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آمادهسازی و شناسایی نانوکامپوزیتهای پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی مزدوج شده با انسولین به
منظور افزایش پایداری زیستی این دارو

ریحانه فرج اله ،1میرمحمد علوی نیکجه2و* ،فرید عابدین درکوش 3و مریم وکیلی
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 -1دانشجوی دكترای شیمی آلی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 -2دانشیار شیمی آلی ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 -3دانشیار شیمی دارویی ،گروه فارماسیوتیکس ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران
 -4كارشناس ارشد شیمی آلی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
دریافت :آذر  ،1393پذیرش :بهمن 1393

چکیده :در این پژوهش به منظور افزایش پایداری داروی انسولین ،این پلیمر زیستی بااالستومر پلی اورتانی مغناطیسی مزدوج شد .برای سنتز

نانوکامپوزیت پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی از نانوذرات آهن اکسید استفاده شد و به منظورجلوگیری از تجمع و همچنین افزایش نیمه عمرماندگاری
نانوذرات در بدن ،ابتدا با ترکیب دای پدال سیالن که از ترکیب آمینوپروپیل تری اتوکسی سیالن و -3گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیالن

بهدست آمده بود ،اصالح شدند .سپس برای افزایش زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری ترکیب بهدست آمده ،طی فرایند پلیمریزاسیون درجا

با پلی اورتان پایه آبی ،نانوکامپوزیتهای پلی اورتانی مغناطیسی تهیه شدند که گروههای NCOــ پیش پلیمر ترکیب یادشده باهورمون انسولین،که

پلیمری با توالی پپتیدی ویژه و گروههای NH2ــ در دسترس است ،پیوند اورهتشکیل میدهد .سنتز موفقیت آمیز این ترکیبات با طیف سنجی فروسرخ،
رزونانس مغناطیس هسته ای ،تجزیه وزن سنج گرمایی ،میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری تاييد شد.
واژههای کلیدی :نانوذرات آهن اکسید ،نانوکامپوزیت مغناطیسی ،االستومر پلی اورتانی ،انسولین

سختی ،انعطاف پذیری ،شفافیت و قابلیت تشکیل فیلم در دماهای
پایین است [ 1تا .]5
به دلیل ناپایداری حرارتی و مقاومت مکانیکی ضعیف این
ترکیبات امروزه تالشهای زیادی به منظور توسعه کامپوزیتهای
پلی اورتانی بر پایه نانوساختارها انجام شده است .از طرفی با
توزیع مناسب نانوذرات مغناطیسی در بستر مواد پلیمری میتوان
نانوکامپوزیتهایی با ویژگی مغناطیسی به دست آورد که مقدار و نوع
نانوذرات و همچنین چگونگی توزیع آن میتواند بر ویژگیهای نهایی
نانوکامپوزیت و کاربرد آن اثر بگذارد .نانوکامپوزیتهای مغناطیسی

مقدمه
در سالهای اخیر ،پلی اورتانهای پایه آبی به دلیل ویژگیهای
منحصر به فردی مانند غیر سمی بودن ،اشتعال ناپذیری و عدم
آلودگی محیط زیست مورد توجه پژوهشگران واقع شدهاند .این
ترکیبات اهمیت چشمگیری در حوزه فراوردههای پوششی و نیز
به عنوان رنگ پایه در فرموالسیون رنگها پیدا کردهاند .در حین
پخت این ترکیبات ،آب به عنوان یک حالل دوست دار محیط
زیست ،تنها مادهای است که تبخیر میشود .از دیگر مزایای این
ترکیبات ،مقاومت سایشی باال نسبت به حاللها و مواد شیمیایی،
*عهدهدار مکاتباتdrmm.alavi@gmail.com :
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کاربردهای بالقوهی زیادی در الکترودها ،حسگرها [ 6و ،]7
پوششهای الکترومغناطیس [ ]8و مواد جاذب امواج [ 9و  ]10دارند.
در اواخر سال  1980تعدادی از دانشمندان ،ساختار و ريخت
سطح پلی اورتانها را مورد بررسی قرار دادند و به تدریج روشهای
جدید پوشش دهی سطح به همراه پیوند مواد دیگر به سطح پلی
اورتانها با هدف بهبود خون سازگاری ابداع شد .در طی این
سالها ،ترکیب شیمیایی پلی اورتان برای بهبود خون سازگاری با
تغییرات بسیار زیادی همراه شده است .از جمله این موارد سنتز پلی
اورتان با قسمتهای نرم آبدوست است .مهمترین دلیل کاربرد این
پلی اورتانها به عنوان یکی از پیشرفتهای عمده در پژوهشهاي
مواد در پزشکی نیز زیست تخریب پذیری و خون سازگاری این
ترکیبات است .مواد زیست تخریب پذیر کاربردهای بی شماری در
پزشکی و جراحی دارند و این مواد به گونهای طراحی میشوند که
در حالت  in-vivoتخریب شوند .از طرفی پژوهشها حاکی از آن
است که این شاخه از ترکیبات پلیمری تأثیرات سمی و سرطان
زایی در بدن ندارد .همچنین این ترکیبات به دلیل ویژگیهای
منحصر به فرد پلی اورتانها مانند زیست سازگاری ،زیست تخریب
پذیری و قابلیت عامل دار شدن کاربردهای فراوان در دارورسانی
هستند [  .]11یکی از ویژگیهای ذاتی شیمیایی پلیاورتان توانایی
این پلیمر برای پیوستن به پروتئینها با پیوند کواالنسی است.
همچنین پیوند پپتیدها به گروه عاملی ایزوسیانات پیش پلیمر
منجر به تشکیل پلی اورتانی میشود که با پیوند کواالنسی به
پپتید زمینه متصل است .در این سری از واکنشها گروه آمین
پروتئین (هسته دوست) با گروه کربونیل ایزوسیانات (الکترون
دوست) پلیمر وارد واکنش میشود و پیوند اوره تشکیل میشود.
امروزه استفاده از نانوذرات مغناطیسی به دلیل ویژگیهای
منحصر به فردی مانند دمای کوری پایین ،ویژگی مغناطیسی باال،
ویژگیهای سوپر پارا مغناطیسی در علوم مختلف رواج پیدا کرده
است [  12تا .]14
در حال حاضر به منظور کاربرد مفید و مؤثر نانوذرات در
سامانههای زیستی ،پوششهای متفاوتی از ترکیبات آلی و معدنی
قابل پذیرش بهوسیلهی بدن روی سطح این مواد ایجاد میشود
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

