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نانوذرات سیلیس مزوپور :معرفی ،اصالح و کاربردهای دارورسانی
محمدشکری ،1رسول رخشایی ،2حسن نمازی

*3

 -1کارشناسی ارشد ،دانشکده شیمی ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -2دکتری ،دانشکده شیمی ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -3استاد شیمی آلی ،دانشکده شیمی ،دانشگاه تبریز ،ایران

چکیده
با روش دارورسانی کنترلی و هدفمند از اثر سمیت دارو ،تخریب و استفاده مکررر آن پیشرگیری مریشردد .زیسرت
سازگاری و ظرفیت بارگذاری دارو خصدصیات مهمی است که برای مداد مدرد نیاز به عنردان اامرد دارو مردنقر رررار
میگیرند .طراای این مداد باید برای جلدگیری از انتشار سریع و زودهنگام به درستی انجام شدد .از اینرو مداد مزوپردر
به دلید خداص منحصر به فردی همچدن ،گسترده بددن نسبت سطح به اجم ،انردازه ررات رابردکنترر و همچنرین
زیست سازگاری و زیستتخریبپذیری بسیار خدب به عندان اامد دارو مدرد استفاده ررار میگیرند .امرروزه تحقیقرات
بر روی ناندررات سیلیس مزوپدر برای اهداف پزشکی به شدت افزایش یافتره و پیشررفتهرای فرد العرادهای صردرت
گرفتهاست .سا  ،2001زمانی که  MCM-41برای اولین بار به عندان سیستم تحدید دارو معرفی شد ،مرداد سریلیس
مزوپدر دیگری ،مانند  SBA-15و  MCM-48به عندان اامد دارویی و سیستمهای رهاسازی کنتر شده دارو مردرد
بررسی و بحث ررار گرفتند .ناندررات سیلیس مزوپدر برای کاربردهای پزشکی ازجمله انتقا دارو و مداد فعا زیستی در
بدن بهکار برده میشدند .این مقاله بررسی کدتاهی است پیرامدن پیشرفتهای ناندررات سیلیس مزوپدر ازجملره ،انردا
ناندررات اامد دارو ،عامددار کردن سطح ناندررات سیلیس مزوپدر و همچنین پیشرفتهای اخیر در زمینره پزشرکی و
زیستی ازجمله کاربرد ناندررات سیلیس مزوپدر به عندان انتقا دهنده مداد فعا زیستی ،انتقا دارو و انتقا ژن.
کلمات کلیدی :ناندررات سیلیس مزوپدر ،عامددار کردن ،اامد دارو ،دارورسانی
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 -1مقدمه
یکی از اهداف بسیار مهمی که ناندتکندلدژی دنبا میکند ،ساخت و تدلید ناندرراتی است که تدزیع دلخداه از دارو را
در بدن داشته باشند .در طد دو دهه گذشته محققان داروسازی به این نتیجه رسیدهاند که گام مهم در بسط و تدسرعه
داروها تمرکز بر طراای سیستمهای ندین دارو رسانی است .بهصدرت ایده آ تمامی سیستمهای جدید بایرد پایرداری،
جذب ،غلقت درمانی دارو و چگدنگی رهاسازی طدالنیمدت دارو در بافت هدف را بهبدد ببخشرند .برهعرووه کراهش
دفعات تزریق دارو برای افزایش رااتی بیمار ،سیستمهای ندین دارورسانی ،فارماکدکنتیک پروتئینها و پپتیردهایی کره
بهصدرت معمد نیمهعمر پایینی دارند باید در نقر گرفته شدند .علم ناندتکندلدژی در صنعت داروسازی بسیار امیدبخش
است؛ زیرا با استفاده از سیستمهای ندین هدفمند کردن دارو و اسرتفاده از داروهرایی کره درگذشرته وجردد داشرتهانرد،
داروهایی تدلید میکنند که بسیار ردیتر و مؤثرتر از داروهای ردیمی عمد کرده و سدد بیشتری را روانه ایرن صرنعت
میکنند .این اثرات زمانی آشکارتر میشدد که بدانیم هماکندن  %13از بازار عقیم صنایع دارویری ،مربرد بره فرروش
محصدالتی شامد سیستمهای دارورسانی سیلیکایی است[.]3-1
هدف نهایی تحقیقات دارویی این است که دارو در زمان مناسب ،بهشکلی ایمرن و در غلقرت مدردنیراز بره محرد
مدردنقر در بدن منتقد شدد .درهرصدرت برای بسیاری از داروها این ایدهآ ها بیشتر شبیه یک اغرا تبلیغاتی است ترا
یک امید وارعی .بهعندان مثا بااین وجدد که روش خدراکی به علت غیرتهاجمی بددن ،بهتررین روش اسرتفاده از دارو
است ،پپتیدها و پروتئینها به خاطر خصلت اسیدی معده و همچنین اثر اولین گذر از کبد ،مانند از دست رفرتن دارو بره
علت فرایندهای متابدلیرک ربرد از ورود بره چررخش سیسرتمی و مقاومرت اعمرالی تدسرط روده تقریبرا تمرام داروی
مصرفشده تغییر ،تخریب و یا کاهش جذب پیدا کرده و درنهایرت زیسرت دسترسری آن برهشردت کراهش مرییابرد.
ناندتکندلدژی با برطرف کردن بسیاری از مشکوت داروهای سنتی ،امکان استفاده خدراکی از داروهایی کره برهصردرت
خدراکی رابلیت مصرف نداشتند را فراهم کرد .در بعضی از مدارد همراهی دارو با ناندررات میتداند دسترسری زیسرتی

