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چکیده :دراین مقاله ،نانوذرات فریت کبالت ( )CoFe2O4و نانوچندسازههای ساخته شده با نشاسته و داروی ضدسرطان کپسیتابین
تهیه شدند .ریختشناسی نانوساختار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ،فاز کریستالی با پراش پرتو ایکس و هسته-پوسته
در ابعاد نانو نیز با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی شد .همچنین ،عمل رهایش داروی کپسیتابین درمحیط
شبیهسازی با معده انسان و در دمای فیزیولوژی بدن انسان انجام و تحت آنالیزطیفسنجی مرئی فرابنفش قرارگرفت .نتایج حاصله
نشان دهنده یک نانوساختار جدید و مؤثر در درمان سرطان را معرفی میکند.
واژگان کلیدی :فریتکبالت ،نانوذرات ،کپسیتابین ،سرطان ،نانوکپسول
 -1مقدمه

mojtabag1362@gmail.com

هرساله تعداد زیادی ازانسانها در اثر ابتالبه امراض متفاوتی
ازجمله سرطان جان خود را ازدست میدهند .اما شناسایی سلول-
های سرطانی و جلوگیری از رشد آنها مقدم بر هر کار دیگراست
استفاده از فناوری نانو و نانوداروها این امر را میسر میسازد.
نانوداروها میتوانند در ابعاد کوچک در عمق سلولهای سرطانی
نفوذکرده و رشد آنها را مختل و بعضی مواقع متوقف کند .از آنجا
که درمان سرطان به کمک داروهای شیمیایی اثرات زیان باری
دارد و این داروها به صورت اختصاصی عمل نکرده و افزون بر
سلولهای سرطانی ،سایر بافتها را نیز مورد حمله قرارداده و تخریب
میکند ،بنابراین ،تاثیر سمی این داروها همچنان از معضالت
درمان به شمار میآید .اما درمانهای مدرن مبتنی بر فناوری نانو
به صورت اختصاصی عمل کرده و فقط بافتهای سرطانی را مورد
هدف قرارمی دهد و اثرات نامطلوب را بر سلولهای سالم به
حداقل ممکن میرساند [ 1و .]2کاربرد فناوری نانو یک روش
درمانی مفید و مطمئن است که موجب توسعه نانومواد سرطانی
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شده و روشهایی را برای درمان موثر در سطح مولکولی در
بافتهای هدف ارائه میدهد] .[2برای کم کردن عوارض جانبی و
بهبود داروهای موجود ،انواع سامانههای دارورسانی توسعه یافتهاند
که شامل مزودوجهای محلول دارو-بسپار ،میسلهای بسپاری،
نانوذرات ،لیپوزومها و میکروذرات هستند .در این میان ،نانوذرات
بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند زیرا روش تولید آسانتری دارند و
از طریق بسپارهای زیست سازگار هم قابل تهیه هستند .با توجه
به آنکه عروق اطراف بافت توموری نفوذپذیری بیشتری نسبت به
عروق بافتهای معمول دارند و نیز به دلیل سرعت رشد باالتر
نیازمند اکسیژن و مواد غذایی بیشتری هستند ،در نتیجه امکان
جذب دارویی بهتری دارند [ ]3-10در این پژوهش ،با استفاده از
روشهایی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ،نانوکپسولهای
پودری متشکل از ترکیب فریت کبالت ،نشاسته (بهعنوان پوشش
بسپاری) و داروی ضدسرطان کپسیتابین تولید شده و پس از
بررسی ساختاری ،در محیط شبیهسازی شده بدن انسان رها شده
و نتایج رهایش و انتقال دارو مورد بررسی قرار گرفته است .در
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تاریخ دریافت1398/12/13 :
تاریخ پذیرش1399/04/25 :