که حضور چنین پوششهایی به پایداری نانوذرات در محیطهای
زیستی و گردش خون ،توزیع بافتی و همچنین ورود این مواد به
سلولها و کاهش اثر سمی آنها کمک میکند [ .]15این گروه
از مواد دارای کاربردهای متعددی در شاخههای متفاوت علوم،
بهویژه علوم پزشکی و دارورسانی هستند که در این میان نانوذرات
سمیت
مغناطیسی آهناکسید به دلیل پایداری در برابر اكسایش و ّ
پایین در مقایسه با نانوذراتی نظیر کبالت توانستهاند جایگاه مطلوبی
در میان انواع متفاوت نانوذرات مغناطیسی بیابند [  16و .]17
بخش تجربی

مواد و روشها

برای تهیه نانوکامپوزیتهای پلی اورتانی پایه آبی ،ایزوفورن
دی ایزوسیانات ( ،)IPDIپلی کاپروالکتون دی ال ( ،)PCLاز
شرکت آلدریچ خریداری شد .دی متیلول پروپیونیک اسید ،دی
بوتیل تین دی الاورات که به عنوان کاتالیست استفاده شد و
اصالحکنندههای سطح آمینوپروپیل تری اتوکسی سیالن
( )APTSو -گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیالن
( )GPTSاز شرکت مرک آلمان تهیه شد .انسولین انسانی از
شرکت بیوکن ( )BIOCONکشور هند خریداری شد و در این
پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .پلی کاپروالکتون و بوتان دی
ال به منظور حذف رطوبت قبل از مصرف به مدت  4ساعت در
آون خال ،در دمای  80درجه سانتیگراد قرار داده شدند .باقی مواد
بدون خالصسازی مورد استفاده قرار گرفتند.

اصالح سطح نانوذرات آهناکسید با ترکیب آلی دای پدال سیالن

برای سنتز ترکیب سیلیکای عاملدار دو سر ،در ابتدا گاما-
گالیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیالن ( )GPTSو
آمینوپروپیل تری اتوکسی سیالن ( )APTSدر نسبت مولی ()١:١
در حالل دی متیل سولفوکسید ( )DMSOبا هم مخلوط شده و
تحت بازروانی در دمای  ٦٠ ºCبه مدت  ٤٨ساعت وارد واکنش
شدند .در طی انجام این واکنش ،حلقه اپوکسی ( )GPTSتحت
گروه آمین ( )APTSقرار گرفته و ترکیب دای پدال سیالن مطابق
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تشکیل شده (شکل  )2با آهن ربای قوی تهنشین و جداسازی شده
با ساختار شکل  1بهدست میآید .فراورده این واکنش نباید در
و پس از چند بار شستشو با اتانول و آب دوبار تقطیر در آون خالء
معرض هوا و رطوبت قرار گیرد و باید بالفاصله در مرحله بعد
تحت دمای  ٤٠ ºCخشک شدند [ 18و .]19
استفاده شود.
نانوذراتتشی اتَوؼی ػیالى (- ٍ )APTSگلیؼیذٍوؼی پشٍپیل تشی
آهیٌَپشٍپیل
سنتز ؿذ ٍ
اػتفبدُ
ػغحگرم از
ّبیمیلی
وٌٌذُ٢٠٠
اكالح ،Fe
O @ECA
وبتبلیؼتبرای
4

3

وـَس
()BIOCON
ثیَوي
ؿشوت
()MERCK
موردهشن
ؿشوت
)WPU/Fe
(O @ ECA
پایه آبی
اًؼبًیپلیاصاورتان
اًؼَلیيتهای
ؿذ.نانوکامپوزی
آلوبى تْیِتهیه
میلی لیتر
اشاره را در ٢٠٠
()GPTSبه اصشرح
ػیالىآماده شده
هتَوؼیناکسید
آه
3 4
اکسید
نانوذرات آه
هٌظَسوزنی از
ثِ درصد
ترکیب،ال٠/٥
سنتز این
برای
محلول به
کرده و
تقطیر حل
ایي آب
میلیدس لیتر
خشیذاسی ٨٠
ٌّذ اتانول و
ن اص
لجل
حزف سعَثت
ثَتبى دی
وبپشٍالوتَى ٍ
پلی
لشاس گشفت.
اػتفبدُ
دوبار هَسد
پظٍّؾ
ؿذ ٍ
 )PCLذوب
کاپروالکتون (
ثذٍىپلی
 )ECA/MIO/Siرا به
شد pH80.این
پراکنده
فراصوت
ػبػتامواج
دقیقه با
مدت ٢٠
اػتفبدُ
هَسد
خبلق ػبصی
شده (ؿذًذ .ثبلی هَاد
اصالحدادُ
محلول گشاد لشاس
دسخِ ػبًتی
دهبی
خال ،دس
دس آٍى
هذت 4
هلشف ثِ
شده افزوده و پس از  ٢ساعت پراکنده ساختن در حمام فراصوت،
استیکاسید روی  4تا  4/5تنظیم شد .سپس نانوذرات پراکنده
لشاس با
گشفتٌذ.
ترکیب ياد شده به همراه ایزوفورن دی ایزوسیانات ( )IPDIو چند
شدهی آهناکسید را به محلول دای پدال سیالن تازه سنتز شده
قطره از کاتالیست دیبوتیلتیندیالاورات ( )DBTDLدر یک
مکانیکی
اکسیذ٤باساعت با
آّيبه مدت
ًاًَرراتاتاق
سطح در دمای
اصالحافزوده تا
پذالو سیالى
همزندای
ترکیب آلي
بالن سه دهانه مجهز به همزن مکانیکی (با سرعت  ٥٠٠دور بر
همگنساز فراصوت مخلوط شوند .درنهایت نانوذرات پوسته-هسته

شکل  1ساختار شماتیک دای پدال سنتزی

ؿىل  1ػبختبس ؿوبتیه دای پذال ػٌتضی
ثشای ػٌتض تشویت ػیلیىبی ػبهلذاس دٍ ػش ،دس اثتذا گبهب-گالیؼیذٍوؼی پشٍپیل تشی هتَوؼی ػیالى ( ٍ )GPTSآهیٌَپشٍپیل
تشی اتَوؼی ػیالى ( )APTSدس ًؼجت هَلی( ) 1:1دس حالل دی هتیل ػَلفَوؼیذ ( )DMSOثب ّن هخلَط ؿذُ ٍ تحت
ثبصسٍاًی دس دهبی  60ºCثِ هذت  48ػبػت ٍاسد ٍاوٌؾ ؿذًذ .دس عی اًدبم ایي ٍاوٌؾ ،حلمِ اپَوؼی ( )GPTSتحت حولِ
گشٍُ آهیي ( )APTSلشاس گشفتِ ٍ تشویت دای پذال ػیالى هغبثك ثب ػبختبس ؿىل  1ثِدػت هیآیذ .فشاٍسدُ ایي ٍاوٌؾ ًجبیذ دس
هؼشم َّا ٍ سعَثت لشاس گیشد ٍ ثبیذ ثالفبكلِ دس هشحلِ ثؼذ اػتفبدُ ؿَد.

