .]20

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

40
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-1
) Wavenumbers (Cm
شکل  -5طیف مادون قرمز پلیکاپروالکتون ،کیتوسان و پلیکاپروالکتون :کیتوسان

روی گروه هربونيل ( )C=Oاست .باند هششي متقارن و نامتقارن

متصل شده است .در طيف مربوط به پليمر هيتوسان ،پيک روی و

گروه  CH2بهترتيزب در عزدد مزوجيهزای  2867و  2943بزر

وسيع  3439بر سانتيمتر مربوط به ارتعاشات هششي پيوند O-H

سانتيمتر ررار گرفتهاند .پيک در عدد موجي  1293بر سانتيمتر

و  N-Hاست .پيک  1590بر سانتيمتر به ارتعاش تمشي گروه

مربوط به هشش نامتقارن  C-Cاست .هشش نامتقارن  C-O-Cدر

 N-Hسميد نوع دوم اشاره دارد .پيک در عزدد مزوجي  2873بزر

عدد موجي  1240بر سانتيمتر ظاهر شده است .همچنين پيزک

سانتي متر مربوط به هشش  C-Hو پيک موجود در ناحيه 1100

ظاهرشده در عدد موجي  1173بر سانتيمتر مربوط به پيوند يگانه

بززر سززانتيمتزززر مربززوط بززه هشزززش گززروههزززای  C-Nو

8
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پلي هاپروالهتون عدد موجي  1730بر سانتيمتر مربوط به پيوند

 C-Oاست هه با پيوند دوگانزه  C=Oدر گزروه عزاملي اسزتری
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2867

PCL/CS/5FU
1243
3126
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1664
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شکل  -6طیف مادون قرمز پلیکاپروالکتون :کیتوسان -5 ،فلوئوروراسیل ،پلیکاپروالکتون :کیتوسان -5 /فلوئوروراسیل

پليهاپروالهتون ،پيک موجود در عزددهای مزوجي  3439و 1590

موجود در ناحيه  2943و  2867بر سزانتيمتزر مربزوط بزه هشزش

بر سانتيمتر نشاندهنده حضور گزروه  N-Hاسزت هزه تأييدهننزده

متقارن و نامتقارن گزروه  CH2اسزت  21و  .]22همچنزين طيزف

حضور هيتوسان است .همچنين پيک روی در عدد موجي  1730بر

مربوط به ترهيب اين دو پليمر هيچ برهمهنشي را نشان نميدهد.

سانتيمتر و پيک متوس در ناحيه  1173بزر سزانتيمتزر بزهترتيزب

شكل ( )6طي ف مادون ررما داروی  - 5فلوئوروراسيل و

مربوط به پيوند دوگانه  C=Oو پيوند يگانه  C-Oاست هه اشاره بزه

ترهيب اين دارو با دو پليمر پل ي هزاپروالهتون و هيتوسزان را
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 C-Oاسززت .در طيزف مربززوط بززهترهي زب پليمرهززای هيتوسززان و

گروه عاملي استر موجود در پليهزاپروالهتون دارد همچنزين پيزک

جدول  -4استحکام کششی نمونههای نانولیفی ت الیه و هف الیه
نمونه

تنش (مگاپاسكال)

هرنش (درصد)

مدول (مگاپاسكال)

