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 چکیده
در این پژوهشی، پلیمر کیتوزان در فرم بید با استفاده از نمک سدیم هیدروکسید به عنوان اتصال دهنده عرضی تهیه 

. برای بررسی میزان توانایی ذرات حامل در سین مورد بررسی قرار گرفتگردید و به عنوان حامل داروی دوکسوروبی

در  pHحمل داروی دوکسوروبیسین، پارامترهای مختلفی از قبیل درصد بارگذاری دارو، درصد رهایش دارو، اثر 

ه ک دهدیمرهایش دارو و سینتیک رهایش دارو محاسبه شده و مورد بحث قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان 

پپاس نتیجه گرفته شد که  -سینتیک رهایش دارو با درجه صفر مطابقت بیشتری دارد. از بررسی مدل کرسمیر

از بیدهای سیترات از روش انتشار غیر فیکی و از بیدهای کیتوزان  8/4رهایش داروی دوکسوروبیسین در محلول بافر 

در بید  4/7داروی دوکسوروبیسین در محلول بافر . همچنین رهایش کندیمهیدروکسید از حالت انتشار فیکی پیروی 

. همچنین با بررسی انجام شده مشخص شده است که کندیمکیتوزان هیدروکسید از حالت انتشار فیکی پیروی 

پذیری روند که این به دلیل زیست تخریببیدها در محیط بدن و با گذشت زمان دچار فرسایش شده و از بین می

باشد که سبب برتری و مزیت مهمی برای ها از داخل بدن نمیبراین نیاز به خارج کردن هیدروژلباشد. بناکیتوزان می

 باشد.پژوهش حاضر می

 

 .نمک سدیم هیدروکسید -داروی دوکسوروبیسین -کیتوزان بید -یحامل دارویهای کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
های سرطانی ان است که با رشد و گسترش سلولیک داروی ضد سرط 2با نام تجاری ادریامایسین 1دوکسوروبیسین

باشد که بسیار قوی و دارای طیف اثر های آنتراسیکلین می. این دارو از خانواده آنتی بیوتیککندیمدر بدن تداخل ایجاد 

ع خاصی باشد و برای درمان انواع مختلف سرطان مانند سرطان پستان، مثانه، تخمدان، معده، روده و نوضد توموری باال می

ی ضد سرطان عوارض جانبی شدیدی را برای بیمار به همراه دارد بنابراین داروها شود.از سرطان خون استفاده می

های گوناگون از گذشته تا کنون برای دارورسانی به نقاط مختلف بدن ارائه شده است؛ دارورسانی از طریق سامانه روش

هاست. هر کدام از این این روش یهجملهای تزریقی و لنفی و... از امانهگوارشی، مخاط، انتقال دارو از طریق بینی و س

شود. ی هوشمند استفاده میهادروژلیهها اغلب از مواد پلیمری و این سامانه یهیتهها مزایا و معایبی دارند. در روش
                                                           
1 Doxorubicin 
2 Adriamycin 
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آب بدون انحالل متورم  انند درتوهای هیدروفیلی هستند که میشبکه هاآنتواند طبیعی یا مصنوعی باشد. هیدروژل می

ها ارتباط برقرار کرده و در انواع سازد که به خوبی با سلولشوند. در محیط بدن، ماهیت هیدروفیلی این پلیمرها را قادر می

تواند ها میهیدروژل یهشبک.ساختار [2, 1]های دارو مورد استفاده قرار گیرند های کاربردی از جمله حاملبرنامه

ی هامولکولدر هنگام تورم هیدروژل، وقتی در آب غوطه ور شد، . [3] یا غیرمتخلخل باشد 2، میکرومتخلخل1ماکرومتخلخل

های آب از سطح خارجی به داخل کنند. بنابراین مهاجرت مولکولو جذب به داخل آن نفوذ می 3آب از طریق اسمز

ستمیس یبرا هالمیها و ففوم ها،هکروحفریم ها،پوزومیها، لژل ،یمریمواد پل رینظ یمتنوع یهاحامل.[4]باشد هیدروژل می

 اشاره نمود رهیو غ تیکاهش سم ،یبه بهبود اثر درمان توانیآنها م ییایمزا نیشدند که از مهمتر یدارو معرف شیرها یها

، مشابه ساختار سلولز است و از استیل زدایی کیتین به 4ساکاریدی طبیعی، پلیتوزانیک کیتوزان است. هاآن. یکی از [5،6]

، پلیمری طبیعی و بسیار شبیه موکوپلی نیتیک .[7]ساکاریدهای طبیعی است ترین پلیآید. کیتین از مهمدست می