ثشای ػٌتض  200،Fe3O4@ECAهیلی گشم اص ًبًَرسات آّياوؼیذ آهبدُ ؿذُ ثِ ؿشح ثبال سا دس  200هیلی لیتش اتبًَل ٍ  80هیلی
Fe3O4@ECA

لیتش آة دٍثبس تمغیش حل وشدُ ٍ هحلَل ثِ هذت  20دلیمِ ثب اهَاج فشاكَت پشاوٌذُ ؿذ pH .ایي هحلَل ثب اػتیهاػیذ سٍی
سنتزی
شده با
ذآّياصالح
آهنیاکسید
ػٌتضسنتز
شمای کلی
پذال ػٌتضی
پدالی
دایثب دا
ؿذُ
اكالح
نانوذراتاوؼ
ًبًَرسات
شکلی 2ولی
ؿىل  2ؿوب
 4 -4/5تٌظین ؿذ .ػپغ ًبًَرسات پشاوٌذُ ؿذُی آّياوؼیذ سا ثِ هحلَل دای پذال ػیالى تبصُ ػٌتض ؿذُ افضٍدُ تب دس دهبی
اتبق ثِ هذت  4ػبػت ثب ّوضى هىبًیىی ٍ ّوگيػبص فشاكَت هخلَط ؿًَذ .دسًْبیت ًبًَرسات پَػتِّ-ؼتِ تـىیل ؿذُ (ؿىل
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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 )2ثب آّي سثبی لَی تًِـیي ٍ خذاػبصی ؿذُ ٍ پغ اص چٌذ ثبس 7
ؿؼتـَ ثب اتبًَل ٍ آة دٍثبس تمغیش دس آٍى خالء تحت دهبی ºC

 40دسآٍى خال خـه ؿذًذ ] 11و .[11

آمادهسازی و شناسايي نانوکامپوزیتهای پلی اورتان ...

سیاهرنگ بهدست آمده به مدت یک ساعت در دسیکاتور و دمای
 ٢٧ ºCقرار داده شد تا گروه ایزوسیانات پیش پلیمر و آمین انسولین
با یکدیگر وارد واکنش شوند (شکل  .)3محلول پلیمر-پروتئین
بهدست آمده به آرامی به  ٢٥٠میلی لیتر آب دوبار تقطیرکه با دور
تند همزن مکانیکی مخلوط میشد ،افزوده شد .پس از افزودن
محلول به آب ،این تركیب به مدت  ٣٥دقیقهی دیگر نیز همچنان
با دور تند همزن مخلوط و به این ترتیب محلول به دو فاز جدا
از هم تبدیل شد .محلول پیش پلیمر -پروتئین به وسیلهی کاغذ
صافی  ٤٠#واتمن از فاز جامد طوسی رنگ که حاوی انسولین
مزدوج با پیش پلیمر است و به دلیل توسعهی شاخه و حجیم
بودن قابلیت پراکندگی در آب را نداشته است ،جدا شد [.]21

ثانیه) به مدت  ٢ساعت در دمای  ٨٠ ºCتحت نیتروژن قرار گرفت.
سپس دیمتیلولپروپیونیکاسید ( )DMPAرا به مخلوط افزوده
و در همان شرایط تا رسیدن به مقدار  NCOنظری واکنش ادامه
یافت .سپس بوتاندیال ( )BDOبه عنوان یک ترکیب زنجیر
افزاینده افزوده شده و واکنش  ٣ساعت دیگر ادامه یافت تا پیش
پلیمر به وسیلهی آن توسعه یابد .بعد از این مرحله دما را تا ٤٠ ºC
کاهش داده و تری اتیل آمین ( )TEAبه منظور خنثیسازی
اسید و استون تازهی خشک به منظور رقیقسازی (پایین آوردن
گرانروی پیش پلیمر پلی یورتان) افزوده شده و واکنش نیم ساعت
دیگر ادامه پیدا كرد .نانوکامپوزیت پلیاورتانی االستومری بهدست
آمده داخل قالب ویژه ریخته شد و سپس به مدت  ٤٨ساعت در
دمای  ١٠٠ ºCدر آون خالء و پس از آن  ٤٨ساعت در هوای آزاد
نتیجهها و بحث
قرار داده شد .رطوبت باقیماندهی فیلم نانوکامپوزیت با قرار دادن
سنتز ترکیب شیمیایی دای پدال سیالن
ترکیب به مدت  ٢٤ساعت در آون خالء در دمای  ٤٠ ºCحذف
+ polyol/
) )ECA/MIO/Siمربوط به
های HNMR
 5additives/طیف
 4 diisocyanateو
(Elastomeric PU nanocompositesدر شکلهای
شد .به این ترتیب WPU/Fe3O4 ،آماده شد [.]20
))ECA/MIO/Siمتوکسی سیالن و دای پدال سیالن
دوکسی پروپیل تری
additives/گاماگالیس
additives/
)diisocyanate
→
polyol/ی+
Elastomeric
nanocomposites
) 1(ECA/MIO/Siاػت :
diisocyanateخذٍل
(polyol/ایيٍ+اوٌؾ هغبثك
وبس سفتِ دس
PUهَاد ثِ
هَلی
ًؼجتّبی
سولفوکسید ( )DMSOنشان داده شده
سنتزی در حالل دی متیل
Elastomeric PU nanocomposites
اػت ً:ؼجتْبی هَلی هَاد ثِ وبس سفتِ دس ٍاوٌؾ تْیِ االػتَهش پلی اٍستبًی ][12
خذٍل :1
َاد ثِ وبس سفتِ دس ایي ٍاوٌؾ هغبثك خذٍل 1
است پروتونهای  aو  bو  cحلقه اپوکسی در مولکول ()GPTS
نسبتهای مولی مواد به کار رفته در این واکنش مطابق جدول
نواحی  2/721 ،2/521و  3/63 ppmظاهر میشوند .در طی
است :هَلی هَاد ثِ وبس سفتِ دس ٍاوٌؾ تْیِ االػتَهش پلی اٍستبًیکه]در
خذٍل 1 :1
[12
ًؼجتْبی
IPDI PCL
DMPA BDO TEA
واکنش حلقهی اپوکسی ( )GPTSبهدلیل حمله گروه آمین
انجام
3/5
1
1
1/5
جدول  1نسبتهای مولی مواد به کار رفته در واکنش تهیه 1االستومر
پلی اورتانی []20
( )APTSباز شده و در نتیجه پروتونهای  aو  bو  cدر طیف دای
IPDI PCL
DMPA BDO TEA
پدال سیالن حذف شده و سیگنالهای جدیدی در نواحی ،2/٠٤٦
3/5
1
1
1/5
1
تطکیل پلیور هسدٍج ًاًَکاهپَزيت پلي اٍرتاى -اًسَلیي
 2/٤٩٤و  2/918 ppmظاهر میشود که مربوط به پروتونهای
دیاستروتوپیک
پروتونها
آنجاییثِکه
ًؼجتاست.
اًؼَلیي وثب ́b
خـه حل ؿذ.ػپغ́́́a
انسولین
نانوکامپوزیت
تشکیل پلیمر
ؿذ.هحلَل
اینافضٍدُ
پلیوش
ٍصًیاز()10:1
اورتان-اػتَى
پلیهمذاسی
ؿذُ دس
مزدوجپلیوش ػٌتض
اثتذا پیؾ
آهیيدلیل قدرت
شوند ٍکه به
شکافته م
گشٍُدوتایی
یکؿذبه تبیک
هستند،
استوندسخشک
پیش
پیؾیپلیوش
ایضٍػیبًبت
لشاسهردادُ
حلٍ ودهبی 27ºC
دػیىبتَس
مقداریػبػت
شدهثِ درهذت یه
سنتزآهذُ
پلیمردػت
سًگ ثِ
نخستػیبُ
اٍرتاىثب-
سپسپلي
دٍج ًاًَکاهپَزيت
نشده است.
دٍثبسظاهر
مجزا
250یها
شکافتگ
دستگاهثِاین
پایین
پلیمرافزوده شد.
( )١:١٠به
یىذیگشوزنی
نسبت
اًؼَلیيبا
انسولین
تمغیشوِ
طورآة
به لیتش
هیلی
آساهی ثِ
دػت آهذُ
محلولپشٍتئیي ثِ
.هحلَل پلیوش-
ؿًَذ(ؿىل )3
اًسَلیي ٍاوٌؾ
ٍاسد

