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anosponges are generally porous materials with nanometer-sized pores that are
capable of loading molecules in their cavities. Physical-chemical properties of

cyclodextrins in the late 19th century were fundamental. Cyclodextrins have been used
as practical and economical advantages to improve the physico-chemical properties and
medicinal properties such as increased solubility, stability and bioavailability of the drug
molecules. Cyclodextrin-based nanosponges are porous and insoluble in aqueous solution
which can be in crystalline or amorphous structure and spherical shape and can be formed
by different types of cyclodextrins and their derivatives. Dimension and the polarity of
porous polymers are affected by types of cyclodextrins, cross-linkers and degree of crosslinking. In addition, depending on the type of cross-linker, neutral or acidic polymeric
nanosponges can be synthesized. These polymeric nanosponges have hydrophilic and
hydrophobic parts that induce capability to entrap wide range of lipophilic or hydrophilic
molecules by forming inclusion and non-inclusion complexes. These complexes are formed
between molecules without making any coordination bond and the driving force to induce
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electrostatic, Van der Waals and hydrophobic interactions, release of conformational strains
and charge-transfer interaction. Characterization of these types of polymeric nanosponges
are performed by different methods like microscopy, solubility studies, zeta potential, DSC
and FT-IR spectroscopy. Various factors such as type of polymer and guest, temperature
and method of preparation can affect the formation and the performance of nanosponges.
These nanosponges are used in a variety of fields such as pharmaceutical, textile, catalysts,
cosmetics, agriculture and other areas.
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نانواسفنجهای پلیمری برپایه سیکلودکسترین با قابلیت
بارگذاری-رهایش مواد و کاربردهای آنها
مسيب قرخلو ،سماحه سجادي ،فهیمه عسکری* ،مهدي رضايي تبار ،اعظم رحيمي
تهران ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،پژوهشكده علوم ،صندوق پستي14975-112 :
دریافت ،1395/9/3 :پذیرش1396/2/29 :

نانواسفنجها عموم ًا مواد متخلخلی هستند که از بههم پیوستن مونومرهای سیکلودکسترین بهدست
میآیند .آنها دارای حفرههایی در اندازه نانومتری بوده و قابلیت بارگذاری مواد در این حفرهها

مسيب قرخلو

را دارند .خواص پایه فیزیکی-شیمیایی سیکلودکسترینها در اواخر قرن نوزدهم بررسی و سپس

بهعنوان روش عملی و اقتصادی برای بهبود خواص فیزیکی-شیمیایی و خواص دارویی مانند افزایش

انحاللپذیری ،پایداری و زیستدسترسی مولکولهای دارو استفاده شدهاند .نانواسفنجهای برپایه

سماحه سجادي
فهيمه عسكري

سیکلودکسترین متخلخل بوده و در محلولهای آبی نامحلولاند .اين نانواسفنجها دارای ساختار

کرویشکل بلوری یا بیشکل هستند که با استفاده از انواع مختلف سیکلودکسترینها و مشتقات

آنها تهیه میشوند .نوع سیکلودکسترینها ،عوامل شبکهایکننده و درجه شبکهایشدن روی ابعاد و
قطبیت پلیمر متخلخل اثرگذارند .نانواسفنجهای پلیمری با توجه به نوع عامل شبکهایكننده ،میتوانند

بهصورت خنثی یا اسیدی تهیه و سنتز شوند .اینگونه نانواسفنجها دارای بخشهای آبدوست و
مهدي رضايي تبار

اعظم رحيمي

واژگان کلیدی
سيكلودكسترين،
نانواسفنج،
شبکهایکننده،
بارگذاری،
رهایش

آبگریز بوده که قابلیت تلهاندازی محدوده وسیعی از مولکولهای چربیدوست و آبدوست را با

تشکیل کمپلکسهای درونگیر و غیردرونگیر القا میکنند .این کمپلکسها ،بدون ایجاد هیچگونه
پیوند کوئوردینانسی میان مولکولها تشکیل میشوند .نیروی رانش برای تشکیل آنها میتواند