1

دارو را به نحدی باال ببرد که استفاده آنها بهصدرت خدراکی بدون اشکا باشد .ناندررات داروهایی که مستعد تخریرب
در محیط بدن هستند را از آسیب افظ میکنند و با طدالنی کرردن اضردر دارو در خردن بررای بعضری و چسربندگی
ناندررات به بافت مدردنقر و رهاسازی طدالنیمدت دارو در محد برای بعضی دیگر ،اثر و بازده داروها را تا چندین برابر
افزایش میدهند .اهداف اصلی در تهیه سیستمهای دارورسانی ناندررهای کنترر انردازه ررات ،خصدصریات سرطحی و
رهاسازی دارو در محد اثر و با سرعت و دوز درمانی مناسب میباشند .در داروها مصرف متناوب سبب ایجاد افتوخیرز
غلقت دارو در جریان خدن بین دو اد زیانبار و بیاثر میشدد [.]7-4
طراای و سراخت سیستم های رهراسازی کنتر شرده دارو 2مریتدانرد در مدیریت روش هرای درمانی تدسط داروها
بسیار مفیرد باشد .تاکندن مداد زیرادی به عندان سامانه های رهراسازی دارو معرفی شده اند که در این میان میتردان به
مداد پلیمرری زیست تخریب پذیر ،]8[ 3مداد سرامیکی مانند هیدروکسی آپاتیت ،]9[ 4کلسیم فسرفات هرا [ ]10و ...اشاره
کرد .اخیرا مرداد مزوپرروﺱ سیلیکا ،]12 ,11 ,5[ 5بیرشترین تدجره را در ایرن خرصدص بره خردد جلرب کررده انرد .در
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اقیقرت اجرم تخلخدهای براالی مرداد مزوپروﺱ سیلیکا اجازه مریدهرد کره مدلکرد هرای فعا بیدلرردژیکی بررا
اندازههای متفاوت در افرات این مداد استقرار یابنرد .همچنرین شبکه تخلخردهرای منقم این مداد باعث مریشردد تا
بتدان بره یرک سرعت بارگذاری و رهاسازی مناسب دستیافت .از سدی دیگر ازآنجاییکه جذب مدلکرد هرا در مرداد
مزوپروﺱ یک پدیده سطحی است ،سطح ویژه این مداد نیز منجر به جذب بیشتر مدلکد های فعا بیدلدژیکی میشدد.
آنچه در طراای یک سیستم رهاسازی دارو اائز اهمیرت اسرت .زیسرت سرازگاری 6و زیسرتتخریربپرذیر برددن آن
است[.]13
 -2ﺗعریﻒ مواد مﺘﺨلﺨﻞ
بهطدرکلی مداد جامدی کره ساختارشران اراوی افرره و منفرذ است ،بهعندان مرداد متخلخد 7شناخته مریشردند.
یکی از مفاهیم مهمی که در مداد متخلخد مدردبررس ری ررار مرریگی ررد ،تخلخد 8یا ﺿریب تخلخد اسررت .تخلخد از
تقسیم اجم افرات به اجم کلی ماده به دست میآید .برای اینکه بتدان مادهای متخلخد است که ﺿریب تخلخد آن
بین  0,2و  0,95باشد .افرات مدجدد در مداد متخلخد به دو ند افرات باز و بسته تقسیم م ریشرردند .افررررات باز به
سطح ماده دسترسی دارند و افرات بسته در درون ماده محبدﺱ هستند .در کاربردهای مهرررم نقیر فرآیندهای کاتالیز،
جداسازی و فیلتراسیدن ،افرات باز نقش اساسری دارنرد و مهمترین کرراربرد افرات بسته ساخت عرایقهرای ارارتی،
صدتی و ساخت وسایلی با چگالی پایین اسررت .افر ررات مداد متخلخد شررکدهررای 9متفاوتی دارند .مررثو م ریتداننررد
استدانهای ،10کرروی ،11درزی 12یا شکدهای پیچیدهای مثد ششوجهی 13باشند[.]16-14
 -3مواد مﺘﺨلﺨﻞ زیرمجموعهای از مواد نانو
در سا هرای اخیر به دلید کاربرد فراوان مداد متخلخد در کاتالیزوری ،جداسررازی ،سنسدرها و فدتدکاتالیز ،سنتز و
شناسایی مداد متخلخد جدید مدردتدجه فرراوان ررارگرفته است .ازاین میران ،مداد ناندپروﺱ به دلید دارا بددن خداص
منحصربهفرردی که در ادامه به آنهرا اشرراره خداهد شد ،بیشترین توجره رابره خردد جلرب کرردهانرد .مداد ناندپروﺱ
زیرمجمدعهای از مداد متخلخد با ﺿریب تخلخد بزرگتر از  0,4و اندازه منافذ در محدوده  1-100nmهستند[.]16 ,14
بر اساﺱ تعریﻒ آیدپاك مداد متخلخد به سه دسته تقسیم میشدند[: ]16
 )1مداد میکروپروﺱ :اندازه منافذ این مداد از  2 nmکدچکتر است.
 )2مداد مزوپروﺱ :اندازه منافذ این مداد بین  2-50 nmاست.
 )3مداد ماکروپروﺱ :اندازه منافذ این مداد بزرگتر از  50 nmاست.
مداد ناندپروﺱ خصدصیات بی نقیری نسبت به مداد غیر متخلخد مشابه دارند .مساات سطحی باال ،نفدرپذیری در
برابر سیاالت و شکد گزینی از ویژگیهای منحصربهفرد این مداد است .همچنین مداد ناندپروﺱ به دلید رابلیت کنتر
اندازه افرات ،رابلیت تغییر ویژگ ریهررای سطحی ،تغییر ساختار افرات و ...عملکردهای متفاوت و جالبی در کاربردهای
متفاوت دارند[.]14
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 -4نانوذرات سیلیس مزوپور
بعضی از کاتالیزورهای تجاری شامد ترکیبات فلزی هستند که بر روی اکسیدهای معدنی تثبیت میشدند و به علت
عدم اولیت کاتالیزور تثبیت شده روی بستر به ندعی مفهدم کاتالیزور جامد را پیدا مریکننرد .جرنس نراندررات اغلرب
سیلیس ،آلدمیندسیلیکات یا اکسید تیتانیدم است .جنس ،تخلخد ،14ابعاد ،ند و همچنین تعداد گرروههرای عراملی روی
آن ،تأثیر بسزایی در خاصیت و کارایی کاتالیزور نهایی خداهد داشت .عمدما ناندررات باید دو خاصیت را به طدر همزمان
دارا باشند:
الﻒ) رابلیت باال در عامددار شدن
ب) تدانایی نفدر او که مدجب در دسترﺱ بددن مراکز فعا کاتالیزوری شدد.
در تهیه ناندررات سیلیکا ،با تدجه به سختی یا انعطافپذیری ،چربیدوست 15یا آبدوست 16بددن آن و میزان چگالی
مراکز فعا کاتالیزوری روی سطح ،از اندا مختلفی پیش ماده میتدان استفاده کرد .از اواید ررن بیست و یکم تروش
برای ساخت اندا ناندررات سیلیس آغاز شد .با استفاده از سیونهای آلی به همراه عدامد هردایتکننرده سراختار 17یرا
همان شکددهندهها و مخلد آب و الکد به عندان او  ،بسترهای معردنی جدیردی برا سراختارهای مرنقم در ابعراد
ناندمتر تهیه شد[ .]17در اواخر دهه  90میودی مطالعات مختلفی در زمینه شناسایی ساختار سیلیکایی و عدامد مؤثر بر
فاکتدرهای ریختشناسی 18آنها از ربید دما ،pH ،غلقت شکددهنده ،ساختار اُرگاندسیون ،او و کمک او انجام
شد .همچنین برخی ترکیبات دیگر ازجمله نمکها به عندان افزودنی منجر به ساخت اندا مختلفی از این مداد شد[.]18
ناندررات مزوپدر برای اولین بار در سا  2001در زمینه زیست پزشکی بهکار گرفته شدند و پیشرفت چشمگیری در
این زمینه ااصد شد[.]19
ازجمله خصدصیات ناندررات سیلیس مزوپدر میتدان به مدارد زیر اشاره کرد:


