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Abstract
The aim of this research is the preparation of a system based on mesoporous silica nanoparticles
(MSN) for delivery of Rivastigmine hydrogen tartrate and investigating of the system cytotoxicity,
with or without drugs, on the human brain neuroblastoma cells (SY5Y). Rivastigmine is a hydrophilic
and a hydrophobic drug which is used for treatment of Alzimerʾs disease. In this study MSN were
synthesized and characterized by scanning electron microscopy, transmission electron microscopy,
Fourier transform infrared spectroscopy, x-ray diffraction, N2 adsorption isotherms, and z-potential
analysis. Results showed that all MSN were spherical with the same structure. The mean size of
nanoparticles was 100±13 nm and the mean diameter of pores was 2.15 nm. The loading capacity and
efficiency of rivastigmine hydrogen tartrate were obtained 20.88, and 25%, respectively. Release of
rivastigmine from nanoparticles in the simulated gastric and body fluid during 24 h were obtained
70.5 and 79.6%, respectively, which was shown the slightly fast release of rivastigmine in simulated
gastric fluid. The cytotoxicity effect of nanoparticles with and without rivastigmine was done by MTT
assay on SY5Y cell lines. Results showed that the in vitro rivastigmine release from the nanoparticles
containing of it exhibited the more treatment property as free rivastigmine on SY5Y.
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چکیده
این تحقيق با هدف تهيه یک سامانه مبتنی بر نانوذرات مزومتخلخل سيليکا ( ،)MSNبرای حمل داروی ریواستيگمين هيدروژن
تارتارات و بررسی سميت سلولی این سامانه ،با و بدون دارو ،روی رده سلولهای مغزی نوروبالستوما  SY5Yانجام شد .داروی
ریواستيگمين هيدروژن تارتارات یک داروی آبدوست و آبگریز است که برای درمان و کنترل بيماری آلزایمر به کار میرود .در این
تحقيق نانوذرات مزومتخلخل سيليکا سنتز شده و شکل و ویژگیهای ساختاری آنها ،پيش و پساز بارگذاری با روشهای
ميکروسکوپ الکترونی روبشی ،ميکروسکوپ الکترونی عبوری ،طيفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه ،پراش پرتو ایکس ،ایزوترم جذب
نيتروژن و آناليز پتانسيل زتا مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آناليز نشان داد که نانوذرات سنتز شده کروی بوده و ساختار یکسانی
دارند .اندازه متوسط نانوذرات  333±31نانومتر و ميانگين اندازه روزنه آنها حدود  8/31نانومتر است .ميزان بارگذاری داروی
ریواستيگمين در روزنههای نانوذرات  83/22درصد وزنی با بازدهی کپسوله سازی  81درصد به دست آمد .پروفایل رهایش دارو از
این نانوذرات در سيالهای مشابه بدن و معده طی  85ساعت ،به ترتيب  83/1و 86/9درصد به دست آمد که نمایانگر رهایش نسبتاً
سریع دارو در محيط اسيدی است .بررسی سميت سلولی این نانوذرات با و بدون دارو ،با آزمون  MTTروی رده سلولهای مغزی
 SY5Yانجام شد .نانوذرات بارگذاری شده با داروی ریواستيگمين خاصيت درمانی بيشتری از داروی ریواستيگمين (به تنهایی)
روی سلولهای  SY5Yداشتند.
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 -1مقدمه

کاهش و دارو را به طور دقيق در محل اثر تحویل دهند و از

ریواستيگمين دارویی ویسکوز ،شفاف ،تا حدی محلول در

اثرهای جانبی دارو روی نقاط دیگر بدن جلوگيری کنند [.]9

آب (ضریب توزیع  ،)5/88با وزن مولکولی  813/15دالتون و

استفادهاز مواد مزومتخلخل سيليکایی به عنوان سامانه جدیدی

 pka=2/26و فرمول شيميایی  C14H22N2Oاست که ساختار

برای حمل دارو ،نخستين بار در سال  8333توسط والت

شيميایی آن مطابق شکل ( )3است [.]3

ریگی و همکاران پيشنهاد شد .آنها از ایبوپروفن به عنوان یک
داروی الگو استفاده کرده و این دارو را در شرایط
آزمایشگاهی ساکن (بدون همزدن محلول) بارگذاری نمودند
[ .]8همچنين جين و همکارانش موفق شدند ذرات سيليکا را

شکل ( -)1ساختار شيميایی ریواستيگمين هيدروژن تارتارات

با ابعاد  333تا  313نانومتر سنتز کرده و پس از عاملدار کردن
آن ،داروی کورکومين را تا  11درصد در آن بارگذاری نمایند

در بدن انسان دو آنزیم کوليناستراز با نامهای استيل

[ .]2در بررسی انجام شده توسط ژانگ و همکارانش ،اثر

کوليناستراز ( )AChEو بوتيریل کوليناستراز ( )BuChEوجود

عوامل شيميایی سطحی مختلف و اندازه حفرهها بر بارگذاری

دارد که مهار آنها با مهارکنندههای آنزیم استيلکولين،

و رهایش داروی آبگریز تلميستاران مطالعه شد [ .]6نتایج

مؤثّرترین راه برای درمان بيماری 8آلزایمر به شمار میرود .امّا

کار آنها نشان داد که حجم کلی حفرهها و قطر آنها عوامل

از آنجا که  AChEبيشتر در مغز و  BuChEبيشتر در خون

اصلی و کنترل کننده ظرفيت بارگذاری دارو است .همچنين

و پالسما وجود دارد ،سازوکار اصلی مبارزه با آلزایمر ،مهار

موفق شدند داروی مدل خود را تا  93درصد روی نانوذرات

 AChEاست .ریواستيگمين نيمه عمر پایين و مدت زمان

بارگذاری کنند .مطالعات زیاد انجام شده روی نانوذرات

عملکرد باالیی دارد و به لحاظ دارویی ،مهارکننده هر دو آنزیم

مزومتخلخل سيليکا نشان داد که در مقایسه با حاملهای

استيل کوليناستراز و بوتيریل کوليناستراز است.

