JARC
سنتز نانو-ماکرو ساختار منیزیم اکسید به روش آسان بدون استفاده از ماده فعال در سطح و
بررسی کاربرد آن در رهایش داروی نیفدیپین
بیتا عابدی راد ،1علی اکبر طرالنی2و* ،سعید جامه بزرگی 3و علی نیازی
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 -1دانشجوی دکتری شیمی معدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،اراک ،ایران
 -2دانشیار شیمی معدنی ،پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ،تهران ،ایران
 -3دانشیار شیمی معدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،ایران
 -4استاد شیمی تجزیه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،اراک ،ایران
دریافت :فروردین  ،1396بازنگری :شهریور  ،1396پذیرش :آبان 1396

چکیده :در این پژوهش ،نانو-ماکرو منیزیم اکسید بهآسانی و با نسبتهای متفاوتی از اسیدآمینه آرژنین و اوره (بدون استفاده از ماده فعال در
سطح) با ساختارهای متفاوت مکعبی و کروی با روش آبگرمایی در دمای  130تا  180درجه سانتیگراد در مدت  24ساعت سنتز شد و در دمای
 400و  600درجه سانتیگراد کلسینه شد تا نانوذراتی بین  42تا  80نانومتر بهدست آید .شش فراورده بهدست آمده با روشهای پراش پرتو ایکس
( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMآزمون جذب و واجذب نیتروژن ( ،)BETطیفسنجی فروسرخ ( ،)IRطیفسنجی فرابنفش-مرئی
( )UV-Visو تجزیه عنصری (به روش  )EDXشناسایی شدند .نمونههای ׳ MgO1و  MgO2که به ترتیب کروی و مکعبی منظم بودند بهعنوان حامل
داروی نامحلول نیفدیپین برای افزایش انحاللپذیری آن انتخاب شدند .سپس رهایش این دارو در محیطهای شبیهسازی معده ( )pH=1/2و روده
( )pH =6/8بررسی شد .بهترین نمونه  MgO2بود که در محیط روده در طی  15ساعت 100 ،درصد دارو از آن رهایش پیدا کرد .همچنین ،سینتیک
داروی نیفدیپین از بستر ׳ MgO1و  MgO2با استفاده از مدل کورسمایر-پپاس موردبررسی قرار گرفت و نتیجه نشان داد که سازوکار رهایش دارو در
محیط معده و روده از غیرفیکین پیروی میکند.
واژههای کلیدی :منیزیم اکسید ،آهستهرهش ،آبگرمایی ،ساختار مکعبی و کروی ،نیفدیپین

صفر بعدی مانند نانوذرات فلزی ،پلیمری و سرامیکی ،یکبعدی
مانند نانولولههای کربنی ،نانوسیمهای فلزی و نانوالیاف دوبعدی
مانند نانوپوششها ،سهبعدی مانند نانوچندسازهها ،فولرن ،گرافن و
نانوساختارهای کربنی تقسیم شدهاند [ .]2نانوساختارهای متخلخل

مقدمه
در طی دهههای گذشته ،تالشهای زیادی برای گسترش مواد
جدید بهویژه نانوساختار انجام گرفته است .نانوذرات بهدلیل اندازه
کوچک و سطح ویژهای که دارند ویژگیهای منحصربهفردی از
خود نشان میدهند [ .]1مواد نانوساختار بر اساس محدودیتهای
هندسی گروهبندی میشوند .در این گروهبندی مواد نانوساختار به
*عهدهدار مکاتباتTarlani@ccerci.ac.ir :

