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  :چکیده

و ناند. باشهاي درمانی مییکی از مشکالت عمده درمان سرطان، عوارض جانبی بسیار شدید روش

 این پژوهش، . درباشندیم توجهموردخود بسیار  فردمنحصربه هايقابلیتذرات مغناطیسی به دلیل 

هم رسوبی در  درجا توسط روش صورتبهبا کیتوزان  شدهاصالحمغناطیسی مگنتیت  نانو ذرات

دروکسید سنتز و آمونیوم هی (III)و  (II)هاي آهن گراد و با استفاده از یوندرجه سانتی 80دماي 

لی پسدیم تري و  مگنتیت از گلوتارآلدهید نانو ذراتپوشش دادن کیتوزان بر روي  منظوربه .شد

 کروسکوپیم يهاآزمونبخش اول پژوهش از  در استفاده شد. عرضی ونددهندهیپ عنوانبهفسفات 

 منظوربه سنجی یی و مغناطیسگرما یوزن سنج، کسیاشعه ا ،قرمزمادون یسنجفیط،  یالکترون

الیه وبی یکخکه کیتوزان بهنتایج حاکی از آن بود  .استفاده شد نانو ذرات رفتار و خواص بررسی

ه پوست/ستههداراي ساختار حاصل  تینانو کامپوزو تشکیل داده  مگنتیت پوششی بر روي نانو ذرات

سنتز شده  يهاتینانو کامپوزد. همچنین نتایج نشان داد باشینانومتر م 25تا  12 با اندازه متوسط

یی رتی باالي حراو پایدار ساختار کریستالی ،ی با مغناطش اشباع باالسیسوپر پارامغناطداراي رفتار 

 دهمورداستفا سم نانو حاملعنوان هاي سنتز شده بهتینانو کامپوز بخش دوم پژوهش، در باشند.می

استفاده  تیکامپوز انونانتخاب بهترین  منظوربهگاوي  نیآلبوم ازسرمابتدا  بدین منظور قرار گرفت.

ظت در زمان سنتز، غل شدهاستفادهعرضی  دهونددهنیپ: ازجملهپروتئین  برجذب مؤثرپارامترهاي  شد.

 نشان داد افزایش قرار گرفت. نتایج موردمطالعهو میزان کیتوزان  اولیه پروتئین محلول، میزان جاذب

 برجذبتی افزایش میزان جاذب اثر مثب کهیدرصورت ي بر روي میزان جذب نداشتهریتأثکیتوزان 

ز انتخاب ا بعد .گرددمیباعث کاهش جذب پروتئین افزایش غلظت اولیه پروتئین  دارد وپروتئین 

م تري سدی ضیعر ونددهندهیپجذب سم با شرایط نیم گرم کیتوزان،  نیشتریب ،تیکامپوزبهترین نانو 

ش روبا  میزان رهاسازي سمسپس  آمد. به دست mg/ml1  غلظت و جاذب گرمیلیم 15فسفات، 

د مدل نشان داهاي آزمایشگاهی دادهتایج ن ی قرار گرفت وموردبررس پروتئین سنجی جذب نور

  .باشدبرقرار میسینتیک آزادسازي هیگوچی 

  مگنتیت، کیتوزان، پیوند دهنده عرضی، سم: هادواژهیکل
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علمی است کاربردي که بر طراحی، سنتز، شناسایی و کاربرد مواد و تجهیزات در  فناورينانو

مواد در اندازه نانو  کار بردنو به  هادهیپدو تمرکز دارد. این شاخه از علم، شامل مطالعه اندازه نان

تحقیقات حاصل از نانوتکنولوژي در عرصه مواد و تجهیزات تغییرات  .)Mansoori G.2008(باشدیم

پیشوند نانو به معناي یک میلیاردم است.  عظیمی در علوم فیزیک، شیمی و بیولوژي ایجاد کرده است.

ها ابعاد ذرات در محدوده نانومتري می باشد کاربرد فراوانی که در آن ییهاحوزهدر  ينانو فناوربنابراین 

 هاآنشود، سطح نسبی  ترکوچکمقیاس نانو این است که هرچه اندازه ذرات  ذرات درمهم  ویژگی .دارد

مانند هدایت الکتریکی و استحکام مکانیکی مانند خصوصیات  یاتیخصوص. در مقیاس نانو شودیمبیشتر 

 .)D.S.  Mathew.2007(کندیمنبوده و ساختار الکترونی آن نیز تغییر  ياتودهدر مقیاس 

  

 رطانس -2-1

  

تقسیم و  يرعادیغ طوربهبدن در یک غده بدخیم  يهاسلول در آنسرطان بیماري است که 

عادي تقسیم و  يسازوکارهاسرطانی از  يهاسلول. کنندیمسالم را نابود  يهابافتو  شوندیمر یتکث

، عی سلولطبی مرگ . در یک جاندار سالم، همیشه بین میزان تقسیم سلول،افتندیم، جدا هاسلولرشد 

 يهاامیپفاکتورهاي رشد،  لهیوسبهدقیق  کامالً  طوربهتعادل وجود دارد. سرنوشت سلول در هر زمان،  کی