ادامه این کار ،روش تولید نانوکپسولهای پودری و بررسی نتایج و
آنالیزها آورده شده است.
 -2بخش تجربی
 -1-2مواد
مواد شیمیایی مورد نیاز برای تهیه نانوکپسولهای پودری
شامل نمککبالت ،نمکآهن ،نشاسته ،دارویکپسیتابین ،سود
) )NaoHیک موالر و آب مقطر است .همه مواد با خلوص
آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان تهیه شده است.
 -2-2روش کار
مقدار  1گرم نمک آهن نیترات و  0/2گرم نمک کبالت سولفات
در  200میلیلیتر آب مقطر حل و به مدت  30دقیقه با هیتر-
استیرر که دمای آن بر 100درجه سانتیگراد تنظیم شده بود،
حرارت داده و محلول به مدت  15دقیقه تحت امواج مایکروویو
قرار گرفت ( 20ثانیه محلول تحت امواج مایکروویو قرار گرفت و
 90ثانیه به آن استراحت داده شد) .در این فاصله مقدار 15
میلیلیتر سود ) )NaoHیک موالر تهیه شده در مدت سه مرحله
(هر مرحله  5میلیلیتر و در سه  20ثانیه اول) به محلول افزوده
شد .پس از جداسازی آب محلول با گریزانه و خشکشدن آب
باقیمانده در آون نانوذرات فریتکبالت به روش مایکروویو به
صورت پودر تهیه شد .مقدار  0/1گرم از نانوذرات فریتکبالت
ساخته شده با  0/3گرم پودر نشاسته در  150میلیلیتر آب مقطر
حل و به مدت  3ساعت از همزن مکانیکی استفاده شد .پس از
گریزانه محلول بهدست آمده و خشکشدن آب باقیمانده در آون،
نانوچندسازه فریتکبالت -نشاسته بهصورت پودر تهیه شد .مقدار
 0/1گرم دارویکپسیتابین پس از پودر شدن داخل  50میلیلیتر
آب دیونیزه افزوده و با هیتر-استیرر که دمای آن بر 100درجهی
سانتیگراد تنظیم شده بود ،به مدت  30دقیقه حل شد .سپس،
مقدار  0/1گرم از فریتکبالت ساخته شده به روش مایکروویو با
 0/3گرم پودر نشاسته مخلوط و به داروی حل شده در آب افزوده
شد و با افزودن آب دیونیزه به آن حجم محلول به  150میلیلیتر
رسانده شد و به مدت  3ساعت از همزن مکانیکی برای انحالل
بیشتر استفاده شد .پس از گریزانه محلول و خشکشدن آب
باقیمانده در آون ،نانوکپسولهای پودری حاوی دارویکپسیتابین
تهیه شد [ 11و .]12
2