برهمکنشهای الکتروستاتیک ،واندروالسی ،آبگریز و انتقال بار باشد .این نوع از نانواسفنجهای
پلیمری با روشهای مختلف از جمله میکروسکوپی ،بررسی انحاللپذیری ،پتانسیل زتا ،گرماسنجی

پویشی تفاضلی و طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه شناسایی میشوند .عوامل مختلف مانند نوع
پلیمر و میزبان ،دما و روش تهیه میتوانند بر تشکیل و عملکرد نانواسفنجها اثرگذار باشند .این نوع

از نانواسفنجها در زمینههای متنوع نظیر دارویی ،نساجی ،کاتالیزگرها ،لوازمآرایشی ،کشاورزی و

مانند آنها کاربرد دارند.

* مسئول مکاتبات ،پیامنگار:

f.askari@ippi.ac.ir

مقاالت علمی

مقدمه

ساختار و خواص سیکلودکسترین

کربن  ۲و  )۳در سمت پهن مخروط قرار میگیرند (شکل .]1-3[ )۱
وجود قسمتهای آبدوست و آبگریز به سیکلودکسترین این
قابلیت را میدهد که با مولکولهای آلی متفاوت در محلول آبی
تشکیل کمپلکس درونگیر دهد.
از مهمترین قابلیتهای سیکلودکسترین ،تشکیل کمپلکس
درونگیر با مواد غیرقطبی در محیط آبی است .ازجمله عواملی که
در تشکیل کمپلکس میتوانند دخالت داشته باشند ،برهمکنشهای
آبگریزی ،کاهش فشار صورتبندی ،پیوند هیدروژنی،
برهمکنشهای الکتروستاتیک و نیروهای قطبی-قطبی را میتوان
نام برد .مهمترین عامل پیشبرنده برای تشکیل کمپلکس درونگیر،
جایگزینی برهمکنش غیرقطبی-غیرقطبی ماده جدید با برهمکنش
نامطلوب قطبی-غیرقطبی مولکول آب با حفره سیکلودکسترین
است [.]7
مزیت نانواسفنجهای سیکلودکسترینی نسبت به سیکلودکسترین

سیکلودکسترینها قابلیت تشکیل کمپلکس با موادی را دارند که
از لحاظ ساختار و قطبیت با حفره آنها سازگاری داشته باشند.
بنابراین ،با مولکولهای آبدوست و مولکولهایی که وزن مولکولی

جدول  -۱مشخصات آلفا ،بتا و گاما سیکلودکسترین [.]2،4،5
مشخصات

نوع سیکلودکسترین
آلفا

بتا

گاما

972/9

1135/0

1297/1

قطر داخلی ()Å

4/7

6/0

7/5

قطر خارجی ()Å

5/3

6/5

8/3

انحاللپذیری درآب در دمای )g/L( 298/2 K

۱۴۵

18/5

۲۳۲

تعداد مولکولهای آب در داخل حفره

6-8

۱۱،۱۲

13-17

تعداد واحدهای گلوکوزی

وزن مولکولی ()g/mol

ارتفاع ()Å

۶

7/9

۷

7/9

۸

7/9
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مشخصات سه سیکلودکسترین آلفا ،بتا و گاما که بهطور صنعتی
تهیه و استفاده میشوند ،در جدول  ۱آورده شده است [.]2
سیکلودکسترینهای با تعداد واحدهای گلوکوز کمتر از  ۶و بیش از ۸
نیز در سطح آزمایشگاهی سنتز شدهاند که از جمله آنها میتوان به
سیکلودکسترینهای دلتا ،اپسیلن ،زتا و اتا اشاره کرد [.]1
از لحاظ فضایی ،ساختار سیکلودکسترین بهشکل مخروط ناقصی
با تقارن  Cnبوده که داراي یک حفره آبگریز و دو قسمت آبدوست
در سطح خارجی است (شکل  .)۱گروههای هیدروکسیل نوع اول و
دوم در سطح خارجی ساختار سیکلودکسترین وجود دارند .گروه
هیدروکسیلهای نوع اول (هیدروکسیل روی کربن  )۶در قسمت
باریک مخروط و هیدروکسیلهای نوع دوم (هیدروکسیلهای روی

شکل  -۱بتاسیکلودکسترین [.]6

نانواسفنجهای پلیمری برپایه سیکلودکسترین با ...