دارویی با پایه پليمری MSN ،نسبت به حرارت ،تنش

این دارو در اولين گام دارو درمانیِ برای سطوحِ خفيف تا

مکانيکی pH ،و هيدروليز بسيار مقاوم است .همچنين اندازه

متوسطِ بيماری آلزایمر تجویز میشود .امّا عوارض جانبی

ذرات نانوذرات مزومتخلخل سيليکا از  13تا  133نانومتر تنظيم

دارو ،نظير اختالالت دستگاه گوارش ،سميت کبدی ،ضعف و

شده که میتواند منجر به تسهيل آندوسيتوز در سلولهای

غيره ،با افزایش مقدار مصرفی آن افزایش مییابد .از این

حيوانی و گياهی ،بدون سميت قابل توجه شود [.]33 ، 6

روی ،روشهای درمانی که بتواند پذیرش بيمار و اثربخشی
دارو را افزایش دهد ،مورد توجه محققان قرار دارد.

در این پژوهش ،نانوذرات مزومتخلخل سيليکا به روش
حذف الگو سنتز شدند .ساختار و مورفولوژی نانوذرات

در این ميان ،استفادهاز سامانه مناسب حمل دارو به عنوان

ساخته شده به وسيله روشهای ميکروسکوپ الکترونی

راهی برای کاهش عوارض جانبی ناشیاز مهارکنندههای

روبشی ،ميکروسکوپ الکترونی عبوری ،طيفسنجی فروسرخ

استيل کوليناستراز ،به ویژه اختالالت گوارشی که برای بيمار

تبدیل فوریه ،پراش اشعه ایکس ،ایزوترم جذب نيتروژن و

هم قابل پذیرش است ،انتخاب شایستهای است .همچنين

آناليز پتانسيل زتا مورد بررسی قرار گرفت .سپس ،نانوذرات

کاربرد این سامانهها در درمان بيماریهای زوال عقل منجر به

مزومتخلخل سيليکا در محلولی با غلظتهای مختلف از

افزایش پایبندی بيمار به رژیم داروییِ تجویز شده و کاهش

داروی ریواستيگمين محلول در آب دیونيزه ،با روش اختالط

خطر مصرف مقادیر باالی دارو میشود [.]8-5

ساده بارگذاری شدند .همچنين ميزان بارگذاری این دارو در

نانوذرات مزومتخلخل سيليکا ،حاملهای جدیدی در

روزنههای نانوذرات و مقدار بازدهی کپسوله کردن دارو

سامانههای نوین دارو رسانی هستند و به عنوان حامل چندین

محاسبه شد تا غلظت بهينه دارو در آب به منظور بارگذاری

دارو برای درمان انواع سرطان به کار رفتهاند تا سميت دارو را

داروی ریواستيگمين در نانوذرات به دست آید .نانوذرات
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حاوی داروی ریواستيگمين نيز به لحاظ ساختار و مورفولوژی

(آمریکا) به منظور تعيين ساختار شيميایی نانوذرات ،بتا و

مورد آناليز قرار گرفتند تا ثابت شود که در اثر بارگذاری دارو،

بدون دارو ،انجام شد .برای بررسی وضعيت مکانی سطو

ساختار نانوذرات منهدم نشده باشد .رهایش این دارو از

متتدل  XL300ستتاخت

نانوذرات مزومتخلخل سيليکا در محيط اسيدی معده و سيال
مشابه بدن و نيز در مسير خوراکی با pHهای مختلف بررسی
شد.

و شتتکل شناستتی ذرات از

SEM

شرکت فيليپس (هلند) استفاده شتد .دستتگاه  TEMمتدل
 ،CM120ساخت شرکت فيليپس (آمریکا) ،برای مشتاهده
روزنهها و بررسی دادههای ستاختاری روزنتههتا بته کتار
گرفتتته شتتد .دستتتگاه استتپکتروفتومتر متتدل پتترکين المتتر

 -2مواد و روشها

ساخت کشور آمریکا ،به منظور بررسی ميزان بارگذاری و

 -1-2مواد
ستتيل تتری ميتتل آمونيتوم برومایتد ( ،)CTAB( )%66تتترا
اتوکستتی ارتوستتيليکات ( ،)TEOSکلریتتد پتاستتيم ،کربنتتات
هيدروژن سدیم ،کلرید سدیم ،کلرید منيزیم شش آبه ،فستفات
هيدروژن پتاسيم سه آبه ،سولفات هيتدروژن ،کلریتد کلستيم،
تریس هيدروکسی متيل آمينو متان ،هيدروکلراید و کلریدریک

رهتتایش دارو از روزنتته نتتانوذرات در محتيطهتتای شتبيه
سازی شده استفاده شد.
 -2-2روشها
 -1-2-2ساخت نانوذرات مزو متخلخل سیلیکا ()MSN

اسيد از شرکت مرک (آلمتان) خریتداری شتد .ریواستتيگمين

تهيه نانوذرات مزومتخلخل سيليکا طی مراحل زیر انجتام

هيدروژن تارتارات از شرکت داروسازی آرتا (ایران) تهيه شد.

شد :ابتدا  523ميلی ليتر آب دو بار تقطيتر و یتون زدایتی

معرف  MTTاز شترکت ستيگما/آلدریچ (آمریکتا) و محلتول

شده درون ظرف واکنش ریخته شد ،سپس  3گترم فعتال

تریپسين و  DMEMاز شرکت گيبکو /بی آر ال (آمریکا) تهيته

کننتتده ستتطو (ستتتيل تتتری متيتتل آمونيتتوم برومایتتد) بتته

شد .سيالهای مشابه معده ،روده کوچک ،روده بزرگ و ستيال

محتویتات ظتترف واکنتتش اضتافتته و دور هتتمزن در

مشابه بدن طبق روش کار شرح داده شتده توستط رشتيدی و

 123 rpmتنظيم شد .دمای حمام آب گترم بته گونتهای

همکارانش تهيه شد [ .]33تمام متواد شتيميایی بته کتار رفتته
برای تهيه سياالت شبيهسازی شده بتا درجته خلتوا بتاال از
شتترکت متترک (آلمتتان) خریتتداری شتتدند .ستتلول  SY5Yاز
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زیست فناوری (ایران) تهيته
شد.

