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anotechnology has a prominent potential in biomedical and biomedicine
applications. Especially, owing to their exclusive characteristics, hybrid
nanocompounds have been recently considered as promising systems for
imaging and therapeutic usages. Study on silica-based mesoporous silica materials
as drug delivery systems has been considerably developed over the recent few years
due to the excellent versatility and stability of these mesoporous materials. In this
review, the advanced developments in synthesis, functionalization and application of
mesoporous silica in drug delivery are introduced. The first section consists of three
main methods, grafting, co-condensation, and periodic mesoporous organosilicates.
In the next part, new approaches for functionalization of mesoporous silica in order to
control drug delivery are explained. The superiority of mesoporous nannoparticles for
numerous drug delivery applications are also summarized. Different mesoporous silica
structures can be designed by various chemical methods to meet the drug delivery
requirements. The accessible channels in mesoporous which may act as reservoirs
for storing drugs can be opened and closed by different systems and create stimuliresponsive release carriers. This review focuses on intelligent nanomaterials based on
mesoporous silica which can be stimulated by chemical or biological signals, such as
pH, temperature, light, magnetic field and enzymes.

stimuli-responsive
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چکیده
نانوفناوری قابلیت زیادی برای کاربردهای زیستپزشکی و زیستداروها دارد .بهویژه ،نانوترکیبات
هیبریدی به علت مشخصههای منحصر بهفرد ،بهتازگی بهعنوان سامانههای امیدبخش برای
کاربردهای عکسبرداری و دارودرمانی بررسی شدهاند .مطالعه ترکیبات مزومتخلخل سیلیسی
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بهعنوان سامانههای دارورسانی ،بهعلت تنوع و پایداری عالی آنها بهطور چشمگیر در چند

سال گذشته رشد کرده است .در این مقاله ،پیشرفتهای اخیر در سنتز ،عاملدارکردن و کاربرد
مزومتخلخلهای سیلیسی در دارورسانی مرور شده است .در بخشهای نخست ،چگونگی سنتز

به سه روش اصلی پیوندزنی ،همتراکمی و تهیه مزومتخلخلهای سیلیکاتی آلی تناوبی بررسی

شده است .در بخشهای بعدی ،رویکردهای جدید در عاملدارکردن مزومتخلخلهای سیلیکاتی در

دارورسانی هوشمند توضیح داده شده است .در ادامه ،مزایای استفاده از نانوذرات مزومتخلخل
برای کاربردهای دارورسانی متفاوت بهطور خالصه ارائه شده است .مزومتخلخلهای سیلیسی

میتوانند با توجه به نیازهای دارویی و بالینی با روشهای شیمیایی متفاوت طراحی و ساخته
شوند .کانالهای موجود در مزومتخلخلها میتواند بهعنوان محفظه ذخیره داروها عمل کرده و با

سامانههای مختلف باز و بسته شوند و حاملهایی پاسخگو به عوامل چندگانه را بهوجود آورند.
ترکیبات هوشمند ،بهوسیله عوامل شیمیایی یا زیستی ،مانند  ،pHدما ،نور ،میدان مغناطیسی و

آنزیم تحریک میشوند که در این مقاله مروری ،تمرکز روی نانومواد برپایه مزومتخلخلهای

سیلیسی پاسخگو به این نوع عوامل است .چنین سامانههایی باعث بهبود اثر درمانی در مقایسه با
سامانههای مرسوم پیوسته میشوند .مزومتخلخلهای سیلیسی با توجه به تنوعپذیری خود در

دارورسانی خوراکی و موضعی و سایر بخشهای درمانی استفاده میشوند.
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ترکیبات نانومتخلخل

ماده جامد را زمانی متخلخل مینامند که حفرهدار بوده و حاوی
روزنه ،شکاف یا کانالهایی با عمق بیشتر از پهنای آنها باشد .در
طبیعت ،بسیاری از ترکیبات از جمله چوب ،چوبپنبه و اسفنج
ساختاری متخلخل دارند .گاهی ،مواد متخلخل را جامدات سلولی
نیز مینامند .واژه سلول ،از واژه التین سال ( )cellaبه معنی محفظه
بسته گرفته شده است .بنابراین جامدهای سلولی ،طبقهای از سلولها
هستند که بهوسیله یال یا وجوه جامد تجمع یافتهاند .اگر ماده جامد
متخلخل ،تنها بهوسیله لبههای سلول محصور شده باشد ،به شکلی
که سلولها بهوسیله وجوه باز با یکدیگر در ارتباط باشند ،آن ماده را
سلولباز مینامند .حال اگر این وجوه جامد باشند ،هر سلول از سلول
همسایه خود مستقل شده و ساختار سلولبسته نامیده میشود.
خواص فیزیکی بسیاری از جمله چگالی ،رسانایی گرمایی و
استحکام به مقدار تخلخل و شکلشناسی ساختار روزنه بستگی دارد.
در کاربردهای صنعتی ،کنترل دقیق اندازه روزنهها بسیار دارای اهمیت
است .تخلخل در واکنشپذیری شیمیایی و برهمکنشهای فیزیکی
بستر با گاز و مایعات نقشی مهم را ایفا میکند.
ترکیبات مزومتخلخل سیلیسی ،کاربردهای متنوع و جالبی
یافتهاند .از کاربردهایی که بهتازگی مورد توجه قرار گرفته است،
حوزه دارورسانی است .در بخشهای ابتدایی این مقاله ،به معرفی و
چگونگی سنتز این ذرات پرداخته و در ادامه کاربرد نانوحاملهای
سیلیسی در دارورسانی بحث میشود [.]1

مواد نانومتخلخل سیلیسی
مواد متخلخل سیلیسی را میتوان براساس دو ویژگی زیر دستهبندی کرد :
 ويژگيهاي روزنه و ويژگيهاي دیواره سلول.افزون بر دو ویژگی بیان شده ،میتوان برمبنای دسترسی مواد سیال به
روزنهها نیز این نانوذرات را مقایسه کرد .طبق اسناد اتحادیه بینالمللی
شیمی آیوپاک ،ترکیبات متخلخل سیلیسی براساس اندازه حفره آنها
به سه گروه دستهبندی میشوند (شکل :]2[ )1
 حفرههاي ميکرو (ريزحفرهها) :حفرههايي که اندازه کمتر از 2 nmدارند.
 حفرههاي مزو (متوسطحفرهها) :حفرههايي که اندازه بين  2 nmتا 50 nmدارند.
 حفرههاي ماکرو (بزرگحفرهها) :حفرههايي که اندازه بيشتر از 50 nmدارند.
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سازوکار سنتز مزومتخلخلها

شکل  -1جامدهای متخلخل با اندازه حفرههای مختلف.
میکرومتخلخلها

میکرومتخلخلها ،به گروهی از ترکیبات گفته میشود که حفرههای
در اندازه مولکول دارند .نفوذ مولکولها به داخل روزنه ،به اندازه و
برهمکنش آنها با گروههای عاملی سطح داخل حفرهها وابسته است.
ميکرومتخلخلها بهواسطه اندازه حفرههای مناسب ،بهطور گسترده
بهعنوان بستر کاتاليزور و جاذب مولکول استفاده میشوند [ .]3کنترل
شکل هندسی و قطر حفرهها ،در کاربریهای گوناگون اهمیت دارد.
اندازه حفرههای میکرومتخلخلها در ابعاد مولکول است ،در نتیجه
بیشتر بررسیها و پژوهشهای انجام شده ،در مقیاسهای آنگستروم و
در اندازه مولکول است .زئولیتها ،شناختهشدهترین میکرومتخلخلها
هستند و تاکنون حدود  40کاني طبيعي زئوليتي شناسایی و بررسی
شده است [ .]4واژه زئولیت ،از دو کلمه یونانی زئو به معنی جوشیدن و
لیتوس به معنی سنگ ساخته شده است.
ماکرومتخلخلها

مواد سطحفعال ،بیشترین نقش را در سنتز نانوذرات متخلخل سیلیسی
دارند .برای سنتز این نانوذرات ،سازوکارهاي متنوعی پيشنهاد شده
است که بیشتر آنها براساس وجود مواد سطحفعال است [ .]8این
مواد ،ساختارهايي با دو بخش آبدوست و آبگریز با ويژگيهاي
متفاوت از يکديگر دارند .بخش آبگریز در چربي ،روغن يا مواد
غيرقطبي حل ميشود [ .]9،10بخش آبدوست نیز در آب يا مواد
قطبي انحاللپذیر است .در شکل  ،2طرحوارهای از ساختار مواد
سطحفعال آمده است .به چنین ساختارهایی که هر دو بخش آبدوست و
آبگریز را دارند ،به اصطالح دومحیطدوست ( )amphiphilگفته
میشود .مواد سطحفعال بهطور گسترد ه در داروسازي ،پاککنندهها،
معدن و زیستمواد استفاده میشوند.
سازوکارهای بسیاری برای درک چگونگی سنتز مزومتخلخلها
معرفی شده است .سازوکار قالبگيري بلور مايع )liquid crystal
( templating mechanism, LCTاز شناخته شدهترین سازوکارهاست [.]11
مواد سطحفعال در این سازوکار نقش کلیدی دارند .مواد سطحفعال در
غلظتهای بسیار کم ،در محلول به شکل مونومر هستند .با افزایش
غلظت سطحفعالها ،مولکولهای آنها در محلول آبی تجمع مییابند و
کره ایزوتروپیک و میسلهای لولهای تشکیل میدهند که سبب کاهش
انرژي آزاد سامانه میشود .در غلظتهای بیشتر ،ساختارهایی به شکل

ماکرومتخلخلها نیز مانند میکرومتخلخلها ،ترکیبات متخلخلی هستند
که حفرههای آنها بزرگتر از  50 nmاست [ .]5ماکرومتخلخلها
بهطور معمول ،به روش قالبگیری از بستههای کروی کلوئیدی سنتز
میشوند .اندازه بزرگ حفرههای ماکرومتخلخلها سبب کاستهشدن از
مقدار گزینشیشدن مولکولها و کاربرد آنها شده است [.]6
مزومتخلخلها

زئوليتها با ویژگیهای منحصر بهفرد ،مانند حفرههای همشکل،
هماندازه با قابلیت تعويض يون و پايداري گرمایی زیاد ،ترکيباتی
ایدهآل برای جداسازی مولکولها هستند .همانطور که بیان شد،
زئولیتها حفرههای کوچک دارند ،طوری که مولکولهای آلي
بزرگ قابلیت داخلشدن به حفرههای آنها را ندارند [ .]7از اینرو،
پژوهشگران این حوزه ،تمرکز خود را روی سنتز ترکیبات متخلخل با
اندازه حفرههای بزرگتر و در دامنه مزومتخلخل معطوف کردهاند .در
بخشهای بعدی ،سنتز مزومتخلخلها و شاخصهای اثرگذار روی
شکلشناسی آنها بررسی شده است.
204

شکل  -2طرحی از ماده سطحفعال.