در اواخر قرن نوزدهم وقتی  Antoine Villiersاثر آنزیمها را بر
تخریب کربوهیدراتهای متفاوت بررسی میکرد ،با تخریب و
کاهش مقدار نشاسته سیبزمینی متوجه تشکیل مادههای بلوری
با خواص ویژه شد که جزء خانواده اولیگوساکاریدهای حلقوی با
 6-8واحد گلوکوز بودند .این ترکیبات بعدها بهترتیب آلفا ،بتا و
گاما سیکلودکسترین نامگذاری شدند .در سال Friedrich ،۱۹۵۰
 Cramerشیمیدان لهستانی اولین پژوهش خود را باعنوان خواص
فیزیکی (اندازه حفرهها) و شیمیایی (فعالیت) سیکلودکسترینها
منتشر کرد Cramer .نشان داد ،مهمترین ویژگی سیکلودکسترینها
قابلیت آنها در جایدادن مولکولهای مهمان درون حفرههاست.
این ویژگی اساس کاربردهای متنوع سیکلودکسترین از سال ۱۹۷۰
تا به امروز بوده است [.]1

مقاالت علمی

نانواسفنجهای پلیمری برپایه سیکلودکسترین با ...

شکل  -۲پلیمر شبکهای (نانواسفنج) کرباماتی [.]9
زیادی دارند ،نمیتوانند کمپلکس درونگیر تشکیل دهند .راهحل
مناسب برای برطرفکردن اين ضعف و همچنین افزایش مقدار
مواد کمپلکس شده ،استفاده از نانواسفنجهاي سیکلودکسترینی
است .در صورت استفاده از عوامل شبکهایکننده دیایزوسیاناتی
مانند هگزامتیلن دیایزوسیانات و تولوئن-4،2دیایزوسیانات،
پلیمرهای شبکهای کرباماتی ایجاد میشود که قابلیت اتصال به
مولکولهای آلی را دارند .به همین دلیل بیشتر برای تصفیه آب
استفاده میشوند (شكل  .)2برای ایجاد پلیمرهای شبکهای با اندازه
حفره و قطبیت دلخواه و همچنین مقاوم در برابر رطوبت میتوان
از عوامل شبکهایکننده دیمتیل کربنات ،کربونیلدیایمیدازول،
دیفنیل کربنات و تریفسژن استفاده کرد .پلیمرهای شبکهای بر
پایه استر که از واکنش سیکلودکسترین با عوامل شبکهایکننده
دیانیدریدی (پیروملیتیکدیانیدرید) بهدست میآیند ،قابلیت
تبادل یون فلزات سنگین ()Al, Mn, Co, Ni, Cu , Zn , Cd, Pd, U
را در pHهای مختلف دارند [.]8،9
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شناسایی ساختار نانواسفنجهای پلیمری

بررسیهای انجام شده نشانگر این مطلب است که ماهیت بلوری
نانواسفنج بر انحاللپذیری مولکول میزبان اثرگذار است .ماهیت
بلوری نانواسفنج پلیمری با استفاده از روشهای سنتز متفاوت
میتواند تغییر کند .بهعنوان نمونه بارز ،استفاده از سامانه فراصوت
در سنتز نانواسفنج پلیمری به حالت بلوری و روش مذاب به حالت
بیشکل منجر میشود .تعیین ویژگیهای اولیه توده نانواسفنج با
استفاده از روشهای  XRD ،SEMو  TEMانجام میشود.
میکروسکوپ الکترونی پویشی

همانطور که در تصاویر  SEMگزارش شده است (شکل-۳الف)
نانواسفنج پلیمری بر پایه سیکلودکسترین تنها هنگامی شکل بلوری
نشان میدهد که سنتز آن در شرایط ویژه ،مثل استفاده از امواج
20

(الف)

(ب)
شکل  -۳نانواسفنج( :الف) بلوری و (ب) بیشکل [.]10
فراصوت و روش حالل انجام شود .در غیر این صورت ،یعنی عدم
استفاده از امواج فراصوت و روش حالل ،ساختارهای غیرمنظم
ایجاد میشوند (شکل -۳ب) [.]10
پراش پرتوایکس

