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Aims Using nanomaterials in cancer therapy has shown that this
kind of treatment is more efficient with fewer side effects. A
considerable number of nanomaterials that can be used in cancer
therapy are introduced; among them, graphene attracts most of the
scientist's attention due to its unique features. In this study, the
graphene oxide (GO) was synthesized and reduced by gelatin for
cellular delivery of an anticancer drug, curcumin.
Materials and Methods GO was synthesized by hummer method
and reduced by gelatin. Curcumin anticancer drug was loaded on the
synthesized nanocarriers via hydrophobic-hydrophobic interaction.
Findings Chemical, physical and biological assays have been done
to evaluate the synthesis and surface modification. In the next step,
the drug loading efficiency was obtained by the UV-Vis
spectroscopy method.
Conclusion: GO is successfully synthesized, with the average size of
300nm. AFM pictures of GO before and after reduction show an
increasing in thickness that proves the presence of gelatin on the
surface. From the cytotoxicity assay on L292 cell line, it can be
concluded that surface modification was effective because GO
showed remarkable toxicity while gelatin-rGO did not show any
toxicity even at concentration of 200 μgml-1. Also, the drug loading
efficiency is obtained at 78%. Therefore, the gelatin-rGO with
excellent stability and biocompatibility can be suggested as a drug
carrier applicable in biomedical studies.
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ساخت و مشخصه يابي نانو حامل گرافن اکسيد

یافتهها :درستی فرآیند سنتز گرافناکسید ،کاهش آن و اتصال

اصالح شده با ژالتين جهت کاربرد به عنوان

ژالتین توسط ارزیابیهای شیمیایی ،فیزیکی و زیستی بررسی شد.

حامل داروي ضدسرطان

درصد بارگذاری دارو با استفاده از نمودار استاندارد جذب-غلظت
داروی کورکومین محاسبه و درصد زندهمانی سلولها در حضور

فاطمه سادات مصطفوی

نانوذرات بررسی شد.

دانشکده مهندسی پزشکی ،کارشناسی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نتیجهگیری :نانوذرات گرافناکساید با ابعاد  300نانومتر با موفقیت

رعنا ایمانی*

سنتز شد .افزایش ضخامت نانوذرات بعد از اصالح با ژالتین

استادیار ،گروه مهندسی بافت ،دانشکده مهندسی پزشکی ،دانشگاه

مشاهده شد ،نشان از تثبیت زنجیرههای ژالتین روی سطح دارد .از

صنعتی امیرکبیر

تست سمیت که روی سلولهای  L292انجام شد میتوان نتیجه
گرفت که اصالح سطح موفق بوده به طوری که نمونه اصالح شده

چکیده

با ژالتین حتی در غلظت  200μgml-1هیچ سمیتی از خود نشان

اهداف :استفاده از نانومواد در درمان سرطان سبب شده که فرآیند

نداد .همچنین ،مقدار داروی بارگذاری شده روی نانوحامل % 78

درمان به صورت کارآمدتر و با آثار جانبی کمتر صورت گیرد .در

به دست آمد .بنابر نتایج ،گرافناکساید اصالح شده با ژالتین

میان نانوموادی که قابلیت استفاده در کاربردهای درمانی سرطان

بهعلت پایداری و زیستسازگاری مناسب میتواند به عنوان یک

را دارند ،گرافن به علت خواص منحصر بهفرد ،توجه دانشمندان

حامل دارو برای استفاده در مطالعات پزشکی پیشنهاد شود.

را به خود جلب کرده است .در این پژوهش ،ساخت یک
نانوحامل بر پایه گرافناکساید اصالح شده با پلیمر زیستسازگار

کلیدواژهها :گرافن ،نانوحامل ،سرطان ،رهایش دارو ،اصالح سطح

ژالتین برای بارگذاری و انتقال دارو ضدسرطان کورکومین
بررسی شده است.

تاریخ دریافت 99/3/12

مواد و روشها :گرافناکساید با استفاده از روش هامر سنتز و

تاریخ پذیرش 1400/9/23

سپس فرآیند کاهش آن در حضور ژالتین انجام شد .داروی

Email: r.imani@aut.ac.ir

کورکومین ،توسط پیوند هیدروفوب-هیدروفوب روی نانوحامل
سنتزشده بارگذاری شد.
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مقدمه