حفرههای بسیار متنوع و در ابعاد نانو دارند .گزینشپذیری ،شکل
و اندازه از مهمترین ویژگیهای این مواد است که به سبب
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کاربردهای فراوان ،نقش آنها در نانوفناوری پررنگتر شده است.
مواد متخلخل با توجه قطر حفرات به سه دسته میکرو متخلخل
(اندازه حفره <  2نانومتر) ،مزو متخلخل ( 2نانومتر < اندازه حفره
<  50نانومتر) و ماکرو متخلخل (اندازه حفره >  50نانومتر)
طبقهبندی میشوند [ 3تا  .]5اکسیدهای نانومتخلخل فلزات
مانند تیتانیم دیاکسید [ ،]6روی اکسید [ ،]7آلومینا [ ]8و منیزیم
اکسید [ ]9فعالیت بیشتری از حالت معمولی خود دارند .نانوذرات
اکسید فلزی ،با سطح ویژه و نقصهای ساختاری باال ،قابلیت
و ویژگیهای بسیاری دارند .برای مثال ،به نانوذرات متخلخل
فلزی منیزیم اکسید میتوان اشاره کرد .منیزیم اکسید در
طبیعت به شکل کانی پریکالس متعلق به گروه فضایی Fm3m
(مشابه نمک  )NaClاست که آنیونهای اکسیژن بهصورت
بستههای مکعبی با فشردگی شدید قرار گرفتهاند و کاتیونهای
منیزیم تمام فضای بین شبکهای هشتوجهی را پر کردهاند و
عدد همسایگی برای کاتیونها و آنیونها  6است .منیزیم اکسید
کاربردهای گستردهای در زمینههای گوناگون دارد .ازاینرو،
بهتازگی کارهای متعددی در مورد سنتز ساختارهای جدید
نمکهای منیزیم و منیزیم اکسید از جمله نانوذرهها [،]10
نانومیلهها [ ،]11نانولولهها [ ،]12نانوصفحهها [ ،]13نانومکعبها
[ ،]14نانوشبهگلها [ ]15و غیره انجام شده است .ساختارهای
منیزیم اکسید بهعنوان کاتالیست [ ،]16بستر کاتالیست ،جاذب،
حسگر [ 17تا  ،]19فوتو لومینسانس [ ،]20عامل ضد باکتری
[ ،]21قالب برای سنتز سایر نانومواد ،بهبوددهنده ویژگیهای
چندسازهها [ 22تا  ،]24دارورسان [ ]25و بهبوددهنده
ویژگیهای الکتریکی تابلوهای نمایشگر پالسمای جریان متناوب
مورد استفاده قرار میگیرند [ .]26روشهای متفاوتی مانند
سل-ژل [ ،]27آبگرمایی [ ،]28رسوبدهی ،روش صوت شیمی،
استفاده از ماده فعال در سطح نرم [ ،]12ماده فعال در سطح سخت []10
و غیره برای تولید منیزیم اکسید وجود دارند.
در این پژوهش ،منیزیم اکسید به روش آبگرمایی سنتز و از آن
برای رهایش داروی نیفدیپین استفاده شد .سامانههای آهستهرهش
بهدلیل داشتن مزایایی جایگاه ویژهای در زمینه سامانههای نوین
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

دارورسانی دارند [ .]29روشهای متفاوتی برای آهستهرهشکردن
داروها وجود دارد که در بین آنها کنترل انحالل دارو بهدلیل هزینه
کم و سهولت تولید از قدیمیترین و موفقترین فنهاست [.]30
نیفدیپین دارویی نامحلول است و بر اساس قابلیت انحالل و
نفوذپذیری داروها جزء گروه  4قرار دارد [ .]31نیفدیپین از طریق
مسدودکردن کانال ورود کلسیم به داخل سلولها عمل میکند .به
همین علت آن را یک داروی مسدودکننده کانال کلسیمی مینامند
[ .]32این خاصیت مسدودکنندگی باعث میشود تا مقدار کلسیم
در سلولهای قلبی و رگهای خونی کاهش یابد که موجب کاهش
قدرت ضربان قلب و گشادی عروق (رگها) میشود .بنابراین،
فشارخون پایین آمده ،جریان خون افزایشیافته و بار کاری قلب
کاهش پیدا میکند .این دارو دارای عوارض جانبی چندی است.
با توجه به اینکه تهیه شکل آهستهرهش از این دارو میتواند
ضمن کاهش دفعات مصرف دارو و ایجاد پاسخ فارماکولوژیکی
یکنواخت ،باعث کاهش عوارض جانبی دارو شود .نانوذرات فلزی
در پژوهشهای گذشته بهطورمعمول بهعنوان بستر داروها استفاده
شدهاند [ 33و  .]34در این مطالعه سعی شده است فرموالسیون
شکل آهستهرهش از این دارو ،با بستر منیزیم اکسید تهیهشده
و رهایش آن در دو محیط معده و روده با  pHهای  1/2و 6/8
بررسی شود.
بخش تجربی