 αکیتین وجود دارد.   γ-و  βو ،α با تحمل زیستی زیاد است که به سه شکل 5ساکاریدهایی نظیر هپارین و هیالورونیک اسید

 شوند. اما،دیده می کیتین به ترتیب ساختاری موازی ناهمسو و همسو هستند که بیشتر در پوسته میگو و خرچنگ - β و

. در این پژوهش [8،9]شود ها و مخمرها دیده میکیتین است و بیشتر در قارچ- β و α کیتین ترکیبی از-γ برخالف این دو

وزان و نمک سدیم هیدروکسید و همچنین نانو ذرات کیتوزان تالش شده است تا با استفاده از بید تهیه شده با کیت

مشابه بدن انسان مقایسه شود  pHهیدروکسید امکان انتقال داروی دوکسوروبیسین وسینتیک رهایش این دارو را در دما و 

 و نتیجه به عنوان راهکاری جدید در این عرصه ارائه شده است. 

 

 هاروشمواد و  -2
 ( است.1شامل جدول ) دهایبتفاده در مراحل مختلف سنتز مواد شیمیایی مورد اس

 مواد شیمیایی مورد استفاده -1جدول 

 کیتوزان نام ماده
سدیم 

 هیدروکسید

استیک 

 اسید

سدیم 

 استات
 سدیم کلرید

پتاسیم 

 کلرید

دی سدیم 

هیدروژن 

 فسفات

پتاسیم دی 

هیدروژن 

 فسفات

 kDa614 40 05/60 03/82 44/58 55/74 96/141 09/136 جرم مولی

 

ریخته شد و با افزودن آب مقطر به  ml 250سدیم استات وزن کرده و در بالن  gr 44/3ابتدا  = 8/4pHبرای تهیه بافر با 

 mlهم زده شد تا محلول حاصل کامالً یکنواخت و تک فازی شود. در بالن دیگری به حجم  کامالًحجم رسید و با همزن 

 mlلیظ ریخته شد و با افزودن آب مقطر به حجم رسید. سپس در یک بشر به حجم استیک اسید غ ml 44/1مقدار  200

از محلول استیک اسید به آن افزوده  ml 80محلول سدیم استات ریخته شد و مقدار  ml 120مقدار  ml 200یا بالن  200

 mlدر یک بالن  = 4/7pH شد و با همزن محلول حاصل را هم زده شد تا کامالد یکنواخت شود.برای تهیه یک لیتر بافر

پتاسیم  gr 24/0سدیم دی هیدروژن فسفات و  gr 44/1پتاسیم کلرید،  gr 2/0سدیم کلرید،  gr 8به ترتیب مقادیر  1000

دی هیدروژن فسفات ریخته شد و با افزودن آب مقطر به حجم یک لیتر رسید و تا حدی هم زده شد تا کامالً یکنواخت 

 .مخلوط شود
                                                           
1 MacroMatch 
2 Micro-porosity 
3 Osmosis 
4 Natural polysaccharides 
5 Heparin and Hyaluronic Acid 
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 هاافتهی -3
 محاسبه درجه استیل زدایی کیتوزان نحوه -3-1

باشد کیتین  %50آید. اگر درجه استیل زدایی ماده مورد نظرکمتر از کیتوزان از استیل زدایی کیتین به دست می

( تصویر کیتین و کیتوزان و واکنش 1شکل )نامند. در باشد ترکیب را کیتوزان می %50تر از شود و اگر بیشنامیده می

 .شوددایی آن نشان داده میاستیل ز

 
 استیل زدایی کیتین و تبدیل آن به کیتوزان واکنش -1شکل 

استفاده شد. در این روش از  (FTIR)برای محاسبه درجه استیل زدایی کیتوزان از روش طیف سنجی مادون قرمز 

 شود.درجه استیل زدایی استفاده میرابطه زیر برای محاسبه 

 
 همچنین داریم:

 

پیک جذبی گروه  cm1663 ،3442A-1 پیک جذبی آمید نوع اول در   1663Aدرجه استیل زدایی،  DDن رابطه،در ای

به ترتیب مقدار جذب و عبور است. با محاسبات انجام شده درصد استیل زدایی  Tو  Aو  cm3442-1 هیدروکسیل در 

 .باشدمحاسبه شد که مناسب می %70کیتوزان 

 

 تورم بیدهای کیتوزان هیدروکسید سازی و بررسی نهیبه -3-2

ساعت  24. زمان تورم و تخریب بیدها شودیم( نشان داده 2جدول ) در دهایبی مربوط به بهینه سازی هاجدول

 باشد.می
 های مقادیر کیتوزان و هیدروکسید برای بهینه سازی بیدهاداده -2جدول 

 کیتوزان

(gr) 