A

9/22±3/21

148/68±11/52

30/78±5/25

B

6/15±1/34

26/50±9/89

44/60±6/69

C

6/26±1/95

16/10±10/55

55/54±3/51

S1

5/80±1/85

31/99±6/95

29/71±4/63

S2

5/32±4/01

30/51±8/66

30/01±6/52

ساتتاری و همپوشاني گروه هزای  C=Oو  C=Cاسزت .پيونزد

سانتيمتر مربوط به ارتعاشات هششي و تمشزي بانزد  O-Hاسزت

 C-Fو  C-Nهه وجه تمايا اصلي دارو با اين دو پليمر است ،در

 .]14در طيف مربوط به دو پليمزر پلزيهزاپروالهتون :هيتوسزان و

عدد موجي 1429و  1246بر سانتيمتر ظاهر شده است .همچنين

داروی متوتروهسززات ،پي زک موجززود در عززدد مززوجي  1172بززر

پيک موجود در عدد موجي  2825و  3126بر سانتيمتر مربوط به

سانتيمتر مربوط به گروه  C-Oو پيزک در عزدد مزوجي  1734بزر

حلقه سروماتيک = C-Hو ارتعاش هششي  NH2اسزت .]23 .در

سانتيمتر مربوط به گروه هربونيل است هه هر دو اشاره به حضزور

طيز زف ترهيز زب داروی  -5فلوئوروراسز زيل در نزززانو اليز زاف

پليهاپروالهتون در نمونه دارند .همچنين هشش متقارن و نامتقزارن

پليهاپروالهتون  /هيتوسان پيک ظاهر شده در عدد موجي 1243

 CH2در عددهای موجي  2867و  2943بر سانتيمتزر ظزاهر شزده

و  3136بر سانتيمتر تأييد هننده حضور دارو در نانو الياف است.

است .پيک جذبي در عدد موجي  3438بر سزانتيمتزر مربزوط بزه

دو پيک روی در عددهای موجي  1724و  1177بر سزانتيمتزر

همپوشزززاني گزززروه  N-Hو  O-Hاسزززت هزززه در هيتوسزززان و

مربوط به گروه  C=Oو  C-Oاست هه نشاندهنده گروه عزاملي

متوتروهسات ررار دارد .عالوه بر اين در ناحيه  1590بر سانتيمتزر

استر و نشان از تأييد حضور پليهاپروالهتون در نمونه دارد.

پيک جذبي مشاهده شده هه مربوط به گروه  N-Hاسزت و در هزر

همچنزين پيزک موجززود در ناحيزههززای  2865و  2940بززر

دو ماده هيتوسزان و متوتروهسزات رزرار دارد .بزهعبزارتي حضزور

سانتيمتر مربوط به هشش متقارن و نامتقارن گروه  CH2اسزت.

داروی متوتروهسات در نمونه فوق اثبات شده و بزرهمهزنش و يزا

پيک در عدد موجي  3431بر سانتيمتر مربوط به هشزش N-H

شيفت پيک مبني بر پيوند بين دارو و پليمرها مشاهده نشد.

است .همچنين پيک جديد و يا شزيفت پيزک بزهمعنزای ايجزاد
برهمهنش بين دارو و پليمرها مشاهده نشد.

 -3-3بررسی استحکام کششی

هيتوسان حاوی داروی متوتروهسات در شزكل ( )7رابزل مشزاهده

درمان برای ررارگيری در داتل محي های مهاجم بدن بايد دارای

است .در طيف مربوط به داروی تالص متوتروهسات پيک موجود

استحكام مطلوبي بزوده تزا دچزار فروپاشزي نشزوند .از ايزنرو

در ناحيه  887بر سانتيمتر مربوط به تمش سروماتيک پيونزد C-H

استحكام هششي نمونه های نانوليفي توليدی مورد بررسي رزرار

در حلقه بنان و پيک موجود در ناحيه  1652بر سانتيمتر مربوط به

گرفت .دادههای مربوط به نمونههای هفزتاليزه و تزکاليزه در

پيک شاتص سميدی است .جفت پيک سمزين در عزددهای مزوجي

جدول ( )4ارائه شده اسزت .همچنزين نمزودار تزنش -هزرنش

 3349و  3381بر سانتيمتر رابزل مشزاهده اسزت .پيونزد  C-Nدر

نمونه ها در شكل ( )8رابل مشاهده اسزت .حضزور گزروههزای

10
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طيززف داروی متوتروهسززات و نانواليززاف پلززيهززاپروالهتون:

ساتتارهای نانوليفي برای ارائه عملكرد مناسب تزود در طزول

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

در عددهای موجي  1664و  1724بر سانتيمتر مربوط به ارتعاش

هزرده اسززت .همچنزين پيزک موجززود در عززدد مززوجي  3528بززر

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

نشان مي دهد .طيف مربوط به داروی تالص  -5فلوئوروراسيل

محدوده عدد موجي  1034 -1260بر سانتيمتر پيزکهزايي ايجزاد

PCL/CS/MTX
1172
1734

1590

2867 2943
3438
3381

887

)Absorbance (a.u.