سنتز نانواسفنج ،ساختارهایی بانظم خاص فراهم میکند که الگوهای
پراش پرتوایکس آن با مجموعهای از پیکها روی زمینهای بیشکل
مشخص میشود و نظم بلندگستره نشان میدهد (شکل  .)۴در
شکل -۴الف نانواسفنج با ساختار نیمهبلوری از بتاسیکلودکسترین

شبکهای شده (نسبت  ۱:۴از سیکلودکسترین و عامل شبکهایكننده)
با نانواسفنج بلوری مقایسه شده است .در شکلهای -۴ب و پ
تجزیه الگوی  XRDتعدادی بازتاب پهن را در حالت نیمهبلوری
نشان میدهد که بهصورت پیکهای باریک در نمون ه بلوری ظاهر
میشود.
نانواسفنجهای نیمهبلوری تهیهشده از نسبت متفاوت مونومر و
عامل ایجادکننده پیوند عرضی الگوهای  XRDبسیار مشابهی نشان
میدهند .اما تجزیه نمودارهای  XRDاینگونه نانواسفنجها ،درجه
بلورینگی آن را با یک نظم بلندگستره ضعیف تایید میکند که با
تعدادی بازتابهای پهن در شکل  ۴نشان داده شده است .نظم

مقاالت علمی

نانواسفنجهای پلیمری برپایه سیکلودکسترین با ...

شکل  -۴مقایسه نانواسفنجهای( :الف) نیمهبلوری بتاسیکلودکسترین (نسبت  ۱به  ۴بتاسیکلودکسترین و عامل شبکهایکننده) با (ب) نمونه

بلوری آن و (پ) تجزیه الگوی پراش پرتوایکس نشانگر تعدادی بازتاب پهن در حالت نیمهبلوری که بهصورت پیکهای باریک در نمونه
بلوری ظاهر میشود [.]10

روشهای تجزیه گرمایی

پتانسیل زتا

از گرماسنجی پویشی تفاضلی ( )DSCبهمنظور پیبردن به دمای
ذوب ،پایداری گرمایی و رفتار بلوری نانواسفنجهای پلیمری
استفاده میشود .تجزیه گرمایی تعیین میکند ،آیا مولکول کمپلکس
شده ،متحمل تغییرات ساختاری و فیزیکی پیش از تخریب گرمایی
پلیمر شبکهای میشود یا خیر .تغییرات حاصل میتواند شامل ذوب،
تبخیر ،تجزیه و اکسایش باشد که این تغییرات تشکیل کمپلکس را
نشان میدهند .در تجزیه گرمایی پهنشدگی ،جابهجایی و پیدایش
پیکهای جدید یا ناپدیدشدن پیکهای معین میتواند اتفاق افتد.
تغییرات وزن (تجزیه گرماوزنسنجی) هم میتواند دلیل خوبی
برای تشکیل کمپلکسهای درونگیر باشد [.]11

پتانسیل زتا معیاری از بار سطح است که بهعنوان پارامتری بر
توزیع مواد در بدن و برهمکنش با محیط زیستی اثرگذار است.
در اندازهگیری پتانسیل زتا باید پتانسیل الکتریکی همانند ضریب
نفوذ و تحرک الکتروفورزی درنظر گرفته شود .پایداری نانوذرات
فصلنامه علمي-ترويجي ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 1396

کوتاهگستره تقریبا ناپدیدشده و تنها با یک پیک کوتاه در ناحیه
( 34/24° )۲θنشان دادهشده است [.]10

دارابودن گروههای هیدروکسیل در پیش و پس از پلیمرشدن ،در
ناحیه  ۳۴۰۰ cm-1پیک شدیدی نشان میدهند (شكل .]12[ )5

طیفسنجی FT-IR

طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه ( )FT-IRبرای تعیین وجود گروه
عاملی در نانواسفنج پلیمری برپایه سیکلودکسترین استفاده میشود.
با توجه به شکل  ،۵پیک موجود در ناحیه  ۱۷۱۵ cm-1در طیف
 FT-IRبه گروه کربونیل عامل شبکهایکننده مربوط است که پس از
تشکیل پلیمر ظاهرشده است .مونومرهایبتاسیکلودکسترین بهدلیل

شکل  -5طیف  FT-IRسیکلودکسترین شبکهایشده با دیفنیل
کربنات [.]12
21
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نانواسفنجهای پلیمری برپایه سیکلودکسترین با ...