 -3بررسی نتایج آنالیز و داده ها
اندازه و ریختشناسی نانوذرات فریتکبالت ،نانوچندسازههای
فریت کبالت-نشاسته و نانوکپسولهای پودری حاوی کپسیتابین
با میکروسکوپ الکترونی روبشی( )MESو میکروسکوپ
الکترونی عبوری( )ESTمشخص ،طیف آنالیز عنصری
( )EDEآنها بررسی و فاز کریستالیشان با پراش پرتو
ایکس( )ERDانجام شد .ویژگی مغناطیسی نمونههای تهیه شده
با دستگاه مغناطومتر نمونهی مرتعش( )VSMمورد بررسی
قرار گرفت .همچنین ،عمل رهایش دارویکپسیتابین در محیط
شبیهسازی با معده انسان و در دمای فیزیولوژی بدن انسان انجام
و تحت آنالیز طیفسنجی مرئی  -فرابنفش ( )UV-Visقرار
گرفت.
 -1-3آنالیزSEM
شکل (1الف) ،تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانوذرات
فریت کبالت را نشان میدهد .تصویر  SEMگرفته شده از
نانوذرات فریتکبالت که با روش مایکروویو تهیه شده نشان می-
دهد ،این نانوذرات از لحاظ ظاهری کروی ،تکپاش و غیرکلوخه-
ای بوده و مرز بین دانهها کامل از هم مشخص است .همچنین،
اندازهی میانگین قطر ذرات حدود  40 nmاست .بنابراین،
نانوذرات مناسبی برای استفاده در مصارف پزشکی هستند .در
شکل (1ب) ،تصویر  SEMاز نانوچندسازه فریتکبالت-نشاسته را
نشان میدهد .همانطورکه در تصویر مشخص است ،اندازه
میانگین قطر ذرات حدود  40nmاست و ذرات غیرکلوخهای و مرز
بین آنها مشخص است .شکل(1ج) ،نیز تصویر  SEMاز
نانوکپسول پودری حاوی فریتکبالت ،نشاسته و داروی کپسیتابین
را نشان میدهد .در تصویر آورده شده ،رشتههای بسپاری که
نقش محافظت از هسته را به عهده دارند ،به خوبی قابل مشاهده
هستند .دارویکپسیتابین که بر این رشتهها قرار گرفته است ،به
صورت نقاط روشن و شفافتر در تصاویر مشاهده میشود.
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 -2-3آنالیزTEM
شکل  ،2تصویربرداری دوبعدی از نانوکپسول پودری حاوی
کپسیتابین که به روش مایکروویو تهیه شده است را ،با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMنشان میدهد .در تصویر
به وضوح میتوان ساختار هسته-پوسته (نانوکپسول) را مشاهده
کرد .نقاط سایهدار پوسته و نقاط روشن هسته را نشان میدهد.
همچنین ،اندازهی متوسط قطر ذرات حدود  40 nmاست.
قسمتهای تیرهتر نشان دهنده عبور کمتر الکترونها از این
نواحی و چگالی کمتر ماده است.

شکل  : 2تصاویر  TESاز نانوکپسول پودری حاوی فریت کبالت/
نشاسته/کپسیتابین

 -3-3آنالیزEDX

شکل  3طیفهای آنالیزعنصری ( )EDXرا نشان میدهند .این
طیفها حضور عناصر کبالت ،آهن و اکسیژن را در نانوذرات
فریت کبالت و عناصر کبالت ،آهن ،اکسیژن وکربن را در
نانوکپسولهای پودری حاوی کپسیتابین به خوبی نشان میدهد.
با توجه به نتایج بدست آمده ناخالصی های موجود بسیار کم
است.
شکل : 1تصاویر  SEMالف) نانوذرات فریت کبالت ،ب) نانوچندسازه فریتکبالت-
نشاسته و ج) نانوکپسول پودری حاوی فریت کبالت /نشاسته/کپسیتابین
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شکل  : 3آنالیز عنصری الف) فریت کبالت و ب) نانوکپسول پودری حاوی
کپسیتابین

 -3-4بررسیاثرمغناطیس سنج نمونهی مرتعش ()VSM
در این قسمت ،به بررسی اعمال میدان مغناطیسی خارجی بر
هستهی مغناطیسی ساخته شده(فریت کبالت) ،نانو چندسازه فریت
کبالت–نشاسته و نانو کپسولهای تهیه شده پرداخته شده است.
فریتکبالت با فرمول  CoFe2O4دارای ویژگی مغناطیسی است و
به خوبی به میدان مغناطیسی خارجی واکنش نشان میدهد.
شکل ( 4الف)ف نمودار  VSMاز هستهی مغناطیسی را در حد
فاصل میدان (10000Oeتا )-10000Oeنشان میدهد .این مواد
در دمای اتاق منحنی پسماند ندارند و با اعمال میدان
مغناطیسی به خوبی به نقطهی هدف که در اینجا محل
بیماری است ،انتقال مییابند .مغناطش اشباع در این
منحنی 52/3 emu/gو وادارندگی مغناطیسی 724 Oe
است .شکل ( 4ب) ،منحنی پسماند نانوچندسازه فریت کبالت -
نشاسته را نشان میدهد .در این آنالیز ،مغناطش اشباع emu/g
 10/7و وادارندگی مغناطیسی  1060 Oeاست .همانطور که
شکل نشان میدهد ،مغناطش اشباع نانوچندسازه نسبت به هسته
4