که منجر به تغییر هر یک  ییهاجهش. شودیمسلولی، کنترل  يهارسانامیپو  هانیپروتئمحیطی و برخی 

نظم دقیقی که در تنظیم رشد و  خوردن به همباعث  ،شوندیمدر سرنوشت سلول  مؤثراز فاکتورهاي 

سرطانی کنترل خود  يهاسلولمنجر به بروز سرطان شود.  تواندیمو  شودیموجود دارد،  هاسلولتکثیر 

رشد، به  سلولی و فاکتورهاي يهاامیپمداوم و بدون توجه به  طوربهو  دادهازدسترا بر چرخه سلولی 

که نباید  هاآنسلولی تغییر کرده و برخی از  يهانیپروتئیان سرطانی ب يهاسلول. در دهندیمتکثیر ادامه 
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. سرطان تنها ویژه انسان نیست و همه شوندیممتوقف  هاژنو یا بیان برخی دیگر از  شدهانیببیان شوند، 

ز عوامل محیطی که ا .)Kinzler.2002(جانوران و گیاهان پرسلولی نیز ممکن است به سرطان دچار شوند

 و الکل، برخی پرتوها و نیز رشد آلودگی، دخانیات، تواندیمسرطانی نقش دارند  يهاسلولایجاد  در

  .)Anand et al.2008(را نام برد هاروسیوتکثیر 

 سرطان درمان -3-1

  

است)، سن، وضعیت  افتهیگسترشچه مقدار از آن سرطان (درمان سرطان به نوع سرطان، مرحله 

شخصی بستگی دارد. هیچ درمان قطعی براي سرطان وجود ندارد و بیماران اغلب  يهایژگیوسالمت و 

زیر  يهامقولهاز  یکیدر معموالً تسکینی دریافت خواهند کرد. درمان  يهامراقبتو  هادرمانترکیبی از 

  .ردیگیمقرار 

 عمل جراحی -1-3-1

  

براي سرطان است. اگر سرطان گسترش نیافته باشد،  شدهشناختهدرمان  نیتریمیقدجراحی 

این  از بدن صورت گیرد که اغلب غدهکامل با جراحی و برداشتن  طوربهممکن است درمان یک بیمار 

، باشد افتهیگسترش. اگر بیماري شودکار برده میبپروستات، پستان یا بیضه  روش در درمان سرطان

  .)King et al.2003(است رممکنیغ باً یتقر با جراحی سرطانی يهاسلولحذف تمام 

 پرتودرمانی -2-3-1

  

 يهاسلول، با تمرکز پرتو انرژي باال بر روي شودیمرادیوتراپی شناخته  عنوانبهکه  یپرتودرمان

 يهاسلوله ک ییهامولکول و حذف. این کار باعث صدمه بردیمسرطان را از بین هاي سلولسرطانی، 

مانند رادیوم یا پرتو  یاز فلزاتکه  پرتوگامااز  يریگبهرهبا  یانپرتودرم. شودیم دهندیمسرطانی را تشکیل 
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اولیه عوارض  يهایپرتودرمان .ردیگیمصورت  شودیمانرژي ایکس که در یک ماشین خاص ساطع 

بهبود  يآورفن، اما رساندیمسالم آسیب  يهابافتو  یعیطب يهاسلولجانبی شدیدي داشت که به 

 .)Pazdur et al.2003(ددهنسلول سرطانی را مورد هدف قرار  ترقیدق توانندیم پرتوها کهيطوربهیافت، 

منجر سرطانی  يهاسلول رفتنیک درمان مستقل به کوچک شدن غده و یا از بین  عنوانبه یپرتودرمان

 .شودیم استفادهان، سرط يهادرمانو در ترکیب با دیگر  شودمی

 درمانیشیمی -3-3-1

  

مخرب و یا  يهانیپروتئ - از مواد شیمیایی در فرآیند تقسیم سلولی يریگبهرهبا  یدرمانیمیش

1DNA  سلول مه، هاین روشدر . خواهند کردسرطانی خودکشی  يهاسلول کهيطوربه، کندیمدخالت -

از هرگونه  معموالً طبیعی  يهاسلولاما ؛ دهدیمسرطان) را مورد هدف قرار  يهاسلولفقط  لزوماً (نه ها 

براي درمان سرطانی که در سراسر بدن  معموالً  یدرمانیمیش .در امان باشندناشی از مواد شیمیایی  تغییر

در یک چرخه زمانی رخ  یدرمانیمیش. شودیمبه دلیل انتقال داروها در کل بدن، استفاده  شدهپخش

، هنوز عوارض جانبی مانند ریزش حالنیباابراي التیام بین دزها را دارد.  بدن زمان کهيطوربه دهدیم

یا  یدرمانیمیشترکیبی اغلب شامل انواع متعددي از  يهادرمانمو، تهوع، خستگی و استفراغ وجود دارد. 