شکل  -۶اثر نانواسفنج بر استحکام کششی الستیک طبیعی [.]13
تشکیلشده را میتوان با پتانسیل زتا تخمین زد .پتانسیل زتا
در محیط آبی باید در حدود  ±۳۰mVباشد ،که قابلیت ایجاد
نانوتعلیقهای پایدار را داشته و با گذشت زمان از تجمع ذرات
نانواسفنج پلیمری جلوگیری کند [.]8
کاربردهای نانواسفنجهای برپایه سیکلودکسترین
پرکننده الستیک طبیعی
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با افزودن نانواسفنج به ماتریس التکس الستیک طبیعی میتوان
خواص کششی آن را بهمقدار درخورتوجهی بهبود بخشید .استحکام
کششی ،استحکام پارگی ،مدول کششی ،ازدیاد طول تا پارگی و
همچنین تورم نانوکامپوزیت بهدستآمده در آب ،از جمله خواصی
هستند که پس از افزودن نانواسفنج پلیمری تغییر میکنند Visakh .و
همکاران در سال  ۲۰۰۹با افزودن نانواسفنج پلیمری به الستیک
طبیعی خواص کششی آن را بررسی کردند .شکل  ۶نشانگر تغییرات
استحکام کششی الستیک طبیعی پس از افزودن مقدارهای متفاوتی
از نانواسفنج است که باعث افزایش استحکام الستیک طبیعی شده
است .شکل  7به بررسی تغییرات تورم کامپوزیت بهدست آمده
در حاللهای بنزن ،تولوئن و زایلن مربوط است که با افزودن
نانواسفنج پلیمری ،ضریب نفوذ حاللها در الستیک طبیعی کاهش
یافته و باعث کاهش تورم در برابر حاللها شده است [.]13

شکل  -۷اثر نانواسفنج بر ضریب نفوذ حاللها در الستیک طبیعی
[.]13
روشهایی مانند رسوبگیری ،انعقاد ،کربن فعال و صافکردن با
شن استفاده میشود .مولکولهای آلی تمایل بسیار کمی به ترکیبات
شیمیایی دارند و جداسازی با این روشها دشوار است .همچنین،
هنگام استفاده از کربن فعال به سطح وسیعی نیاز است .ضمن اینکه
حذف آلودگی آب با کربن فعال در مقیاس ( ppbیک قسمت در
بیلیون) امکانپذیر نیست Trotta .با مقایسه نانواسفنج و کربن فعال
در تصفیه آب مشاهده کرد ،نانواسفنجها بهدلیل داشتن قابلیت تغییر
حفرهها و قطبیت ،قابليت بیشتری نسبت به کربن فعال در حذف
ترکیبات آلی دارند .برای نمکزدایی آب دریا و شیرینسازی آن
از اسمز معکوس استفاده میشود .نمکزدایی آب بهروش اسمز
معکوس ب ه صرف انرژی زیادی نیاز دارد که از لحاظ اقتصادی
مقرونبهصرفه نیست.
برای استفاده از پلیمرهای شبکهای سیکلودکسترینی در تصفیه و
شیرینسازی آب از سنتز آنها با سامانههای امولسیونی استفاده
میشود که با تغییر نوع سطحفعالها و نسبت مونومر به عامل

تصفیه آب

آلودگی آبهای زیرزمینی و چاهها بهعنوان خطر محیطی و اقتصادی
مطرح است که بهدلیل نشت زبالهها ،عوامل آالینده صنعتی و
کشاورزی (آفتکشها) رخ میدهد .برای حذف آلودگی آبها از
22