نسبت سطح به اجم بسیار مناسب که پتانسید بسیار زیادی برای جذب مداد دارویی و بارگرذاری در افررات

ناندرره ایجاد میکند[]20


چگالی نسبتا یکنداخت و رابدکنتر اندازه افرات ،برای بارگذاری و رهاسازی کنتر شده دارو[]21



آسانی در اصوح سطح برای رهاسازی کنترلی و هدفمند دارو[]22



زیست سازگاری[]24 ,23



رابلیت به همراه داشرتن ترکیبرات مغناطیسری و یرا ترکیبرات فلدرسرنت بررای دارورسرانی و تصردیربرداری

زیستی[]26 ,25


سطح تماﺱ بسیار باال (]27[ )> 700g 2 m-1

20SBA ،19MCMو  21HMSاز مهمترین سراختارهای نراندررات سریلیس مزوپردر )MSNs(22مرنقم تهیره شرده
میباشند .در بین این سه گروه ،ساختارهای ( SBA-1مکعبی ( SBA-2 ،)Pm3mهگزاگدنا سهبعدی  )P63/mmcو
( SBA-3هگزاگدنا دوبعدی  )P63ساختارهای ساخته شده در محیط اسیدی میباشند( SBA-2 .هگزاگدنا سهبعدی
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( MCM-41، )P63/mmcهگزاگدنرررا دوبعررردی ( MCM-48 ،)P6mمکعبررری  )la3dو ( MCM-50الیرررهای)
ساختارهای ساخته شده در محیط بازی میباشند .در ساخت این دو گروه ،از شکددهندههای یردنی بره عنردان عامرد
تعیینکننده ساختار ( )SDAاستفاده میشدد .در سرا هرای اخیرر ،سراختارهای جدیردتری شرامد ( SBA-11مکعبری
( SBA-12 ،)Pm3mهگزاگدنا سهبعدی ( SBA-15 ،)P63/mmcهگزاگدنا دوبعدی  )P6mو ( SBA-16مکعبری
 )Im3mبا استفاده از شکددهندههای غیر یدنی در محیط اسیدی ساخته شدهاند [.]31-28
 -1-4مکانیسم ﺗشکیﻞ ساخﺘارهای مزوپور منظم