تنظيم شد تا دمای محتویات ظرف واکنش بته  23درجته
سلسيوس رسيده و در این دما ثابت باقی بماند (بتا قترار
دادن حسگر دما درون ظرف واکنش ،دمتا در هتر لحظته
کنتتترل شتتد) .مقتتدار  1/1ميلتتی ليتتتر ستتود  8متتوالر بتته
محتویات درون ظرف واکنش اضافه شتد .پتساز تثبيتت

 -2-2تجهیزات

دمتتای درون ظتترف واکتتنش در  23درجتته سلستتيوس1 ،

ستتطو ویتتژه نتتانوذرات بتته روش ،BETحجتتم و انتتدازه

ميلیليتر تترا ارتو اتيل سيليکات به عنوان منبع ستيليکایی

) ،)Barrett-Joyner-Halendaبتتا

به صورت قطره قطره ،با سرعت  3ميلیليتر بر دقيقته بته

دستتتگاه متتایکرومریتيکس  ASAP2010ستتاخت کشتتور

محتویات درون ظرف افتزوده شتد .واکتنش بته متدت 8

آمریکا تعيين شتد .بترای تعيتين ویژگتیهتای ستاختاری

ساعت ادامه یافت .نانوذرات شسته شد و در آون خأل بته

نتتانوذرات مزومتخلختتل ستتيليکا از دستتتگاه  XRDمتتدل

مدت یک شبانه روز در دمای 93درجه سلسيوس خشک

فيليپس مجهز به المپ مسی (فرانسه) استفاده شد .آزمون

شد .سپس فعال کننده سطحی از نانوذرات تهيه شتده بته

 FTIRبا دستگاه مدل فرانتير ساخت شرکت پترکين /المتر

روش کلسينه کردن زدوده شد .بتدین ترتيتب کته دمتای

روزنتتههتتا بتته روش

BJH
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کوره از  81تا 153درجه سلستيوس بتا سترعت  3درجته
سلسيوس بر دقيقه افزایش یافت .ستپس در ایتن دمتا بته
مدت  9ساعت نگه داشته شد.
 -2-2-2تعیین مقدار بهینه بارگذاري داروي ریواستیگمین

نانوذرات مزومتخلخل ستيليکای تهيته شتده در محلتولی
حاوی غلظت معينی از ریواستيگمين هيدروژن تارتتارات
در آب دیتتونيزه ،بارگتتذاری شتتد .بتتدین منظتتور ،ابتتتدا
غلظتهای مختلفی از ریواستيگمين هيتدروژن تارتتارات
( 33،83،13،53،13،93ميلیگرم بر ميلیليتر) در آب تهيته
شد .سپس به هر بالن تهگترد  33ميلتیگترم از نتانوذرات
اضافه شد .یک مگنت درون هر بالن انداخته و هریتک از
غلظتهای تهيه شده از ریواستيگمين ،به ظرف معتين آن
اضافه شد .دهانه هر بالن بسته شتده و دور هتر بتالن بتا
ورقتته آلومينيتتوم پوشتتانده شتتد و روی هتتمزن بتتا دور
 313 rpmبه مدت  85الی  52ساعت هم زده شد .پتس-
از گتتتذشت  85و  52ستتتاعت ،نمتونتتتههتتا بتتتا دور
 33333rpmبه مدت  1دقيقه سانتریفيوژ شدند .الیه رویی
هر بالن با توجه به غلظت افتزوده شتده بته هتر بتالن در
ظرفی جدا شد و برای آناليز ميزان بارگتذاری در یخچتال
نگه داری شد .نانوذرات بارگذاری شتده در آون ختأل بتا
دمای  81درجه سلسيوس بته متدت  85ستاعت خشتک
شدند .بدین ترتيب که پساز پایان یافتن زمان بارگتذاری،
تمامی فاز رویی صاف و در یک ظرف جمتعآوری شتد.
یک ميلی ليتر از مایع صاف شده را تا حجم 13ميلتیليتتر
رقيق و با دستتگاه استپکتروفتومتر ،ميتزان جتذب داروی
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(-3الف)
درصد بارگذاری دارو
× 111

وزن داروی موجود در محلول بارگذاری شده  −وزن داروی موجود در محلول صاف شده
وزن نانو ذرات مزو متخلخل  +دارو

=

(-3ب)
× 111

وزن داروی بارگذاری شده در نانو ذرات مزو متخلخل
وزن اوليه دارو در محلول تهيه شده برای بارگذاری

= درصد بازدهی بارگذاری دارو

 -3-2-2بارگذذذاري نذذانوذرات مزومتخلخذذل سذذیلیکا در
غلظت بهینه از داروي ریواستیگمین

بدین منظور ابتدا غلظت  13ميلیگرم بر ميلیليتر (غلظت
بهينه) داروی ریواستيگمين در آب تهيه شد .ستپس درون
یک بالن ته گرد  333ميلیگرم از نانوذره وزن شتد .یتک
مگنت درون بالن انداخته شد و  33ميلتیليتتر از محلتول
ریواستيگمين درآّب تهيه شتده و بته ظترف اضتافه شتد.
دهانه بالن بسته شده ،دور بالن با ورقه آلومينيوم پوشتانده
و آن را روی همزن قرار داده تا با دور  313rpmبه مدت
 85ساعت همزده شود .پس از گذشت  85ساعت ،نمونه
توسط سانتریفيوژ با دور  33333 rpmبه متدت  1دقيقته
صتتاف شتتد .نمونتته در آون ختتأل در دمتتای  81درجتته
سلسيوس خشک شد .نمونه پودری نانوذرات با و بتدون
دارو ،با استفاده از دستگاه وزنسنجیگرمایی مورد تحليل
قرار گرفت تا ميزان کتاهش وزن نتانوذرات مزومتخلختل
سيليکا به عالوه دارو در گرمای مورد نظر به دست آمتده
و به ایتن وستيله مقتدار ریواستتيگمين بارگتذاری شتده
تخمين زده شود .ایتن نتانوذرات بترای انجتام آناليزهتای
بعدی مورد استفاده قرار گرفت.

ریواستيگمين موجود در فتاز رویتی در طتول متوج 891

 -4-2-2تعیین سینتیک رهایش ریواستیگمین از نذانوذرات

نتتانومتر بتته دستتت آمتتد .بتتا منحن تی کاليبراستتيون داروی

بارگذاري شده در سیالهاي شبیهسازي شده

ریواستيگمين در آب یونزدایی شده ،درصد بارگتذاری و

پتتيشاز بررستتی ستتينتيک رهتتایش داروی ریواستتتيگمين

درصتتتد بتتتازدهی بارگتتتذاری داروی ریواستتتتيگمين در

هيدروژن تارتارات در سيالهای شبيهسازی شده ،منحنتی

نانوذرات سيليکا ،به ترتيب ،از رابطتهی (-3التف) و (-3

کاليبراسيون این دارو در هریک از سيالهای شتبيهستازی

ب) محاسبه شدند.