زیست سازگاری و پایداری آن در محیطهای بیولوژیک،

امروزه سرطان با وجود تمام تالشهای که برای درمان آن شده

دانشمندان را تشویق کرد تا در زمینههای درمان سرطان از آن

است هنوز یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در دنیا محسوب

استفاده کنند .تاکنون سرطانهایی مانند :سرطان روده ،سرطان

میشود و جزء بزرگترین چالشهای پزشکی است .در طول

پوست ،سرطان ریه ،سرطان پروستات ،سرطان پستان و  ...مورد

سرطان ،ابتدا رشد سلول از کنترل خارج شده و تکثیر آن به

بررسی درمان دارویی توسط حاملهایی بر پایه گرافن و گرافن

صورت فزاینده رخ میدهد .در مراحل پیشرفته ،سلولهای

اکساید قرار گرفتهاند [.]7

سرطانی چسبندگی خود را از دست داده و با مهاجرت به سایر
مناطق بدن ،در آن جا شروع به رشد میکنند که به این مرحله
متاستاز میگویند[ .]1یکی از روشهای درمانی ،استفاده از
داروهای ضد سرطان است که باید تا حد امکان از آسیب آثار
جانبی دارو بر سلولهای سالم جلوگیری کرد .نانوتکنولوژی یکی
از روشهای نویدبخشی است که میتواند در درمان سلولهای
سرطانی به صورت موثرتر و کارآمدتر و با آثار جانبی کمتر
استفاده شود [ .]2در واقع با استفاده از این تکنولوژی میتوان دارو
را به منطقه سلولهای بیمار رساند .در درمانهای پیشرفتهتر،
نانومواد میتوانند به عنوان ابزارهایی برای عکسبرداری تشخیصی
و همچنین شبیهسازی و رهایش کنترل شده دارو در مناطق
سرطانی نیز استفاده شوند[ .]3در سالهای اخیر ،تعداد قابل
توجهی از نانومواد که توانایی استفاده در کاربردهای درمان سرطان
را داشته باشند کشف شده و مورد مطالعه قرار گرفته است .در
مقایسه با درمانهای فعلی ،نانومواد میتوانند برای کاربردهای
چندگانه در یک سامانه طراحی شوند به گونهای که بتوانند عالوه
به رسانش و حمل دارو به سلولهای بیمار ،داروی مورد نظر را
به صورت هدف گیری شده به سلول مورد نظر برسانند .امید
است که نسلهای پیشرفتهتر نانومواد بتوانند تحولی در درمان
مشتقاتش توجه زیادی را در بین دانشمندان در زمینههای مختلف
علم به خود جلب کرده است .این ماده به خاطر خواص منحصر
به فرد فیزیکی ،شیمیایی ،الکتریکی ،مکانیکی ،حرارتی و نوری
میتواند در کاربردهای بسیار زیادی مورد استفاده قرار گیرد [.]5
گرافن در سال  2004کشف شد و از سال  2008برای کاربردهای
زیستی و پزشکی مورد توجه قرار گرفت [ .]6توانایی بارگذاری
زیاد دارو در گرافن و قابلیت اصالح سطح آن با انواع پلیمرهای
زیست سازگار به روشهای کواالنت و غیرکواالنت برای افزایش
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تنهایی یا به صورت اصالح شده ،به عنوان نانوحامل برای انتقال
دارو استفاده شده است [ .]5در دو پژوهش که در سال 2008
انجام شد ،گرافن اکساید ( )GOعاملدار شده با پلی اتیلن
گالیکول ( )PEGشاخهدار با انتهای آمینی به تولید نانو اکسید
گرافن عاملدار شده با پلی اتیلن گالیکول ( )NGO-PEGبا اندازه
کوچک و پایداری باال در محلولهای فیزیولوژیکی منجر شد.
سطح بسیار زیاد گرافن ،با داشتن کلیه اتمها روی سطح آن ،اجازه
بارگذاری زیاد دارو (مانند داروهای ضدآروماتیکی سرطان از
جمله

داکسوربیسین

)(DOX

و

7-ethyl-10-

 )(SN38) hydroxycamptothecinروی  NGO-PEGمیدهد.
انتهای زنجیرههای  PEGمحل مناسبی برای اتصال با لیگاندهای
هدفگیر مانند آنتیبادیها است ،این مواد تسهیل کننده دارو
رسانی هدفمند به سلولهای خاصی از سرطان هستند [ Liu .]8و
همکارانش از گرافن اصالح شده با  PEGبرای رساندن  DOXو
ترنسفرین به تومورهای مغزی استفاده کردند .این سامانه کارایی
بسیار باالتر در رهایش دارو بینسلولی و همچنین ایجاد سمیت
در تومورهای مغزی را از خود نشان داد .در مطالعه که به تازگی
انجام شد Rosenthal ،و همکارانش از پلیمر پلی اکرلیم اسید
) (PAAبرای اصالح سطح گرافن استفاده کردند [ .]9نتایج این
مطالعه نشان داده که ترکیب  GO-PAAنه تنها زیست سازگاری و
زیست ایمنی بیشتری نسبت به گرافن عاملدار شده با  ،PEGبلکه
ظرفیت بارگذاری باالیی برای داروهای ضدسرطان را نیز دارد.
سایر پلیمرها مانند پلی وینیل الکل ( )PVAپلی اتیلن ایمین
( ،)PEIپلی وینیل الکل ( )PVAو کوپلیمرهای آمفیفیلیک نیز
میتوانند برای افزایش زیست سازگاری گرافن از طریق پیوندهای
کواالنت به صفحات  GOمتصل شوند [ .]10گرافن اصالح شده
با  PEIبرای افزایش پایداری در آب و اتصال فولیک اسید برای
Pathobiology Research
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هدفمند کردن سامانه برای سلولهای سرطانی رده CBRH7919