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال بیست و نهم ،شماره  ،3مرداد  -شهریور 1395

سپیده خویی ،رضا بافکاری

مروری بر روش های سنتز ،عامل دارشدن و کاربرد مزومتخلخل های سیلیسی در دارورسانی

شکل  -3طرحواره سنتز مزومتخلخل سیلیسی [.]95
چندرشته ششوجهی از مواد سطحفعال در کنار یکدیگر تشکیل
میشود .این ساختار بهعنوان قالب عمل میکند و با افزودن پیشمادههای
معدنی ،آنها روی این قالب قرار میگیرند .بیشتر پیشمادههای معدنی
بار منفي سطحی دارند و بهوسیله برهمکنش الکتروستاتیک ،با سر مثبت
مواد سطحفعال برهمکنش میدهند .با قرارگرفتن پیشماده روی سطح،
مرحله تراکم فرا میرسد و شبکه یکپارچه از ترکیب معدنی روی
قالب مواد سطحفعال بهوجود میآید .در انتها با خروج مواد سطحفعال
از ساختار ،مزومتخلخل تشکیل میشود .مرحله خروج مواد سطحفعال
به دو روش استخراج و شستوشو با حال ل یا کلسینهکردن در دمای
زیاد انجام میشود [ .]11این سازوکار در شکل  3نشان داده شده است.

تاریخچه مواد مزومتخلخل
پیش از سال  1990میالدی ،بیشترین اندازه حفرههای زئولیتی که
گزارش شده بود ،بین  1/2 nmتا  1/3 nmبود .در آن دوران ،دانشمندان
بر این باور بودند که زئولیتها نمیتوانند حفرههای با ابعاد بزرگتر
داشته باشند .تنها مورد گزارش شده در شانزدهمین حلقه از  VPI-5بود
که ساختاری ناپایدار داشت و زود شکسته میشد [.]12
در اوایل دهه  1990میالدی ،در دانشگاه  Wasedaژاپن ،محصولی
جدید با نام  KSW-1سنتز شد که خواص منحصر بهفردی داشت [.]13
 Yanagisawaمحصولی را از واکنش الیههای پلیسیلیکاتی با آلکیل
تریمتیل آمین کلرید سنتز کرد .آزمون  ،LXRDطیفهایی را در 2q
برابر  2-3°نشان میداد .جذب و واجذب نیتروژن ،حاكي از زیادبودن
مساحت سطح ،حدود  50 m2/gتا  900 m2/gو حفرههای با ابعاد 2 nm
تا  4 nmبود .تصاویر  TEMاین ترکیب ،ساختار ششوجهی را براي
حفرهها نشان داد [.]14
در سال  1992میالدی ،پژوهشگرانی در شرکت موبیل ،مستقل
از دانشمندان ژاپنی ،توانستند ساختارهای ششوجهی سیلیکاتی را
تهیه کنند [ .]15این پژوهشگران ،ترکیبات نانوتخلخل مزومتخلخلی
را براساس اثر متقابل قالبهای ابرمولکولی خودگردهمآمده یا مواد
سطحفعال و مواد معدنی سنتز و آنها را  M41Sنامگذاری کردند.
این مزومتخلخلها ،حفرههای یکنواخت و کنترلپذیر بین  5-10 nmو

سطح ویژه بسیار زیاد (بیش از  )1000 m2/gداشتند .در سنتز
این مزومتخلخل ،مواد سطحفعال کاتیونی ستیل تریمتیل اتیل
آمونیوم برمید ( )CTABبهعنوان قالب استفاده شده بود .از میان
مزومتخلخلهای معرفی شده ،سه مزومتخلخل زیر به واسطه ساختار
متفاوت روزنههای آنها بسیار شهرت یافتهاند:
  MCM-41دارای کانالهای استوانهای تکبعدی است که بهشکل ششگوش چیده شدهاند [.]16
  MCM-48دارای کانالهای مکعبی است که از دو سو ادامهیافتهاند [.]17
  MCM-50بهشکل ورقههای سیلیکات الیهای دوبعدی است کهدر میان دو الیه مواد سطحفعال قرار گرفته است [.]18
بیشتر مطالعات انجام شده روی خانواده  ،M41Sبه علت ساختار
سادهتر و سهولت در سنتز متعلق به  MCM-41ششوجهی است [.]19
در شکل  ،4انواع مزوفازهای  M41Sمشاهده میشود .همچنین در
شکل  ،5تصاویر  TEMمزومتخلخل  MCM-41با شکلشناسی و
اندازههای متفاوت نشان داده شده است [.]20
چند سال پس از پژوهشهای پژوهشگران شرکت موبیل ،در
دانشگاه کالیفرنیا و منطقه سانتا باربارا ( )Santa Barbaraآرایههای
ششوجهی با اندازه حفرههای بزرگتر از  6 nmسنتز شدند که با
نام سانتا باربارای بیشکل یا  SBA-15نامگذاری شدند [ .]21سانتا
باربارای بیشکل مانند زئولیتها ،پایداری گرمایی زیادی دارند و
نقش مهمی در واکنشهای شیمیایی ایفا میکنند .این ترکیبات
میتوانند بهعنوان جاذب ،خالصکنند ه و بستر کاتالیزورها در صنایع

شکل  -4خانواده  M41Sشامل  MCM-41 ،MCM-48و .]19[ MCM-50
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شکل  -5تصاویر  TEMمزومتخلخل  MCM-41با شکلشناسی و اندازههای متفاوت [.]20
نفت ،پتروشیمی و گاز استفاده شوند [ .]22پس از این مدت ،بیشتر
مطالعات انجام شده به دلیل ساختار و سنتز بسیار سادهتر ،روی این
نوع از مزومتخلخلها متمرکز شد.

پارامترهای مؤثر بر سنتز مزومتخلخلها
در سنتز مزومتخلخلهای سیلیکاتی ،عوامل مختلف نظیر نوع مواد
سطحفعال ،کمکسطحفعال ،نوع منبع سیلیسی ،دما ،نمک ،الکل ،مواد
تورمزا و سرعت همزدن محلول روی شکلشناسی آنها اثر دارند .در
این بخش ،چگونگی اثر این شاخصها مطالعه شده است.
مواد سطحفعال

مشخصههای متفاوتی مانند طول زنجیر ،شاخهایبودن یا راستزنجیر
بودن ،pH ،الکترولیت و دما روی فعالیت مواد سطحفعال اثر
میگذارند [ .]8برای تهیه مزومتخلخلهای منظم با اندازه حفره
یکنواخت و بزرگتر از  5 nmاز ماده سطحفعال پلورونیک P 123
( ،)EO20PO70EO20که عضوی از خانواده کوپلیمر سهقطعهای
است ،بهعنوان قالب در محیط اسیدی استفاده میشود:
OH-(-CH2CH2-O-)n-(-CH(CH3)-CH2-O-)m-(-CH2CH2-O-)n-H

اندازه حفره و ضخامت دیواره با افزایش بخش آبدوست مواد سطحفعال
افزایش مییابد .همچنین ،ازدیاد دما سبب افزایش مقدار بخش آبگریز
میشود .این افزایش باعث متراکمشدن مواد سطحفعال شده و در نتیجه،
اندازه حفره  SBA-15در دمای بیشتر ،بزرگتر میشود [.]8
206

منبع سیلیکاتی

برای تهیه مزومتخلخلها ،از پیشمادههایی مانند اولیگومر و
مونومرهای سیلیسی استفاده میشود ،زیرا این ترکیبات در شرایط
اسیدی ،پلیمرشدن برگشتناپذیری از سیلیکاتها را موجب میشوند.
پیشمادههایی مانند سیلیکاژل ،محلول کلوئیدی ،آب شیشه (سدیم
سیلیکات) ،آئروژل سیلیسی و تترا اتیل ارتوسیلیکات میتوانند در
سنتز مواد مزومتخلخل منظم بهکار روند [.]23
سدیم متاسیلیکات ( )Na2SiO3در اثر اسیدیشدن سریع ،اولیگومرهای
سیلیکاتی کوچکی تولید کرده و نقش پیشمادگی خود را ایفا میکند.
تترامتیل ارتوسیلیکات ( ،)TMOSتترا اتیل ارتوسیلیکات ( )TEOSیا
تتراپروپیل ارتوسیلیکات ( )TPOSپیشمادههای سیلیکاتی رایج در
سنتز مواد مزومتخلخل هستند [ .]24همچنین ،تترامتوکسی سیالن در
شکلگیری سریعتر ساختارهای مزومتخلخل سیلیکاتی استفاده میشود.
در مقایسه با پیشمادههای بیان شده ،تترابوتوکسی سیالن ()TBOS
ساختارهای مزومتخلخلی را بسیار آهستهتر تشکیل میدهد .این تفاوت
سرعت ،به سرعت آبکافت آنها وابسته است [.]25
دما

خواص نهایی مزومتخلخلها ،بسیار به دما وابسته است .مزومتخلخلها
در دماهایی بین  10°Cتا  130°Cسنتز میشوند که مناسبترین دما ،دمای
محیط است .دمای بحرانی میسل ( )CMTو نقطه ابریشدن ( )CPدو
عاملی هستند که اندازه دما را کنترل میکنند [ .]26بهطور معمول،
دمای انتخاب شده باید از دمای بحرانی میسل مواد سطحفعال
بیشتر باشد .در مواد سطحفعال کاتیونی ،مقدار دمای بحرانی میسل
بهطور نسبی ک م است .در این شرایط ،سرعت تجمع قالببندی مواد
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سطحفعال با کاهش دمای سنتز ،کاهش مییابد .در نتیجه این فرایند،
مزومتخلخلهای باکیفیتی حاصل میشود و بهترین نتایج در دمای
محیط بهدست میآید .حال هنگامی که مواد سطحفعال غیریونی
بهعنوان قالب استفاده میشوند ،دمای واکنش به دلیل بیشتربودن
 CMTمواد سطحفعال باید زیاد باشد [.]26
در تهیه  ،SBA-15همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،از کوپلیمرهای
سهقطعهای برای قالببندی استفاده میشود .دمای سنتز برای انحالل
کامل مواد سطحفعال و نیز زیادبودن  CMTباید کمی بیشتر از دمای
محیط و در محدوده  40-35°Cدرنظر گرفته شود .قطر حفرههای
 SBA-15با تغییر شرایط واکنش میتواند تغییر کند [ .]27افزایش
دما ،سبب افزایش اندازه حفرهها و کاهش ضخامت دیوارههای
مزومتخلخل  SBA-15شده و از شکستگی میکروتخلخلها در
حفرهها میکاهد.
در شرایط دمایی  ،40-90°Cحفرههاي میکرو در سامانه بهوجود میآید و
در دمای بیشتر از  100°Cهیچگونه میکروتخلخلی در مزومتخلخل
مشاهده نمیشود [.]27
الکل

الکلها بهطور مؤثر روی زمان سنتز مواد مزومتخلخل اثر میگذارند.
الکلها موجب حلشدن مواد سطحفعا ل و کمکسطحفعالها شده و
میتوانند روی شکلشناسی مزومتخلخل حاصل اثر بگذارند .قدرت
انحاللپذیری در الکلهای با وزن مولکولی زیاد کمتر است و در
پی آن سرعت تبخیر کمتری دارند ،در نتیجه به مقدار کمتری روی
شکلشناسی مزومتخلخل اثر میگذارند [ .]27از سوی دیگر ،الکل
نقش تورمزایی را در سنتز مزومتخلخل ایفا میکند و سبب تغییر اندازه
حفرهها میشود .از جمله الکلهای استفاده شده ،اتانول ،پروپانول،
بوتانول و پنتانول است که در میان آنها ،اتانول رایجترین الکل است.
گفتنی است ،مقدار زیاد اتانول ،باعث برهمخوردن ساختار کروی
مزومتخلخل میشود [.]27
کمکسطحفعالها