شده به دست آمد.
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به منظور بررسی سينتيک رهتایش ریواستتيگمين از

با توجه به آن که پس از  1ساعت ،متاده غتذایی بته

نانوذرات ،در هریک از سيالهای شبيهسازی شتده مشتابه

متتدت زمتتان  83التتی 13ستتاعت در روده بتتزرگ قتترار

معده ( SGFبا  )3/8 pHو بدن ( SBFبا  ،)8/5 pHابتتدا 33

میگيرد ،نمونهبرداری هر  8الی  1ساعت یکبار درمحيط

ميلیگرم از نانوذرات بتدون دارو ،بته دقتت وزن شتده و

مشابه روده بزرگ ( SCFبتا  )8/5 pHانجتام شتد .جتذب

درون یک ویال  8ميلیليتری در دار ریخته شتد (شتاهد)،

نمونه با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  839نانومتر

در ویال دیگری  33ميلیگرم از نانوذرات بارگذاری شتده

و با در نظر گرفتن شاهد خوانده شد.

با دارو ریخته شد (نمونه) .سپس 8 ،ميلتیليتتر از محتيط

در تمتام مراحتتل ،پتتساز هتتر بتتار نمونتتهبتترداری از

رهایش به هریک از ویالها اضافه شد .نمونه و شتاهد در

ویالهای حاوی نانوذرات ،به سرعت  8ميلیليتر از محيط

حمام آب شيکردار رفت و برگشتی بتا دور  63التی 333

تازه به هر یک از آنها اضافه شد و ویالها دوبتاره درون

 rpmدر دمتتای  18درجتته سلستتيوس قتترار داده شتتد.

حمام بن ماری قرار داده شدند .این آزمون برای هریک از

نمونهبرداری در فواصل زمتانی معتين ،بتا روش رهتایش

انواع نانوذرات بارگذاری شده بتا دارو هتمراه بتا شتاهد،

تجمعی انجام شد .بدین ترتيب که ویالها از حمام خارج

حداقل  1بار تکرار شد.

شده ،درون سانتریفيوژی با دور  rpm 38333به متدت 1
دقيقه قرار داده شد .سپس ،الیهرویی ویالها با دقت زیتاد
خارج شده و جذب نمونه بتا دستتگاه استپکتروفتومتر در
طول موج  839نانومتر در ستيال مشتابه بتدن و در طتول
موج  831نانومتر در سيال مشابه معده بتا درنظتر گترفتن
شاهد با  1بار تکرار خوانده شد.
بتترای بررستتی ستتينتيک رهتتایش دارو در مستتير
خوراکی ،از آنجا که حداکثر زمان ماندگاری متاده غتذایی
در معتتده  8ستتاعت استتت ،لتتذا در شتتروع آزمتتایش 8
ميلیليتر از محيط مشابه معده به هریک از ویالها اضتافه
شد .در فواصل زمانی  3/1و  3/1نمونهبرداری انجتام شتد
و جذب نمونهها با در نظر گرفتن شتاهد در طتول متوج
 831نانومتر خوانده شد .پتساز گذشتت متدت زمتان 8
ساعت ،محيط سيال مشابه روده کوچک ( SIFبتا )2/9 pH
به ویالها اضافه شد .نمونتهبترداری طتی متدت زمتان 1
ستتاعت (متتدت زمتتان مانتتدگاری متتاده غتتذایی در روده
کوچک) در فواصل زمانی  3/1الی  3ستاعت انجتام شتد.
پساز سانتریفيوژ و جداسازی الیهرویی ،جذب نمونته بتا
در نظتتر گتترفتن شتتاهد آن در طتتول متتوج  839نتتانومتر
خوانده شد.

 -5-2-2آزمون سمیت روي سلولهاي  SY5Yتیمذار شذده
با نانوذرات و داروي ریواستیگمین

برای سنجيدن اثر سميت نتانوذرات مزومتخلختل ستيليکا
(با و بدون دارو) روی سلولهای  ،SY5Yابتدا سلولهای
تومور مغزی نوروبالستوما  SY5Yدر فالسک  T75کشتت
داده شدند تا تعداد سلولها به حد نصاب برستد .ستپس،
محيط رویی سلولهتا ختارج شتده و ستلولهتا بتا بتافر
فسفات حاوی

EDTA

دو بار شستوشتو داده شتدند1 .

ميکروليتر تریپسين اضافه شد و فالسک درون گترمخانته
قرار داده شد تا ستلولهتا از کتف فالستک جتدا شتوند.
مقدار  1ميکروليتر محيط کشت حاوی سرم اضافه شد تتا
اثر تریپسين خنثا شود .محتوای درون فالسک در فتالکون
ریخته و سانتریفيوژ شد .پتساز ستانتریفيوژ ،الیته رویتی
دور ریخته شد و دوباره به سلولها محيط کشتت حتاوی
سرم اضافه شد .پساز چند بار پیپتاژ ،تعليتق یکنواختت
سلولی تشکيل میشود .اطراف پليت بتا ورقته آلومينيتوم
پوشانده شد و پليت برای سنجش سميت ستلولی دوبتاره
درون گرمخانه قرار داده شتد .پتساز گذشتت  1ستاعت
پليت از گرمخانه خارج شد و الیه رویی هر چاهتک دور
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391

ریخته شد ،به طوری کته بلورهتای فورمتازان در تته هتر

 -3نتایج و بحث

چاهک باقی بماند .سپس ،به هر چاهتک  833ميکروليتتر

 -1-3ریخت شناسی نانوذرات تهیه شده

حالل دیميتلسولفوکساید اضافه شتد ،تتا بلورهتا در آن

شکل ( )8تصاویر  SEMو  TEMنانوذرات مزومتخلخل

حل شوند 33 .ميکروليتر از نمونه برداشته شد و روی الم

سيليکا را نشان میدهد .تصاویر نمایانگر ساختاری کروی،

شمارش ریخته و زیر ميکروسکوپ تعداد سلولها در 39

سطو صاف و یکنواخت نانوذرات مزومتخلخل سيليکای

خانه مربعی شکل الم شمارش شد .سپس ،تعداد سلولها

سنتز شده است .تصویر به دست آمده از ميکروسکوپ

تخمين زده شد .سلولهتا در سته پليتت  69چتاهکی بته

الکترونی عبوری نشان میدهد که اندازه نانوذرات به دست

تعداد  3×335سلول در هر چاهک کشت داده شد .حجتم

آمده در محدوده  53تا  333نانومتر با متوسط اندازه ذرات

تعليق سلولی در هر چاهک معادل  333ميکروليتر بود.

 333 ±31نانومتر است.