 MCMهای ساخته شده با افرات هگزاگدنا تحت عندان کلی  MCM-41مهمترین عضد این خانداده محسدب
میشدند که اولین بار در سا  1992تدسط محققین شرکت مدبید 23تدلید شدند .تهیه این ساختارها با اسرتفاده از بلردر
مررایع برره عنرردان عامررد تعیررینکننررده سرراختار صرردرت مرریپررذیرد .بررا افررزودن شررکددهنرردههررایی ماننررد
 (C16H33(CH3)3)NOH/Clبه محلد بازی سیلیکات سدیم ،ترکیب ژ مانندی تدلید میشدد .ایرن ترکیرب برا آب
مخلد شده و ادود  144ساعت در دمای  100◦ Cررار داده میشدد .بِک 24و همکارانش دریافتند که برا شرکدگیرری
مدلکد های شکددهنده به صدرت بلدر مایع( 25به عندان یک رالب ) 26ساختار سریلیکایی تشرکید مریشردد[ .]32در
مراله او میسدهای شکددهنده در محیط آبی به صدرت میلهای 27شکد میگیرند و سپس پلیمره شدن سریلیکا بره
صدرت ششوجهی در اطراف این ساختار میلهای صدرت گرفته و تا انتها ادامه مییابد .در انتها اتصاالت جرانبی سربب
تثبیت ساختار ششوجهی میشدد (شکد  .)1بررسیهای انجام شده در این مدرد نشان میدهد که تشکید ساختارهای
بلدر مایع در محلد های شکددهنده به میزان زیادی به ویژگیهای محلد و شکددهنده بر میگردد .همچنین گرروه
بِک توش کردند تا با استفاده از شکددهندههایی با طرد زنجیرره آلکیلری متفراوت از  6ترا  16کرربن و در دماهرای
مختلﻒ MCM-41 ،را سنتز کنند[ .]33 ,28نتایج نشان داد که فقط در مداردی  MCM-41ساخته میشدد که شرایط
اجازه تشکید ساختارهای هگزاگدنالی بلدر مایع را فراهم کند .بهعندان نمدنه ،ورتی از شکددهندههای با زنجیره آلکیلی
 6یا  8کربنی استفاده میشدد MCM-41 ،تشکید نمیشدد.
دو روش کلی برای تهیه ناندررات سیلیس مزوپدر وجدد دارد:
 -1-1-4روش سُﻞ-ژل

در این روش[ ،]29ابتدا مقدار کامو مشخص و دریق از یک عامد مؤثر سطح 28را که عامرد تعیرینکننرده سراختار
نهایی سیلیکای ناند ساختار است ،در مقداری مشخص از او مناسب که اغلب آب یا مخلدطی از آب و الکرد اسرت،
اد میکنند تا ساختار بلدرمایع تشکید شدد .سپس  Si(OR)4و  R'Si(OR)3را با نسبتهای کامو مشخص و دریرق
بهطدر همزمان به محلد در اا هم زدن اﺿافه میکنند .پس از گذشت مدتزمانی مخلد واکنش را صرافکررده و
ماده جامد ااصد را در او مناسبی (اغلب اتاند یا متاند ) تحت باز روانی شستشد میدهند و به این طریرق عامرد
مؤثر سطح از ماده جامد خارج میگردد (شکد.) 2
عدامد مهم در تعیین اندازه و شکد افرات سیلیکای نهایی شامد دما ،او  ،کمک او  pH ،محیط و ند گروه
آلکدکسی در ترکیب ارگاندسیون میباشند .ترکیبات مختلفی بهعندان سدرفاکتانت در این زمینه استفاده میشردند کره
5
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معروفترین آنها تری متید آلکید آمدنیدم هالید است .طد زنجیره آلکید و همچنین غلقت  SDAعامد مهمری در
شکد و اندازه سیلیس نهایی است .عووه بر این ،نسبت  R'Si(OR)3به  Si(OR)4نیز میتداند هدایتکننرده سراختار
باشد .مطالعات نشان میدهد که درصد  R'Si(OR)3نباید از میزان مشخصی تجاوز کند؛ زیرا این ماده در غلقتهرای
باال به عندان عامد مؤثر سطح همراه عمد کرده و سبب ازهمگسیختگی ساختار بلدرمایع  SDAمیشردد .برهطردرکلی
بسترهای ساختهشده به دودسته جامدات ناند ساختار منقم و جامدات بیشکد افرهدار تقسیم میشدند .با استفاده از این
بسترها میتدان تعداد زیادی از کاتالیزورها را تهیه کرد و برای تریمریزاسیدن گاز اتریلن اسرتفاده نمردد .کاتالیزورهرای
ساختهشده بر پایه جامدات دارای افرات مزوپدر منقم ( ،)2-50nmبره علرت خصدصریات منحصرربهفررد نسربت بره
کاتالیزورهای تثبیتشده بر روی ناندررات معمدلی ،از اهمیت خاصی برخدردارند .ازجمله این خصدصریات مریتردان بره
مدارد زیر اشاره کرد[.]29 ,14
 )1تدزیع منقم و یکنداخت در سطح بستر
 )2چگالی نسبتا یکنداخت و رابد کنتر مراکز فعا کاتالیزوری روی سطح
 )3تکرارپذیری نسبتا مطلدب کاتالیزورهای تهیه شده
 )4کاهش مشکد نفدر 29نسبت به میکرو افرههایی مانند زئدلیتها و به دست آوردن شکد گزینی
 -2-1-4روش پیوند زنی