 .)Cassileth et al.2004(باشدیمدرمانی  يهانهیگزهمراه با سایر  یدرمانیمیش

 

 

 

 

 در درمان سرطان هانانو حامل -4-1

 

                                                
Deoxyribonucleic acid -1   
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  :که عبارتند از زیادي دارند يهاتیمز یدرمانیمیشمعمول  يهاروشحامل دارو نسبت به  نانو ذرات

رو به ارگذاري داببنابراین با ؛ شودیمپایین اغلب توسط کبد یا کلیه دفع داروهایی با وزن مولکولی * 

  .شودیمجلوگیري  هاآناز دفع  هانانو حاملروي این 

 .شودیم دارورسانی سبب افزایش غلظت دارو در محل بافت سرطانی و کاهش سمیت يهاحاملاین  *

  .)Ganta et al.2008(باشدیم استفادهقابلز نی زیگرآبداروهاي  هانانو حاملاین  يریکارگبهبا *  

  شود.ها به صورت مختصر اشاره میدر ادامه به چند مورد ار نانوحامل

 2هایسلام -1-4-1

 

 قطر میانگین با آبی يهامحلول در 3دوستانهدوگ لیمرهايکوپ از يخودخودبه يهاتجمعها مایسل

 در فیزیکی صورتبه دارو. اندقرارگرفته زیاد موردتوجه دارورسانی براي که هستندنانومتر  5-50 ذرات

 حاللیت میزان از باالتر ییهاغلظت در تواندیم لهیوسنیبد و افتاده دام به یمريکوپل يهاسلیام هسته

 محیط با توانندیم دوستآب لیمرهايپوک این عالوهبه شود، فرموله محلول يهافرم صورتبه خود ذاتی

 کنند، ایجاد لیسام هسته اطراف در محکم پوسته یک و دهند تشکیل هیدروژنی پیوند خود اطراف آبی

. شود محافظت آنزیمی تخریب و هیدرولیز از مؤثر صورتبه تواندیم هسته 4بگریزآ محتوي جهیدرنت

. کندیم جلوگیري RES5 سیستم توسط هاسلیام برداشت و شناسایی از ل،مایس تاج آن بر عالوه

 براي مناسبی يهاحامل دوستدوگانه يکوپلیمر هايیسلام شودیم باعث که دیگري خصوصیت

 يهانسبت و کل یمولکول وزن ،هاآن شیمیایی ترکیب تغییر با که است حقیقت این باشند، دارورسانی

   کردن همراه. درآورد کنترل تحت یراحتبه را هاآن مورفولوژي و سایز توانیم کوپلیمر يهارهیزنج طول

                                                
- Micelles 1 

Amphiphilic  -  2 
 -  3  Hydrophobic 
- Reticuloendothelial  4  



 
 

Family name: Nazari Ziyaratgah                                         Name:Farshad 

Title of Thesis: Synthesis of a Targeted Drug Delivery System Using Modified 

Magnetic Nanoparticles for a Controlled Release of Venom 

Supervisors:Dr. Mohammad Ghorbanpour, Dr. Hossein Zolfagharian          

Graduate Degree M.Sc.  

Major: Chemical Engineering                                    Specialty: Advanced 

University: Mohaghegh Ardabili                              Faculty: Technical and Engineering 

Graduation date:2015.09.21                                        Number of pages:102  

Abstract: 

One of the major problems in cancer therapy is the severe side effects of it is 
treatment. Magnetic nanoparticles are being of great interest due to their 
unique purposes. In this research, Fe3O4 magnetite nanoparticles modified 
with chitosan have been synthesized in situ by a co-precipitation method at 80 
°C and using ferrous Fe2+and ferric Fe3+ ions as well as ammonia hydroxide 
solution. Glutaraldehyde and sodium tri-polyphosphate were applied as a 
cross-linker in order to coating chitosan on the magnetite nanoparticles. In the 
first section of the research, some tests such as Scanning electron microscopy 
(SEM & TEM),Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction, 
Thermogravimetry and Vibrating sample magnetometer  were used to 
investigate the behavior and properties of nanoparticles. Results indicated that 
chitosan formed a coating layer on the nanoparticles and prepared nano-
composite has core/shell structure with average diameter of 12-25 nm. 
Synthesized nano-composites have super-paramagnetic behavior with high 
saturation magnetization and also have crystalline structure and high thermal 
stability. In the second part, synthesized nano-composites were used as a 
venom nano-carrier. For this purpose, the BSA was used to select the best 
nano-composites at first. Protein adsorption effective parameters such as: 
cross-linker used in the synthesis, the initial concentration of soluble protein, 
the adsorbent dosage and amount of chitosan have been studied. The results 
showed that increasing chitosan has no effect on absorption, while increasing 
the amount of adsorbent has positive effect on protein adsorption, and also 
enhancing the initial concentration of protein were decreased its absorption. 
After selecting the best nanocomposite, the maximum absorption of the 
venom with the condition of 0.5 g of chitosan, cross-linker sodium tri-
phosphate, 15 mg adsorbent, 1 mg/ml concentration were obtained. Then, the 
amount of venom release was tested with Uv-Vis device and results showed 
that the Higuchi release kinetics model is more compatible with experimental 
data. 
Keywords:Magnetit, Chitosan, cross-linker,Venom  
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