3528

1652

3439

2943

2867

1730
1590

PCL/CS

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

MTX

3349

1173

-1
) Wavenumbers (Cm
شکل  -7طیف مادون قرمز پلیکاپروالکتون :کیتوسان ،متوتروکسات ،پلیکاپروالکتون :کیتوسان /متوتروکسات

هيدروهسيل روی زنجيره پليمری هيتوسان باعز

ايجزاد پيونزد

هيدروژني بين زنجيرههای پليمری شده و بههمين دليزل مزدول

تکاليه ،استحكام هششي ساتتارهای هفتاليه نيا مورد بررسي

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000

400

ررار گرفتند.

نمونهها افاايش يافته است .همچنين با افاايش درصد هيتوسان،
شده است  .]24هر واحد پليمر هاپروالهتون از پنج گروه متيل

در اين تحقيق برای تعيين غلظزت داروی سزاد شزده در محزي

تشكيل شده ،از اينرو انعطافپذيری و ازدياد طول نمونزههزای

رهايش در زمان معين ،از روش اسپكتروفتومتری جذبي در ناحيه

پليهاپروالهتون تالص باالتر است  .]25عالوه بر نمونزههزای

مادون ررما استفاده شد .الزمه استفاده از اين روش وجود رابطه
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ساتتار ترد و شكننده شده هه اين مسئله باع

هزاهش هزرنش

 -4-3بررسی نرخ رهایش دارو

A
B
C

10

8

4

2

0
160

140

120

100

80

60

40

20

0

)Strain (%
شکل  -8نمودار تنش  -کرنش نمونههای نانولیفی (رنگی در نسخه الکترونیکی)

اسپكتروفتومتری ،مقدار نور جذبشده توس محلول ،تابع رانون

ششززم حززاوی يززک درصززد داروی  -5فلوئوروراس زيل اسززت.

بير -المبرت است .بعد از تشخيص طول موج بيشينه هر هدام از

بهعبارت ديگر مقدار داروی  -5فلوئوروراسيل در نمونه  Sd2دو

داروها در محلول فسفات بافر سالين ،مياان جذب در محزدوده

برابر نمونه  Sd1است .هدف از ررارگيری اين داروها بزهعنزوان

طول موج  200-400نانومتر مشزخص شزد .درنهايزت نمزودار

داروی تارجي (بارگذاری شده در اليه دوم و ششزم) و داروی

غلظت محلولها برحسب مياان جذب در طول موج بيشينه رسم

مياني (بارگذاری شده در اليه چهارم) در نمونههای  Sd1و ،Sd2

شد .طول موج بيشزينه در محلزول فسزفات بزافر سزالين بزرای

سزادسازی دارو به صورت زمانبندی شده است .بزدينمعنزا هزه

داروی متوتروهسززززات  249نززززانومتر و بززززرای داروی -5

براساس نوع بيماری و نظر پاشک ابتدا داروی متوتروهسزات و

فلوئوروراسيل  266نانومتر است .شكلهای ( -9الف و  -9ب)

يا داروی  -5فلوئوروراسيل رها شود.

 -5فلوئوروراسيل و متوتروهسات است .همچنين در شكلهای

رهززايش تهززاجمي اوليززه در دو سززاعت اول رهززايش ،بززرای

( -10الف و  -10ب) پروفايل رهايش داروی متوتروهسزات و

نمونه های  Sd1و  Sd2بزهترتيزب  12/5درصزد و  7/25درصزد

داروی  -5فلوئوروراسيل برای دو نمونه حاوی دارو در محزي

است .در نمونه  Sd2با ررارگيری داروی متوتروهسزات در اليزه

تنثي ( )pH=7/4رابل مشاهده است .در نمونزه  ،Sd1اليزههزای

مياني (اليه چهارم) مياان رهايش تهزاجمي اوليزه هزاهش پيزدا

دوم و ششم و در نمونه  ،Sd2اليه چهزارم حزاوی يزک درصزد

هرده هه اين امر ميتواند بهعلت حضور اليههزای مزانع باشزد.