هیدروکسید 

(gr) 

وزن بید خشک 

(gr) 

متورم وزن بید 

(gr) 

بید خشک مجدد 

(gr) 
 تخریب درصد تورم درصد

نسبت تورم به 

 تخریب

2 3 034/0 0524/0 0094/0 112/54 353/72 748/0 

2 5 0264/0 0591/0 0222/0 86/123 909/15 785/7 

2 7 0141/0 0184/0 011/0 496/30 985/21 387/1 

2 10 02/0 0376/0 0165/0 88 5/17 028/5 

2 20 0163/0 0284/0 0134/0 233/74 791/17 172/4 

5/2 20 0205/0 0378/0 0174/0 39/84 122/15 581/5 

5/2 5 0225/0 0417/0 019/0 33/85 555/15 486/5 

3 3 0204/0 0528/0 0177/0 823/158 235/13 12 

3 5 0254/0 0634/0 0225/0 606/149 417/11 103/13 
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3 7 0106/0 0203/0 0093/0 509/91 264/12 461/7 

3 10 0126/0 0213/0 0101/0 047/69 841/19 48/3 

3 20 0244/0 056/0 0218/0 508/129 655/10 154/12 

 

گرم نمک سدیم  3و گرم کیتوزان  3شود که بید بهینه برای انجام محاسبات مقدار ( مشخص می2جدول )با دقت در 

 باشد.هیدروکسید می

 وروبیسینی بارگذاری داروی دوکسبررس -3-3

کیتوزان هیدروکسید افزود  بید mg 85جهت بارگذاری داروی دوکسوروبیسین در بشر پنجاه میلی لیتری مقدار 

 ( رسم شده مورد استفاده قرار گرفته است.2. نمودار کالیبراسیون دارو که در )شودمی

 
 C 37˚نمودار منحنی کالیبراسیون داروی دوکسوروبیسین در آب مقطر در دمای -2شکل 

 

 87/9باشد: بید کیتوزان هیدروکسید مقادیر درصد داروی بارگذاری شده برای داروی دوکسوروبیسین به شرح زیر می

( و 3های )های بافری در شکلباشد.رسم منحنی کالیبراسیون برای داروی دوکسوروبیسین حل شده در محلولدرصد می

 ( آورده شده است.4)

 
 C 37˚در دمای  4/7داروی دوکسوروبیسین در محلول بافر  کالیبراسیون نمودار -3شکل 
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 C 37˚در دمای  8/4کالیبراسیون داروی دوکسوروبیسین درمحلول بافر  نمودار -4شکل 

دهد که انحالل دارو در هر دو بافر تقریباً نشان می 8/4و  4/7های بافری بررسی نمودارهای انحالل دارو درمحیط

ن بیان کرد که محیط در انحالل دارو نقش چندانی ندارد. همچنین انحالل دارو در محیط خنثی تواباشد و مییکسان می

 باشد.های بافری میباشد بیشتر از انحالل دارو در محیطکه همان محیط آبی می

 

 ی رهایش داروبررس -3-4

شود و وکسید ریخته میبید کیتوزان هیدر mg 3/11برای بررسی رهایش داروی دوکسوروبیسین در یک بشر مقدار 

ml 20  8/4بافر pH =  و همچنین مقدارmg 4/7  بید کیتوزان هیدروکسید حاوی داروی دوکسوروبیسین را وزن کرده و در

، 150، 120، 105، 90، 75، 60، 45، 30، 15ی هازمانریخته، سپس در   = 4/7pHبافر  ml 20 داخل بشر جداگانه حاوی

محلول بافر به داخل  ml 3نمونه برداری کرده و مقدار  هامحلوللیتر از هرکدام از میلی 3 مقداردقیقه  300و  240، 180

شود. در نهایت ی بافر اندازه گیری میهامحلولغلظت دارو در  UVشود. سپس با استفاده از اسپکتروسکوپی بشر اضافه می

 شود.نمودار رهایش دارو بر حسب زمان سپری شده رسم می
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 C 37˚و دمای  8/4رهایش داروی دوکسوروبیسین از بید کیتوزان هیدروکسید در محلول بافر  نمودار -5شکل 
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 C 37˚و دمای  4/7نمودار رهایش داروی دوکسوروبیسین از بید کیتوزان هیدروکسید در محلول بافر  -6شکل 

 

 رهایش دارو ی سینتیکیبررس -3-5

( آورده 10( الی )7ی )هاشکلدر  C 37˚در دمای  = pH 8/4بررسی رهایش مربوط به داروی دوکسوروبیسین در 

 شده است.