ابریشم و کیتوسان اشاره کرد [ .]17برای نمونه در مطالعهای که

استفاده شد .پلورونیک  (PF127) F127به عنوان یک عامل سطح

توسط  Makharzaو همکارانش صورت گرفت از گرافن اکسید

مناسب برای گرافن معرفی شد و ترکیب  GO-PF127زیست

عامل دار شده با ژالتین (  )Gelatin-NGOبرای رهایش دارو ضد

سازگاری و پایداری مناسب در آب و همچنین رهایش مناسب

سرطان کربوپالتین استفاده شد .نتایج نشان داد که ترکیب فوق،

 DOXاز خود نشان داد [ Shan .]11و همکارانش گرافن اصالح

زیست سازگاری و پایداری باالیی در محیطهای بیولوژیکی از

شده با پلی ال لیزین ) (PLLرا مورد بررسی قرار دادند و دریافتند

خود نشان داد [.]18

که این ترکیب حاللیت در آب و زیست سازگاری خوبی دارد ،و
همچنین شرایطی را برای اتصال به بیومولکولها ایجاد میکند
[ Zhang .]12و همکارانش سطح گرافن را با سولفونیک اسید
( )SO3Hاصالح کردند و مولکولهای فولیک اسید را ( )FAاز
طریق پیوندهای کووالنسی به آن متصل کردند .نشان داده شد که
گرافن عاملدار شده با فولیک اسید میتواند به خوبی دیسپرس
شود و برای ماهها در محلول فیزیولوژیک D-Hanks buffer

پایدار بماند .سپس دو دارو ضد سرطان ( DOXو
 )camptothecinرا روی این سامانه بارگذاری کردند و نتایج
انتقال این دو دارو توسط حامل گرافنی روی رده سلولی MCF-7

نشان از کاهش بیشتر زنده مانی سلولهای درمان شده توسط این
سامانه نسبت به دارو تنها را داد [ Stankovich .]13و همکارانش
اولین اصالح سطح غیرکواالنت گرافن را ارایه دادند .آنها از
( poly sodium 4-styrenesulphonate )PSSبرای اصالح سطح
نانوصفحات گرافنی استفاده کردند [ Feng .]14و همکارانش برای

انتخاب عامل اصالح کننده نانوذرات گرافن و بهینه سازی فرایند
اصالح حائز اهمیت است زیرا عامل اصالح کننده عالوه بر
افزایش زیست سازگاری نباید سبب کاهش امکان بارگذاری دارو
روی نانوصفحات شود .در این پژوهش ،ساخت یک نانو حامل
بر پایه گرافن اکساید و اصالح شده با پلیمر زیست سازگار ژالتین
برای بارگذاری دارو ضد سرطان گیاهی کورکومین به منظور
انتقال دارو به سلولهای سرطانی مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
پودر گرافیت و ژالتین از شرکت مرک (آلمان) و  DMSOاز
شرکت سیگما (آلمان) خریداری شدند .رده سلولی  L929از
انستیتو پاستور تهیه شد .کلیه حاللها و سایر مواد مورد استفاده
در سنتز ،از نوع آزمایشگاهی با خلوص باال (مرک آلمان) مورد
استفاده قرار گرفت.