ػٌتض ؿذُ دس همذاسی اػتَى خـه حل ؿذ.ػپغ اًؼَلیي ثب ًؼجت ٍصًی ( )10:1ثِ پلیوشافضٍدُ ؿذ.هحلَل

آهذُ ثِ هذت یه ػبػت دس دػیىبتَس ٍ دهبی  27ºCلشاس دادُ ؿذ تب گشٍُ ایضٍػیبًبت پیؾ پلیوش ٍ آهیي
ٍاسد ٍاوٌؾ ؿًَذ(ؿىل .)3هحلَل پلیوش-پشٍتئیي ثِدػت آهذُ ثِ آساهی ثِ  250هیلی لیتش آة دٍثبس تمغیشوِ
پلیوش هضدٍج
اًؼَلیي

اًؼَلیي

پیؾ پلیوش پلی اٍستبًی

شکل  3شمای کلی سنتز نانوذرات اکسیدآهن اصالحشده با دای پدال سنتزی
ؿىل  3تـىیل پیًَذ اٍسُ هیبى پیؾ پلیوش ٍ پشٍتئیي

شمارهًیض ،4زمستان 93
شیمی
کاربردی در
هشتم ،دیگش
سالدلیمِی
()JARCؿذ ،افضٍدُ ؿذ .ثؼذ اص افضٍدى هحلَل ثِ آة ،ایي تشویت ثِ هذت 35
هخلَط هی
هىبًیىی
های ّوضى
ش تٌذ
پژوهدٍس
نشریه ثب

8

ّنچٌبى ثب دٍس تٌذ ّوضى هخلَط ٍ ثِ ایي تشتیت هحلَل ثِ دٍ فبص خذا اص ّن تجذیل ؿذ .هحلَل پیؾ پلیوش -پشٍتئیي ثِ ٍػیلِ ی

اًؼَلیي

اٍستبًی
پلیوش
سًگ وِ حبٍی اًؼَلیي هضدٍج ثب پیؾ پلیوش اػت ٍ ثِ دلیل تَػؼِ ی ؿبخِ ٍ حدین
پلیعَػی
خبهذ
پیؾاص فبص
وبغز كبفی ٍ 40#اتوي

ثَدى لبثلیت پشاوٌذگی دس آة سا ًذاؿتِ اػت ،خذا ؿذ ].[11

علوي نيكجه و همکاران

شناسایی نانوذرات آهن اکسید اصالح شده با دای پدال سیالن سنتزی
FT-IR

همانطورکه در شکل 6مشاهده میشود طیفهای فروسرخ،
اصالح سطح نانوذرات آهن اکسید با دای پدال سیالن سنتزی
را تاييد میکند .در نمودار الف شکل  6طیف فروسرخ مربوط به
نانوذرات آهناکسید خالص نشان داده شده است .دو قله (نوار
جذبی) اصلی مشاهده شده در گسترهی عدد موج  475و 587 cm-1
مربوط به نوارهای خمشی و کششی  Fe-Oهستند.
در نمودار ب شکل  6افزون بر جذب ظاهر شده مربوط به نوار
جذبی کششی  Fe-Oدر نانوذرات مغناطیسی ،ارتعاشات مربوط به
 Fe-O-Siدر ناحیهی  584 cm-1نیز ظاهر میشود که با پیک
شکل  4طیف  HNMRمولکول GPTS
 ECAو cm-1
های 987
ه
ناحی
در
جذبی
نوار
دو
کند.
ی
م
همپوشانی
Fe
O
ؿىل  :4عیف HNMRهَلىَل GPTS
شکل  :1طيف  HNMRمولکول
 1062که ب ه ترتیب مربوط به ارتعاشات  Si-Oو  Si-O-Siاست و
پشٍتَى ّبی  cٍ bٍ aدس عیف دای پذال ػیالى حزف ؿذُ ٍ ػیگٌبل ّبی خذیذی دس ًَاحی2/918ppmٍ 2/494ppm ، 2/046ppm
نوار جذبی  Si-O-Rنیزدر ناحیهی طیفی  912 cm-1مشاهده شود.
اػت .اص آًدبیی وِ ایي پشٍتَى ّب دیبػتشٍتَپیه ّؼتٌذّ ،ش یه ثِ یه دٍ تبیی
ظبّش هی ؿَد وِ هشثَط ثِ پشٍتًَْبی́́́ ́́́ ٍ́́́a
اػت .در نواحی  1733و  3462 cm-1به ترتیب به
ًـذُجذبی
ظبّشپهن
دو نوار
ؿىبفتِ هی ؿًَذ وِ ثِ دلیل لذست پبییي دػتگبُ ایي ؿىبفتگی ّب ثِ عَس هدضا
شیوههای ارتعاشی خمشی و کششی  N-Hمربوط است .افزونبر
این ،حضور نوار جذبی ارتعاشی مربوط به پیوند  –CHدر ناحیه زیر
 ،3000نیز نشانگر پوشش یافتن سطح نانوذره با دای پدال
ضٌاسايي ًاًَررات آّي اکسیذ اصالح ضذُ با دای پذال سیالىcm-1
سٌتسی
سیالن سنتزی است.
FT-IR