مواد اولیه و دستگاههای استفادهشده
محلول شش آبه منیزیم نیترات (مرک) ،آمینواسید آرژنین
(مرک) ،اتانول (مرک)  ،%99اوره (مرک) و داروی نیفدیپین
از شرکت سبحان تهیه شد .نمودار جذب و واجذب نیتروژن
در دستگاه مدل  Belsorpاندازهگیری شد .طیفنورسنج
 UV-Visمدل  SQ-4802از شرکت چین بهکار گرفته شد.
تصاویر تهیهشده از نمونهها بهوسیله دستگاه  SEMمدل
 VEGA3 TESCANانجام گرفت .ساختار بلورین نمونههای
سنتز شده با پراش پرتوایکس ( )XRDمدل ،D8ADVANCE
ساخت  Brukerتعیین شد .برای بررسی نوع پیوندها از دستگاه
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طرالنی و همکاران

آزادسازی دارو در شرایط درون تنی مایع شبیهسازیشده معده
2
( 1)SGFو مایع شبیهسازیشده روده ()SIF

طیفسنج فروسرخ مدل ( Bruker (IFS-88استفادهشده و تجزیه
عنصری با دستگاه  EDXانجام شد.

 0/01گرم از نانودارو را در  100میلیلیتر محلول ( SGFتهیهشده
از انحالل  6/217گرم هیدروکلریک اسید غلیظ در بالن ژوژه به
حجم  1000میلیلیتر با  pHنهایی برابر با  )1/3و ( SIFتهیهشده
از انحالل  5/928گرم دی سدیم هیدروژن فسفات دو آبه و 5/802
گرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات در بالن ژوژه به حجم 1000
میلیلیتر با  pHنهایی معادل  )7/4در بالن در دمای  37 °Cریخته
و نمونهبرداری در زمانهای  15و  30دقیقه 4 ،3 ،2 ،1 ،تا 24
ساعت انجام شد و غلظتها با دستگاه طیفسنج فرابنفش-مرئی،
مقدار جذب دارو را در  238نانومتر اندازهگیری شد [.]36

سنتز منیزیم اکسید
 0/5گرم منیزیم نیترات 0/4 ،گرم آمینواسید آرژنین 2/88 ،گرم
اوره و  90میلیلیتر آب بدون یون و اتانول به نسبت  1:1حجمی-
حجمی را مخلوط کرده و به مدت  1ساعت در دمای اتاق با دور تند
همزن قرار داده شد .سپس مخلوط در اوتوکالو به مدت  24ساعت
در دمای  130°Cقرار گرفت .سپس رسوب حاصل را صافکرده،
شسته و در دمای  60 °Cخشک شد .ماده جامد حاصل به مدت
 4ساعت در دمای  400°Cکلسینه شد MgO1 .یکبار در دمای
 600°Cنیز کلسینه شد .در نمونههای ،MgO2 ،MgO3 ،MgO4
 MgO5و  MgO6به ترتیب مقدار غلظت اوره/آمینواسید (آرژنین)
تغییر داده شد .دادهها را در جدول  1مشاهده میکنید.