شکل  )1( -۸متیل قرمز و ( )2تغيير رنگ پس از افزودن نانواسفنج
بر پایه کربنات [.]14

مقاالت علمی

شبکهایکننده ،پلیمرهای شبکهای با تخلخلهایی در اندازههای
گوناگون بهدست میآید .پلیمر شبکهای قابلیت بهدام انداختن
زنجیرهای طوالنی آلی و ترکیبات استخالفدار بنزن را دارد.
شکل  ۸نشانگر قابلیت نانواسفنج در حذف ترکیبات آلی در
محلول آبی است که پس از افزودن نانواسفنج به محلول آبی متیل
قرمز ،به حذف کامل آن منجر شده است [.]14
کشاورزی

داروسازی

بسیاری از داروها بهدلیل طول عمر ،نفوذ و انحاللپذیری کم یا
ناپایداری در برابر شرایط اسیدی مختلف بهمقدار کافی جذب بدن
نمیشوند .پلیمرهای شبکهای سیکلودکسترینی دارای حفرههای
آبگریز هستند که با نانوکانالهای آبدوست احاطهشدهاند.
بنابراین ،قابلیت الزم برای برهمکنش با داروهای با ساختارهای
متفاوت را دارند.

23

فصلنامه علمي-ترويجي ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 1396

از دست دادن آب و پژمردهشدن گلها از مشکالتی است که هنگام
حمل آنها پس از برداشت از گلخانه وجود دارد .گیاهان زندگی
پس از برداشت (مدتزمانی که گلها میتوانند بدون از دست
دادن آب و کاهش وزن تازه بمانند) دارند .از عواملی که باعث
پیری زودرس آنها میشود ،قرارگرفتن در معرض گاز اتیلن است.
بدین منظور برای جلوگیری از بروز پیری زودرس از ترکیبات
ضداتیلنی (نقره نیترات- 5،2 ،نوربورنادیان ( )2,5-NBDو -1متیل
سیکلوپنتن) استفاده میشود که این مواد ضداتیلنی دارای بوی
نامطبوع و سمیت هستند .برای ازبین بردن بوی نامطبوع ،سمیت و
همچنین اثر طوالنیمدت آنها بر گلها میتوان از کمپلکسکردن
این مواد ضداتیلنی با پلیمر شبکهای بتاسیکلودکسترینی استفاده کرد.
 Seglieو همکاران اثر کمپلکس -۱متیل سیکلوپنتن با پلیمر
شبکهای بتاسیکلودکسترین را بر گل میخک صدپر بررسی و
مشاهده کردند که استفاده از مواد ضداتیلنی در حالت کمپلکس
باعث ماندگاری بیشتر گل میشود (شكل .]15-17[ )9

نانواسفنجهای پلیمری برپایه سیکلودکسترین با ...