)TGAسىتزی را تایید می
پدال( سیالن
آٌهاکسید
واووذرات
دایهها
گرماییبا نمون
تجزیه
ّوبى عَس وِ دس ؿىل6هـبّذُ هی ؿَد عیفّبی فشٍػشخ ،اصالح سطخبررسی

هـبّذُبا ؿذُ
خزثی)اكلی
اػت.دٍ للِ
دادُ ؿذُ
کىد .دس ًوَداس الف ؿىل 6عیف فشٍػشخ هشثَط ثِ ًبًَرسات آّي اوؼیذ خبلق
دای پدال
نانوذرات
(ًَاس سطح
اصالح
برای تاييد
ًـبىدیگر
روش
دس گؼتشُی ػذد هَج 587ٍ 475 cm -1هشثَط ثِ ًَاسّبی خوـی ٍ وــی ّ Fe-Oؼتٌذ.
سیالن مقایسهی نمودار تجزیه وزنسنجی گرمایی نانوذرات
مولکول ECA
HNMR
طیف
دس ًوَداس ةشکل 5
 Fe-O-Siدای
اصالح شده با
استؼبؿبتاکسید
نانوذرات آهن
خالص و
هشثَط ثِ ًَاس خزثی وــی آهن
هشثَط ثِ
هغٌبعیؼی،
اکسیدًبًَرسات
 Fe-Oدس
ظبّش ؿذُ
خزة
افضٍى ثش
-1
وِ ثبECA
مولکول
HNMR
شکل 1
پیه ّFe-Oوپَؿبًی هی وٌذ.دو ووار جذبی در واحيًٌاي cm -1ٍ 987cm -1
هی ؿَد
طيفًیض ظبّش
584:cm
دس ًبحیِ ی
الف)Fe3O4

 Si-O-Siاػت ٍ ًَاس خزثی  Si-O-Rويشدر واحيً ی طيفی111cm -1مشاٌدي
ٍ Si-O
هشثَط ثِ
تشتیت
 1062وِ
2/918
استؼبؿبتٍppm
2/494ppm
، 2/046
ًَاحیثِppm
زف ؿذُ ٍ ػیگٌبل ّبی خذیذی دس
TGA

شود.
ّب دیبػتشٍتَپیه ّؼتٌذّ ،ش یه ثِ یه دٍ تبیی
اػت .اص آًدبیی وِ ایي پشٍتَى

یي ؿىبفتگی ّب ثِ عَس هدضا ظبّش ًـذُ اػت.

-1
-1
 3462cm ٍ1733cmثِ تشتیت ثِ ؿیَُّبی استؼبؿیب)@ECA
خوـیFeٍOوــی  N-Hهشثَط اػت.
دٍ ًَاس پْي خزثی دس ًَاحی
4

3

افضٍىثشایي ،حضَس ًَاس خزثی استؼبؿی هشثَط ثِ پیًَذ  –CHدس ًبحیِ صیشً ، 3000 cm - 1یض ًـبًگش پَؿؾ یبفتي ػغح ًبًَرسُ ثب

دای پذال ػیالى ػٌتضی اػت.
ُ با دای پذال سیالى سٌتسی
6
SEM &TEM

سیالن سنتزی
شکل  6طیف  FT-IRنانوذرات الف) آهناکسید و ب) نانوذرات اکسید آهن اصالح شده با دای پدال
ؿىل  :6عیف ً FT-IRبًَرسات الف) آّياوؼیذ ٍ ة) ًبًَرسات اوؼیذ آّي اكالح ؿذُ ثب دای پذال ػیالى ػٌتضی
ی فشٍػشخ ،اصالح سطخ واووذرات آٌهاکسید با دای پدال سیالن سىتزی را تایید می
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

نمونهها
(ًَاستجزيه گرمايي
بررسي
هـبّذُ ؿذُ
خزثی)اكلی
ِ ًبًَرسات آّي اوؼیذ خبلق ًـبى دادُ ؿذُ اػت.دٍ للِ

ِ ًَاسّبی خوـی ٍ وــی ّ Fe-Oؼتٌذ.
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سٍؽ دیگش ثشای تبییذ اكالح ػغح ًبًَرسات ثب دای پذال ػیالى همبیؼِ ی ًوَداس تدضیِ ٍصىػٌدی گشهبیی ًبًَرسات آّياوؼیذ
خبلق ٍ ًبًَرسات اوؼیذ آّي اكالح ؿذُ ثب دای پذال ػیالى اػت (ؿىل  .)7دسكذ ٍصى ثبلیهبًذُی ًبًَرسُی اكالحؿذُ دس
گؼتشُ دهبی هحیظ تب دهبی  800دسخِ ثب احتؼبة افت ٍصًی حذٍد ً%5بًَرسات خبلق % 67 ،اػت وِ ثب ایي احتؼبة همذاس دای

ثِ ًَاس خزثی وــی Fe-Oدس ًبًَرسات هغٌبعیؼی ،استؼبؿبت هشثَط ثِ Fe-O-Si

ب)Fe3O4@ECA

بررسي تصويرهاي TEM
آمادهسازی و شناسايي نانوکامپوزیتهای پلی اورتان ...
SEM &TEM

اص همبیؼِ تلبٍیش( SEMؿىل ً )8بًَرسات آّياوؼیذ خبلق ٍ ( TEMؿىل)9

پَػتِّ-ؼتِ ًبًَرسات  Fe3O4 @ ECAاػتفبدُ ؿذُ اػت.تضبد ػبیِ ّبی سٍؿي
ؿىل  :6عیف ً FT-IRبًَرسات الف) آّياوؼیذ ٍ ة) ًبًَرسات اوؼیذ آّي اكالح ؿذُ ثب دای پذال ػیالى ػٌتضی
اػت.پلی اورتان موجب تشدید این
پیک در
این
با
سیالن
پدال
دای
پدال سیالن است (شکل  .)7درصد وزن باقیماندهی نانوذرهی ػیالًی پیشاهَى وشُ هشوضی
بررسي تجزيه گرمايي نمونهها
پیک در ناحیه  1150 cm-1شده است.
اصالحشده در گستره دمای محیط تا دمای  800درجه با احتساب
سٍؽ دیگش ثشای تبییذ اكالح ػغح ًبًَرسات ثب دای پذال ػیالى همبیؼِ ی ًوَداس تدضیِ ٍصىػٌدی گشهبیی ًبًَرسات آّياوؼیذ