نتیجهها و بحث

شناسایی نمونهها

جدول  1دادههای سنتز نمونهها
در این پژوهش ،همانطوریکه در جدول  1آورده شده 7 ،نمونه
جدول  1دادههای سنتز نمونهها
سنتز و در سنتز این نمونهها ،دمای کلسینهکردن ،دمای واکنش
اندازه
دمای
دمای
و نسبتهای آمینواسید و اوره تغییر داده شد .زمانی که آمینواسید
ی
دانهها
کلسینه
آرژنین اوره
نمونه
واکنش
()g
()g
بلوری
شدن
بهتنهایی در سنتز استفاده شد واکنشی صورت نگرفت .از بین
()oC
()nm
()oC
این  7نمونه 5 ،ساختار کروی ،یک ساختار مکعبی و یک ساختار
2/88
1/4
131
411
40
׳MgO1
2/88
1/4
131
011
81
MgO1
بیشکل بهدست آمد .بهترین نمونه کروی شکل (׳ )MgO1و
2/88
1/2
131
411
40
MgO2
نمونه مکعبی ( )MgO2برای بررسی رهایش داروی نیفدیپین
1/44
1/4
131
411
42
MgO3
مورد استفاده قرار گرفتند.
2/88
1/4
181
411
40
MgO4
2/88
1
131
411
40
MgO5
برای بررسی مساحت سطح ویژه ،قطر و حجم حفرهها در
1
4
131
MgO6
0
/
 MgO2و ׳ MgO1و همچنین پس از بارگذاری دارو روی بستر
))45
41 mL
mL-45
-41mL
آب-اتانول( (mL
گرم)،آب-اتانول
گرم)،
نیترات (1
نیترات0 5(1/
منیزیممنیزیم
از دستگاه جذب و واجذب نیتروژن استفاده شد .نمودار همدما
جذب و واجذب نیتروژن بر این نمونهها از نوع ( )IVاست که
قرار دادن داروی نیفدیپین روی بستر منیزیم اکسید
گرماکسید
منیزیم
دادن داروی نیفدیپین روی بستر
مزومتخلخل بودن نمونهها را تأیید میکند .افزون بر آن در این
داروی نیفدیپین در کمترین مقدار اتانول حل،
0/0067
پسماند از نوع  H3است [ .]37شکل  1نمودارهای
نمودارها حلقه
سپس  0 035گرم منیزیم اکسید به آن افزوده شد و بهآرامی در
 1/1گرم داروی نیفدیپین در کمترین /مقدار اتانول حل ،سپس  1/131گرم منیزیم اکسید به آن افزوده شد و بهآرامی در دمای
همدمای جذب و واجذب و توزیع اندازه حفرههای مربوط به
دمای اتاق به مدت  48ساعت با سرعت چرخش  100دور بر
ه مدت  48ساعت با سرعت چرخش  111دور بر دقیقه همزده شد .در مرحله پس حالل با تبخیرکننده چرخان از نانوداروی
׳ MgO1و  MgO2و بسترهای بارگذاری شده با داروی نیفدیپین،
دقیقه همزده شد .در مرحله پس حالل با تبخیرکننده چرخان از
ل شده جدا و بهطور کامل تبخیر
@Nif׳ MgO1و  ،MgO2@Nifرا نشان میدهد .مساحت
نانودارویشد.تشکیل شده جدا و بهطور کامل تبخیر شد.
/

ازی دارو در شرایط درون تنی مایع شبیهسازیشده معده ) )SGF1و مایع شبیهسازیشده روده ()SIF2

2. Simulated intestinal fluid

()JARC
شیمی
کاربردی در
پژوه
نشریه
انحالل  0/217گرم هیدروکلریک اسید غلیظ در بالن
تهیهشده از
( SGF
های محلول
شلیتر
میلی
111
 1/11گرم از نانودارو را در

31

به حجم  1111میلیلیتر با  pHنهایی برابر با  )1/3و ( SIFتهیهشده از انحالل  1/928گرم دی سدیم هیدروژن فسفات دو آبه

 1/8گرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات در بالن ژوژه به حجم  1111میلیلیتر با  pHنهایی معادل  )7/4در بالن در دمای

C

o

1. Simulated gastric fluid
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برای بررسی مساحت سطح ویژه ،قطر و حجم حفرهها در  MgO2و ׳ MgO1و همچنین پس از بارگذاری دارو روی
جذب و واجذب نیتروژن استفاده شد .نمودار همدما جذب و واجذب نیتروژن بر این نمونهها از نوع ( )IVاست

بودن نمونهها را تأیید میکند .افزون بر آن در این نمودارها حلقه پسماند از نوع  H3است [ .]37شکل  1نمودارهای

سنتز نانو-ماکرو ساختار منیزیم اکسید به روش آسان بدون ...

و واجذب و توزیع اندازه حفرههای مربوط به ׳ MgO1و  MgO2و بسترهای بارگذاری شده با دار

(الف)

سطح ویژه ،قطر و حجم حفرههای نمونهها ،بهدست آمده از
@Nif׳ MgO1و  ،MgO2@Nifرا نشان میدهد .مساحت سطح ویژه ،قطر و حجم حفرههای نمونهها ،بهدست آ
نمودارها با استفاده از روشهای  BETو  ،BJHدر جدول  2آورده
بسترها پس از بارگذاری
مساحت
سطح کم ش
شدهاند.
شدنآورده
جدول 2
شدهدر
با استفاده از روشهای  BETو ،BJH
سطح دارو
بارگذاری
بسترهادنپس از
مساحت
اند .کم