استفاده کردند .ترکیب  GO-PEIدارای بار مثبت قوی است و

روش هامر انجام گرفت [ .]19به طور خالصه ،ابتدا پودرگرافیت

همچنین پایداری باال در محیط فیزیولوژیک و کاهش سمیت دارد

و سولفوریک اسید و  NaNO3در مخلوط آب و یخ مخلوط و به

[ .]15یکی دیگر از مطالعههای ارزشمند انجام شده در این زمینه

مدت یک ساعت روی همزن مغناطیسی با دور  300rpmقرار داده

توسط  Yinو همکارانش انجام گرفت .آنها از ترکیب GO-PEI-

و دما در این مدت ثابت نگه داشته شد .سپس  1/5گرم پتاسیم

 PEGبه عنوان حاملی برای انتقال plasmid-based Stat3 siRNA

پرمنگنات به آرامی به مخلوط اضافه شد و با دور  300rpmدر

استفاده کردند .نتایج آن در تستهای درون تن رضایت بخش

دمای محیط قرار گرفت .سپس  100میلی لیتر آب مقطر در

بود ،دیده شد که وزن تومور و رشد آن پس از درمان کاهش یافت

مخلوط آب و یخ به آرامی به آن اضافه شد و رنگ آن از سبز

و سامانه سمیتی از خود نشان نداد [ .]16واضح است که

یشمی در یک واکنش گرمازا به قرمز تیره تغییر کرد .سپس

پلیمرهای طبیعی به علت غیرسمی بودن ،زیست تخریب پذیری

هیدروژن پرکساید به آرامی اضافه و تغییر رنگ تند به زرد و سبز

مناسب و زیست سازگاری طوالنی مدت گزینههای مناسبی برای

ایجاد و پس از چند دقیقه 50میلیلیتر آب مقطر به آرامی اضافه

اصالح سطح گرافن هستند .از جمله پلیمرهای پرکاربرد در

شد .محلول در مکانی ثابت قرار گرفت تا رسوب کند و سپس

پزشکی میتوان به کالژن ،سلولز ،ژالتین ،آلجینات ،فیبروئین

با  5 HCLمرتبه ،با  3 NaOH3مرتبه و با آب دیونیزه برای 5
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مرتبه شستشو داده شد تا  pHآن به  6/5رسید .محلول یک ساعت

همچنین ،مقدار درصد وزنی داروی بارگذاری شده روی

در سانتریفیوژ با دور  6000قرار داشت تا ذرات ناپایدار رسوب

نانوحامل نسبت به وزن نانوحامل نیز تحت عنوان ،ظرفیت

کنند .سپس محلول در سونیکاتور پروبی (توان  200و دامنه )%80

بارگذاری با توجه به رابطه ،2محاسبه شد:
cur in excess)/

– W

به مدت نیم ساعت قرار داده شد.

W

تثبیت ژالتین روی ساختار گرافن تحت فرایند کاهش GO :که از

به طوریکه:

گرافیت طبیعی به روش هامر سنتز شده شامل گروههای فعال

 = W nanocarrierوزن نانوحامل بارگذاری شده با داور است.

initial cur

رابطه :2

Loading efficiency=[( W
nanocarrier]*100

اکسیژن است .برای کاهش شیمیایی ساختار  ،GOمقدار  1گرم از
ژالتین در  50میلیلیتر آب حل و سپس به مدت  30دقیقه در
حمام اب  80درجه سانتیگراد برای حاللیت کامل ژالتین توسط

ارزیابی گرافن اکساید سنتز شده و اصالح شده با ژالتین:

همزن مغناطیسی همزده شد .سپس  50میلیلیتر محلول GO

برای ارزیابی خواص شیمیایی گرافن اکساید سنتز شده و بررسی

دیسپرس شده با غلظت  0/2 mgml-1نیم ساعت در سونیکاتور

گروههای عاملی ایجاد شده روی سطح صفحات گرافن حین

حمامی قرار گرفت و سپس به محلول ژالتین در دمای  75درجه

فرایند سنتز از مشخصه یابی طیف سنجی مادون قرمز تبدل فوریه

سانتیگراد اضافه شد و برای  30دقیقه در این دما توسط همزن

( )FTIR-ATRتوسط دستگاه ( Tensor 27ساخت شرکت

مغناطیسی همزده شد و سپس به مدت  48ساعت روی همزن

 ،)Brukerطیف سنجی ماورای بنفش-نور مرئی (

مغناطیسی در دمای میانگین  70درجه سانتیگراد قرار گرفت.

 )spectroscopyتوسط دستگاه ( SPECORD 250ساخت شرکت

محصول به دست آمده برای حذف ژالتین اضافه ،چهار مرتبه با

 )Analytikو پراش اشعه ایکس ( )XRDتوسط دستگاه

آب گرم و توسط فیلتر لوله  12000کیلو دالتون شستشو داده شد.

( EQUNIOX 3000ساخت شرکت  )INELاستفاده شد.

بارگذاری دارو روی نانوحامل :کورکومین ابتدا در اتانول با
غلظت  1 mgml-1حل شد .سپس  2میلیلیتر گرافن اکساید کاهش
یافته با ژالتین ( )G-rGOبا غلظت ( )0/15 mgml-1به محلول
اضافه شد و برای یک ساعت در سونیکاتور حمامی قرار گرفت،
سپس برای یک ساعت دیگر روی همزن مغناطیسی قرار داده شد.
محلول نهایی در سانتریفیوژ با دور  12000برای مدت  15دقیقه
قرار گرفت .محلول رویی برای ارزیابی توسط طیف سنجی UV-

نمودار استاندارد جذب -غلظت کورکومین محاسبه شد.