افت وزنی حدود  5نانوذرات خالص 67 ،است که با این احتساب
در احتؼبة همذاس دای
نانوذرهثب ایي
سطح %اػت وِ
خبلق67 ،
ًبًَرسات
ٍصًی حذٍد
احتؼبة افت
پدالدسخِ ثب
دهبی 800
روی
یافته%5بر
پوشش
سیالن
هحیظ تبدای
گؼتشُ دهبیمقدار
پذال ػیالى پَؿؾ یبفتِ ثش سٍی ػغح ًبًَرسُ دس حذٍد  %28ثشآٍسد ؿذُ اػت.
حدود  %28برآورد شده است.

خبلق ٍ ًبًَرسات اوؼیذ آّي اكالح %ؿذُ ثب دای پذال ػیالى اػت %
(ؿىل  .)7دسكذ ٍصى ثبلیهبًذُی ًبًَرسُی اكالحؿذُ دس

بررسي تصويرهاي TEM
اص همبیؼِ تلبٍیش( SEMؿىل ً )8بًَرسات آّياوؼیذ خبلق ٍ ( TEMؿىلً )9بًَرسات ثْجَد یبفتِ ثشای هـبّذُ ی ػبختبس
پَػتِّ-ؼتِ ًبًَرسات  Fe3O4 @ ECAاػتفبدُ ؿذُ اػت.تضبد ػبیِ ّبی سٍؿي ٍ تبسیه ًـبى دٌّذُ ی تـىیل ایي الیِ
نمودار تجزیه گرمایی نانوذرات
شکل7
اػت.
ػیالًی پیشاهَى وشُ هشوضی
الف) آهن اکسید و ب) آهن اکسید اصالح شده با دای پدال سنتزی
ؿىلً: 7وَداستدضیْگشهبییٌبًَرساتبلف)اوؼیذآٌّت)اوؼیذآٌّبكالحـذّجبدایپذالؼٌتضی

 SEMنانوذرات
شکل  8تصویر SEM
اکسید آّي
ًبًَرساتآهناوؼیذ
ؿىل  :8تلَیش
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ؿىل : 9

بررسی تصویرهای SEM &TEM

از مقایسه تصویرهای ( SEMشکل  )8نانوذرات آهناکسید
خالص و ( TEMشکل  )9نانوذرات بهبود یافته برای مشاهدهی
ساختار پوسته-هسته نانوذرات  Fe3O4@ECAاستفاده شده
است .تضاد سایههای روشن و تاریک نشاندهندهی تشکیل این
الیه سیالنی پیرامون کره مرکزی است.

شناسایی نمونه مربوط به سنتزی االستومر پلی اورتانی مغناطیسی
FT-IR

ضٌاسايي ًوًَِ هربَط بِ سٌتسی االستَهر پلي اٍرتاًي هغٌاطیسي
FT-IR
ؿىل ( )10هشثَط ثِ عیف  FT-IRاالػتَهش پلی اٍستبًی هغٌبعیؼی

هـبّذُ هی ؿَد ،دٍ ًَاس خزثی خذیذ دس ًبحیِ  1547 cm - 1ٍ 1731 cm -1هشثَ

خوـی پیًَذ N-Hگشٍُ ػبهلی هـبّذُ هی ؿَدًَ .اس خزثی دس ًَاحی 929cm -1

گشٍُ ّبی ́́́CH2 ٍ–CH3ا كالح وٌٌذُ ی ػغح دای پذال ػیالى هی ثبؿذ ثِ دلی

پلیوشیضاػیَى اػت ] .[21ایي ًىتِ لبثل روش اػت ّوپَؿبًی ًَاس خزثی وــیO
سیالن
آّيپدال
توسط دای
اصالح شده
 TEMاکسید
نانوذرات آهن
تصویر TEM
شکل 9
اكالح
اوؼیذ
ًبًَرسات
تلَیش
ؿىل : 9
اٍستبى هَخت تـذیذ ایي پیه دس ًبحیِ 1150 cm - 1ؿذُ اػت.
ؿذُ تَػظ دای پذال ػیالى

شکل  10مربوط به طیف  FT-IRاالستومر پلی اورتانی
ؿىل  :8تلَیش ً SEMبًَرسات اوؼیذ آّي
مغناطیسی ( )WPU/Fe3O4-%0.5است .همانطور که در شکل
مشاهده میشود ،دو نوار جذبی جدید در ناحیه  1731و 1547 cm-1
مربوط به ارتعاش کششی گروه کربونیل و ارتعاش خمشی پیوند
ضٌاسايي ًوًَِ هربَط بِ سٌتسی االستَهر پلي اٍرتاًي هغٌاطیسي
 N-Hگروه عاملی مشاهده میشود .نوار جذبی در نواحی 2929
 FT-IRو  2861 cm-1که مربوط به ارتعاش کششی  –C-Hگروههای
 –CH3و  =CH2اصالحکنندهی سطح دای پدال سیالن است به
ثِ عیف  FT-IRاالػتَهش پلی اٍستبًی هغٌبعیؼی ) )WPU/Fe3O4-%0.5اػتّ .وبىعَس وِ دس ؿىل 8
ؿىل ( )10هشثَط
دلیل ایجاد این گروهها در طول فرایند پلیمریزاسیون است [.]21
-1
-1
ًبحیِ
خذیذ
ؿَد،
وشثًَیل ٍ استؼبؽ
گشٍُ
وــی
استؼبؽ
هشثَطً :10وثِ
 ٍ–Cدر 1547 cm
1731
جذبی cm
اورتانی پبیِ آثی
اٍستبًی هغٌبعیؼی
 FT-IRاالػتَهش پلی
نمودارَداس FT-IR
شکل 10ؿىل
کششی -O
دس نوار
پوشانی
خزثی هم
ًَاسذکر است
نکتهدٍقابل
هـبّذُ هیاین
مغناطیسی پایه آبی
االستومر پلی
-1
خوـی پیًَذ  N-Hگشٍُ ػبهلی هـبّذُ هی ؿَدًَ .اس خزثی دس ًَاحی  2861 ٍ 2929cmوِ هشثَط ثِ استؼبؽ وــی –C-H
بررسي تصويرها