خالص کاهش چشمگیری داشته است که نشاندهنده پوشش
مناسب بسپار بر مراکز کروی شکل مغناطیسی است .نتایج
بهخوبی نشان میدهد که در حین ساخت نانوچندسازه مغناطش
اشباع کاهش و وادارندگی مغناطیسی افزایش پیدا کرده است.
وادارندگی مغناطیسی از 724 Oeبه  1060 Oeافزایش یافته است
و این نشان دهنده این است که بسپار مانند چسب و رزینی
حرکت حوزههای مغناطیسی را در راستای میدان خارجی
مغناطیسی کاهش میدهد و در نهایت شکل ( 4ج) ،منحنی
پسماند نانوکپسول پودری حاوی فریت کبالت ،نشاسته و
کپسیتابین را نشان میدهد .در این آنالیز ،مغناطش اشباع emu/g
 6/6و وادارندگی مغناطیسی 1117Oeاست که نشان دهنده نفوذ
مقداری از داروی کپسیتابین به درون فاز کریستالی هسته است و
باعث افزایش ناخالصی و بازتر شدن منحنی نسبت به پیش شده
است.
نتایج بهخوبی نشان میدهد که در حین ساخت نانوکپسول
مغناطش اشباع کاهش و وادارندگی مغناطیسی افزایش پیدا کرده
است .وادارندگی مغناطیسی از  724 Oeبه  1117 Oeافزایش
یافته و این نشاندهنده این است که دارو و بسپار مانند چسب و
رزینی حرکت حوزههای مغناطیسی در راستای میدان خارجی
مغناطیسی را کاهش میدهد .بنابراین ،میتوان گفت با توجه به
انطباق این منحنی با منحنی پسماند فرومغناطیس نرم ،این
نانوکپسول فرومغناطیس نرم است .مواد فرومغناطیس نرم بر
خالف فرو مغناطیس سخت ،با اعمال میدان مغناطیسی بهراحتی
مغناطیده شده و با حذف میدان نیز بهراحتی ویژگی مغناطیسی
خود را از دست میدهد.
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نانوکپسولهای پودری را مشخص میکند و نشان میدهد انودازه
بلورکها با استفاده از معادلوه دبوای شورر(  ) 0.9 /  cos بورای
پیک های متفاوت صادق است .طبق رابطهی دبای شرر ،اندازهی
متوسووط بلووورکهووا بوورای نووانوذرات حوودود  ،24/98 nmبوورای
نانوچندسوازه حودود  18/76 nmو بورای نانوکپسوول حودود nm
 12/77به دست آمد.

شکل  : 4نمودار  VSMالف) فریت کبالت ،ب) نانوچندسازه فریت کبالت –
نشاسته و ج) نانوکپسول حاوی کپسیتابین

 -5-3آنالیز XRD

شکل  (5الف) ،الگوی طیف پراش پرتوو ایکوس( )XRDرا بورای
نانو ذرات فریوت کبالوت(5 ،ب) نوانو چندسوازه فریوت کبالوت -
نشاسته و(5ج) نانوکپسولهای پودری حاوی کپسیتابین را نشوان
میدهد .ایون الگوهوا فواز بلووری فریوتکبالوت ،نانوچندسوازه و
5