Entrapment efficiency=[( W
cur]*100

به شکلی که:
initial cur

 = Wوزن کورکومین اضافه شده به محلول و

 = excessوزن کورکومین در محلول رویی است.
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اتمی ( ،)AFMدستگاه ( SPMساخت شرکت VEECO

کشورآمریکا) مورد بررسی قرار گرفت .برای ارزیابی شیمیایی
تثبیت

ژالتین

و

کاهش

گرافن

اکساید

از

آزمون

 Uv-Vis spectroscopyاستفاده شد .برای بررسی کیفی و کمی
ساختار حاصل و اثبات حضور عامل اصالح کننده سطح از آزمون
وزن سنجی دمایی ( )TGAتوسط دستگاه ( Pyris 1ساخت
شرکت  )Perkin Elmerو برای بررسی مورفولوژی و تغییر
آمده از  AFMاستفاده شد.

رابطه:1

– W cur in excess)/ W initial

نانوصفحات ،ابعاد و شکل کلی الیهها توسط میکروسکوپ نیروی

ضخامت نانوذرات از آنالیز در محور  zروی تصاویر به دست

برای محاسبه درصد بارگذاری دارو از رابطه 1استفاده شد:
initial cur

مورفولوژی محصول به دست آمده اعم از مورفولوژی

cur in

W

سمیت سلولی در محیط برونتنی به روش  :MTTبرای ارزیابی
سمیت سلولی به واسطه حضور نانوذرات در برهمکنش با سلول
از آزمون  MTTاستفاده شد .سلولهای فیبروبالست دم موش
( )L292در محیط کشت  DMEMدر حضور  %10سرم ،پنیسیلین
( )U mL−1 100و ( streptomycine (100 U mL−1در  37درجه و
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 CO2 %5کشت داده شدند .برای انجام ازمون  MTTسلولهای

مشخصه ساختار گرافن اکساید ،نشان از سنتز موفق این نانوذره از

کشت یافته درون پلیت کشت  96چاهکی ،با دانسیته  103سلول

گرافیت دارد.

در هر چاهک در محیط کشت  DMEMبا  10%سرم قرار گرفت و
به مدت  24ساعت کشت یافتند .سپس محیط کشت تعویض شده
و سلولها با غلظتهای مختلف گرافن اکساید اصالح شده با
ژالتین ( )50،100،150،200 gml-1و گرافن اکساید (gml-1

 )50،100،150،200به مدت  48ساعت دیگر کشت یافتند( .حجم
محیط کشت درون چاهک به  300 lرسید) .پس از آن زندهمانی
سلولها با تست  MTTاندازهگیری شد .محیط کشت از چاهکها
خارج شد و با  PBSشسته شد و سپس  100 lمحلول MTT

باغلظت  0/5 gml-1به هر چاهک برای مدت  4ساعت اضافه شد.
سپس محلول درون چاهک دور ریخته شد و  DMSOیا

برای اطمینان بیشتر از سنتز صحیح گرافن اکساید از ارزیابی
) X-ray powder diffraction (XRDاستفاده شد .شکل 2الگو
پراش اشعه ایکس گرافن اکساید را نشان میدهد .طیف مربوطه
در زاویه  2θ°=12الگوی پراش واضحی را نشان میدهد که
مربوط به گرافن اکساید میباشد و در  2θ°=26/5الگو پراش
دیگری نیز دیده میشود که مربوط به گرافیت است .این پیک
نشان میدهد که گرافیت به طور کامل اکسید نشده است .نتایج به
دست آمده توسط اکسیداسیون تک مرحلهای گرافیت با نتایج
مطالعات قبلی سازگار است [.]21

ایزوپروپانول به مقدار  100 lبه هر چاهک اضافه شد و به مدت
 20دقیقه درون انکوباتور قرار گرفت و جذب چاهکها به کمک
دستگاه االیزا در طول موج  570و  630نانومتر خوانده شد .تعداد
تکرار برای هر نمونه  3بار بود.
بقا نسبی سلول به نسبت نمونه کنترل با استفاده از رابطه 3
محاسبه شد.
%Viability = ([OD]test / [OD]control)×100

شکل  :1نمودار  FTIR-ATRگرافن اکساید سنتز شده

به شکلی که  [OD]testجذب نمونه مورد آزمایش و [OD]control

جذب نمونه کنترل است.