گشٍُ ّبی–CH3
( )JARCدای پذال ػیالى هی ثبؿذ ثِ دلیل ایدبد ایي
شیمیی ػغح
وٌٌذُ
هایا كالح
ش́́́
CH
کاربردی در
پژوه
نشریهٍ 2
10
چٌذ ثِ اًذاصُ ی ًبًَرسات اكالح ؿذُ پغ اص ثبسگزاسی دس ثؼتش پلیوش افضٍدُ خَاّذ ؿذ اهب هحذٍدُ ی اًذاصُ ی رسات ً 70بًَهتش
پلیوشیضاػیَى اػت ] .[21ایي ًىتِ لبثل روش اػت ّوپَؿبًی ًَاس خزثی وــی –C-Oدس دای پذال ػیالى ثب ایي پیه دس پلی
فشآیٌذ
عَل
سال دس
گشٍُ ّب
زمستان 93
شماره ،4
هشتم،

دس ؿىل  11تلَیش ً SEMبًَوبهپَصیت االػتَهشی پلی اٍستبًی پبیِ آثی آٍسدُ ؿذُ اػتّ .وبىعَس وِ دس ؿىل هـَْد اػت ّش

اٍستبى هَخت تـذیذ ایي پیه دس ًبحیِ 1150 cm - 1ؿذُ اػت.

)3O4-%0.5

خَاّذ ثَدً .بًَرسات دس ثؼتش پلیوشی تشویت حبكلّ ،ن چٌبى تَصیغ یىٌَاخت خَاّذ داؿت وِ ایي ًمؾ اكلی سا دس ایدبد خَاف
هىبًیىی ٍ پبیذاسی حشاستی فیلن ًبًَوبهپَصیت ایفب هی وٌذ ].[11ثضسگٌوبیی تلَیش ً 500بًَهتش گضاسؽ ؿذُ اػت.

ؿىل ً :10وَداس  FT-IRاالػتَهش پلی اٍستبًی هغٌبعیؼی پبیِ آثی

علوي نيكجه و همکاران

سٌتس االستَهر پلي اٍرتاًي هغٌاطیسي هسدٍج با اًسَلیي

دس ؿىل  12عیف صیش لشهض اًؼَلیي خبلق ثب عیف ثِدػت آهذُ اص پلیوش هضدٍج ( )Magnetic WPU-IN.همبیؼِ ؿذُ

جذبی
انسولینطور با
کششی به
مربوط
ومایانN
 --1722و-H1122
OH
محدودي یگروه
جذبی
بررسی تصویرهای SEM
(بيه
سیگنالپيکزبىدی پایً
مستقيم مزبوط بً
 C=Oاست و بً
گز ارتعاش
جذبی cm
و اصلی ایه تزکيب است کً در اوسوليه ایه ووار جذبی در واحيً  1111 cmظاٌز شدي است.دس عیف ثِدػت آهذُ اص
تصويرها
پیکثِ راتشتیتدر
این
شدت
کرده
همپوشانی
پیش
ًبًَوبهپَصیت-H
گروه
در شکل  11تصویر  SEMنانوکامپوزیت االستومری پلی
هی ؿَد وِ
هـبّذُ
ٍ1239و1643cm
َاحی cm
پلیمردٍ خزة اكلی دس ً
(ؿىل.12ة)
 Nاًؼَلیي
هضدٍج ثب
ًوبیبى گشحشوبت وــی گشٍُ  ٍ C=OگشٍُN-C-Oهی ثبؿذٍ هجیّي تـىیل پیًَذ اٍسُ هیبى گشٍُ ّبی ایضٍػیبًبت پیؾ پلیوش ٍ
-1
گشٍُّش 3400افزایش میدهد.
cm
هـَْدتا
3300
ناحیه
اورتانی پایه آبی آورده شده است .همانطور که در شکل مشهود
 N-H ٍ -OHهشثَط ثِ اًؼَلیي ثب ػیگٌبل خزثی گشٍُ  N-Hپیؾ پلیوش ّوپَؿبًی
ػیگٌبل خزثی
اًؼَلیي اػت.
 11تلَیش ً SEMبًَوبهپَصیت االػتَهشی پلی اٍستبًی پبیِ آثی آٍسدُ ؿذُ اػتّ .وبى عَس وِ دس آهیي
اػت
ؿىل
وشدُ ٍ ؿذت ایي پیه سا دس ًبحیِ  3300-3400 cmافضایؾ هی دّذ.
بارگذاری
پس از
افضٍدُشده
اصالح
نانوذرات
چند به انداز
ؿذُ هر
ًذاصُ ی ًبًَرسات اكالحاست
در ی اًذاصُ ی رسات ً 70بًَهتش
هحذٍدُ
ؿذ اهب
خَاّذ
پلیوش
ثبسگزاسیهیدس ثؼتش
پغ اص
خَاّذذرات
اندازهی
گسترهی
چٌبى اما
خواهد شد
تشویتافزوده
بستر پلیمر
نانومترًمؾ اكلی سا دس ایدبد خَاف
داؿت70وِ ایي
یىٌَاخت
تَصیغ
حبكلّ ،ن
دً .بًَرسات دس ثؼتش پلیوشی
ًبًَهتش توزیع
500مچنان
حاصل ،ه
پلیمری
نانوذرات
ٍ پبیذاسی حشاستی فیلن خواهد بود.
گضاسؽ ؿذُ اػت.
ترکیبتلَیش
.ثضسگٌوبیی
بستر[11
هیدروٌذ ]
ًبًَوبهپَصیت ایفب
یکنواخت خواهد داشت که این نقش اصلی را در ایجاد خواص
مکانیکی و پایداری حرارتی فیلم نانوکامپوزیت ایفا میکند [.]22
بزرگنمایی تصویر  500نانومتر گزارش شده است.
اػت.گشٍُ پپتیذیٍ ،احذ تىشاس ؿًَذُ ی پشٍتئیي ّب داسای ًِ خزة ؿبخق دسٌ FT-IRستىد کً اس ایه ميان ووار جدبی آميد I
-1

-1

-1

-1

-1

ؿىل  :12عیف  FT-IRالف) اًؼَلیي خبلق ،ة) ًبًَوبهپَصیت پلی اٍستبًی هغٌبعیؼی هضدٍج ثب اًؼَلیي
ًتیجِ گیری

شکل  12طیف  FT-IRالف) انسولین خالص و
ب) نانوکامپوزیت پلی اورتانی مغناطیسی مزدوج با انسولین