مواد کمکسطحفعال کاتیونی مانند  ،CTABبهطور قابل توجهی روی
اندازه ذرات و شکلشناسی ذرات سنتز شده اثر دارند .با افزایش
فعال درصد ساختار کرویشکل مزومتخلخل
غلظت کمکسطح 
کاهش مییابد .با استفاده از کمکسطحفعال ،شکل و اندازه ذرات
کنترلپذیر میشود ،بهطوری که در نبود آن ،ذراتی بیشکل و در
اندازههای متفاوت حاصل میشود [.]28

نمکهای معدنی

نمکهای معدنی سبب کوتاهشدن زمان سنتز ميشوند .در این
راستا از نمکهایی مانند  Na2SO3 ،NaCl ،KClو  K2SO3استفاده
میشود .نمکهای معدنی اثر شگرفی بر سرعت سنتز و شکلشناسی
مزومتخلخلها دارند ،بهطوری که با افزایش  KClهمراه با TEOS
میتوان مزومتخلخلهای یکنواخت کروی بهدست آورد.
نمکهای معدنی روی برهمکنشهای  SºH+X-I+در سطح مولکولی
اثر گذاشته و سبب تشکیل شکلشناسی کروی میشوند .همچنین
مقدار نمک معدنی ،اندازه ذرات را مشخص میکند .با افزایش بیش
از حد نسبت  ،KCl/TEOSاندازه ذرات کاهش مییابد .زمانی که
نسبت  KCl/TEOSزیاد باشد ،اندازه حفرهها ،مساحت سطح و حجم
حفرهها کاهش مییابد [.]29
و

و

عوامل تورمزا

در مواردی ،برای کنترل شکلشناسی ذرات و بزرگترشدن اندازه
حفرهها ،از مواد تورمزا در شرایط ایستا استفاده میشود .عوامل
تورمزا ،ترکیبات غیرقطبی هستند که بهعنوان کمکحالل ،سبب
افزایش حجم بخش آبگریز میشوند و در تشکیل شکلشناسی کروی
نقش دارند [ .]30عوامل تورمزا سبب افزایش قطر حفرهها و حجم
آنها میشوند ،ولی هیچ اثری بر توزیع اندازه حفرهها ندارند.
همچنین عوامل تورمزا ،مقدار مساحت مواد سطحفعال را تغییر
میدهند ،ولی اندازه مزومتخلخل با وجود عوامل تورمزا بزرگتر
میشود .سازوکار دقیق این تغییرات تاکنون شناسایی نشده است .ولی
ممکن است ،با افزودن این عامل تغییراتی در بخش آبگریز و آبدوست
قالب ایجاد شود .عوامل تورمزا بهوسیله کمکسطحفعال ،تعلیقی از
حجمهای کروی در آب تشکیل میدهند و برای تشکیل میسل کروی
کمک میکنند .تریمتیل بنزن ( )TMBرایجترین عامل تورمزاست
که سبب بزرگترشدن اندازه حفرهها میشود .در نبود این ماده،
شکلشناسی مزومتخلخلها به سمت میلهایشدن میل پیدا میکند.
گفتنی است ،با وجود مقدار فراوان عوامل تورمزا ،مزومتخلخلهای
سیلیسی کروی ،ترک میخورند [.]30
سرعت همزدن محلول

ذرات کروی مزومتخلخل هنگام سنتز ،تمایل به متراکمشدن دارند.
در اثر همزدن ،مزومتخلخلها از یکدیگر فاصله گرفته و تراکم آنها
کاهش مییابد [.]31
 pHسامانه

بهطور معمول ،مزومتخلخلهای سیلیکاتی در محیط اسیدی یا قلیایی
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سنتز میشوند .محلولهای خنثی برای این نوع از سنتز مناسب
نیستند ،زیرا سرعت پلیمرشدن و پیوند عرضی در این شرایط بسیار
زیاد است ،بهطوری که مزوساختارهاي سیلیکاتی نامنظمی حاصل
میشود .کاتالیزورهای فلوئوریدی با کنترل سرعت آبکافت و
غلیظشدن پیشمادههای سیلیکاتی ،به سنتز جامدهای منظم در pH
خنثی کمک میکند [.]32
سنتز در محیط قلیایی

در محیط قلیایی و  pHدر بازه  ،9/5-12/5پلیمر و شبکهایشدن
گونههای سیلیکاتی برگشتپذیر است ،بنابراین ،ویژگی مزبور
سبب شده است که بتوان از پیشمادههای مختلف سیلیکاتی مانند
سیلیکاژل ،محلول کلوئیدی ،شیشه آبی ،سدیم سیلیکات ،آئروسل
سیلیسی یا  TEOSدر تهیه مزومتخلخلهای منظم سیلیکاتی استفاده
کرد [ .]33برای تنظیم  pHبهطور معمول از سدیم هیدروکسید ،پتاسیم
هیدروکسید ،محلول آمونیاکی تترامتیل آمونیوم هیدروکسید یا تترااتیل
آمونیوم هیدروکسید استفاده میشود.
اندازه  pHسامانه در مراحل مختلف سنتزی باید متفاوت باشد،
بهطوری که در شروع واکنش به سبب آبکافت سیلیکاتی  pHباید
کم و پس از آن به دلیل اتصال اجزای گونههای سیلیکاتی باید کمی
افزایشیابد [.]33
سنتز در محیط اسیدی

همانند محیط قلیایی ،در شرایط اسیدی قوی نیز مزومتخلخلهای
سیلیکاتی منظم سنتز میشوند .در محیط اسیدی ،سنتز مزومتخلخلها
وابستگی کمتری به  ،pHبرگشتپذیری واکنش و مراحل دمایی
در مقایسه با محیط قلیایی دارد [ .]34با کاهش  ،pHسرعت سنتز

شکل  -7روشهای سیلیلدارشدن مزومتخلخل برای پیوند گروههای
آلی به سطح [.]36
مزومتخلخلهای سیلیکاتی افزایش مییابد .غلظت زیاد اسید ،سبب
افزایش سرعت رسوبگذاری میشود .به عبارت دیگر کاتالیزور
اسیدی در غلظت کم ،سرعت غلیظشدن گونههای سیلیکاتی را
آهستهتر میکند .اسیدهای قوی ،مانند هیدروکلریک اسید ،نیتریک
اسید ،هیدروبرومیک اسید ،هیدرویدیک اسید و سولفوریک اسید
میتوانند بهعنوان کاتالیزور استفاده شوند .در برخی موارد ،از اسیدهای
ضعیفی مانند فسفریک اسید و استیک اسید استفاده میشود .زمانی
که اسید قوی چون هیدروکلریک اسید بهعنوان کاتالیزور استفاده
میشود pH ،سامانه باید کمتر از  1باشد .گفتنی است ،معموالً در
غلظتهای زیاد  ،HClمحصولی با کیفیت ضعیف حاصل میشود [.]34
بهطور کلی ،رسوبگذاری مزومتخلخلهای سیلیکاتی در بازه pH
برابر  1-2بهشدت کاهش مییابد که به علت قرارگرفتن نقطه
ایزوالکتریک منبع سیلیکاتی در این بازه است.

اصالح مزومتخلخلهای سیلیسی
مزومتخلخلهاي سيليسي ،گروههاي سيالنول فراوانی در سطح خود
دارند .اين گروههای سطحی را میتوان با واکنشهای شیمیایی به
گروههای دیگری تبدیل کرد .به همین منظور ،از مونومرهایی با ساختار
َ )RO(3 SiRاستفاده میشود .با قرارگرفتن گروههای عاملی متفاوت و
ساختارهای آلی در سطح ،خواص سطحی مزومتخلخل مانند مقدار
آبدوستی و آبگریزی و قابلیت اتصال به مولکولهای میهمان را
میتوان کنترل کرد [ .]35برای اصالح سطحی مزومتخلخلها با
ترکیبات آلی ،از سه روش پیوندزنی ،پوششی و همتراکمی و اصالح
ساختاری از روش تناوبی ()periodic mesoporous organosilicas
استفاده میشود [.]36
و

شکل  -6پیوندزدن مزومتخلخل با سیالنهای آلی
( Rگروه عاملی آلی است).
208

از نوع )R¢O( SiR
و
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پیوندزدن

سطح مزومتخلخلهای سیلیسی ،پوشیده از از گروههای سیالنولی
( )Si-OHاست .این گروهها بهسادگی با مونومرهایی که دو بخش سیلیلدار و
بخش آلی دارند ،واکنش میدهند .از واکنش گروه سیالنول مزومتخلخل
با مونومر سیلیلدار ،گروه آلی روی مزومتخلخل قرار میگیرد و
مزومتخلخلی با گروه عاملی جدید بهدست میآید (شکل  .]35[ )6در
شکل  ،7انواع واکنشهای اصالح مزومتخلخلهای سیلیسی نشان داده
شده است .در این روش ،باید مقدار آب محیط در مقدار کمینه باشد تا از

شکل  -8روشهای ایجاد گروه سولفونیک اسید روی مزومتخلخل
[.]37-39

آبکافت و تراکم دیواره مزومتخلخل جلوگیری شود .روش پیوندزدن ،به دو
روش پیوندزدن با گروههای سطحی فعال و غیرفعال انجام میشود [.]36
پیوند با گروههای عاملی واکنشپذیر

گروههای عاملی قطبی و فعالی مانند آمین ،کربوکسیلیک اسید ،نیتریل ،آلکیل
هالیدها ،آلکیل تیول و اپوکسیدها زمانی که به گروههای سیلیلی متصل
ی فعال واکنش دهند .با این روش،
میشوند ،میتوانند با سایر گروههای عامل 
مزومتخلخل با مولکو ل و ساختارهای جدید اصالح میشود [.]36
بعضی از گروههای عاملی را نمیتوان بهطور مستقیم روی
مزومتخلخلها قرار داد .بر این اساس ،ابتدا گروه عاملی مشخصی روی
مزومتخلخل نشانده میشود .پس از آن ،با مجموعهاي از واکنشهای
پیشمعین شده ،آن گروه عاملی به گروه عاملی مدنظر تبدیل میشود.
بهعنوان مثال ،برای اصالح مزومتخلخل با گروه سولفونیک اسید ،از
روشهای مختلف میتوان استفاده کرد [ .]37-39یکی از این روشها،
تبدیل گروه عاملی تیول به سولفونیک اسید است .گروه تیول با
واکنش -3مرکاپتوپروپیل تریمتوکسی سیالن با مزومتخلخل روی
آن قرار میگیرد .گروه تیول با اکسایش مالیم با هیدروژن پراکسید
به گروه سولفونیک اسید تبدیل میشود (شکل -8الف) .همچنین،
میتوان گروههای سولفونیک اسید را با فاصلهای مشخص ،روی
مزومتخلخل نشاند .برای این کار ،مزومتخلخل با بیس آلکوکسی
سیالن پیوند داده و با گسستهشدن پیوند دیسولفیدی ،گروه تیول

شکل  -9اصالح مزومتخلخل با پلیمر درختی [.]40
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(ب)
			
(الف)
شکل  -12تصاویر( :الف) میکروسکوپ الکترونی عبوری و (ب)
میکروسکوپ الکترونی پویشی مزومتخلخل اصالح شده با گروه
فسفوناتی [.]41