داروی متوتروهسززات اسززت .بززهعبززارت ديگززر مقززدار داروی

همچنين پلاز  624ساعت مقدار رهايش برای نمونههزای Sd1

متوتروهسات در نمونه  Sd1دو برابر نمونه  Sd2است .همچنزين

و  Sd2بهترتيزب برابزر  24/95درصزد و  20/99درصزد اسزت.

12

مواد پيشرفته در مهندسي ،سال  ،38شمارة  ،4زمستان 1398

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.20481

بهترتيزب نشزاندهنزده منحنزيهزای هاليبراسزيون بزرای داروی

همانطور هه در شكل ( -10الف) مشاهده ميشزود ،ميزاان

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

تطززي بززين غلظززت مززاده و جززذب اسززت .بززهعبززارتي در

در نمونه  ،Sd1اليزه چهزارم و در نمونزه  ،Sd2اليزههزای دوم و

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

)Stress (MPa

6

0.8

الف

0.7
0.6

0.00277

0.3

Slope

0.2

Residual Sum of Squares

0.99599
0.992
0.9904

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

y = a + b*x
B
No Weighting
0.02857 ± 0.01212
0.01709 ± 6.86283E-4

Equation
Plot
Weight
Intercept

0.4

)Absorbance(a.u.
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ب
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Equation
Plot
Weight
Intercept

1.0

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

y = a + b*x
)Absorbance(a.u.
No Weighting
0.04925 ± 0.0463
0.06775 ± 0.00238

1.5

)Absorbance(a.u.

2.0

Slope

0.05274

Residual Sum of Squares

0.99632
0.99266
0.99144

0.5

Pearson's r
)R-Square(COD
Adj. R-Square

0.0
40

30

20
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0

)Concentration(ppm

شکل  -9منحنی کالیبراسیون در محیط خنثی :الف) متوتروکسات و ب)  -5فلوئوروراسیل

بهعبارتي ساتتار چنداليه باع

طوالني تر شدن بازه زمزاني رهزايش دارو شزده اسزت .الهزا و

نشان دهنده پروفايل رهايش داروی  -5فلوئوروراسزيل موجزود

همكاران  ]17نيا با توليد سزاتتار چنداليزه ژالتزين توانسزتند

در نمونههای  Sd1و  Sd2در محي تنثي است .همزانگونزههزه
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هاهش رهايش تهاجمي اوليه و

رهززايش تهززاجمي اوليززه را هنتززرل هننززد .شززكل ( -10ب)

MTX Sd1

الف

MTX Sd2

25

10

5

0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

0

)Time(h
5FU Sd1

ب

5FU Sd2

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

15

)% Cumulative Release(pH=7.4
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] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

12

0

)Time(h

مشاهده ميشود ،مياان رهايش اوليه پل از گذشت دو سزاعت

درصد است .همچنين پل از گذشت  624ساعت مياان رهايش

بزرای نمونزههززای  Sd1و  Sd2بزهترتيزب  0/79درصززد و 3/05

به  11/09درصد و  14/8درصد بهترتيب برای نمونههای  Sd1و

14
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شکل  -10پروفایل رهایش داروی :الف) متوتروکسات و ب)  -5فلوئوروراسیل

 Sd2مي رسد .به عبارتي همانند نتزايج گفتزه شزده بزرای داروی

روی ساير بافتهای بدن به حدارل مياان تود ميرسد .گفتنزي

متوتروهسات ،با ررارگيزری داروی  -5فلوئوروراسزيل در اليزه

است هه سزادسازی دو داروی ضدسرطان بهصورت همامزان در

مياني نسبت به اليههای تزارجي (اليزه دوم و ششزم) رهزايش

داتل محي ميتواند فرايند بهبود را تسريع ببخشد.