در این روش ابتدا مزو افره ساخته شده و سپس در مراله بعد ،آلکید ترری آلکدکسری سریون ) (R'Si(OR)3در
شرایط باز روانی او مناسب در داخد افرات کانا ها ررار میگیرد (شکد  .]29[)3سادگی و راات برددن سراخت از
مزایای این روش و عدم یکنداختی و مقدار کم گروههای آلی درون کانا ها از معایب آن است.
در دهههای اخیر ،بیشترین کاربرد و استفاده از ناندررات سیلیس مزوپدر مربد بره خرانداده  MCMو  SBAاسرت.
لیما 30و همکارانش با آمین دار کردن ترکیبات متخلخد  MCM-41و  MCM-48ردرت نفدر این ترکیبات را بیشتر و
از آنها برای جذب بیشتر  CO2استفاده کردند .آنها با افزودن -3آمیندپروپیدتریمتدکسیسیون به ترکیبات متخلخد
فد تدانستند ترکیبات متخلخد  MCM-41و  MCM-48را آمین دار کنند .آنهرا عرداملی ماننرد غلقرت  APTSو
زمان واکنش را مدرد بررسی رراردادند .شکد  4نحرده عامرددار شردن ترکیبرات متخلخرد  MCM-41را بره تصردیر
میکشد[.]34
دیپاك 31و همکارانش در تحقیقی دیگر با استفاده از عامددار کردن ترکیبات متخلخد  MCM-41به عنردان یرک
کاتالیست سازگار با محیط زیست ،برای سنتز -5آرید-2-اگزازولیدیندن استفاده کردند .شکد  5نحده عامددار کردن را
نشان میدهد[.]35
 SBA-15که یک سیلیکای مزوافره منقم با ساختار هگزاگدنا دوبعدی ( )P6mmاست ،تدسط گرروه خاصری از
SDAهای غیر یدنی (کدپلیمرهای سه بلدکه پلیآلکیلن اکسید برا عنردان کلری پلدرونیرک ،))P123( 32تحرت شررایط
اسیدی ساخته میشدد .مطالعات طیﻒسنجی پراش ایکس ) (XRDنشاندهنده افظ ساختار هگزاگدنالی ایرن ترکیرب
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تا دمای  850◦Cاست .پلدرونیکها دارای ترتیبی از پلیاتیلن اکسید-پلیپروپیلن اکسید روی هسته مرکرزی آبگریرز
پلیپروپیلن گلیکد میباشند که در انتها به دو گروه هیدروکسی ند او ختم میشردند و بسرته بره تعرداد وااردهای
پلیاتیلن اکسید و پلیپروپیلن اکسرید نرامهرای تجراری متفراوتی دارنرد .پلدرونیرک  P321برا سراختار کلری ،EO20
33

 EO20،PO70و وزن مدلکدلی  5800گرم بر مد مهمترین عضد این خانداده است که ساختار هگزاگدنالی SBA-15

تدسط آن ساخته میشدد .مزیت مهم استفاده از این پلدرونیک نسبت به اندا دیگر ،ثابرت مانردن شرکد هگزاگدنرالی
سیلیکای نهایی در غلقتها و دماهای متفاوت در این ساخت است[.]36
 -5کاربرد نانوذرات سیلیس مزوپور
 -1-5کاربرد نانوذرات سیلیس مزوپور در انﺘقال دارو

استفاده از ناندررات سیلیس مزوپدر برای انتقا و رهاسازی هدفمند دارو در اواید سا  1983گزارش شد[ .]37از آن
به بعد ناندررات سیلیس به خاطر زیست سازگاری باال و فرمدالسیدن راات با دارو ،به طدر گسترده بره عنردان اامرد
داروئی مطرح شدند .پس از ادود ده سا ناندررات سیلیس به یک سامانه رایج در انتقرا دارو تبردید شردند .طیرﻒ
گستردهای از داروها از ربید مدلکد هرای کدچرک ،34مدلکرد هرای اسراﺱ بره نردر ،]38[35پرروتئینهرا ،دئدکسری
ریبدندکلئیکاسیدها و ریبدندکلئیکاسیدها با اامدهای سیلیکا در درمان بیماریهایی از ربیرد سررطان ،پارکینسردن و
مشکوت رلبی مدرد استفاده ررار گرفتند[ .]39استفاده از ناندررات سیلیس برای انتقا مدلکرد هرای زیسرت فعرا

36

تدانست این مدلکد ها را از تخریب شدن در شرایط فیزیدلدژیکی محافقت کند و امکان رهاسازی کنتر شده ،رابلیرت
گردش طدالنی مدت در خدن ،بهبدد هدفگیری بیماری و کاهش اثرات جانبی را فراهم کند .گروه ژائد و همکراران در
سا  2009سامانه دوگانه داروسانی را برای دو ماده انسدلین و سیکلیکآدندزینمدندفسفات )cAMP( 37با کنتر دریق
بر نحده عملکرد تدسعه دادند[ .]40در این سامانه  cAMPدرون افرات ناندرره و انسدلین بر روی سطح خارجی ناندرره
تثبیت شده و به عندان درپدش برای  cAMPعمد میکند .برای تحریک سامانه مریتردان از رنردهایی ماننرد گلردکز
استفاده

کرد.