شکل  -10تبدیل گروههای عاملی به گروههای جدید در اثر
واکنشهای شیمیایی [.]36
بهوجود میآید که با اکسایش ،سولفونیک اسیدهایی با فاصلههای از
پیشمشخص شده بهدست میآید (شکل -8ب).
اصالح مزومتخلخل با پلیمرهای درختی ،مثال دیگری در این زمینه
است که در آن چند مرتبه گروههای انتهایی با مونومرهای مشخصی
واکنش میدهد و گروههای عاملی جدید روی آن قرار میگیرد [.]40
برای اصالح مزومتخلخل با پلیمرهای درختی ،ابتدا مونومر -3آمینوپروپیل
تریاتوکسی سیالن ( )APTESبا مزومتخلخل پیوند میدهد .در ادامه،
واکنشهای متوالی با مونومرهای متیلآکریالت و اتیلندیآمین انجام
میشود تا پلیمر درختی نهایی سنتز شود .در آخرین مرحله ،گروههای
آمینی درختی با مونومر سرخ کنگو ،واکنش میدهد .سرخ کنگو،

شکل ( -11الف) تجمعیافتگی مزومتخلخلهای اصالح شده
با گروههای آمینی و (ب) دافعه الکتروستاتیک بهوجود آمده بین
نانوذرات با اصالح سطح بهوسیله .]41[ THMP
210

رنگدانهای است که از آن برای تشخیص محل نانوذرات در بدن استفاده
میشود (شکل  .)9در شکل  ،10چند واکنش تبدیل گروههای عاملی
آورده شده است.
از مهمترین گروههای عاملی برای اصالح مزومتخلخلها ،گروه عاملی
آمینی است .مزومتخلخلهایی که با گروههای آمینی اصالح شدهاند،
بهطور معمول به یکدیگر میچسبند .این پدیده به دلیل برهمکنشهای
الکتروستاتیک بین گروههای آمینی با بار مثبت و هیدروکسیل سطحی
با بار منفی و نیز پیوند هیدروژنی است .برای جلوگیری از تجمع
نانوذرات ،مزومتخلخل افزون بر گروه آمینی ،با تریهیدروکسی سیلیل
پروپیل متیل فسفونات ( )THMPنیز عاملدار میشود تا بهواسطه
دافعهای که بین بارهای منفی آنها ،بهوجود میآید ،مزومتخلخلها به
شکل منفرد و جداگانه قرار گیرند (شکل  .]41[ )11در شکل ،12
تصاویر میکروسکوپی الکترونی عبوری و پویشی مزومتخلخلهای
اصالح شده با گروه فسفوناتی آمده است.

شکل  -13مقایسه روش پیوندزدن و روش پوششی [.]42
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پیوند با گروههای سطحی غیرفعال

در این روش ،مزومتخلخل با گروههای سطحی غیرفعالی مانند گروههای
آلکیل و فنیل اصالح میشود .با چنین واکنشهایی میتوان اندازه حفره
مزومتخلخل را کاهش داد و به مقدار آبگریزی آن افزود .این فرایند
سبب كاهش آبکافت گروههای سیالنوالت سطحی میشود [.]42
روش پوششي

در این روش ،از مقدار مناسبی آب در واکنش استفاده میشود .وجود
آب سبب تشکیل یک الیه آبكافت شده روی مزومتخلخل میشود که
از واکنش آن با مونومر اصالحکننده سیالنی ،پوشش کاملی با چگالی
زياد از سیالن آلی روی بستر تشکیل میشود (شکل  .)13شايان ذکر
است ،باید مقدار آب در محیط کنترل شود تا از شروع واکنشهای
ناخواستهای مانند پلیمرشدن مونومر اصالحکننده در روزنهها یا
سطوح خارجی مزومتخلخل جلوگیری شود.
واکنشهای همتراکمی

در روش همتراکمی ،مونومر اصالحکننده SiR¢و )RO(3همزمان با تترا
آلکوکسی ارتوسیلیکات ( ))RO(4وارد واکنش تراکمی میشود .با
شستوشو و خروج مواد سطحفعال ،مزومتخلخل نهایی بهدست میآید
(شکل  .)14به واکنشهای همتراکمی ،واکنشهای یکمرحلهای نیز
گفته میشود .با استفاده از روش همتراکمی ،توزیع یکنواخت و منظمی

شکل  -14طرحواره سنتز همتراکمی ( Rگروه عاملی آلی).

از گروههای آلی در ساختار مزومتخلخل بهوجود میآید.
مزومتخلخلهای سیلیکاتی آلی تناوبی

در بخشهای گذشته ،بخشهای آلی فقط در سطح مزومتخلخل قرار
گرفته و برای اصالح سطح مزومتخلخل استفاده میشود .در سنتز
مزومتخلخلها ،میتوان این بخشهای آلی را در بستر مزومتخلخل
نیز نشاند تا به نوعی ،جزئی از ساختار مزومتخلخل تلقی شود.
بدین منظور ،از مونومرهایی به شکل  )R'O)3Si-R-Si(OR')3استفاده
میشود که بخش آلی ( )Rمانند پلی میان تریآلکوکسی سیلیلها قرار
میگیرد [ .]43با واردشدن بخشهای آلی در شبکه سهبعدی
مزومتخلخل معدنی ،مقداری از همگني و یکنواختي دیواره حفرهها
کاسته میشود .همین فرایند سبب افزایش سطح داخلی حفرهها تا
 1800 m2g-1و پایداری گرمایی زیاد میشود ،اما نظم حفرهها کاهش
مییابد و توزیع شعاع آنها پهنتر میشود .شکل  15واردشدن
بخشهای آلی را به درون دیواره سیلیسی مزومتخلخل نشان میدهد.

مزومتخلخلها در سامانههای دارورسانی
سال  ،2001شروع مطالعه روی کاربرد مزومتخلخلهای سیلیسی
بهعنوان حامل دارو در سامانه دارورسانی بود [ .]44مزومتخلخلها به
دلیل داشتن ویژگیهای خاص این قابلیت را دارند که در سامانههای

شکل  -15طرحواره واردشدن بخش آلی به شبکه سهبعدی دیواره
حفرههای مزومتخلخل [.]43
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شکل  -16طرح کلی از چگونگی بارگذاری دارو ،ژن و پپتید به درون
کانالهای مزومتخلخل [.]96-98
دارورسانی استفادهشوند .در زیر برخی از ویژگیهای مزومتخلخلها
آمده است [:]45
 وجود شبکه حفرهها با نظم بسیار زیاد که سبب توزیع کام ًال
یکنواخت از اندازه حفره میشود .این نظم سبب کنترلپذیری
مقدار بارگذاری و رهایش دارو در بدن میشود.
 داشتن مساحت سطح زیاد که سبب افزایش مقدار جذب دارو میشود. افزایش مقدار بارگذاری دارو با توجه به حجم زیاد حفرههایمزومتخلخلها.
 قابلیت عاملدارشدن سطح با انواع ترکیبات آلی که امکان بارگذاریداروهای متنوع را فراهم میکند.
ویژگیهای بیان شده ،سبب شدهاند ،مزومتخلخلها گزینهای مناسب،
برای انتقال دارو ،ژن و پپتید به بافتهای بیمار بدن شوند [ .]46در
شکل  ،16مثالهایی از این کاربردها آمده است .اما همانطور که
پیشتر نیز عنوان شد ،مزومتخلخلها به تنهایی قابلیت حفظ دارو و
رهایش آن را در شرایط ویژه ،مانند محیط سرطانی ندارند .بدین
منظور ،از پلیمرها و ترکیبات آلی برای رهایش کنترلشده دارو و نیز
هدفمندکردن حامل استفاده میشود [.]47

همین دلیل براى درمان بیماری ،به مقادیر زیادی دارو در هر وعده
نیاز است .در این راستا ،استفاده از نانوذرات در دستور کار بسیاری
از دانشمندان این حوزه قرار گرفته است [ .]9،53-55مزومتخلخلها
از جدیدترین نانوذراتی هستند که از آنها میتوان در دارورسانی
هدفمند برای افزودن کارایی دارورسانی استفاده کرد .با استفاده از
مزومتخلخلهای اصالح شده با پلیمرهای هوشمند ،میتوان دارو را
در زمان و مكان مشخص با سرعت آزادسازى کنترل شده به بافت
هدف منتقل کرد.
مزومتخلخل باید دارو را تا رسيدن به بافت هدف ،در بدن محافظت
كرده و از آزادشدن دارو جلوگیری کند .در شيمىدرمانى و درمان
سرطان ،داروهاى تجویز شده بهقدری سمى هستند که با واردشدن
به بدن ،به نحوی بر سلولهای سالم و آلوده اثر میگذارند و باعث
مرگ تمام سلولها میشوند ،بهطوری که در مواردی به مرگ بيمار
نیز منجر میشود.
در سامانههاي مزومتخلخل ،براي كاربردهاي ویژه نیاز است كه
دارو بهوسيله محركهاي محيطي تنظيم شود .این محرکها به عوامل
داخلی و خارجی دستهبندی میشوند [ .]45عوامل داخلی میتوانند
آنزیمهای آبکافتکننده ،عوامل کاهنده و  pHلیزوزوم یا سلولهای
سرطانی باشد .از عوامل خارجی نیز میتوان به میدان مغناطیسی و
تابش نور اشاره کرد (شکل .)17
بهتازگی پژوهشهای فراوانی روي طراحي و سنتز مزومتخلخلهای
اصالح شده با گروههاي عاملي مشخص انجام شده است که قابلیت
پاسخ به تغييرات محيطي را داشته باشند .در ادامه ،این نوع از
نانوحاملهای مزومتخلخل مطالعه و بررسی شده است.

سامانههای مزومتخلخل پاسخگو به محرکها

از مهمترین کاربردهایی که بهتازگی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته
است ،موضوع رساندن كنترل شده دارو به بدن است [ .]48-52در
روشهاى متداول ،با واردشدن دارو به بدن ،مانند مصرف خوراكى یا
تزريق ،دارو در کل بدن پخش میشود ،سراسر بدن تحت تأثیر دارو قرار
میگیرد و عوارض جانبى بسیاری بر عضوهای بدن میگذارد [ .]49به
212

شکل  -17دستهبندی محرکهای سامانههای دارورسانی برای
آزادسازی هدفمند دارو [.]99،100
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pH