شکل  -۹اثر -۱متیل سیکلوپنتن و کمپلکس آن بر گل میخک
صدپر [.]16

همانگونه که در قسمتهای پیش اشاره شد ،پلیمرهای شبکهای
سیکلودکسترینی به دلیل بهدام انداختن مولکولها و قابلیتهایی
از جمله افزایش انحاللپذیری ،پایداری ،رهایش کنترلشده [،]18
افزایش فعالیت و نفوذ ،حمل مواد به دام انداختهشده ،این قابليت
را دارند که در داروسازی استفاده شوند .رابطه مستقیمی بین
مقدار ماده کمپلکس شده و درجه شبکهایشدن پلیمر وجود
دارد .با افزایش درجه شبکهایشدن تا مقداری بهینه ،مقدار
بارگذاری دارو نیز افزایش مییابد .استفاده از نانواسفنجهای
سیکلودکسترینی بهعنوان حامل داروهای ضدسرطان (کورکومین،
تاکسل ،تاموکسیفن ،اکسیژن و غیره) از جمله کاربردهای آنها
در داروسازی است [ .]19از دیگر کاربردهای این نانواسفنجها
استفاده از آنها در بافتهای زخمپوش است .عامل شتابدهی به
بهبود زخم با پلیمر شبکهای تشکیل کمپلکس میدهد .سپس در
ماتریس پلیمری پراکنده شده (با الکتروریسندگی) و بهعنوان بافت
زخمپوش استفاده میشود [ .]20همچنین ،میتوان از آنها در
تولید محصوالتی مانند قرصها ،کپسولها ،تعلیقها و گرانولها
استفاده کرد .استفاده از مشتقات گوناگون سیکلودکسترین میتواند
بر تشکیل کمپلکس و نیز عملکرد پلیمر-دارو اثرگذار باشد .برای
تشکیل کمپلکس ،اندازه حفرههای نانواسفنج باید مناسب باشد
تا بتواند مولکول دارو را با اندازه مشخص در خود جای دهد.
در مقایسه با سیکلودکسترینهای خنثی ،تشکیل کمپلکس بین
سیکلودکسترین و دارو با بارهای مخالف بهطور مؤثرتری اتفاق
میافتد .اما اگر هر دو دارای بار یکسان باشند ،از مقدار تشکیل
کمپلکس کاسته میشود.
تغییرات دما هم میتواند بر تشکیل کمپلکس با دارو اثرگذار
باشد .در بیشتر موارد افزایش دما موجب کاهش بزرگی ثابت
پایداری کمپلکس پلیمر-دارو میشود که این عامل میتواند بهدلیل
کاهش نیروهای برهمکنشی از قبیل واندروالسی و آبگریزی باشد
که با افزایش دما رخ میدهد [.]21،22
ارلوتینیب هیدروکلرید ( ،)erlotinib hydrochloride, ERLاز
داروهای ضدسرطان است که در سالهای اخیر برای درمان سرطان
لوزالمعده استفادهشده است .وقتی  ERLبهشکل خوراکی مصرف
میشود ،دارای انحاللپذیری کم و در محیط گوارش ناپایدار است.
همچنین ،آثار جانبی مانند ایجاد جوش و لکه روی پوست ،اسهال،
کمخونی و غیره ايجاد ميكند Dora .و همکاران برای افزایش
انحاللپذیری و زیستدسترسی  ERLاز کمپلکسکردن آن با پلیمر
شبکهای بهدست آمده از سیکلودکسترین و کربونیلدیایمیدازول
استفاده کردند .در شکل  ۱۰بررسی انحاللپذیری  ERLدر محیط

مقاالت علمی

نانواسفنجهای پلیمری برپایه سیکلودکسترین با ...

شکل  -۱۱تخریب گامااوریزانول با  UVBبهطور آزاد و کمپلکس
شده [.]13
شکل  -۱۰انحاللپذیری  ERLدر محیط آبی با درصدهای مختلف
وزنی  ERLو پلیمر شبکهای [.]23
آبی با درصدهای مختلف وزنی  ERLو پلیمر شبکهای ،نشانگر
افزایش انحاللپذیری  ERLپس از ایجاد کمپلکس با پلیمر شبکهای
است .در تمام نمونهها ،افزایش انحاللپذیری  ERLنسبت به ERL
خالص مشاهده شد .هنگامی که  ERLبا درصد وزنی  ۱به ۴
( )ERL:NSکمپلکس میشود ،بیشترین انحاللپذیری را نشان
میدهد و افزایش درصد وزنی بیشتر از آن ،تاثیری بر انحاللپذیری
ندارد .این موضوع میتواند بهدلیل اشباع انحاللپذیری دارو در
پلیمر شبکهای باشد [.]23
لوازمآرایشی و بهداشتی
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تشکیل رادیکال هیدروکسیل در سطح پوست ،باعث ایجاد چین و
چروک در سطح آن میشود .از بازدارندههای تشکیل هیدروکسیل
که از سبوس برنج بهدست میآید ،گامااوریزانول ( )GOاست.
 GOحساسیت زیادی به نور دارد و بهبود اثر و پایداری بیشتر آن
نیازمند حامل مناسب است Sapino .با ایجاد کمپلکس بین  GOو
نانواسفنج بتاسیکلودکسترین باعث پایداری نوری بیشتر آن نسبت
به  GOآزاد شد .رفتار عبور  GOاز غشای مصنوعی سیلیکون زیر
پرتو با طول موج بلند ( )315-400 nmفرابنفش  )UVB) Aو
طول موج کوتاه ( )280-315 nmفرابنفش  )UVB) Bمطالعه و
مشخصشده است که تخریب  GOبهشدت کاهش یافته است
(شكل .]13،24[ )11
بهدام انداختن گازها