تهاجمي اوليه هاهش مييابد .همانطور هه در نمودارهای شكل
( )10مشخص است ،رهايش اين دو دارو بهعلت پديده انتشزار
به صورت همامان صورت ميگيرد هه ميتوان سن را با افزاايش
صززدر ارحززامي و همكززاران  ]14بززا بارگززذاری داروی
متوتروهسات در بستر نانوليفي تکاليه پلياهريلونيتريل /سگار در
حالت مخلوط نشان دادند هه رهايش تهاجمي اوليه در مدت 30
دريقه ابتدايي برای نمونه حاوی شش درصد دارو ،حدود 20/04
درصد است هه با افاايش مياان داروی بارگذاری شده اين مقدار
افاايش مييابد .همچنين بازه زماني هزل بزرای رهزايش داروی
متوتروهسات از اين اليه نانوليفي هه به صورت مخلزوط دارو و
پليمر ترهيب شده بود در حدود چهار ساعت است .نتايج مطالعه
سهودا و همكاران  ]18نشان ميدهد هه مدت زمان رهزايش دو
داروی بارگذاری شده در ساتتار چهاراليزه نزانوليفي پلزي(ال-
الهتيد -هو -هاپروالهتون) برای هزر دو دارو در حزدود هشزت
نتايج اين مطالعه نشان ميدهد با بارگذاری داروها در داتل اين
سامانه نانوليفي ،بهدليل ساتتار چنداليه و حضور اليههای مزانع
رهايش تهاجمي اوليه برای هر دو نمونه بسيار ناچيا اسزت هزه
نسبت به ساتتارهای تکاليه بسيار بهتزر بزوده و ايزن سزاتتار
مي تواند يک رهايش سرام و پايدار در طول بازه زماني  26روزه
داشته باشد .با هاهش رهايش تهاجمي اوليه ،اثرات جانبي منفي

مصززنوعي (پلززي هززاپروالهتون) بززرای رهززايش دو داروی
ضدسرطان استفاده شد.
 -1نتايج حاصل از تصزاوير ميكروسزكوپي الكترونزي روبشزي
حاهي از سن بود هه با افاايش درصد هيتوسان به محلول پليمری
رطر الياف هاهش مييابد.
 -2بررسي طيف مادون ررما نمونه فارزد دارو و نمونزه حزاوی
دارو نشززاندهنززده حضززور دو دارو در داتززل نمونززههززا بززدون
برهمهنش اين مواد با يكديگر است.
 -3تواص مكانيكي نمونهها نشان داد هزه بزا افزاايش درصزد
هيتوسان ،ساتتار نمونه شكننده شده و هرنش هاهش و مزدول
افاايش مييابد .بهعالوه انعطافپذيری و ازدياد طول نمونههای
پليهاپروالهتون تالص از همه بيشتر است.
 - 4نتايج ارزيابي رهايش دارو حاه ي از س ن بود هه با محبوس
هردن دارو در اليه های مختلف اين ساتتار هفت اليه ،مي اان
رهايش تهاجم ي اوليه بسيار ناچي ا بود و همچنزين در طزول
زمان يک رهايش سهسته و پايدار اتفاق مز ي افتزد  .بزه عزالوه
سزادسازی دو دارو به صورت ه مامان امكزان تسزريع فراينزد
درمان را فراهم م ي سازد .

واژهنامه
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7. trexall
8. piperine
)9. phosphate buffered saline (PBS
)10. scanning electron microscopy (SEM
)11. Fourier transform infrared spectrometry (FTIR
12. UV-spectrophotometry

)chitosan (CS
)polycaprolactone (PCL
oxaliplatin
5- fluorouracil
methotrexate
paclitaxel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.1.8

ساعت است و مياان رهايش اوليه ناديک به صفر است .از اينرو

در اين تحقيزق ،از ترهيزب دو پلي مزر طبيعز ي (هيتوسزان) و
] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

ضخامت اليههای مانع بهصورت زمانبندیشده هنترل هرد.
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