مقدار  pHدر داخل بدن انسان میتواند بسیار متنوع و متفاوت باشد،
بهگونهای که در معده بین  1تا  2و در روده نزدیک به  8است [.]56
در سطح سلولی pH ،در مایعات خارج سلولی حدود  7/4است ،اما
در لیزوزوم به  4-5کاهش مییابد .همچنین ،در سلولهای سرطانی
توساز بیشتر و
این مقدار به دلیل فعالیت زیاد این سلولها و سوخ 
تولید الکتیک اسید مضاعف ،به حدود  5/8میرسد [ .]57این تفاوت
مقدار  pHدر بدن ،سبب شده است که بتوان از این ویژگی در
سامانههای دارورسانی با رهایش کنترل شده دارو استفاده کرد.
بهعنوان مثال ،گروه پژوهشی  Mengسر نانوکانالهایی را که
در داخل مزومتخلخل  MCM-41قرار داشت ،با گروههایی که
قابلیت جفتشدن با بتاسیکلودکسترین داشتند ،مسدود کرد [.]58
سیکلودکسترینها مولکولهای حلقوی هستند که از اتصال 7 ،6
یا  8مولکول گلوکوز ایجاد میشوند که بهترتیب آلفا ،بتا و گاما
سیکلودکسترین نامیده میشوند .تصور میشود ،سیکلودکسترینها به
علت قرارگرفتن گروههای هیدروکسیل زیاد در مولکولهای گلوکوز
باید کام ً
ال قطبی باشند .ولی با توجه به ساختار فضایی ویژهای که
اختیار میکنند ،ویژگیهای جالب و منحصربهفردی نشان میدهند.
گروههای هیدروکسیل ثانویه (اتمها  C2و  C3واحدهای گلوکوزی)
روی یک بخش مخروط ناقص قرار گرفتهاند ،در حالی که گروههای
هیدروکسیلی اولیه روی بخش مخالف مخروط ناقص قرار دارند.
داخل مخروط ناقص حلقههایی از گروه  C1و اکسیژنهای گلوسیدی و
نیز حلقه دیگری از گروههای  C-Hتشکیل شده است .بنابراین،
در مقایسه با آب داخل مخروط سیکلودکسترین نسبت ًا غیرقطبی
است .به همین دلیل سبب میشود ،سیکلودکسترین دارای بخش
بیرونی آبدوست باشد و بتواند در آب حل شود .حفره داخلی آن
غیرقطبی و آبگریز است که بهعنوان محیط میکروهمگن شناخته
شده است .به همین دلیل ،سیکلودکسترینها در ایجاد کمپلکس
درونگیر (( )inclusionکمپلکسهای مهمان-میزبان) با محدوده
گستردهای از ترکیبات جامد ،مایع و گاز از راه سازوکار کمپلکسشدن
مولکولی بهکار برده میشوند [ .]59در این کمپلکسها ،مولکول
مهمان درون حفره سیکلودکسترین میزبان نگه داشته شده یا گنجانده
میشود .این فرایند را درونگیری مینامند .تشکیل کمپلکس به علت
هماندازه بودن ابعاد حفره میزبان و مولکول مهمان است .قابلیت
آنها برای ایجاد کمپلکسهای درونگیر با مولکولهای آلی مهمان
امکان ساختن رشتههای فرامولکولی را فراهم میکند .بدین ترتیب،
ساختارهای مولکولی مانند کاتنانها ،روتاکسینها ،پلیروتاکسینها و
لولهها ساخته شدهاند [.]60

 Mengاز سیکلودکسترین بهعنوان عامل مسدودکننده سر کانال و
-Nمنتیل بنزیمیدازول ( )MBIبهعنوان پایه نگهدارنده آن استفاده کرد
(شکل  .)18کانالها به نوعی طراحی شدهاند که سیکلودکسترین در
 pHبرابر با  7/4با پایه برهمکنش داده و کمپلکسی پایدار تشکیل
میدهد ،اما در محیط اسیدی موجود در سلولهای سرطانی،
سیکلودکسترین از پایه جدا میشود.
همانطور که در شکل -18الف مشاهده میشود ،ابتدا -Nمنتیل
بنزیمیدازول تهیه میشود MBI .با توجه به گروههای اتوکسی سیلیکایی
خود این قابلیت را دارد که به مزومتخلخل  MCM-41متصل شودMBI .
نقش پایه را برای مزومتخلخل ایفا میکند و میتواند با سیکلودکسترین
برهمکنش داشته باشد .در ادامه ،دارو درون مزومتخلخل بارگذاری
میشود و درون کانالها و حفرهها نفوذ میکند .با افزودن سیکلودکسترین،
به مانند اینکه سر حفرهها با پوششی بسته شود ،دیگر دارو اجازه خروج
از مزومتخلخل را نمییابد .پس از تزریق نانوحامل به درون بدن،
هنگامی که به سلولهای سرطانی میرسد ،به دلیل اسیدیبودن این
محیط و پروتوندارشدن گروههای نیتروژن ایمیدازول ،دافعهای بین آن و
سیکلودکسترین بهوجود میآید و با جداشدن سیکلودکسترین ،دارو از
مزومتخلخل خارج میشود (شکل -18ب).

شکل ( -18الف) چگونگی تشکیل مزومتخلخل  MCM-41اصالح
شده با  MBIو طرح کلی فرایند بارگذاری دارو ،بستن سر کانال با
سیکلودکسترین و جدایی آن با کاهش ( ،pHب) پروتوندارشدن
ایمیدازول و جداشدن سیکلودکسترین به دلیل ضعیفشدن برهمکنش
آن با ایمیدازول و (ج) تصویر  TEMمزومتخلخل  MCM-41بسته شده
با سیکلودکسترین (مقیاس .]58[ )100 nm
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گروه پژوهشی  Zinkمزومتخلخلی حساس به  pHتهیه کردند،
بهطوری که در pHهای خنثی ،امکان آزادشدن داروی پروپیدینیوم
یدید ( )PIوجود ندارد و به اصطالح سامانه بسته است ،ولی در
pHهای کم و زیاد به اصطالح سامانه باز است و دارو اجازه آزادشدن
را پیدا میکند [ .]61آنها مزومتخلخل را مانند مثالی تهیه کردند که
پیشتر عنوان شد .بهطوری که بهجای استفاده از سیکلودکسترین از
کوکوربیت [ ]6یوریل ( Cucurbit [6] urilو [ )CB [6استفاده کردند.

شکل ( -19الف) در محیط اسیدی ،نیتروژن آنیلینیوم پروتوندار و
 ]6[ CBبه سمت پایه آروماتیک فنیلی منتقل میشود و به دنبال آن،
دهانه کانال باز میشود( ،ب) در محیط خنثی ،حلقه  ]6[ CBدقیق ًا
روی هگزامتیلندیآمونیوم قرار میگیرد و کانال بسته میشود و (ج)
در محیط بازی ،تمام نیتروژنهای پایه ،پروتونهای خود را از دست
داده و  ]6[ CBاز پایه جدا شده و مجددا ً دارو آزاد میشود [.]61
214

شکل  -20در محیط اسیدی ،نیتروژن آنیلینیوم پروتوندار شده و ]6[ CB
به سمت پایه آروماتیک فنیلی منتقل میشود .در پی آن ،دهانه کانال
باز شده و سپس محتویات مزومتخلخل آزاد میشود [.]61
آنها با بهرهگیری از زنجیر آلیفاتیکی آمینی که در انتهای آن ،حلقه فنیل
وجود دارد و سازوکار کمپلکس درونگیر ]6[ CB ،را روی مزومتخلخل
قرار دادند .در محیط خنثی ،حلقه  ]6[ CBکه بار سطحی منفی دارد،
دقیق ًا روی هگزامتیلن دیآمونیوم که تقریب ًا بار مثبت دارد ،قرار
میگیرد و سبب مسدودشدن کانال میشود (شکل -19ب) .در محیط
اسیدی ،نیتروژن آنیلینیوم پروتوندار میشود و  ]6[ CBبه سمت پایه
آروماتیک فنیلی منتقل میشود .با این انتقال ،دهانه کانال باز میشود و
داروی  PIمیتواند خارج شود (شکلهای -19الف و  .)20در محیط
بازی ،تمام نیتروژنهای پایه ،پروتونهای خود را از دست میدهند .به
علت نبود هیچگونه برهمکنش الکتروستاتیکی بین  ]6[ CBو پایه ،حلقه
از آن جدا شده و مجددا ً دارو میتواند رها شود .چنین سامانههایی که
میتوانند در pHهای مختلف ،دارو را بهطور هدفمند از خود آزاد کنند،
به مانند نانودستگاههای ماشینی عمل میکنند.
نمودار رهایش مزومتخلخل ،حاکی از سرعت بیشتر آزادشدن
 PIدر pHهای کم و زیاد است .مزومتخلخل مانند ساعت و در
زمانهای مشخصی که با  pHکنترل میشود ،دارو را با سرعت
بیشتری آزاد میکند .در شکل -21الف مشاهده میشود ،هرچه pH
به سمت مقادیر کمتر تمایل پیدا میکند ،سرعت رهاشدن دارو نیز
بیشتر میشود .کمترین مقدار رهایش در pHهای خنثی مانند 6/5
دیده میشود (شکل -21ب) .در  pHبازی نیز مانند pHهای اسیدی،
سرعت رهاشدن دارو زیاد است (شکل -21ج).
 Xiaoمزومتخلخلهای حساس به  pHرا طراحي كرد كه در آن
یک پليكاتيون ،پلی(دیمتیل اتیل دیآلیل آمونیوم کلرید) ()PDDA
در pHهای خنثی با گروههای كربوكسيك اسيد آنيوني SBA-15
برهمكنشهاي يوني میدهد .در این حالت ،دهانه کانال بسته میشود و
داروی وانکومایسین ( )Vancomycinنمیتواند از مزومتخلخل
خارج شود [ .]62در pHهای اسیدی ،گروههاي كربوكسيليك اسيد
پروتوندارشده و برهمکنش بین پليكاتيون و گروههای کربوکسیلیک
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(الف)

شکل  -22طرح کلی دهانه مزومتخلخل حساس به  .pHپلیکاتیون
در pHهای خنثی با گروههای كربوكسيك اسيد مزومتخلخل
برهمكنشهاي يوني داده و دهانه کانال بسته میشود [.]62
(ب)

(ج)
شکل  -21نمودار رهایش داروی  PIاز مزومتخلخل در pHهای:
(الف) و (ب) اسیدی و خنثی و (ج) بازی [.]61
اسید از بین میرود و پلیکاتیون از سطح جدا شده و دارو از
مزومتخلخلها رها ميشود (شکل .)22
ترکیبات کاهشپذیر دیسولفیدی

پیوند دیسولفیدی از انواع پیوندهایی بوده که در شرایط فیزیولوژیکی و
نیز اکسایشی پایدار است .اما ،در شرایط کاهشی بهسرعت شکسته
میشود [ .]63در بدن انسان انواعی از آنزیمها وجود دارد که در
سلولهای سرطانی مقدار و غلظت آنها به مراتب نسبت به سلولهای بدن
بیشتر است .از این میان ،میتوان به دیتیوتریتول (،)Dithiothreiol, DTT
گلوتاتیون ( )Glutathione, GSHو ال-سیستئین ()L-Cysteine, Cys

اشاره کرد (شکل  .]64[ )23حال ،اگر چنین پیوندهایی در ساختار
زنجیرهای پلیمر قرار گیرد ،میتوان رهایش دارو را در داخل بدن با
گزینشپذیری بیشتری کنترل کرد.
مثالی در این زمینه به کار پژوهشی  Linمربوط میشود [.]65
وی ،ابتدا مرکاپتواستیک اسید پوششیافته روی نانوبلورهای CdS
را تهیه کرد CdS .به دلیل اندازه کوچکی که دارد ،میتواند به داخل
کانالهای مزومتخلخل رفته و آن را ببندد و از خروج دارو جلوگیری
کند .هنگامی که پیوند دیسولفیدی بین مزومتخلخل و  CdSبه دلیل
وجود عوامل کاهنده گسسته شود CdS ،از درون حفره خارج شده و
به دنبال آن ،دارو از درون نانوحفرهها آزاد میشود (شکل .)24
 Zhaoروش نوینی را برای انتقال داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین
بهوسیلهنانوذراتمزومتخلخل()MSNPگزارشکرد[.]66وی،مزومتخلخل
را با  15مر  DNAتکرشتهای ()single-stranded DNA, ssDNA
عاملدار کرد .حد فاصل بین  ssDNAو مزومتخلخل ،پیوند
دیسولفیدی قرار داده شد تا بتواند در مجاورت آنزیم کاهنده DTT
شکسته شود .چگونگی عاملدارشدن در شکل -25الف آمده است.