پليتها در گرمخانه قرار داده شد .پساز گذشتت 85
ستتاعت ،غلظتتتهتتای مختلتتف ،813 ،333 ،13 ،81 ،3
 3333 ،133ميکروگرم از نانوذرات بدون دارو ( )MSNو
حاوی دارو ( )MSN-RTدر محيط کشت بدون سرم تهيته
شتتد .پتتساز  83دقيقتته فراصتتوت دهتتی حتتدود 333
ميکروليتر از هریتک از غلظتتهتای تهيته شتده بته سته
چاهک (سه تکرار) در هر پليت اضافه شد .به سه چاهک

شکل ( -)2تصاویر (الف)  TEMو (ب)  SEMاز نانوذرات
مزومتخلخل سيليکای سنتز شده

تنها محيط کشت بدون سرم به عنوان کنترل اضتافه شتد.
دوباره پليتها درون گترمخانته قترار داده شتدند .پتساز
گذشت  85ساعت یک پليتت از گترمخانته ختارج شتد.
ستپس ،بتته هتتر چاهتک  83ميکروليتتتر معتترف

 -2-3ساختار نانوذرات تهیه شده
الگوی

پراش

اشعه

ایکس

نانوذرات

مزومتخلخل

در

سيليکا ) (MSNدر زوایای پایين صفر تا ده انجام شد .نتایج

تاریکی اضافه شد .پتساز حتل شتدن بلورهتا در حتالل

در شکل ( )1نشان داده شدهاست .در الگوی پراش اشعه

مزبور ،پليت را در دستگاه االیزا قرار داده و ميزان جتذب

ایکس مربوط به تمامی ساختارهای شش وجهی مزومتخلخل

در هر چاهک در  161-933نانومتر خوانتده شتد .پليتت

سيليکا ،چهار اوج مربوط به یک پراش قوی ( )333و سه

MTT

دوم در زمان  52ساعت و پليت سوم در زمان  88ستاعت
از گرمخانه ختارج شتد و تمتامی مراحتل قبتل بترای آن
تکرار شد .بتدین ترتيتب آزمتون ستميت در غلظتهتای
مختلف نانوذرات و در زمانهای مختلف با سه بار تکترار
انجام شد .ميزان درصد توانایی زنتده مانتدن ستلولهتا از
رابطهی ( )8محاسبه شد [.]81

پراش ضعيفتر ( )833( ،)333و ( )833دیده شد که خود
بيانگر آن است که ستاختتار به دست آمتده متتعتلق به
ختانتواده  MCM-41نوع نانوذرات مزومتخلخل سيليکا است
[.]38
شدت پراش قوی ( )333در هنگام بارگذاری کاهش یافته
و حتّا پراشهای ضعيف ( )833( ،)333و ( )833در نگاره
نانوذرات بارگذاری شده با ریواستيگمين  MSN-RTبسيار
ضعيف و حتّا قابل مشاهده نيست.

()8

]

جذب در چاهک حاوی سلولهای تيمار شده با نانوذرات سيليکایی
جذب در چاهک حاوی سلول به تنهایی (شاهد)
درصد توانایی زنده ماندن سلول =

[

نتایج این تحليل نيز تایيدکننده حفظ ساختار شش وجهی
نانوذرات پساز بارگذاری با ریواستيگمين بوده و در حقيقت
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با بتارگذاری ریتواستيگميتن و پرشتدن روزنتهها از

نمتودارهای ایزوترم جذب نيتروژن نانوذرات  MSNو

ریواستيگمين ،ضخامت دیواره روزنهها و مقدار زاویه ()2Ɵ

 MSN-RTدر شکل ( )5نشان داده شدهاست .نتایج نشان می-

نسبت به نانوذرات بارگذاری نشده افزایش یافتهاست.

دهد که در اثر بارگذاری داروی ریواستيگمين ميزان جذب و
واجذب کاهش یافته که این امر میتواند بر اثر پرشدن

25000

MSN
MSN-RT

روزنهها به وسيلهی نفوذ دارو رخ داده باشد.

20000
700

MSN
MSN-RT

10000

500

5000

400

0
10

6

8

2

4

300

0

زاویه 2

200

شکل ( -)3نگارههای  XRDنانوذرات مزومتخلخل سيليکای بدون

100

دارو ) (MSNو حاوی دارو )(MSN-RT

0
1

 -3-3تعیین مقدار اندازه ،حجم ،توزیع و مساحت
روزنه نانوذرات تهیه شده
ذرات  MSNو  MSN-RTبا روش ایزوترم جذب و دفع
نيتروژن  BETبررسی شدند .بدین وسيله اندازه روزنهها،
حجم و مساحت روزنه ،و مساحت سطو ویژه نانوذرات به
دست آمد.
نتایج حاکیاز آن است که بر اثر بارگذاری ریواستيگمين
درون روزنههای نانوذرات مزومتخلخل سيليکا ،مقادیر قطر
روزنههای نانوذرات مزومتخلخل سيليکا از  8/31به  8نانومتر،
و مساحت سطو ویژه با روش  ،BETاز  3389/93به 812/15
مترمربع بر گرم و حجم روزنه های محاسبه شده با روش
 ،BJHاز  3/2183به  3/1213سانتیمتر مکعب بر گرم کاهش
یافتهاست (جدول.)3

نانوذرات بدون دارو ) (MSNو حاوی دارو )(MSN-RT
BJH
حجم روزنه

) (m g

) (cm g

)(nm

MSN

3389/93

3/218

8/31

MSNRT

812/15

نمونه

_1

2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

p/po

شکل ( -)4نمودار ایزوترم جذب و واجذب نيتروژن نانوذرات
بدون دارو ) (MSNو حاوی دارو )(MSN-RT

 -4-3جزییات ساختار نانوذرات تهیه شده
شکل ( )1نگارههای طيفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه داروی
ریواستيگمين و نانوذرات  MSNو  MSN-RTرا نشان میدهد.
از بارزترین شاخصههای داروی ریواستيگمين هيدوژن
تارتارات به گروههای استری و آمين نوع سوم در ساختار
دارو و گروههای کربوکسيل و هيدورکسی در ساختار
هيدروژن تارتارات میتوان اشاره کرد.
شکل (-1الف) طيفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه داروی
ریتواستيتگميتن را نشتان میدهتد .طتول متوجهتای ،1511

جدول ( -)1نتایج تحليل ایزوترم جذب و واجذب نيتروژن روی

SBET
مساحت سطو ویژه

Va/cm^3(STP)g-1

شدت

15000

600

_1

3

3/121

قطر روزنه

8

BJH
مساحت روزنه
_1

) (m2 g

3382/63
231/61

 1583و  cm-1 1118به ترتيب ،مربوط به جذب چند براب ِر
طول موجِ  ،C=Oجذب کششی  N-Hتشکيل شده بين دارو و
هيدروژن تارتارات و جذب  O-Hمربوط به هيدروژن
تارتارات و جذب کششی پيوند  C=Cدر حلقه آروماتيکی
دارو استت .اوج ثبتت شتده در متحتدودهی طتول
متوجهتای  8619 ،1313 ،8628و  cm-1 8811مربوط به
جذب کششی پيوند  C-Hاست .اوج ثبت شده در محدودهی
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طول موج  3885 cm-1مربوط به جذب کششی پيوند C=O

که پيوند  cm-1 3986که به ارتعاشات پيوند  Si-OHنسبت

در گروه استری دارو و گروه کربوکسيل هيدروژن تارتارات

داده شده با بارگذاری دارو ،کمی شيفت و کاهش یافتهاست.