کپسولیکردن برگشتپذیر گازها در ماتریس جامد از جمله کارهای
مورد توجه است که در حسگرها ،پیلهای سوختی ،جداسازی و
24

ذخیره گازها کاربرد دارد .پلیمر شبکهای سیکلودکسترینی قابلیت
بهدام انداختن گازها (اکسیژن ،کربندیاکسید-۱ ،متیلسیکلوپروپن،
هالوژنها و غیره) و تشکیل کمپلکس با آنها را دارد .با توجه به
اندازه حفره سیکلودکسترینهای مختلف و اندازه مولکولهای گاز
میتوان تشکیل کمپلکس را پیشبینی کرد .برای مثال ،برم ،ید و
کلر با آلفاسیکلودکسترین؛ برم ،ید ،کربن دیاکسید و اکسیژن با
بتاسیکلودکسترین و گاماسیکلودکسترین تنها تشکیل کمپلکس
میدهد.
در پزشکی ،اکسیژن نقش اساسی در شناسایی و درمان بیماری
هیپوکسی ( )hypoxiaیا کمبود اکسیژن بدن بهدلیل عواملی مانند
التهاب و سرطان ،دارد .مشکل اساسی برای شناسایی و درمان با
اکسیژن ،رسیدن مقدار کافی اکسیژن به بافت آسیبدیده است.
بنابراین ،طراحی سامانهای زیستسازگار و بدون سمیت برای
رساندن اکسیژن کافی به بافتهای بدن ضروری است.
 Cavalliدر سال  ۲۰۱۰سمیت کمپلکس اکسیژن با سه نوع پلیمر
شبکهای بر پایه آلفا ،بتا و گاماسیکلودکسترین را بررسی کرد .در
آزمونهای انجام شده ،عدم سمیت کمپلکس اکسیژن با پلیمرهای
شبکهای اثبات شد .در نتيجه ،برای استفاده بهعنوان حامل اکسیژن

شکل  -۱۲رهایش گاز اکسیژن از پلیمر شبکهای بتاسیکلودکسترین
در دو شرایط فراصوت و بدون آن [.]26

... نانواسفنجهای پلیمری برپایه سیکلودکسترین با
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. تهی ه پلیمرهای شبکهای است،از موارد استفاده سیکلودکسترین
 نانواسفنجهای،مطالعات و بررسیهای انجام شده نشان میدهند
، چربیدوستی،سیکلودکسترینی با دارا بودن خواص آبدوستی
 انحاللپذیری بیشتر نسبت به، پایداری،زیستسازگاری
مونومرهای سیکلودکسترین و همچنین قابلیت سنتز با تخلخلهایی
در اندازههای متفاوت این قابليت را دارند که بهعنوان قفس عمل
کنند و طیف گستردهای از مواد و مولکولها را در حفرههای خود
 ثابت.ميزبان) جای دهند-بهشکل کمپلکس (با عملكرد میهمان
تشکیل کمپلکس زیاد آنها با مولکولها این امکان را میدهد که در
، داروسازی، مانند پركننده در الستیک طبیعی،کاربردهای گوناگون
 کاتالیزگر و غیره،بهداشتی- لوازم آرایشی، کشاورزی،تصفیه آب
.استفاده شوند

.در بدن هیچگونه سمیتی ندارد
 نشاندهنده رهایش اکسیژن از پلیمر شبکهای در دو۱۲ شکل
 در هر دو شرایط ابتدا رهایش.شرایط فراصوت و بدون آن است
ناگهانی انجام میشود که با گذشت زمان به شرایط پایا در رهایش
 در شرایط فراصوت پلیمر شبکهای بلوری شده که باعث.میرسد
.]25،26[ ذخیره بیشتر اکسیژن و رهایش مطلوبتر میشود

نتیجهگیری
توجه روزافزون به سیکلودکسترین و مشتقات آن نشانگر قابلیت
 پایداری کم در،این ماده در بهبود معایب (انحاللپذیری کم
 یکی. بازی یا در برابر گرما) بسیاری از مواد است،شرایط اسیدی
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