(ب)
			
(الف)
شکل ( -23الف) ساختار دیتیوتریتول و (ب) گلوتاتیون.
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شکل ( -25الف) روش سنتز  MSNP-SS-ssDNAو سازوکار
آزادشدن دارو از مزومتخلخل بسته شده با اولیگونوکلئوتید [.]66

شکل  -24طرح کلی مزومتخلخل بسته شده با نانوذرات  CdSکه با پیوند
دیسولفیدی به یکدیگر وصل شدهاند .در زمان تماس با عوامل کاهنده،
پیوند دیسولفیدی شکسته شده و با خروج  ،CdSدارو آزاد میشود [.]65
سپس ،داروی دوکسوروبیسین داخل مزومتخلخل بارگذاری شد و برای
جلوگیری از آزادشدن آن ،دهانه کانالهای مزومتخلخل با 33 ssDNA
مری بسته شد .این DNAهای تکرشتهای میتوانند با یکدیگر جفت
شوند و دهانه کانال را مسدود کنند .زمانی که مزومتخلخل به محیط
سرطانی میرسد ،مقدار آنزیم کاهنده آن بیشتر از نواحی سالم بدن
است ،پیوند دیسولفیدی شکسته شده و دارو آزاد میشود .همچنین،
اتصال بین دو زنجیر  DNAبه دما بسیار حساس است و هنگامی که
دمای محیط ،بیشتر از دمای ذوب آنها شود ،دو زنجیر از یکدیگر
جدا شده و دارو رها میشود (شکل -25ب).
در شکل  ،26نمودار رهایش دارو از مزومتخلخل در مجاورت آنزیم
216

 DTTنشان داده شده است .نمونه در سه حالت در مجاورت آنزیم با
غلظتهای  10و  20 mM DTTو در نبود آنزیم بررسی شده است.
همانطور که قابل پیشبینی بود ،کمترین مقدار رهایش در نبود آنزیم و
بیشترین نیز در مجاورت آنزیم با غلظت  20 mM DTTانجام شد [.]66
 Linاز نانوذرات مغناطيسي آهن برای بستن سر کانالهای
مزومتخلخلها استفاده کرد .نانوذرات آهن اکسید و مزومتخلخل با
پیوندهای دیسولفیدی به یکدیگر متصل شدند تا در اثر آنزیمهای
کاهنده بتوانند از یکدیگر جدا شوند .مزومتخلخل با همتراكمي با

شکل  -26نمودار رهایش دارو از مزومتخلخل در مجاورت آنزیم با
غلظت( :الف)  20 mM DTTو (ب)  10 mM DTTو (ج) بدون
وجود آنزیم [.]66
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مركاپتوپروپيل سيالنها و اتصال بعدي گروههاي  SHبا -2كربوكسي
اتيل -2پيريديل ديسولفيد براي تهيه سيليس مزومتخلخل عاملدار
شده اسيدي تهیه شد .سپس ،کانالهای مزومتخلخل با نانوذرات
مغناطیسی آهن بسته شدند و اين كار با قراردادن سيليس اسيدي
عاملدار شده در تعلیقی با نانوذرات مغناطيسي و دارو انجام شد.
وقتي مواد پوششیافته در معرض عوامل کاهنده قرار میگیرند،
نانوذرات مغناطيسي از سر کانالها جدا شده و داروي جذب شده
آزاد ميشود (شکل .]67[ )27
آنزیم

در بیماریهایی از جمله سرطان و سامانه عصبی ،غلظت آنزیمهای خاصی
بیشتر از سایر بافتهای بدن است .در سامانههای دارورسانی هوشمند،
میتوان از این تفاوت غلظت استفاده کرد و با آبکافت پیوندهای مشخص
مورد هدف این آنزیمها ،دارو را بهطور هدفمند و با سرعت بیشتری آزاد
کرد .آنزیمهای -Bگاالکتوسیداز ( ،)B-galactosidaseآمیداز (،)amidase
اورئاز ( ،)Ureaseمخلوط پانکریتین ( ،)Pancreatin mixtureردوکتاز
( )Reductaseو هیالرونیداز ( )Hialuronidaseدر بافتهای مشخصی از
بدن ،غلظت زیادی دارند و میتوان از این ویژگی در سامانههای هوشمند
حساس به آنزیم بهره برد [.]68-71
 Renاز هیالرونیک اسید ( )Hyaluronic acid, HAبرای اصالح
مزومتخلخل سیلیسی در دارورسانی هوشمند پاسخگو به آنزیم

شکل  -27طرح کلی سامانه دارورسانی حساس به عوامل کاهنده
برپایه مزومتخلخلهای سیلیسی بسته شده با نانوذرات مغناطیسی
آهن .سازوکار کنترل دارو برپایه کاهش پیوند دیسولفیدی بین
 Fe3O4و داخل حفرههای مزومتخلخل است [.]67

(ب)

			
(الف)

شکل  -28تصویر ( :TEMالف) مزومتخلخل اصالح نشده (مقیاس
 )50 nmو (ب) مزومتخلخل اصالح شده با ( HAمقیاس .]72[ )100 nm
استفاده کرد [ ،HA .]72افزون بر بستن کانالهای مزومتخلخل،
بهعنوان لیگاند هدفیاب نیز عمل میکند .این نانوحامل اصالح
شده ،دارای ویژگیهای جالبی مانند ساختار شیمیایی ساده ،پایداری
کلوئیدی زیاد ،زیستسازگاری خوب ،قابلیت هدفگیری سلول و
کنترل رهاسازی داروست ،HA .هنگامی که به سلول آلوده میرسد،
به دلیل ازدحام بیش از حد آنزیم هیالرونیداز ( )Haylتجزیه شده و
دارو آزاد میشود .در این کار از رودامین  )Rhodamine B( Bبهعنوان
مدل دارویی استفاده شد.
در تصاویر  TEMاین نانوذرات مشاهده میشود ،هنگامی که
مزومتخلخل با  HAپوشیده میشود ،کانالها و حفرههای آنها بهطور
کامل بسته میشود و حفرههایی که در مزومتخلخل اصالح نشده،
وجود دارد (شکل -28الف) ،پس از اصالح و قرارگرفتن  HAدر
اطراف مزومتخلخل ،دیده نمیشوند (شکل -28ب) .وی برای اثبات
پاسخگویی سامانه به آنزیم ،سرعت آزادشدن دارو را در با آنزیم و بدون
آن بررسی کرد .مقدار آزادشدن دارو در مجاورت آنزیم  Haylبسیار
بیشتر از آزادشدن دارو بدون وجود آنزیم در بافر استات ( )pH=4/5و
بافر  )pH=7/4( PBSاست [.]72
 Bernardosاز الکتوز برای بستن کانالها و حفرههای مزومتخلخل
استفاده کرد .گاالکتوز ساختاری حجیم دارد و بهواسطه این ساختار
حجیم ،میتواند از خروج دارو جلوگیری کند .هنگامی که الکتوز در
تماس با آنزیم گاالکتوسیداز قرار میگیرد ،به مونوساکارید گاالکتوز و
گلوکوز آبکافت میشود و به دلیل کوچکی ساختار ،دارو اجازه خروج
از داخل حفرهها را پیدا میکند (شکل  .]73[ )29نمودار رهایش
رنگدانه روتنیوم بیپیریدین  ]Ru(bipy)3]2+حاکی از حساسبودن
مزومتخلخل به آنزیم است ،بهطوری که رنگدانه در مجاورت آنزیم
با سرعت بسیار زیادی آزاد میشود (شکل .)30
 Kleitzاز سامانه دارورسانی حساس به آنزیمی استفاده کرد که
و
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شکل ( -29الف) نمایی از مزومتخلخل اصالح شده با مشتقات
تریآلکوکسی سیالن الکتوز و چگونگی رهایش دارو بر اثر آنزیم [.]73
قابلیت کاهش پیوند آزو را داشت [ .]74وی ،ابتدا مزومتخلخل
را به مزومتخلخل با گروه عاملی ید تبدیل کرد .در مرحله بعد،
سولفاساالزین ( )sulfasalazineرا به آن متصل و دو نوع پیشداروی
سولفاپیریدین و -5آمینوسالیسیلیک اسید را بارگذاری کرد .هنگامی
که مزومتخلخل در محیط آنزیم آزو ردوکتاز ()azo reductantase
قرار میگیرد ،پیوند آزو کاهش یافته و شکسته میشود و بر اثر این
شکست ،دارو از مزومتخلخل خارج میشود.
 Zinkو همکاران دارورسانی به بافت کبد را با استفاده از
مزومتخلخل بررسی کردند .مزومتخلخلها با ایجاد کمپلکس درونگیر
سیکلودکسترین ،اصالح شدند [ .]75افزودن سیکلودکسترین و
بارگذاری رودامین بهعنوان مدل دارویی بهطور همزمان انجام
شد (شکل  .)31برای جدانشدن آن ،با استفاده از واکنش کلیک ،گروه
حجیمی به آن متصل شد (شکل  .)32گروه حجیم ،با دو نوع پیوند
استری و آمیدی به مزومتخلخل متصل بود .برای بررسی اثر آنزیمهای
کبدی ،این دو پیوند مطالعه شد تا مشاهده شود ،کدام پیوند در این
شرایط آبکافت میشود .آنها مشاهده کردند ،پیوند استری در این

شکل  -30نمودار رهایش رنگدانه  ]Ru(bipy)3]2+از مزومتخلخل
اصالح شده با الکتوز بدون آنزیم و پس از تماس با آنزیم [.]73
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شکل  -31اصالح مزومتخلخل با استفاده از کمپلکس درونگیر
سیکلودکسترین و بارگذاری رودامین [.]75
محیط بهسرعت آبکافت میشود ،و بهواسطه این گسستهشدن پیوند،
گروه حجیم جدا شده و با خروج سیکلودکسترین ،دارو آزاد میشود.
درحالی که پیوند آمیدی استحکام خود را در این شرایط حفظ کرده و
آبکافت نمیشود .نمودار رهایش دارو نیز این پدیده را اثبات میکند.
دما

بافتهای آسیبدیده به دلیل التهاب ،دمای بیشتری نسبت به سایر
بافتهای بدن دارند .از طرف دیگر ،سلولهای سرطانی نیز به دلیل
رشد بسیار سریع سلولهای خود ،دمای بیشتری نسبت به سایر
سلولهای سالم دارند [ .]76،77از این ویژگی میتوان استفاده کرد و
با اصالح مزومتخلخلها با پلیمرهای حساس به دما ،مانند پلی(-N
ایزوپروپیل آکریل آمید) ( ،)PNIPAMدارو را بهطور آنی و در زمان
رسیدن نانوحامل به بافت هدف آزاد کرد.