است .اوج ثبت شده در محدودهی طول موج 3531 cm-1

همچنين اوج مربتوط به  cm-1 3561/61که در طيف نانوذرات

مربوط به جذب کششی پيوند  C=Cدر حلقه آروماتيکی دارو

مزومتخلخل سيليکای با دارو مشاهده میشود ،نمایتانگر

است.

حضور پيوند  N-Hدارو و اتصال گروه عامل آمينی به
گروههای سيالنول روی سطو نانوذرات است

 -5-3مقدار بهینه بارگذاري دارو در نانوذرات
نانوذرات مزومتخلخل سيليکا با مقدار ثابتی در مجاورت
غلظتهای مختلف تهيه شده از انحالل داروی ریواستيگمين
در آب قرار داده شدند و در دو زمان  85و  52ساعت ميزان
بارگذاری دارو در نانوذرات مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصلاز این بررسی در جدول ( )8آورده شدهاست .نتایج
حاکیاز آن است که حداکثر بارگذاری دارو در نانوذارت طی
 85ساعت و در غلظت  13ميلیگرم بر ميلیليتر از
ریواستيگمين در آب حاصل شدهاست.
جدول ( -)2درصد بارگذاری و بازدهی کپسوله سازی دارو در
نانوذرات مزومتخلخل سيليکا ،در غلظتهای مختلف و زمانهای
 85و  52ساعت

شکل ( -)5نگارههای طيفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه؛ الف)
داروی ریواستيگمين؛ ب) نانوذرات مزومتخلخل سيليکا بدون دارو
) (MSNو حاوی دارو )(MSN-RT

بازدهی بارگذاري دارو

بارگذاري دارو

غلظت دارو

()%

()%

()mg/ml

44

24

44

24

زمان (ساعت)

9/83

9/25

1/93

1/83

33

35/18

35/53

38/33

38/33

83

پيوندهای جذبی که در محدوده  1333تا  cm-1 1813وجود

83/52

83/33

38/63

38/83

13

85/33

85/33

83/33

83/33

53

دارند ،نمایانگر بسامد ارتعاش کششی گروههای سيالنولی

85/23

81/33

83/83

83/22

13

هستند که در اثر بارگذاری داروی ریواستيگمين شدت آنها

81/33

85/23

83/29

83/83

93

شکل (-1ب) طيف مربوط به نانوذرات مزومتخلخل
سيليکای بدون دارو و بارگذاری شده با دارو را نشان میدهد.

کاهش یافتهاست .همچنين پيوندهای  518/12و 231/32

cm-1

به ترتيب به پيوند  Si-OHو کشش متقارن  Si-OHنسبت داده

شکل ( )9نمودار وزنسنجیگرمایی نانوذره بارگذاری

شدهاست که شدت این اوجها در نانوذرات مزومتخلخل

شده در محلول  13ميلیگرم بر ليتر از محلول داروی

سيليکای بارگذاری شده با داروی ریواستيگمين افزایش یافته

ریواستيگمين را در مقایسه با نانوذره بدون دارو نشان میدهد.

و تا حدودی شيفت پيدا کردهاست .این اوجها در اثر ایجاد

با توجه به دمای تخریب داروی ریواستيگمين هيدروژن

پيوندهای هيدروژنی بين گروه عاملی هيدروکسی و آمينی

تارتارات که در دمای  383درجه سلسيوس رخ میدهد،

دارو ،با گروه عامل  O-Hنانوذرات افزایش یافتهاند .درحالی

میتوان دریافت که ميزان بارگذاری این دارو حدود %83/22
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(وزنی/وزنی) است که با مقدار به دست آمده در دستگاه

 -83است .درحالی که نانوذرات مزومتخلخل سيليکا در همان

اسپکتروفتومتر مطابقت دارد.

pHها به ترتيب دارای بار  +1و -33هستند .بنابراین ،در محيط
اسيدی بار مثبت دارو بيش از بار مثبت در سطو نانوذرات

100

مزومتخلخل سيليکا است و بار منفی داروی ریواستيگمين در

90
70
60
50
40
30

MSN
MSN-RT

20
10

درصد کاهش وزن

80

محيط قليایی به نحو قابل توجهی بيشتر از بار منفی نانوذرات
مزومتخلخل سيليکا است.

0
80

60

40

20

0

دما (درجه سلسيوس)
شکل ( -) 6نمودار وزن سنجی گرمایی نانوذره بدون دارو )(MSN
و حاوی دارو )(MSN-RT

 -6-3سینتیک رهایش ریواستیگمین از نانوذرات
مزومتخلخل سیلیکا در سیالهاي شبیهسازي شده
رهایش دارو از نانوذرات مزو متخلخل سيليکا در سيالهای
مشابه معده ( )3/8 PHو مشابه بدن (( )8/5 PHشکل-8الف)
و در مسير خوراکی (pHهای ( )8/5 ،9/2 ،3/8شکل-8ب)
بررسی شد .همان طور که در شکل ( )8دیده میشود ،رهایش
ناگهانی داروی ریواستيگمين طی نيم ساعت اوليه از نمونه
 ،MSN-RTبه ترتيب ،در سيال مشابه معده ،بدن و مسير
خوراکی  89/2 ،13/1و  11درصد است و پساز گذشتت 85
ساعت ميزان رهایش داروی ریواستيگمين از  ،MSN-RTبه
ترتيب به  83/1 ،86/9و  81درصد رسيدهاست .ميزان رهایش
ریواستيگمين از  ،MSN-RTپساز گذشت  8ساعت در سيال

شکل(  -)7نمودارهای رهایش تجمعی ریواستيگمين هيدروژن
تارتارات از نانوذرات مزومتخلخل سيليکا؛ الف) سيالهای مشابه
معده ) (SGFو مشابه بدن )(SBF؛ ب) مسير خوراکی

مشابه معده به  53/1و پساز گذشت  1ساعت در سيال مشابه
روده کوچک به  91و پساز گذشت  85ساعت در سيال

ریواستيگمين هيدروژن تارتارات محلول در آب ،اتانول و

مشابه روده بزرگ به  81درصد رسيدهاست (شکل-8ب).