 -2-5کاربرد نانوذرات سیلیس مزوپور در انﺘقال ژن

در کنار انتقا مدلکد های کدچک داروئی و پروتئینها ،انتقا ژن یکی دیگر از کاربردهای مهم ناندررات سریلیس
است[ .]41استفاده از ناندررات سیلیس برای انتقا ژن به طدر گسترده مدرد بررسی ررارگرفته اسرت .سرطح نراندررات
سیلیس مزوپدر به خاطر داشتن گروههایی با بار منفی به رااتی تدسط مدلکد های کاتیدنی تغییر مرییابرد و برا ایجراد
برهمکنشهای پایدار با ندکلئدتیدها ،آنها را در برابر ندکلئازها مقاوم میسازد .سیلیس از لحاظ زیسرتی یرک مرادهی
خنثی است و در مقایسه با دیگر پلیمرهای کاتیدنی سمیت بسیار پائینی دارد .همچنین ،در شرایط فیزیدلدژیک پایرداری
بسیار باالیی در مقایسه با لیپدزومها و دیگر ناند ساختارهای خدد تجمع شدنده دارد .در اواید سا  2000میودی ،گروه
سالتزمن ،38ناندررات سیلیس را از طریق هم دمادهی 39با مجمدعه  -DNAمعرف ترانسفکشن 40به هم متصد کردند
و مشاهده شد که به علت افزایش غلقت مجمدعه  -DNAمعرف تراسفکشن در سطح سلد  ،بیان ژن بتاگاالکتدزیداز
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به میزان 750درصد افزایش یافت[ .]43 ,42گد 41و همکاران گزارش کردند که ناندررات سیلیس بیش از ایرن کره بره
عندان یک عامد ترسیب مطرح باشند ،بهعندان یک عامد ترانسفکشن ثاندیه شناخته میشدند[ .]44این کشفیات کاربرد
ناندررات سیلیس را به عندان نارد ژن تقدیت کرد.
 -3-5کاربرد نانوذرات سیلیس مزوپور بهعنوان انﺘقالدهنده مواد فعال زیسﺘی

مداد فعا زیستی نقش مهمی در زمینه بازسازی بافت بدن ایفا میکنند .ناندررات سیلیس مزوپدر با خداص سطحی
و تخلخد عالی ،گزینهای مناسب بهعندان مداد فعا زیستی برای بازسازی استخدان به شمار میآیند[ .]45گرروههرای
سیوند در سطح ناندررات سیلیس مزوپدر با مایعات بدن واکنش داده و یک ماده فعا در اندازه نراند بره نرام آپاتیرت
گازدار تدلید میکنند که میتدانند به استخدان طبیعی متصد شدند(شکد ،6الﻒ)[ .]27عووه بر این ،گزارشهای اخیرر
نشان میدهد که ناندررات سیلیس مزوپدر با اندازه  50ناندمتر بهطدر مؤثری باعث مهار تمایز استئدکوست و تحریرک
استئدکوست و در نتیجه افزایش تراکم مداد معدنی استخدان در داخد بدن میشدند .والت و همکارانش سه ند مختلﻒ
از مداد سیلیس مزوپدر ( MCM-48 ،SBA-15و  )MCM-41را برای ارزیابی کاربردشران در بازسرازی اسرتخدان برا
خیساندن آنها در مایعات شبیهسازی شده بدن تهیه و بررسی کردند .در مطالعات و فعالیت آزمایشگاهی زیسرتی یرک
آپاتیت الیه مانند 42بر روی سطح  SBA-15و  MCM-48که بره ترتیرب پرس از  30و  60روز ،تدلیرد شرد ،ارزش و
کارایی مداد مزوپدر برای مهندسی بافت و بازسازی اسرتخدان مشرخص شرده اسرت[ .]46اگرچره  MCM-41خرالص
هیچگدنه فعالیت زیستی از خدد نشان نمیدهند ،اما فسفر یا شیشه زیست فعا متصد شده برا  MCM-41مریتدانرد
باعث تشکید یک الیه آپاتیت شدد[ .]48 ,47بنابراین ،خصدصیات بافتی و ساختاری ناندررات سیلیس مزوپدر از عدامد
مهمی است که رفتار فعا زیستی را تحت تأثیر ررار میدهد و با ترکیب فسفر با سیلیس مزوپدر یا با اﺿافه کردن مقدار
کمی از شیشه زیست فعا و یا دیگر مداد تشکیددهنده فعا زیستی ،سینتیک تشکید آپاتیت میتداند تنقیم و بهبردد
یابد .عووه بر این MSNs ،میتدانند عداملی که باعث ترویج و تشکید اسرتخدان جدیرد در داخرد بردن مریشردند را
محافقت و منتقد کررده و همچنرین برهعنردان بازسرازیکننرده اسرتخدان عمرد کننرد .بره عنردان مثرا  ،براالﺱ و
همکارانش[ SBA-15 ]49را به عندان یک ماتریس فعا زیستی استفاده کردند و همزمان  -Lتریپتدفران)L-TRP(43
که یک اسیدآمینه آبگریز است و باعث تسریع ترمیم استخدان و فرایند شکدگیری استخدان میشدد را در این ناندرره
بارگذاری کردند .با تدجه به ماهیت آبگریز  SBA-15 ،L-TRPرادر به بارگذاری  L-TRPنیست .بنابراینSBA-15 ،