شکل  -32بستن سر کانالهای مزومتخلخل با استفاده از شیمی کلیک و
اثر آنزیمهای کبد روی پیوندهای استر و آمید بین گروه حجیم و
مزومتخلخل [.]75
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با افزایش دما ،انحاللپذیری پلیمرها افزایش یا کاهش مییابد.
اگر انحاللپذیری پلیمر با افزایش دما کم شود ،پلیمر دمای محلول
بحرانی کمتر  )lower critical solution temperature( LCSTدارد و
اگر انحاللپذیری آن با افزایش دما بیشتر شود ،پلیمر دمای محلول بحرانی
بیشتر  )upper critical solution temperature( UCSTدارد [.]78
پلیمرهای دارای  LCSTدر دماهای بیشتر از این دما منقبض میشوند.
این رفتار تورمی به وابستگی دمایی منفی موسوم است .در دمای کم،
پیوند هیدروژنی بین آب و پلیمر غالب است و پلیمر حل میشود .با
افزایش دمای محلول ،برهمکنشهای آبگریز غالب و پلیمر منقبض
میشود [ .]79الیه نفوذناپذیری در اطراف هیدروژل تشکیل میشود،
تشکیل این الیه در اطراف هیدروژل از خروج دارو جلوگیری میکند.
این هیدروژل در دمای کم روشن ( )onو در دمای زیاد خاموش ()off
است .در کل ،هرچه گروههای آبگریز در پلیمر بیشتر باشند ،مقدار کاهش
در  LCSTپلیمر بیشتر میشود .بدین ترتیب ،با تغییر نسبت گروههای
آبدوست به آبگریز میتوان دمای  LCSTپلیمر را تغییر داد [.]80
 Zhangنانوحامل جدیدی را برپایه مزومتخلخل  SBA-15سنتز کرد
که دارای نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در داخل مزومتخلخل و
پلیمر حساس به دمای  PNIPAMدر داخل کانالها بود [ .]7وی،
 FeCl2را پس از تشکیل میسل به محلول افزود و در ادامه TEOS
را به سامانه اضافه کرد .با قراردادن نمونه در خأل و دمای زیاد ،مواد
سطحفعال از بین میرود و  FeCl2به نانوذرات مغناطیسی Fe3O4
تبدیل میشود .در انتها با پلیمرشدن -Nایزوپروپیل آکریلآمید،
 PNIPAMدر داخل کانالهای مزومتخلخل تشکیل میشود.
 Zhangداروی ایبوپروفن را در دمای زیاد  LCSTپلیمر بارگذاری
کرد .دمای مزومتخلخل به کمتر از دمای  LCSTکاهش مييابد و دارو
داخل پلیمر بهدام میافتد .هنگامی که حامل مجددا ً در دمای بیش از
 LCSTقرار میگیرد ،پلیمر منقبض شده و داروی ایبوپروفن از پلیمر
دفع و آزاد میشود.
در پژوهش دیگری  ،Yangابتدا نانوذرات اکسید آهن ( )Fe3O4را
سنتز و سپس مزومتخلخل راطوری تهیه کرد که نانوذرات آهن اکسید
در مرکز آن قرار داشتند [ .]81برای تهیه مزومتخلخل مغناطیسی
ساده ،تنها به از بینبردن مواد سطحفعال ( )CTABنیاز بود ،در حالی
که برای سنتز مزومتخلخل حساس به دما ،مزومتخلخل با (-3تری
متوکسیل سیلیل)پروپیل متاکریالت ( )MPSآکریلدار میشود .سپس،
مواد سطحفعال شسته و پلیمرشدن  PNIPAMدر اطراف مزومتخلخل
انجام میشود .بدین ترتیب ،مزومتخلخلی به شکل هسته-پوسته
تشکیل میشود (شکل .)33
و

و

شکل  -33طراحی سامانه دارورسانی برپایه  SBA-15با نانوذرات
مغناطیسی سنتز شده به شکل درجا و  PNIPAMپلیمرشده روی
مزومتخلخل [.]81
نور

یو
استفاده از محرکهای درونسلولی مانند  ،pHدما و آنزیم ویژگ 
مزیتهای خاصی را دارد .اما ،با استفاده از محرکهای خارجی
میتوان آزاد شدن دارو را در مکان و زمان مشخص از خارج از
بدن کنترل کرد .بهعنوان مثال ،نور میتواند بهعنوان محرک خارجی
استفاده شود .هنگامی که گروههای -oنیتروبنزیل در معرض تابش
پرتو فرابنفش ( )UVقرار میگیرد ،پیوند آن گسسته میشود و میتوان
از این ویژگی در سامانههای هدفمند بهره جست [.]82،83
از مثالهای جالب در این زمینه ،بهکارگیری مشتقات آزوبنزن روی
مزومتخلخلهاست .هنگامی که آزوبنزن روی مزومتخلخل قرار گیرد،
ساختارهایی به شکل سیس و ترانس میتواند تشکیل دهد که این
تغییرشکل ،میتواند بهراحتی و بر اثر تابش پرتو نور با طول موج
 450 nmاتفاق بیفتد [ .]84گروه پژوهشی  Luاز این ویژگی استفاده
کرد و آزوبنزن را مطابق شکل  34در داخل کانالهای مزومتخلخل

شکل  -34نمایی از مزومتخلخل اصالح شده با مشتقات آزوبنزن .با
تابش پیوسته پرتو نور با طول موج  ،450 nmپیوند آزو به دو شکل
سیس و ترانس تبدیل میشود و سبب آزادشدن سریع داروی داخل
کانالها میشود [.]85
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قرار داد [ .]85در ادامه ،داروهایی مانند رودامین  ،Bپروپیدینیوم
یدید و کمپتوتسین ( )camptothecinبارگذاری و به داخل محیط
بدن موجود زنده فرستادهشد .پس از رسیدن حاملها به بافت هدف
با تابش پرتو نور ،پیوند آزو به سرعت بهشکل سیس و ترانس خود
تبدیل میشود .در این فاصله ،به دلیل تحرک بسیار زیاد گروههای
حجیم فنیل متصل به نیتروژن ،نیروی رانشی بهوجود میآید که سبب
میشود ،دارو با سرعت بسیار بیشتری نسبت به حالت عادی از داخل
حفرهها خارج شوند.
 Zhaoبا استفاده از خاصیت تشکیل کمپلکس درونگیر سیکلودکسترین و
قابلیت ایجاد ایزومری سیس و ترانس پیوند آزو ،توانست داروی
ضدسرطان کورکومین ( )curcuminرا با استفاده از نور و از خارج
بدن ،در زمان دلخواه آزاد کند [ .]86همانطور که در شکل  35دیده
میشود ،ابتدا مزومتخلخل با ترکیبات حلقوی و آروماتیک اصالح
میشود و سیکلودکسترین با ایجاد کمپلکس درونگیر به مانند
ساختارهای روتاکسانی وارد حامل میشود .گروه حجیم نفتالنی ،مانع
خروج سیکلودکسترین میشود و سیکلودکسترین هنگامی که پیوند
آزو ،ایزومری سیس را به خود میگیرد ،به مانند واشر عمل کرده و
از آزادشدن دارو جلوگیری میکند .پس از تزریق نانوحامل به بدن،
هنگامی که مزومتخلخل به بافت هدف میرسد ،با تابش نور مرئی،
پیوند سیس به ترانس تبدیل میشود .در این حالت ،سیکلودکسترین

شکل  -36نمایی از چگونگی بستهشدن دهانه کانال مزومتخلخل با
دیمرشدن مشتقات کومارین [.]87
از سر کانالهای مزومتخلخل فاصله پیدا میکند و دارو اجازه خروج
از کانال را مییابد.
 Tanakaنوعی سامانه دارورسانی كنترل شده با نور را براي
كاربردهاي رهاسازي مستقيم دارو براساس اصالح ورودي حفره با
کومارين گزارش کرد [ .]87کومارین هنگام تابش نور  UVدر طول
موج بلندتر از  ،310 nmساختار دیمریشکل به خود میگیرد و
هنگام تابش پرتو نور با طول موج كوتاهتر ( ،)254 nmبه شکل
مونومري خود برميگردد .شکل ديمر کومارين ،هنگامي كه روي
سطح سامانههاي سيليسي مزومتخلخلي  MCM-41قرار میگیرد،
سبب کاهش اندازه مؤثر حفره شده و از آزادشدن داروهای بارگذاری
شده در داخل کانالها جلوگیری ميكند .تابش با طول موج کمتر،
سبب بازشدن ورودي کانالها شده و داروهاي جذب شده ،رها
میشوند (شکل .)36
میدان مغناطیسی

شکل  -35نمایی از مزومتخلخل بارگذاری شده با کورکومین و
اصالح شده با روتاکسان حساس به نور سطحی .ساختار روتاکسانی
شامل حلقه آلفا-سیکلودکسترین و واحد آزوبنزن است [.]86
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سامانه دیگری که میتوان از آن بهعنوان محرک خارجی نام برد،
میدان مغناطیسی است .در این سامانه ،داروهای بارگذاری شده،
با تحریک نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید که در داخل یا سطح
مزومتخلخل قرار گرفتهاند ،آزاد میشوند .آزادشدن دارو میتواند
تحت تأثیر حرکت نانوذرات مغناطیسی با میدان مغناطیسی متناوب یا
افزایش دما انجام شود [.]88-90
در گزارشی جالب Yang ،از میدان مغناطیسی متناوب برای
گرمکردن نانوذرات آهن اکسید قرار داده شده در داخل مزومتخلخل
استفاده کرد [ .]91در این کار ابتدا ،نانوذرات آهن اکسید سنتز شد که
در داخل آنها فلز روی بارگذاری شده بود .در ادامه ،مزومتخلخلها
طوری تهیه شدند که نانوذرات آهن اکسید در مرکز آنها قرار گیرند.
مزومتخلخلها با هگزامتیلن دیآمین ،عاملدار شده و با تشکیل
کمپلکس درونگیر ،درون حلقه  ]6[ CBجای گرفت .در زمان
افزودن  ،]6[ CBدارو نیز داخل مزومتخلخل بارگذاری شد .زمانی که
نیاز است تا دارو آزاد شود ،مزومتخلخل در معرض میدان مغناطیسی
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شکل  -37نمایی از رهایش دارو از مزومتخلخل اصالح شده با
نانوذرات آهن اکسید و  ]6[ CBبر اثر میدان مغناطیسی [.]91
قرار میگیرد .براساس قانون هال ،بر اثر میدان مغناطیسی ،نانوذرات
آهن اکسید ارتعاش میکنند و این ارتعاش سبب گرمشدن نانوذرات
میشود .با گرمشدن آهن اکسید ،مزومتخلخل نیز گرم و به دنبال
آن ،برهمکنش میان  ]6[ CBو زنجیر آلیفاتیکی ،سست میشود و با
جداشدن  ،]6[ CBدارو از سامانه آزاد میشود (شکل .)37
پارامترهای موثر بر بارگذاری مزومتخلخلها
اندازه حفره

بارگذاری دارو درون مزومتخلخلها ،بیشتر با غوطهورکردن
مزومتخلخل در داخل محلول غلیظ دارو و در ادامه ،خشککردن
نانوحامل انجام میشود .در نتیجه ،این فرایند به خواص جذب
سطحی مزومتخلخل وابسته است .اندازه ذراتی که میتوانند در
داخل این حفرهها وارد شوند ،به اندازه حفره مزومتخلخل وابسته
است و جذب مواد در داخل آنها به لحاظ اندازه ،گزینشی است.
بهطور معمول ،قطر حفرهها کمی بزرگتر از اندازه دارو درنظر
گرفته میشود .همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،قطر حفرههای
مزومتخلخلها ،به طول زنجیر مواد سطحفعال وابسته است و میتوان
با تغییر طول آن ،قطر حفرههای مزومتخلخل را از  1/5 nmتا 50 nm
کنترل کرد .با کنترل قطر حفره مزومتخلخلها ،میتوان ترکیبات با
اندازههای مختلف ،از مولکولهای کوچک تاپروتئینهای بزرگ را با
مزومتخلخلها به بافت هدف منتقل کرد.
اندازه حفرهها ،افزون بر اثری که روی بازده بارگذاری دارو
دارد ،بر سرعت رهایش دارو نیز اثر مستقیم دارد .بهعنوان مثال،
هنگامی که دو نوع مواد سطحفعال با زنجیرهای متفاوت  C12TABو