يافتهها و بحث
برای اطمینان از درستی فرآیند سنتز گرافن اکساید از پودر
( )1میتوان گروهای شامل اکسیژن مانند گروههای عاملی اپکسی،
هیدروکسیل و کربوکسیلیک را مشاهده کرد .پیک 2923 cm-1
مربوط به پیوند  C-Hاست .پیوند در 1715 cm-1نشان دهنده

شکل  :2نمودار  XRDگرافن اکساید سنتز شده

پیوند  C=Oدر گروههای کربوکسیلیک اسید و کربونیل است.
پیک  1583 cm- 1مربوط به گرافیت اکسید نشده است .در cm-1

در ادامه فرایند کاهش گرافن اکساید به گرافن اکساید کاهیده

 1348برای پیوند  C-Hو  1027 cm-1مربوط به )alkoxy( C-O

مورد بررسی قرار گرفت .محلول قهوهای رنگ گرافن اکساید پس

است در حالیکه پیوند  1235 cm-1مربوط به )epoxy( C-O

از کاهش به رنگ مشکی درآمد که خود این تغییر رنگ گواهی بر

است [ .]20 ,1پیکهای مشاهده شده و برابری ان با پیکهای
پژوهشهای آسیبشنا سی زیستی
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کاهیده شدن شیمیایی ساختار گرافن اکساید بود .فرآیند کاهش

چشمگیری کم شده که نشان میدهد فرآیند کاهش گرافن اکساید

گرافن اکساید با طیف سنجی  Uv-Vis spectroscopyارزیابی شد

به خوبی انجام شده و گروههای عاملی اکسیژن از سطح حذف

(شکل .)3با کمک بررسی طیف حاصل از جذب  UV-visمیتوان

شدند .همچنین نتایج نشان داد که خواص فیزیکی و استحکام

عمل کاهش روی گروههای اکسیژن  GOرا مشاهده کرد .در GO

دمایی گرافن اکساید اصالح شده بهبود یافته است .در شکل4

جذب باالیی در  240نانومتر مشاهده میشود که به علت

(سبز) نمودار گرماوزنسنجی ژالتین قرار که در این نمودار نیز

پیوندهای * π→πدر باندهای  C=Cاست .بعد از فرایند کاهش،

افت وزن کمی در محدوده دمایی  100به علت وجود رطوبت و

پیک جذب از  240به  268تغییر پیدا می کند که نشانگر اصالح

آب موجود در نمونه مشاهده میشود .سپس افت وزنی در

خواص الکتریکی در گرافن کاهش یافته است [ .]22 ,18پس از

محدوده دمایی  250تا  500که مربوط به تخریب زنجیرههای

عمل کاهش بیشتر گروههای عاملی حاوی اکسیژن حذف میشوند

اصلی ژالتین است .بیشترین افت وزن در دمای  320درجه رخ

که به این معنی است درصد پیوندهای  C-Cدر ماده بیشتر می-

میدهد که در این دما افت وزن محسوسی در نمودار

شود .و هرچه پیوندهای کربنی بیشتر باشد رنگ محلول سیاهتر

گرافناکساید اصالح شده نیز مشاهده شد که نشان دهنده حضور

میشود [.]23

ژالتین تثبیت شده روی سطح نانوذرات گرافناکساید میباشد
[.]24

شکل :3نمودار  Uv-Vis spectroscopyگرافن اکساید و گرافن اکساید کاهش
یافته با ژالتین.

شکل  :4نمودار گرماوزنسنجی گرافن اکساید ،ژالتین و گرافن اکساید اصالح
شده با ژالتین

در مرحله بعد ،پس از تثبیت ژالتین ،ارزیابی  TGAبرای اثبات
نانوذرات را با افزایش دما در محدود دمایی  0تا  600درجه در
اتمسفر نیتروژن بررسی میکند .شکل( 4نمودار قرمز رنگ) مربوط
به استقامت حرارتی  GOاست که در ابتدا افت وزن کمی را تا
محدوده دمایی  100درجه داریم که مربوط به رطوبت و آب
موجود در نمونه است ،سپس کاهش وزن چشمگیری را در
محدوده دمای  225مشاهده میکنیم .این کاهش وزن مربوط به
تخریب گروههای عاملی اکسیژن گرافن اکساید است .در حالیکه

شکل  : 5تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی گرافن اکساید (راست) ،تصویر
میکروسکوپ الکترونی گرافن اکساید کاهش یافته با ژالتین (چپ)

در گرافناکساید کاهش یافته با ژالتین این افت به صورت
Volume 23, Issue 5, Winter 2021
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 AFMدر حالت  tappingابزار قویای برای محاسبه تغییر

شده با ژالتین میتواند حاملی نوید بخش برای استفاده در محیط

ضخامت و توپوگرافی نانوذرات در اثر اصالح سطح است.