شکل  : 5الگوی طیف پراش پرتو ایکس برای الف) نانوذرات فریت کبالت ،ب)
برای نانوچندسازه فریت کبالت -نشاسته و ج) نانوکپسول پودری حاوی کپسیتابین
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 -6-3بررسی نانوذرات با روش فروسرخ تبدیل فوریه ()FT-IR
در این بخش با استفاده از آنالیز  ،FT-IRبه اثبات وجود گروه-
های عاملی موجود در نانوذرات تهیه شده ،پرداخته شده است.
برای این منظور ،نمونههای تهیه شده از جمله نانوذرات
فریتکبالت ،نانوچندسازه فریت کبالت -نشاسته و نانوکپسولهای
حاوی داروی کپسیتابین به صورت پودر در داخل دستگاه طیف-
سنجی قرار داده و نتایج آنالیزها مشخص شد .شکل ( 6الف)
طیف فروسرخ تبدیل فوریهی نانوذرات فریتکبالت که به روش
یدهد .نوارهای جذبی قوی حضور
مایکروویو تهیه شده را نشان م 
یکند .نوارهای جذبی در موقعیت
نانوذرات فریتکبالت را تایید م 
 ،445 cm-1نشان دهندهی حالت کششی پیوند  ،CO-Oنوارهای
موقعیت  617 cm-1نشان دهنده حالت کششی پیوند،Fe-O
نوارهای موقعیتهای  980 cm-1و  ،1633 cm-1به ترتیب
ارتعاش کششی پیوند  C-Oو ارتعاش کششی نامتقارن پیوند
 ، C=Oنوارهای موقعیت  2924 cm-1و  3411 cm-1به ترتیب
ارتعاش کششی پیوندهای  C-Hو  O-Hرا نشان میدهد .در
شکل ( 6ب) ،طیف فروسرخ تبدیل فوریه نانوچندسازه فریت
کبالت  -نشاسته نشان داده شده است .نوارهای جذبی موقعیت
 438 cm-1و 529 cm-1به ترتیب پیوند کششی  Co-Oو ،Fe-O
نوارهای موقعیت  1015 cm-1و  1643 cm-1به ترتیب مربوط به
کشش پیوندهای  C-Oو  ،C=Oهمچنین پیکهای موقعیت
 2930 cm-1و 3355 cm-1به ترتیب پیوندهای کششی مربوط به
 C-Hو پیوند هیدروژنی  O-Hرا نشان میدهد .بنابراین ،نوارهای
آهن اکسید و کبالت اکسید در ساختار نانوحامل وجود دارد.
همچنین ،عدم نوار جذبی جدید در این طیف عدم ایجاد ترکیبات
جدید و تشکیل صحیح ساختار نانوحامل را تایید میکند .شکل 6
(ج) ،طیف فروسرخ تبدیل فوریه نانوکپسولهای پودری حاوی
داروی کپسیتابین را نشان میدهد .نوار در نواحی cm-1 437
و 576 cm-1نشان دهندهی پیوند کششی  Co-Oو ،Fe-Oنوار در
نواحی  1082 cm-1و 1643 cm-1نشان دهنده ارتعاش کششی
پیوندهای  C-Oو کشش نامتقارن  ،C=Oهمچنین ،نوار در
ناحیه ،2929 cm-1ارتعاش کششی پیوندهای  C-Hو نوار قوی و
پهن  3359 cm-1مربوط به ارتعاش کششی پیوندهای هیدروژنی
 O-Hاست .این نوارها وجود نانوذرات فریت کبالت در ساختار
نانوکپسول کپسیتابین را نشان میدهد.
6

شکل  :6طیف فروسرخ ( )FT-IRالف) نانو ذرات فریت کبالت ،ب) نانوچندسازه
فریت کبالت – نشاسته و ج) نانوکپسول های پودری حاوی کپسیتابین

 -7-3بررسی طیفسنجی مرئی-فرابنفش ()UV- Vis
آنالیز طیفسنجی مرئی -فرابنفش بر نمونههای ساخته شده ،به
دلیل اثبات و بررسی رهایش دارو انجام گرفت .که در اینجا فرایند
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رهایش دارو در زمانهای متفاوت ،تحت آنالیز  UV- Visبررسی
میشود.
 -1-7-3بررسی رهایش داروی کپسیتابین به وسیله UV-Vis