شکل  -38گروه عاملیهای گوناگون روی سطح مزومتخلخل و
داروهای مرسوم در سامانههای دارورسانی.
 C16TABبرای سنتز مزومتخلخل سیلیسی  MCM-41استفاده شود،
مزومتخلخلهایی با اندازه حفره متفاوت بهدست میآیند ،بهطوري که
از مواد سطحفعال با طول زنجیر بزرگتر ،حفرههای بزرگتر حاصل
میشود [ .]44هنگامی که این دو مزومتخلخل در شرایط یکسان
با داروی مشخص بارگذاری شدند ،مشاهده شد ،مزومتخلخل سنتز
شده از  C12TABدر زمان مشخص ،مقدار کمتری دارو آزاد میکند،
در حالی که مزومتخلخل تهیه شده از  ،C16TABدارو را با سرعت
بیشتری آزاد میکند .این موضوع حاكي از وابستگی سرعت رهایش
دارو به اندازه حفره مزومتخلخل است.
مساحت سطح مزومتخلخل

بارگذاری دارو به خواص جذبی مزومتخلخل ،مانند مساحت سطح
وابسته است و با تغییر اندازه سطح ،میتوان مقدار جذب دارو روی
سطح مزومتخلخل را کنترل کرد .این اتفاق با دو روش زیر انجام
میشود [:]92
 کاهش یا افزایش مساحت سطح مزومتخلخل و کنترل میل ترکیبی دارو با مزومتخلخل.در روش اول ،مقدار محلهای ممکن برای جذب دارو تغییر میکند.
برای این کار الزم است که اندازه حفره کوچکتر از اندازه دارو نباشد
تا ورود دارو به حفره محدود شود .با افزایش مقدار مساحت سطح،
مقدار داروی جذب شده افزایش مییابد.
عاملدارکردن مزومتخلخلها

با عاملدارکردن و اصالح سطح مزومتخلخلها با ترکیبات آلی،
میتوان مقدار بارگذاری و رهایش دارو را کنترل کرد.
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مزومتخلخلهای سیلیسی ،گروههای سیالنولی زیادی در سطح
دارند و این امکان را به سطح میدهند که بتواند به گروههای عاملی
گوناگونی تبدیل و اصالح شوند .در شکل  ،38گروههای عاملی
متفاوت قرار گرفته روی مزومتخلخل و داروهای رایج آمده است.
 Balasاز مزومتخلخلهای  SBA-15و  MCM-14عاملدار شده
با گروههاي آميني بارگذاری شده با آلندرونات ()Alendronate
براي ترميم استخوان استفاده کرد [ .]92آلندرونات ،عضو خانواده
بيوفسفوناتهاست كه مانع از جذب دوباره استخوان بهوسیله
اوستئوكالستها ( )Osteoclastsميشود .در هر دو سامانه
مزومتخلخلي  SBA-15و  ،MCM-14ديوارههاي داخلی کانالها با
گروههاي آمينو اصالح و در ادامه با آلندرونات بارگذاری شدند.
نتایج پژوهش  Balasحاكي از سه برابربودن مقدار بارگذاری
دارو در مزومتخلخلهای اصالح شده با گروههای آمینی نسبت
به مزومتخلخلهای ساده است .اين اختالف ناشی از تفاوت
نیروهای برهمكنش بين گروههاي فسفونات در داروی آلندرونات
با گروههاي سيالنول در مواد غيراصالح شده و گروههاي آمينی
سطحی مزومتخلخل مواد اصالح شده است .بهطوری که برهمكنش
بين گروههاي سيالنول در بستر سیليكايي و گروه فسفونات داروي
جذب شده ضعيفتر از برهمكنش بين گروههاي آمين و فسفونات
است (شکل  .)39نتایج حاصل از رهایش دارو نیز بيانگر بیشتربودن
سرعت رهایش دارو در مزومتخلخلهای عاملدار است (شکل .)40
 Xuاز مزومتخلخل عاملدار شده با گروه کربوکسیک اسید برای

(الف)

(ب)
شکل  -40نمودار رهایش آلندرونات از مزومتخلخلهای ساده و
اصالح شده با گروه آمینی [.]92
دارورسانی کنترل شده داروی فاموتیدین ( )Famotidineکه دارای
گروه آنیونی است ،استفاده کرد (شکل  .)41وی نشان داد ،به دلیل
برهمکنشهای یونی بین دارو و مزومتخلخل ،مقدار بارگذاری دارو

شکل  -39جذب داروی آلندرونات روی مزومتخلخل اصالح شده
با گروه آمینی [.]92
222

شکل  -41ساختار شیمیایی فاموتیدین.
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جدول  -1داروها و بیشترین درصد بارگذاری آنها در مزومتخلخلهای سیلیسی.
دارو

مزومتخلخل

ایبوپروفن

MCM-41
MCM-41
MCM-4112-NH2
MCM-4116-NH2
MCM-48
LP-la3d
SBA-15
TDU-1
MCM-41-MS
MCM-41-DMS
MCM-41-TMS

ناپروکسن
دیفلونیسال
پیروکسیکام
آسپرین
آسپرین
آموکسیسیلین
جنتامایسین
جنتامایسین
جنتامایسین
اریترومایسین

MCM-41-Al
MCM-41-Al
MCM-41
MCM-41
MCM-41-NH2
SBA-15
SBA-15
PLGA-SiO2
PLGA-SiO2
MCM-48
LP-la3d

بیشترین
بارگذاری ()%

مرجع

دارو

مزومتخلخل

23
34
23
33
28/7
20/1
14/6
24/4
19
17
22
7/3
8/7
14
15
15
24
20
22/4
45/6
28
28

44
44
95
95
96
96
97
98
99
99
100
100
101
102
103
103
104
105
106
106
96
96

اریترومایسین

LP-la3d-C8

بیشتر میشود ،بهطوری که مقدار جذب دارو بر سطح مزومتخلخل با
مقدار عاملدارشدن آن ارتباط مستقیم دارد [.]93
در پژوهش دیگری Regi ،اصالح سطح مزومتخلخل SBA-15
با اصالح کنندههای آبگریز ،مانند اکتیل و اکتادسیل را با استفاده از
ترکیبات تریمتوکسی اکتیل سیالن و تریمتوکسی اکتادسیل سیالن
عاملدار شده بررسی و اثر اصالح سطح مزومتخلخل را بر رهایش
داروی اریترومایسین ارزیابی کرد .نتایج حاکی از کاهش اندازه حفرهها و
نیز رطوبتپذیری سطح مزومتخلخل در محلولهای آبی بود که
سبب میشد ،سرعت رهایش اریترومایسین کنترلپذیر شود [.]94
عاملدارکردن سطح با اصالحکنندههای آبگریز ،سبب انتقال دارو به
داخل کانالها هنگام قرارگیری مزومتخلخل در محیط آبی شده و
آزادسازی دارو بهطور کنترل شده انجام میشود .در جدول  ،1مقدار

SBA-15
SBA-15-C8
SBA-15-C18

ایتراکونازول
ZnNIA

ZnPCB

کاپتوپریل

MCM-41
SBA-15
SBA-16
SBA-16
MCM-41
MCM-41
SBA-15

سرترالین
فاموتیدین

MCM-41-TMS
MCM-41
MSU-3-COOH
SBA-15-COOH

آلندرونات

SBA-15-COOH-TMS
MCM-41
MCM-41-NH2
SBA-15
SBA-15-NH2

بیشترین
بارگذاری ()%

مرجع

12
34
13
18
29
24/6
14/3
18/3
23/6
34
22/6
25/1
25
20
25
25
14
37
8
22

96
107
107
107
107
108
109
109
110
110
110
111
112
93
113
113
114
114
114
114

بارگذاری دارو در مزومتخلخلهای مختلف آمده است.

نتیجهگیری
نانوذرات برپایه مزومتخلخلها ،دسته جدیدی از نانوحاملها هستند
که قابلیت بسیار خوبی برای دارورسانی و تصویربرداری از داخل بدن
نشان دادهاند .در سنتز مزومتخلخلهای سیلیکاتی ،عوامل مختلف نظیر
نوع مواد سطحفعال ،کمکسطحفعال ،نوع منبع سیلیسی ،دما ،نمک،
الکل ،مواد تورمزا ،سرعت همزدن و  pHمحلول روی شکلشناسی
آنها اثر دارد .برای استفاده از مزومتخلخلها در کاربردهای مختلف،
به اصالح آنها با گروههای عاملی مختلف و نیز پلیمرها نیاز است.
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مزومتخلخلهاي سيليسي ،گروههاي سيالنول فراوانی در سطح خود
دارند .اين گروههای سطحی را میتوان با واکنشهای شیمیایی به
گروههای دیگری تبدیل کرد .با قرارگرفتن گروههای عاملی متفاوت و
ساختارهای آلی در سطح ،خواص سطحی مزومتخلخل مانند مقدار
آبدوستی و آبگریزی و قابلیت اتصال به مولکولهای میهمان را
میتوان کنترل کرد .برای اصالح سطحی مزومتخلخلها با ترکیبات
آلی ،از سه روش پیوندزنی ،پوششی و همتراکمی و اصالح ساختاری
از روش تناوبی استفاده میشود .مزومتخلخلها ویژگیهای منحصر
بهفردی مانند وجود شبکه حفرهها با نظم بسیار زیاد با توزیع کام ً
ال
یکنواخت از اندازه حفره ،مساحت سطح زیاد ،حجم زیاد حفرهها و
قابلیت عاملدارشدن سطح با انواع ترکیبات آلی و پلیمری دارد که
سبب کنترلپذیری مقدار بارگذاری و رهایش دارو در بدن ،افزایش
مقدار جذب دارو در داخل مزومتخلخل و نیز امکان بارگذاری
داروهای متنوع میشود.
مزومتخلخلها از جدیدترین نانوذراتی هستند که از آن میتوان در
دارورسانی هدفمند برای افزودن کارایی دارورسانی استفاده کرد .با

استفاده از مزومتخلخلهای اصالح شده با پلیمرهای هوشمند ،میتوان
دارو را در زمان و مكان مشخص با سرعت آزادسازى کنترل شده به
بافت هدف منتقل کرد .سلولهای سرطانی به دلیل ویژگیهای زیستی و
توساز زیاد pH ،درونسلولی کمتر ،دمای سلول بیشتر و نیز
سوخ 
مقدار بیشتری از آنزیمهای کاهنده که دارند از سلولهای سالم متمایز
میشوند .در سامانههاي مزومتخلخل ،براي كاربردهاي ویژه نیاز است
كه دارو به وسيله محركهاي محيطي تنظيم شود .این محرکها به
عوامل داخلی و خارجی دستهبندی میشوند .عوامل داخلی میتواند،
آنزیمهای آبکافتکننده ،عوامل کاهنده و  pHلیزوزوم یا سلولهای
سرطانی باشد .از عوامل خارجی نیز میتوان به میدان مغناطیسی و
تابش پرتو نور اشاره کرد .در این مقاله مروری ،آخرین دستاوردها در
زمینه اصالح مزومتخلخلها با پلیمرهای حساس به دما ،pH ،میدان
مغناطیسی ،آنزیمهای کاهنده و نور مطالعه و چگونگی رهایش دارو
بررسی شد .امروزه ،پژوهشهای بسیاری درباره چگونگی رساندن
هدفمند دارو به بافتهای بدن گزارش شده است که راه را برای فهم
بیشتر و گسترش علم دارورسانی فراهم میکند.
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