های برونتنی و درونتنی باشد.

همانگونه که در شکل  5نشان داده شده ضخامت میانگین
نانوذارت گرافن اکساید  1/5 nmاست (شکل 5راست) که پس از
اصالح سطح با ژالتین ضخامت میانگین به  2/5 nmتغییر پیدا
میکند (شکل 5چپ) .این افزایش ضخامت نشان دهنده اتصال
ژالتین به الیههای گرافن اکساید کاهش یافته است [ .]18همچنین
از تصاویر  AFMمشاهده می شود که نانوذرات گرافن اکساید
اصالح شده با ژالتین به صورت تک ذرات بدون کلوخه شدن
دیده میشوند که این نشان از دیسپرسن مناسب در محلول آبی
است [ .]21همچنین ،ابعاد نانوذرات در مرحله کاهش و تثبیت
ژالتین دستخوش کاهش قابل توجهی از  300به  170نانومتر شده
است که این امر میتواند بر اثر شکستن صفحات در حین فرایند

شکل :6نمودار مقایسه سمیت گرافن اکساید و گرافن اکساید اصالح شده با
روش

کاهش از محلهای نقصهای ساختاری صفحات کربنی گرافن

MTT

اکساید و همچنین استفاده از التراسونیک پروبی برای دیسپرس
نگه داشتن محیط واکنش باشد.

بارگذاری دارو کورکومین روی گرافن اکساید اصالح شده با

آزمون سمیت سلولی گرافن اکساید اصالح شده با ژالتین در

ژالتین :کورکومین ساختار آبگریزی دارد و مانند سایر داروهای

محیط برون تنی :با توجه به اینکه انتظار میرفت که ژالتین به
عنوان یک عامل افزایش زیست سازگاری نانوذارت عمل نماید،
میزان سمیت گرافن اکساید اصالح شده با ژالتین و مقایسه آن با

ابگریز میتواند روی فضاهای خالی گرافن بارگذاری شود که این
عمل از طریق پیوندهای آبگریز پای-پای بین دارو و ساختار
آروماتیک گرافن انجام شده و سبب تسهیل فرایند بارگذاری دارو

 L292در معرض غلظتهای مختلفی از  G-rGOو  GOبه مدت

نمودار استاندارد جذب -غلظت کورکومین در دستگاه طیفسنج

 48ساعت قرار گرفتند .اندازهگیری زندهمانی نسبی سلولها با

مرئی -فرابنفش :برای به دست آوردن طول موج جذب بیشینه

استفاده از روش  MTTانجام گرفت .همانگونه که در شکل 6

مربوط به داروی کورکومین ،جذب محلول کورکومین با غلظت

نشان داده شده است ،گرافن اکساید اصالح شده با ژالتین سمیت

 10 micro-gramدر طول موجهای  200 - 600نانومتر در دستگاه

مشخصی را حتی در غلظت های باال ( )200 micro-gramنشان

طیفسنجی مرئی -فرابنفش خوانده شد و طول موج نقطه بیشینه

نمیدهد ،در حالیکه گرافن اکساید حتی در غلظتهای کمتر

نمودار که نشان دهنده طول موج جذب بیشینه است 442 ،نانومتر

سمیت زیادی از خود نشان داده است .این مقایسه نشان میدهد

اندازهگیری شد و جذب تمامی محلولها در این طول موج

که اصالح سطح گرافن برای زیست سازگار کردن آن مفید بوده و

خوانده شد .میزان جذب هر نمونه با غلظت مشخص و نمودار

از سمیت آن به میزان چشمگیری کاسته است .در پژوهش مشابه-

استاندارد غلظت کورکومین در جدول  1آمده است .نمودار

ای که توسط  Jing Anو همکارانش صورت گرفته ،گرافن اکساید

استاندارد جذب – غلظت کورکومین با تقریب بسیار خوبی خطی

اصالح شده با ژالتین حتی در غلظت های باالتر هیچگونه سمیتی

به دست آمد (شکل.)7

از خود نشان نداده و درصد زندمانی سلولها از نمونه کنترل
بیشتر بوده است [ .]21بنابراین نانو حامل گرافن اکساید اصالح
پژوهشهای آسیبشنا سی زیستی

دوره  ،23شماره  ،5زمستان 1399

] [ Downloaded from mjms.modares.ac.ir on 2023-01-09

گرافن اکساید روی رده سلولی  L292مطالعه شد .سلولهای

بدون نیاز با واکنش شیمیایی خاصی میشود.