حاکی از قرار گرفتن دارو درون حفرههای ׳ MgO1و MgO2
قرار گرفتن دارو درون حفرههای ׳ MgO1و  MgO2است .بزرگ شدن میانگین قطر حفرهها به این دلیل است که
است .بزرگ شدن میانگین قطر حفرهها به این دلیل است که
 MgO1و  ،MgO2کاه
مربوط به ׳
واجذب
جذب و
نمودارکهم
مقایسه
کوچکتر پر شدهاند [ .]38با بررسی و
مقایسه
بررسی و
[ .]38با
تردماپریشدهاند
های کوچ
ابتدا حفره

(ب)

واجذب
نمودار همدمای جذب و
،MgO2کاهش میعان مویین
׳ MgO1وناشی از
مربوط مبهیشود که
مشاهده
پسماند در نمودار مربوط به  MgO2@Nifو @Nif׳MgO1
کاهش مقدار حلقه پسماند در نمودار مربوط به MgO2@Nif
سطح و پر شدن حفرههاست.
و@Nif׳ MgO1مشاهده میشود که ناشی از کاهش میعان
مویین به علت کاهش سطح و پر شدن حفرههاست.

،MgO2@Nifو بهدست آمده از روشهای
،MgO2
MgO1
@Nif׳
،MgO1
جدول  2مشخصات ساختاری نمونههای ׳
׳@Nif, MgO1׳MgO1
نمونهوهای
ساختاری
مشخصات
جدول 2
ی

׳@Nif, MgO2׳ ، MgO2بهدست آمده از روشهای  BETو BJH
ی

نمونه

@Nif׳ MgO1و ( MgO2@Nif ،MgO2الف)
ب و واجذب نیتروژن مربوط به نمونههای ׳،MgO1
(الف)

׳MgO1

ی ׳@Nif ،MgO1׳ MgO1و ( MgO2@Nif ،MgO2ب)

هها را نشان میدهد .همانطوری که در این تصویر نشان داده شده است ذرات نمونه

سطح
()m2/g
27

@Nif׳MgO1

14

MgO2@Nif

21

MgO2
׳MgO1

مساحت

31

حجم

حفرهها
()cm3/g
1/1
1/1
1/1
1/1

میانگین

قطرحفرهها
()nm
23
31
14
20

ستند که بهطور کروی کنار هم قرار گرفتهاند (شکل  -2الف) .ذرات نمونه  MgO1که در دمای