 
 و 8/4درجه صفر در محلول بافر  سینتیک با هیدروکسید کیتوزان بید از دوکسوروبیسین داروی رهایش نمودار -7شکل 

 C 37˚دمای 
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دمای  و 8/4درجه یک در محلول بافر  سینتیک با هیدروکسید کیتوزان بید از دوکسوروبیسین داروی رهایشنمودار  -8شکل 

˚C 37 

 

 
دمای  و 8/4درجه دو در محلول بافر  سینتیک با هیدروکسید کیتوزان بید از دوکسوروبیسین داروی رهایشنمودار  -9شکل 

˚C 37 

 

 
 و 8/4مدل هیگوچی در محلول بافر  سینتیک با هیدروکسید کیتوزان بید از دوکسوروبیسین داروی رهایش نمودار -10شکل 

 C 37˚دمای 

( آورده 14( الی )11ی )هاشکلدر  C 37˚در دمای  = pH 4/7نمودار رهایش مربوط به داروی دوکسوروبیسین در 

 شده است.
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و  4/7درجه صفر در محلول بافر  سینتیک با هیدروکسید کیتوزان بید از دوکسوروبیسین داروی رهایش نمودار -11شکل 

 C 37˚دمای 

 

 
و  4/7درجه یک در محلول بافر  سینتیک با هیدروکسید کیتوزان بید از دوکسوروبیسین داروی رهایشنمودار  -12شکل 

 C 37˚دمای 

 

 
و دمای  4/7درجه دو در محلول بافر  سینتیک با هیدروکسید کیتوزان بید از دوکسوروبیسین داروی رهایش نمودار -13شکل 

˚C 37 
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و  4/7مدل هیگوچی در محلول بافر  سینتیک با هیدروکسید کیتوزان بید از دوکسوروبیسین داروی رهایش نمودار -14شکل 

 C 37˚دمای 

از  8/4توان نتیجه گرفت که رهایش داروی دوکسوروبیسین در محلول بافر پپاس می -ل کروسمیراز بررسی مد

ی سرعت سینتیکی درجه صفر، هاثابت( 3در جدول )کند. بیدهای کیتوزان هیدروکسید از حالت انتشار فیکی پیروی می

درجه سانتیگراد قرار داده  37در دمای  8/4و  4/7ی بافرهادرجه یک و درجه دو رهایش داروی دوکسوروبیسین در محلول 

 شده است.
 

 8/4و  4/7ی سرعت سینتیکی درجه صفر، درجه یک و درجه دو رهایش داروی دوکسوروبیسین دربافر های هاثابت -3جدول 

 C 37˚در دمای 

 4/7درجه دو 
-.min1-K / [L.mg

]1 

 

درجه یک 

4/7 
]1-K / [min 

 

 4/7درجه صفر 
]1-.min1-K / [mg.L 

 

 8/4رجه دو د
]1-.min1-K/ [L.mg 

 

درجه یک 

8/4 
]1-K/[min 

 

 8/4صفر درجه 

]1-.min1-K/ [mg.L 

 
 

0001/0 0009/0 0064/0 0002/0 0011/0 0071/0 
بید کیتوزان 

 هیدروکسید

 

شود که سرعت رهایش به طور کلی با سینتیک درجه صفر مطابقت بیشتری نسبت مشخص می Kبا بررسی جدول، 

 و دو دارد. به درجات یک

 

 نتیجه گیری -4
دار شده و با موفقیت برای رهایش دارو مورد استفاده قرار گرفت. نحوه کیتوزان توسط سدیم هیدروکسید شبکه

های بیدها از نظر سینتیکی بررسی و معلوم گردید که رهایش رهایش دارو با نمونه دار شدن به صورت بید انجام شد.شبکه

کند، بلکه دارای درجه کسری بوده و ضمن تبعیت با مدل هیگوچی اده صفر، یک و دو پیروی نمیدارو از درجه سینتیکی س

پپاس نشان داد که رهایش داروی دوکسوروبیسین در  -بررسی مدل کروسمیر های سرعت رهایش تعیین گردید.ثابت

. همچنین رهایش داروی کنداز بیدهای کیتوزان هیدروکسید از حالت انتشار فیکی پیروی می 8/4محلول بافر 

کند. همچنین با بررسی در بید کیتوزان هیدروکسید از حالت انتشار فیکی پیروی می 4/7دوکسوروبیسین در محلول بافر 

روند که این به انجام شده مشخص شده است که بیدها در محیط بدن و با گذشت زمان دچار فرسایش شده و از بین می

باشد که سبب ها از داخل بدن نمیباشد. بنابراین نیاز به خارج کردن هیدروژلان میپذیری کیتوزدلیل زیست تخریب

 باشدبرتری و مزیت مهمی برای پژوهش حاضر می
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