ساخت و مشخصه یابی نانو حامل گرافن اکسید ا صالح شده با ژالتین جهت کاربرد به عنوان حامل داروی ضد سرطان 83
جدول :1میزان جذب نمونههای محلول کورکومین با غلظتهای مختلف

غلظت محلول
()g/ml
میزان جذب در
442 nm

3/3

6/6

10

13/3

16/6

جدول :2مقایسه بارگذاری دارو کورکومین در حاملهای مختلف

حامل

درصد بارگذاری
دارو ()%

مرجع

Protein-pectin

86

[]25

Cremophor

94

[]26

Catechin

88

[]27

Gelatin

48

[]28

PEG-PLA

8/6

[]29

GO

42

[]30

GP (polymer –functionalized
)reduced graphene oxide

97

[]31

1/112 0/952 0/798 0/495 0/276

شکل :7نمودار استاندارد جذب-غلظت محلول کورکومین
ZnO-PBA ( phenyl boronic
)acid

27

[]32

درصد بارگذاری دارو  :میزان کورکومینی که برای بارگذاری دارو
روی گرافن اکساید اصالح شده با ژالتین استفاده شد  2میلیگرم
بود که بازدهی بارگذاری آن طبق رابطه  1مقدار  %78محاسبه شد.
این مقدار در مقایسه با سایر حاملها برای انتقال کورکومین در
پژوهشهای قبلی مقدار قابل قبولی است (جدول .)2و همچنین

Cationic liposomes (made up of
)DOTAP and DOPE

mPEG-PCL

86/6

[]33

89/32

[]34

ظرفیت بارگذاری نیز  513 wt%محاسبه شد .که در مورد گرافن
اکساید این مقدار فقط  208 wt%است که تقریبا نصف مقداری
هست که در پژوهش ما محاسبه شده است که نشان میدهد
اصالحات انجام شده بر سطح گرافن اکساید اصالح شده با
افزایش داده است .در واقع تثبیت زنجیرههای ژالتین به گونهای
صورت گرفته است که عالوه بر افزایش زیست سازگاری و
دیسپرسن نانوذرات ،ممانعتی برای جذب داروی کورکومین از
طریق پیوندهای پای روی صفحه نانوذره ایجاد نکرده است و و
مولکول دارو قادر است روی سطح نانوذره اصالح شده با
موفقیت بارگذاری شود.

در این پژوهش گرافن اکساید اصالح شده با ژالتین به عنوان
حامل داروی ضد سرطان کورکومین سنتز شد .تثبیت ژالتین به
صورت یک مرحلهای و حین کاهش نانوذرات انجام شد که این
امر سبب ایجاد نواحی مناسب با ساختار پیوندهای پای برای
بارگذاری داروی کورکومین بود که در ساختارش حلقههای بنزنی
حاوی پیوند پای موجود است .اگرچه ساختار گرافن اکساید در
فرایند تثبیت ژالتین دچار کاهیدگی شده و این کاهیدگی میتواند
سبب کاهش دیسپرس در محیطهای آبی و رسوب شود اما
حضور زنجیرهای آبدوست ژالتین این امر را جبران نمود به گونه
ای که نانوذرات اصالح شده دیسپرسن و پایداری قابل قبولی در
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 افزایش زیست سازگاری نانوذارت.محیط آبی از خود نشان دادند
.اصالح شده با ژالتین به ویژه در غلطتهای باالتر قابل توجه بود
نتایج بارگذاری داروی کورکومین نشان از بارگذاری مناسب در
درصد داشت که در مقایسه با مطالعات قبلی مقدار قابل78 حدود
 همچنین ظرفیت بارگذاری باالی محاسبه شده نشان.قبولی است
از فراهم شدن سطح مناسب برای بارگذاری این دارو پس از
 در واقع نتایج این مطالعه نشان داد که.اصالح با ژالتین میباشد
نانوذرات گرافن اصالح شده با ژالتین از طریق فرآیند کاهش هم
زمان میتواند حامل مناسبی برای بارگذاری داروی ضد سرطان
 برای بررسی دقیقتر کارایی، در ادامه، اگرچه.کورکومین باشد
نهایی نانوحامل سنتز شده الزم است آزمون سمیت سلولی
 کارآیی آن در عبور از غشا سلولی و از بین،نانوحامل حاوی دارو
بردن موثر سلولهای سرطانی در مقایسه با نانوحامل بدون دارو و
 اتصال، همچنین.داروی آزاد بدون حضور نانوحامل انجام شود
لیگاندهای هدف به نانوحامل برای افزایش هدفگیری نانوحامل به
سمت سلولهای سرطانی و انجام همزمان دارورسانی و ژن
.رسانی برای افزایش تاثیر درمانی پیشنهاد میشود
 نویسندگان مقاله از مسئولین آزمایشگاه مهندسی:تشکر و قدردانی
بافت دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به خاطر
همکاریشان در تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز این پژوهش تشکر
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