شکل  ،7رهایش داروی کپسیتابین از نانوکپسول تهیه شده در
محیط شبیهسازی شده با اسید معدهی انسان (پی اچ  2و 37
درجه سانتیگراد) را نشان میدهد .نمودار ( )aرهایش دارو 0/5
ساعت بعدی ،نمودار ( )bرهایش دارو  1/5ساعت بعدی و نمودار
( )cرهایش دارو  2/5ساعت بعدی را نشان میدهد .در نمودار ()a
شدت رهایش حدود  3/5بوده که در نمودارهای ( )bو ( )cبه
ترتیب به حدود  3/5و  4رسیده است و این نشان میدهد که
شدت رهایش دارو در طول موجهای جذب دارو با افزایش زمان،
افزایش یافته است .یعنی ،رهایش کپسیتابین با افزایش زمان سیر
صعودی داشته و دارو به صورت آهسته رها میشود و نشان
دهنده این است که داروی کپسوله شده در نانوچندسازه
فریتکبالت-نشاسته ،رفتار هدفمندی را از خود نشان داده و دارو
به صورت آهسته رها میشود .فرایند رهایش دارو در محیط
اسیدی معده پس از اتمام مدت زمان نیمعمر داروی کپسیتابین
(حدود  45دقیقه) همچنان وجود دارد که نشان دهندهی حفظ
غلظت دارو پس از گذشت نیمهی عمر آن است .بنابراین ،این
روش ،فاصلهی مصرف دارو توسط بیمار را افزایش و مقدار داروی
استفاده شده را کاهش میدهد و در نهایت اثرات جانبی و زیانبار
دارو کاهش مییابد.

شکل  :7رها سازی داروی کپسیتابین 0/5 :)a( ،ساعت 1/5 :)b( ،ساعت و
( 2/5 :)cساعت

طرحواره  :1ساختار شیمیایی دارو کپسیتابین
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نتیجهگیری-4
نشاسته تهیه شده به این-نانوچندسازه فریت کبالت

. از پتانسیل باالیی در دارورسانی برخوردار است،روش
با توجه به قطر کوچک مویرگها در بدن انسان

40  سامانههای کروی شکل با میانگین ابعاد،)میکرومتر4(حدود
نانومتر توانایی نفوذ به کوچکترین منافذ و غشاهای سلولی بدن
.را دارند و قادر به درمان بافت آسیب دیده هستند
 هسته دارای،توجه به این که در نانوکپسولهای پودری

 این قابلیت را دارند که با اعمال میدان،ویژگی مغناطیسی است
 بهراحتی به نقطهی مورد نظر نفوذ کرده و،مغناطیسی خارجی
.بافتهای سرطانی را تخریب کنند
 در محیط،رهایش تدریجی داروی کپسیتابین

 بین،آزمایشگاهی و شبیهسازی شده با معده انسان نشان میدهد
آزمایشهای داخل بدن موجود زنده و خارج از آن مطابقت خوبی
.وجود دارد
رهایش داروی کپسیتابین در محیط شبیهسازی معده

 نشان میدهد گسستن پیوندهای هیدروژنی بین دارو و،انسان
.بسپار در محیط معده به خوبی انجام میشود
با توجه به اینکه رهایش نانوکپسول پودری در محیط

 در سادهترین شرایط و امکانات آزمایشگاهی انجام،برون سلولی
 داروی کپسیتابین به صورت خوراکی از، میتوان گفت،شده است
 تا0/5  میتواند درون معده در زمان،طریق بارگذاری بر نانوحامل
. رهایش پیوسته و چشمگیری داشته باشد، ساعت2/5
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Preparation and Characterization of Cobalt Ferrite – Starch
Nanocomposite as a Nanocarrier for Gradual Release of the
Capecitabine Anticancer Drug
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Abstract: In this paper, cobalt ferrite nanoparticles (CoFe2O4) and starch-capsaicin anticancer drug nanocomposites were
synthesized. Structure morphology was investigated by scanning electron microscopy, crystalline phase X-ray diffraction and
core-shell encapsulation were also investigated using TEM. In addition, capsaicin release was performed in human stomachlike environment at physiological temperature of human body and was subjected to ultraviolet visible spectroscopy. The
results represent the introduction of a new and effective nanostructure for cancer treatment.
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