متانل بوده و ميزان  pKaآن حدود  2/21است .بنابراین ،طبيعی

رهایش ریواستيگمين از این سامانه طی  9روز به حدود 63/2

است که در محيط اسيدی و قليایی نيروی دافعه

درصد در سيال مشابه معده (شکل-8الف) و  23/1درصد در

الکترواستاتيکی بين دارو و نانوذرات ایجاد شده که باعث

سيال مشابه بدن (شکل-8ب) رسيدهاست.

رهایش دارو در هر دو محيط میشود .امّا نتایج نمایانگر

بررسی پروفایل رهایش دارو از این نانوذرات نشان داد

رهایش سریعتر دارو در محيط اسيدی است .به دليل اینکه در

که سرعت رهایش در سيال مشابه معده اندکی سریعتر از

شرایط اسيدی مقادیر زیادی پروتون در محيط وجود دارد که

سيال مشابه بدن است .با توجه به نتایج زتا پتانسيل ،داروی

موجب پروتونه شدن گروههای عامل دارو (کربونيل ،آمين ،و

ریواستيگمين در pHهای  3/8و  8/5به ترتيب دارای بار  +9و

هيدروکسی) و گروه هيدورکسيل نانوذرات شده و تمایل به
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برهمکنشهای جذبی دربين نانوذرات و دارو کمتر صورت
میگيرد .بنابراین ،انتظار میرود رهایش در محيط اسيدی
سریعتر باشد .دليل دیگر ،رهایش سریع دارو در شرایط
اسيدی این است که احتمال دارد در شرایط سوپراسيدی به
جای اینکه دارو وارد برهمکنشهای (جذبی) با نانوذرات
شود ،با خود دارو وارد برهمکنش شود و به دليل پيوند
هيدروژنی بين دو مولکول دارو ،باعث بزرگتر شدن مولکول
شده و رهایش سریع دارو را موجب شود .در شرایط خنثا
احتمال برهمکنشهای الکترواستاتيک نظير پيوندهای
هيدروژنی بين گروه هيدروکسيل نانوذرات و گروههای عامل
دارو (گروه کربونيل ،آمين ،و هيدروکسيل) وجود دارد که
منجر به رهایش کندتر دارو در محيط خنثا نسبت به محيط
اسيدی خواهد شد.
 -7-3آزمون سمیت روي سلولهاي

SY5Y

تیمار شده

با نانوذرات بارگذاري شده
سميت داروی خالص (ریواستيگمين هيدروژن تارتارات) و
سامانه انتخابی (نانوذرات مزومتخلخل سيليکا با و بدون دارو)
به وسيله انجام آزمون  MTTروی سلولهای  SY5Yمورد
بررسی قرار گرفت.
سلولهای  SY5Yدر مجاورت غلظتهای مختلفی از
نانوذرات مزومتخلخل سيليکا و

بارگذاری شده آنها با

داروی ریواستيگمين ( 3تا  3333ميکروگرم بر ميلیليتر) و
همچنين داروی ریواستيگمين به تنهایی (از غلظت  33تا 13
ميکروگرم بر ميلیليتر) در زمانهای مختلف  52 ،85و 88
ساعت قرار گرفتند .با استفاده از شکل (-2الف) ،مقدار

IC50

داروی ریواستيگمين هيدورژن تارتارات روی سلولهای
 SY5Yمحاسبه و به ترتيب در حدود  53 ،13و  13ميکروگرم

شکل ( -) 4توانایی زنده ماندن سلولهای تيمار شده با غلظتهای
مختلف؛ الف) داروی ریواستيگمين )(RT؛ ب) نانوذرات
مزومتخلخل سيليکا )(MSN؛ پ) نانوذرات مزومتخلخل سيليکا
بارگذاری شده با داروی ریواستيگمين ) (MSN-RTدر زمانهای
گرمخانه گذاری  88 ،52 ،85ساعت

شکل (-2ب) نشان میدهد که بقای سلولهای

SY5Y

بر ميلیليتر ،طی زمانهای  52 ،85و  88ساعت تخمين زده

در مجاورت غلظتهای مختلف از نانو ذرات بدون دارو پس

شد .ارزیابی سميت ریواستيگمين خالص روی سلولهای

از گذشت  85الی  52ساعت ،بيش از  61درصد بود ،اما پس

( SY5Yشکل-2الف) نشان داد که داروی ریواستيگمين روی

از گذشت  88ساعت مشاهده شد که توانایی زنده ماندن

این سلولها خاصيت درمانی دارد .زیرا توانایی زنده ماندن

سلولها در غلظت  813ميکروگرم بر ميلیليتر اندکی کاهش

این سلولها با افزایش غلظت ریواستيگمين در محيط کاهش

یافتهاست .این کاهش را میتوان به کمبود مقدار مواد مغذی

یافت.

درنتيجهی تکثير سلولهای  SY5Yنسبت داد.
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در سلولهای  SY5Yمجاور شده با نانوذرات بارگذاری

کوليناستراز حذف میشود .بنابراین ،کپسوله کردن این دارو

شده با داروی ریواستيگمين مشاهده شد که با افزایش غلظت

از عوارض ناشیاز غيرفعال شدن آن و عوارض جانبی داور

نانوذرات و ميزان غلظت داروی ریواستيگمين رها شده در

روی سلولهای سالم مناطق مختلف بدن جلوگيری خواهد

محيط ،طی گذشت زمان ،مقدار توانایی زنده ماندن سلولها

کرد .ازسوی دیگر ،کپسوله کردن این دارو منجر به افزایش

کاهش مییابد .به عنوان مثال ،ميزان کاهش توانایی زنده ماندن

قابليت تحمل بيمار نسبت به دُز دریافتی آن میشود .در سال-

سلولهای  SY5Yدر غلظت  133ميکروگرم بر ميلیليتر از

های اخير تالش زیادی برای بارگذاری این دارو در حاملهای

نانوذرات مزومتخلخل سيليکا حاوی دارو ،به ترتيب ،به ،13

مختلف شدهاست [.]3

 35و  35درصد پساز گذشت زمانهای  52 ،85و  88ساعت

در سال  8338داروی ریواستيگمين در نانوذرات

رسيد .درنتيجه با گذشت زمان گرمخانهگذاری ،کاهش توانایی

کيتوسان به وسيله روش انعقاد یونی بارگذاری شد تا مقدار

زنده ماندن سلولهای  SY5Yبيشتر شد.