دس ایي پظٍّؾ ًبًَوبهپَصیت ّبی االػتَهشی پلی اٍستبًی هغٌبعیؼی اكالح ؿذُ ی ؿیویبیی ثِ ٍػیلِ پيوود دٌّذُ ػیالًی دای
پذال ػیالى ثب هَفمیت ػٌتض ٍ ػپغ ثِ هٌظَس افضایؾ پبیذاسی داسٍی اًؼَلیي ثب ایي پلیوش صیؼتی هضدٍج ؿذ .ثشای اثجبت تـىیل

نتیجه گیری
سٍؿي ًیض هؤیّذتـىیل پَػتِی ػیالًی پیشاهَى ًبًَرسات هؼذًی آّياوؼیذ ٍ گَاُ ایي اػت وِ دای پذال ػیالى اكالح وٌٌذُ ی
اورتانی
در این پژوهش نانوکامپوزیتهای االستومری پلی
هٌبػجی ثشای ایي دػتِ اص ًبًَ رسات اػتٍ .خَد ًبًَرسات آّي دس ثؼتش االػتَهشی پغ اص پلیوشیضاػیَى دس خبی ًبًَوبهپَصیت پلی
اٍستبى پبیِ آثی ثب ٍخَد ًَاسّبی خزثی وــی ٍ استؼبؿی  Fe-Oو Fe-O-Siدس عیف فشٍػشخ تبییذ ؿذً .یل ثِ ّذف اكلی ایي
سیالنی
مغناطیسی اصالح شدهی شیمیایی به وسیله پیوند دهنده
10
دای پدال سیالن با موفقیت سنتز و سپس به منظور افزایش
پایداری داروی انسولین با این پلیمر زیستی مزدوج شد .برای
اثبات تشکیل الیه سیالنی پیرامون کره فلزی از آنالیز گرمایی و
طیفسنجی تبدیل فوریه فروسرخ استفاده شد .همچنین تصاویر
میکروسکوپ الکترونی عبوری نیز نشان داد که اندازهی این
نانوذرات اصالح شده از نانوذرات اکسید آهن بزرگتر هستند
و تضاد نقاط تیره و روشن نیز مؤ ّید تشکیل پوستهی سیالنی
پیرامون نانوذرات معدنی آهناکسید و گواه این است که دای پدال
سیالن اصالحکنندهی مناسبی برای این دسته از نانوذرات است.
وجود نانوذرات آهن در بستر االستومری پس از پلیمریزاسیون در
جای نانوکامپوزیت پلی اورتان پایه آبی با وجود نوارهای جذبی
کششی و ارتعاشی  Fe-Oو  Fe-O-Siدر طیف فروسرخ تاييد
شد .نیل به هدف اصلی این پژوهش ،یعنی اثبات تشکیل پیوند
کواالنسی بین پیش پلیمرهای مغناطیسی سنتز شده با هورمون
پپتیدی انسولین به وسیله شناسایی پیوند اوره در نواحی جذبی
 1239و  1643 cm-1که به ترتیب مربوط به حرکات کششی
گروه  C=Oو گروه  N-C-Oاست ،تعیین شد .این نانوحاملهای
الیِ ػیالًی پیشاهَى وشُ فلضی اص آًبلیض گشهبیی ٍ عیف ػٌدی تجذیل فَسیِ فشٍػشخ اػتفبدُ ؿذّ .وچٌیي تلبٍیش هیىشٍػىَح

الىتشًٍی ػجَسی ًیض ًـبى داد وِ اًذاصُ ی ایي ًبًَرسات اكالح ؿذُ اص ًبًَرسات اوؼیذ آّي ثضسگتش هی ثبؿٌذ ٍ تضبد ًمبط تیشُ ٍ

اورتان
 SEMنانوکامپوزیت
11:11
ؿىلشکل
آبی آثی
پایهپبیِ
اٍستبى
ًبًَوبهپَصیتپلیپلی
تصویرSEM
تلَیش
9

سنتز االستومر پلی اورتانی مغناطیسی مزدوج با انسولین

در شکل  12طیف فرو سرخ انسولین خالص با طیف بهدست
آمده از پلیمر مزدوج ( )Magnetic WPU-IN.مقایسه شده است.
گروه پپتیدی ،واحد تکرار شوندهی پروتئینها دارای نه جذب
شاخص در  FT-IRهستند که از این میان نوار جدبی آمید ( Iبین
گسترهی جذبی  1600تا  1700 cm-1نمایانگر ارتعاش کششی
 C=Oاست و بهطور مستقیم مربوط به پیکربندی پایه و اصلی این
ترکیب است که در انسولین این نوار جذبی در ناحیه1655 cm-1
ظاهر شده است .در طیف بهدست آمده از نانوکامپوزیت مزدوج با
انسولین (شکل -12ب) دو جذب اصلی در نواحی  1239و 1643 cm-1
مشاهده میشود که بهترتیب نمایان گرحرکات کششی گروه
مبین تشکیل پیوند اوره میان
 C=Oو گروه  N-C-Oاست و ّ
گروههای ایزوسیانات پیش پلیمر و آمین انسولین است .سیگنال
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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... آمادهسازی و شناسايي نانوکامپوزیتهای پلی اورتان

دارورسانی هستند که اقدامات بیشتر در زمینهی استفاده از این
نانوسامانه در داروسانی آهسته رهايش انسولین توسط این گروه
.پژوهشی در حال انجام است

مغناطیسی به دلیل ویژگیهای ویژهای مانند زیستسازگاری و
، سامانهای مؤثر و کارا در زمینهی پزشکی،زیست تخریبپذیری
دارویی و گزینهای مطلوب جهت استفاده در سامانههای نوین
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Abstract: In this study, in order to improve the sustainability and thermal stability of the insulin,
magnetic polyurethane elastomers were used as the carrier. Magnetic iron oxide nanoparticles
were used to synthesis waterborne magnetic polyurethane nanocomposite and to avoid
aggregation of nanoparticles in the human body as well as to increase the half-life durability,
the nanoparticles were modified by using dipodal silane (ECA) which is the reaction product
of 3-aminopropyltriethoxysilane (APTS) and 3-glycidyloxy-propyltrimethoxysilane (GPTS). The
resultant nanoparticles were used in combination with waterborne polyurethane elastomers in
order to increase the biocompatibility and biodegrability synthesized magnetic nanocomposites.
Successful synthesis of these compounds was confirmed by Fourier Transform Infrared
Spectroscopy (FTIR), Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Thermo Gravimetric Analysis
(TGA), and Scanning and Transmission Electron Microscopy (SEM/TEM).
Keywords: Iron oxide nanoparticles, Magnetic nanocomposite, Polyurethane elastomer, Insulin
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