با آمین چهارتایی اصوح میشدد که این کار باعث افزایش آبگریزی سطح ،افزایش بهررهوری برارگرذاری  L-TRPو
پایدار انتشار  L-TRPمیشدد MSNs .را میتدان با گروههای مختلﻒ (مانند گروههای تید یا آمینه) اصوح کرد و یا
به پروتئینهای خاص (مانند پپتیدهای استخدان و عدامد رشد) اتصا داد .این کار مدجب سرعت بخشیدن به بازسازی
بافت داخد بدن میشدد (شکد  ،6ب)[.]50
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 -4-5کاربرد نانوذرات سیلیس مزوپور در ﺗصویربرداری فلورسنت

ناندررات سیلیس مزوپدر با تدجه به اندازه ررات در مقیاﺱ ناند ،به صدرت شفاف ندری گزارش شرده انرد؛ بنرابراین،
 MSNsبرای انتشار عدامد فلدرسنت مزاامتی ایجاد نمیکنند .ازآنجاکره سرطح  MSNsآبدوسرت اسرت ،نراندررات
سیلیس مزوپدر ااوی عدامد فلدرسنت بهخدبی در محلد آبی پخش و پراکنده میشدند .پساز آن که کدانتدمداتها در
 MSNsررار گرفتند ،به دلید پایداری شیمیایی که  MSNsدارند ،کدانتدمداتها ( )QDرا از تخریب محافقت میکنند.
با تدجه به اینکه QDها میتدانند به رااتی اکسید و منجر به خامدشی فلدرسرانس شردند ،پران و همکرارانش نراندرره
 MSNs / QDپدشش داده شده با لیپدزومهای ااوی پلیاتیلن گلیکد را تهیه و گزارش کردنرد کره از اکسیداسریدن
QDها جلدگیری و همچنین باعث بهبدد پایداری پخش آنها میشدد[ .]51در شرایط آزمایشرگاهی انتشرار یردنهرای
کادمیم (یک ند کدانتدم دات) نشان داد که ناندرره (لیپدزوم-ناندررات سیلیس مزوپدر اصوح شده) به طدر مؤثر مانع از
تخریب  QDها میشدند .در مطالعات متعدد MSNs ،با رنگهای مختلﻒ فلدرسنت بررای کاربردهرای تصردیربرداری
زیستی اصوح شده اند .تسد و همکارانش ،با هدف اندازهگیری  pHسلد در سریتدزو و منراطق انردوزوم –لیرزوزوم،
طیﻒ گستردهای از اسگر pHبراساﺱ ناندررات  HMSاصوح شده با دو رنگ اساﺱ به  FITC ،pHو رودامین بری
ایزوتیدسیانات (RITC)44را طراای کردند[.]52
 -5-5کاربرد نانوذرات سیلیس مزوپور در ﺗصویربرداری رزونانس مغناطیسی
45
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)(MRI

یک روش تشخیصی باکیفیرت براال از تصراویر مقطعری انردامهرا و

ساختمانهای داخد بدن ،بدون اشعه  Xاست .تصردیر  MRIاطوعراتی در مردرد ترکیرب شریمیایی بافرت مریدهرد؛
بنابراین به تشخیص نرما  ،سرطان ،آترواسکلروز و تدده بافت در تصدیر آسیبدیده کمک میکند[.]53
ناندررات سیلیس مزوپدر ااوی ناندررات غیرر آلری ماننرد گرادولینیم ،نراندررات  Fe3O4یرا اکسرید منگنرز ،بررای
تصدیربرداری رزونانس مغناطیسی استفاده شده است .ناندررات سیلیس مزوپدر بر پایه رزونرانس مغناطیسری ،بره دلیرد
افزایش یافتن  relaxivityکه شاخصی برای نشان دادن چگدنگی ردرت سریگنا  MRIاسرت و همچنرین دارا برددن
سطح بزرگ و اساﺱتر ،از عدامد کنتراست محسدب میشدند کره دارای نرداای براالیی از مراکرز مغناطیسری فعرا
است[ .]54از همه مهمتر ،مزوپدرهای ناندررات سیلیس مزوپدر با فراهم کردن پروتدنهرا ،دسترسری آسران بره مرکرز
مغناطیسی را برای مدلکد های آب ایجاد میکنند که به طدر رابد مواقهای  T1و  T2زمان افت آرامرش را کراهش
میدهند[ .]55عووه بر این ،ناندررات سیلیس مزوپدر با سطح هیدروفیلی خدد از تجمع ناندررات غیر آلی در داخد بدن
جلدگیری میکنند[ .]58-56همچنین ،ناندررات سیلیس مزوپدر اصوح شده با لیگاند ،میتدانند به طدر مؤثر بافتهرای
غیرطبیعری برردن را برررای اهررداف تشخیصری ،هرردف ررررار دهنررد .لرین و همکررارانش  MCM-41را بررا کمررپلکس
 Gd-Si-DTTAپدشش دادهاند .دسترسی مدلکد های آب به مراکز مغناطیسی فعا به افزایش  relaxivityرزونانس
مغناطیسی نسبت داده شد .مزوپدر Gd-بهعندان یک عامد رزونانس مغناطیسی در عرو داخلی استفادهشده اسرتد برا
تدجه به اینکه  T1وزن افزایش یافته که بعد از تزریق  2,1میکرو مد /کیلدگرم وزن بدن از ناندرره مزوپدر-گادولینیم با
9

سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :دی 9316

استفاده از یک اسکنر ( )9,4 Tبهوﺿدح در آئدرت یک مدش(15 ) DBA/1Jدریقه رابدمشاهده بدده است (شکدA ، 7

و  .)Bدر وارع این دوز بسیار پایینتر از دوز استفاده شده برای عدامد ایجراد تضراد رزونرانس مغناطیسری (0,3- 0,1
میلی مد /کیلدگرم)[ ]59است .عووه بر این ،در دوز باالتر از 31میکرو مد /کیلدگرم- MSN ،گرادولینیم برر -T2وزن
ماده برای تصدیربرداری رزونانس مغناطیسی از اختوالت کبدی (شکد  C ،7و  )Dمؤثر بردده اسرت MSNs .اراوی
ناندررات  )Fe3O4 @ mSiO2( Fe3O4تدسط کیم و همکارانش برای  MRIتهیه و برهکرار بررده شرد .اثرر نراندررات
 Fe3O4 @ mSiO2به عندان یک عامد ایجاد تضاد رزونانس مغناطیسی است[.]60
نﺘیجهگیری
مزوپدرها با ساختار متخلخد منقم خدد ،دارای مزایای رابد تدجهی هستند )1 :رابد تنقیم برددن انردازه افررات و
مدرفدلدژی  MSNsکه برای بارگذاری مداد مختلﻒ مناسب میباشد )2 .به عندان سیستمهای دارورسرانی MSNs ،برا
سطح اصوحشده میتدانند مداد بارگذاری شده در خدد را به شریدهای کنترلری آزاد کننرد MSNs )3 .برا ویژگری چنرد
کاربردی خدد (مغناطیسی و فلدرسنت) ،امکان تصدیربرداری زیست پزشکی و دارورسانی را به طدر همزمران ارائره مری
دهند .به طدرکلی ،پیشرفتهای پژوهشی زیادی در سیستمهای دارورسانی بر اساﺱ  MSNانجام گرفتره اسرت .ایرن
سیستم پتانسید بسیار باالیی برای کاربردهای زیست پزشکی در آینده دارد ،البته با چالشهایی نیز روبهرو است کره در
روند گسترش برنامههای کاربردی و عملی در درمان بیماریهای انسان باید با درت مدرد و بررسی ررارگیرند .بهعندان
مثا  ،برای طراای  MSNsچندمنقدره ،تنقیم زمان وارعی رهاسازی دارو در بافت هدف بسیار اهمیت دارد .همچنرین
نیاز به دانش و تحقیقات بیشتری در مدرد سیستمهرای دارورسرانی و تصردیربرداری زیسرت پزشرکی بررای تدسرعه و
گسترش تشخیص جامعتر و درمان صحیحتر درزمینه ناند پزشکی ااساﺱ میشدد.
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شکﻞ  .6شبیهسازی از بازسازی بافت اسﺘﺨوان بر اساس نانوذرات سیلیس مزوپور شامﻞ دو روش است )A( ،نانوذرات سیلیس مزوپور با مایعات
بدن وارد واکنش میشوند ﺗا آپاﺗیت فعال برای بازسازی اسﺘﺨوان ﺗولید کنند )B( ،اصالح سطح نانوذرات سیلیس مزوپور سپس پیوسﺘن پروﺗئینهای
خاص (پپﺘیدهای اسﺘئوژنیک و عوامﻞ رشد) که سرعت بازسازی اسﺘﺨوان را افزایش میدهند.

شکﻞ (A) .7پیش کنﺘراست و ) (Bپس از کنﺘراست (دوز  2.1میکرو مول  /کیلوگرم) (C)،قبﻞ کنﺘراست و ) (Dپس از کنﺘراست ( 31میکرو مول/
کیلوگرم)[]1

پی نوشت
1

bioavailability
drug delivery
3
biodegradable
4
hydrpatite
5
mesoporous silica
6
biocompatible
7
Porous materials
8
Porosity
9
Shape
10
Cylindrical
11
Spherical
12
Slit
13
Hexagonal
14
Porosity
2
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15

Lipophilic
Hydrophilic
17
Structure directing agents (SDA)
18
Morphology
19
Mobil Crystalline Materials
20
Santa Barbara Amorphous
21
Hexagonal Mesoporous Silica
22
mesoporous silica nanoparticles
23
Mobile company
24
Beck
25
Liquid crystal templating mechanism (LCT)
26
Template
27
Micellar rod
28
Surfactant
29
Diffusion
30
- Lima
31
-Deepak
32
Pluronic P123
33
EO = Ethylene oxide, PO = Propylene oxide
34
Small molecules
35
Photosensitize
36
Bioactive
37
Cyclic adenosine monophosphate
38
Saltzeman
39
Co-incubation
40
Transfection reagent—DNA complex
41
Guo
42
Apatite -like layer
43
L-Tryptophan
44
Rhodamine B Isothiocyanate
45
Magnetic resonance imaging
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