دریافت دارو توسط سلولهای مغزی را ازطریق بينی افزایش

با توجه به نتایج به دست آمده میتوان دریافت که

دهد [ .]31ميزان بازدهی کپسوله سازی دارو بسته به نسبت

داروی ریواستيگمين رها شده از نانوذرات مزومتخلخل سيليکا

پليمر به دارو از  81/3الی  21/1درصد متغيير بود و ميزان

همان خاصيت درمانی داروی ریواستيگمين خالص و کپسوله

بارگذاری از  51/18الی  12/32درصد بود .نتایج حاکی از آن

نشده را حفظ کردهاست .همچنين در هنگام رهایش دارو از

بود که طی  3ساعت اوليه بيشاز  13درصد از دارو در محيط

نانوذرات مشاهده شد که اثر سميت ریواستيگمين رها شده

بافر فسفات رها شد و پساز گذشت  85ساعت بيش از 26

روی سلولهای سرطانی  ،SY5Yهمارز یا بيشتر از اثر

درصد از دارو رها شده بود .در پژوهش دیگر از ليپوزومها

سميت ریواستيگمين خالص روی سلولهای مورد نظر است.

برای کپسوله کردن این دارو استفاده شد ،ميزان درصد بازدهی

به طور مثال ،در غلظت  333ميکروگرم بر ميلیليتر از

کپسوله کردن بيش از  23درصد تخمين زده شده و ميزان

نانوذرات بارگذاری شده ،درصد توانایی زنده ماندن سلول

رهایش دارو ازین سامانه طی  9ساعت اوليه بيش از 19

طی  85ساعت 18/8 ،درصد است و در این غلظت نانوذرات

درصد بود [.]35

بارگذاری شده حاوی  83ميکروگرم داروی ریواستيگمين
بودند.
ميزان کاهش توانایی زنده ماندن سلول در مجاورت
غلظت  13ميکروگرم بر ميلیليتر از داروی ریواستيگمين به

در سال  8332از اولئوژلها برای حمل داروی
ریواستيگمين استفاده شد .براساس نتایج حاصل شده کمترین
رهایش دارو طی  85ساعت ،و در حدود  31درصد مشاهده
شد [.]31

تنهایی ،پساز گذشت  52ساعت ،به  13درصد رسيد که نشان

در سال  8335نيز نانوذرات مایع جامد ( )SLNبرای

میدهد داروی محبوس شده در نانوذرات اثر سميت بيشتری

حمل داروی ریواستيگمين استفاده شد که ميزان بارگذاری

دارد و سامانه سيليکای مزومتخلخل باعث پایداری بيشتر

دارو  29درصد و رهایش آن در محيط قليایی کند بود [.]39

دارو شده که میتواند سرعت در انحالل و رسيدن به سطوح

همچنين داروی ریواستيگمين در نانوذرات آلبومين سرم

زیستی را افزایش داده که نتيجه آن سرعت بخشی به اثر

انسانی بارگذاری شده و ميزان رهایش دارو از این نانوذرات

درمانی و بهبود قابليت زیستی آنها خواهد بود.

 11/9درصد طی  38ساعت ،در محيط قليایی بود [.]38

همان طور که در مقاالت گزارش شدهاست ،داروی

نانوذرات با سطو پليمری پگيله شده در سال  8338تهيه شد،

ریواستيگمين هيدروزن تارتارات یک داروی جاذب رطوبت

و برای بارگذاری داروی ریواستيگمين به کار گرفته شد [.]32

است و تجزیه میشود .این دارو و قابليت زیست دسترس

داروی ریواستيگمين در نانوذرات کيتوسان ،توسط سيمار و

پذیری مناسبی ندارد ،لذا تنها  3/1تا  9ميلیگرم آن ازطریق

همکارانش با حالل اتانول به مقدار  %28بارگذاری شد [.]36

خوراکی در درمان مؤثّر خواهد بود .این دارو طی هيدروليز

ميزان بارگذاری داروی ریواستيگمين در نانوذرات پليمری
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( ،)PBCAو نانوذرات پليمری ( ]83[ )PLGAو در نانوذرات

این نانوذرات منجر به افزایش پایداری شيميایی دارو شده

پليمری الالکتيد دیپسیپپتيد [ ]83با حاللهای آلی مانند:

است .ازسوی دیگر ،این نانوحامل را میتوان با یک گروه

استونيتریل و استون به ترتيب 93/8 ،85/5 ،18/1 ،درصد

عامل مناسب دیگر پوشش داد تا ميزان بارگذاری دارو افزایش

گزارش شدهاست.

یابد .درنهایت ،نانوذرات مزومتخلخل سيليکای حاوی داروی

در این پژوهش از نانوذرات مزومتخلخل سيليکا با
خاصيت

سطو

هيدروفيلی

برای

بارگذاری

داروی

ریواستيگمين را میتوان برای مصرف خوراکی به صورت
قرا فشرده پيشنهاد داد.

ریواستيگمين با ویژگی هيدروفيلی و هيدروفوبی استفاده شد.
همچنين از حالل آّب برای بارگذاری داروی ریواستيگمين

 -5سپاسگزاري

هيدروژن تارتارات استفاده شد که برخالف حاللهای

با سپاس فراوان از سازمان ملی استاندارد ایران ،پژوهشگاه

استفادهشده برای بارگذاری این دارو در نانوحاملهای تحت

استاندارد ،پژوهشکده غذایی و کشاورزی ،و همکاران محترم

بررسی پيشين ،هيچ نوع سميتی ندارد .این نانوحامل قادر به

این سازمان سرکار خانم مهندس زهرا غالمی و سرکار خانم

بارگذاری  83/22درصد از این دارو بود .درحالی که ميزان

مهندس سارا نانوازاده که در به ثمر رسيدن این پژوهش

بازدهی کپسوله کردن دارو  81درصد بود .نتایج حاکیاز

صميمانه همکاری کردند.

پروفایل رهایش تقریباً مشابه این دارو از نانوذرات
مزومتخلخل سيليکا حاوی دارو در محيط اسيدی و قليایی

 -6مرجعها

است و این رهایش کند صورت میگيرد .لذا این دارو که
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