شکل  2تصویرهای  SEMنمونهها را نشان میدهد.
صورت کروی است (شکل  -2ب) .به نظر میرسد بهدلیل دمای کلسینه باالتر ذرات رشد بیشتری
همانطوری که در این تصویر نشان داده شده است ذرات نمونه
5
نمونه
نیتروژن -2ج
واجذب شکل
جذب ومیدهد.
دمای نشان
بلوریهایاینهمنمونه
کس نیز اندازه بزرگتری برای دانه
( MgO2@Nifالف)
های ׳@Nif ،MgO1׳ MgO1و
ریختنمونه
مربوط به
هاینمودار
شکل 1
اجتماعی از صفحات هستند که بهطور کروی
،MgO2هصورت
׳ MgO1ب
ونه،های ׳
اندازه حفره
نشان میدهد .همانطور که دروجتوزیع
( MgO2@Nifب)
 MgO1و
@Nif׳
مقدار،MgO1
،MgO2این
برای سنتز
آرژنین
آمینواسید
مشاهده مدرینمشود
دول 1
ب و واجذب نیتروژن مربوط به نمونههای ׳@Nif ،MgO1׳ MgO1و ( MgO2@Nif ،MgO2الف)
کنار هم قرار گرفتهاند (شکل  -2الف) .ذرات نمونه ׳ MgO1که
نمونه
MgO2م،یدهد .برای
 MgO1راو نشان
ریخت ذرات
ییر ׳ آرژنین
(ب) MgO3مقدار اوره در سنتز کم شده است
MgO2@Nif
،MgO1بر@Nif׳
(ب)
MgO1شده است بهصورت کروی است (شکل
کلسینه
در دمای 600 °C
شکل  2تصویرهای  SEMنمونهها را نشان میدهد .همانطوری که در این تصویر نشان داده شده است ذرات نمونه ׳
دمایهدلیل دمای کلسینه باالتر ذرات رشد
رسد ب
 -2ب) .به نظر می
به6صورت اجتماعی از صفحات هستند که بهطور کروی کنار هم قرار گرفتهاند (شکل  -2الف) .ذرات نمونه  MgO1که در
هها را نشان میدهد .همانطوری که در این تصویر نشان داده شده است ذرات نمونه ׳MgO1
محاسبات پراش پرتو ایکس نیز اندازه بزرگتری
کردهاند.
بیشتری
ذرات رشد بیشتری
کلسینه باالتر
 011 Cکلسینه شده است بهصورت کروی است (شکل  -2ب) .به نظر میرسد بهدلیل دمای
هستند که بهطور کروی کنار هم قرار گرفتهاند (شکل  -2الف) .ذرات نمونه  MgO1که در دمای
ریختایننمونهنمونه نشان میدهد .شکل  -2ج ریخت
بلوری
برایی دان
های -2ج
دهد.هشکل
کردهاند .محاسبات پراش پرتو ایکس نیز اندازه بزرگتری برای دانههای بلوری این نمونه نشان م
صورت کروی است (شکل  -2ب) .به نظر میرسد بهدلیل دمای کلسینه باالتر ذرات رشد بیشتری
این ذرات مکعبی نشان میدهد .همانطور
صورت
آرژنینرا به
MgO2
نمونه
برای سنتز
آمینواسید
 MgO2را بهصورت ذرات مکعبی نشان میدهد .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار
کس نیز اندازه بزرگتری برای دانههای بلوری این نمونه نشان میدهد .شکل  -2ج ریخت نمونه
مشاهدهاستمیشود ،مقدار آمینواسید آرژنین برای
جدول 1
نمونه نصف شده است و این تأثیر آرژنین بر ریخت ذرات را نشان میدهد .برای نمونه MgO3که در
سنتز کم شده
مقدار اوره در
ی نشان میدهد .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار آمینواسید آرژنین برای سنتز این
سنتز این نمونه نصف شده است و این تأثیر آرژنین بر ریخت ذرات
های ׳به@Nif ،MgO1׳ MgO1و ( MgO2@Nif ،MgO2الف)
نمونه
شدهبه
مربوط
نیتروژن
جذب و
نمودارهای هم
های
نمودار
مربوط
جذب
دمای
دمایهم
(الف)
نیتروژناست
واجذبکم
سنتز
واجذب ودر
مقدار اوره
MgO3
نمونه
برای
شکل1ی1دهد.
شکل م
یر آرژنین بر ریخت ذرات را نشان
و توزیع اندازه حفره در نمونههای ׳@Nif ،MgO1׳ MgO1و ( MgO2@Nif ،MgO26ب)را نشان میدهد .برای نمونه  MgO3مقدار اوره در سنتز کم شده
نمونههای ׳@Nif, MgO1׳ MgO1و ׳@Nif, MgO2׳ MgO2و
است (جدول  .)1همانگونه که در شکل  -2د مشاهده میشود،
(ب) توزیع اندازه حفره در نمونههای ׳@Nif, MgO1׳ MgO1و
o

ی

6

ی

ی

׳MgO2ی @Nif,׳MgO2MgO2@Nif
شکل  2تصویرهای  SEMنمونهها را نشان میدهد .همانطوری که در این تصویر نشان داده شده است ذرات نمونه ׳MgO1
کروی کنار هم قرار گرفتهاند (شکل  -2الف) .ذرات نمونه  MgO1که در دمای سال یازدهم ،شماره  ،4زمستان 96
()JARC
شیمی
کاربردی
صورتشهای
نشریه پژوه
که بهطور
صفحاتدرهستند
اجتماعی از
به
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 011 oCکلسینه شده است بهصورت کروی است (شکل  -2ب) .به نظر میرسد بهدلیل دمای کلسینه باالتر ذرات رشد بیشتری
کردهاند .محاسبات پراش پرتو ایکس نیز اندازه بزرگتری برای دانههای بلوری این نمونه نشان میدهد .شکل  -2ج ریخت نمونه
 MgO2را بهصورت ذرات مکعبی نشان میدهد .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار آمینواسید آرژنین برای سنتز این

طرالنی و همکاران

ذرات بهصورت کروی است ،اما نظم شکلهای  -2الف و -2ب را
ندارد .دمای واکنش برای سنتز نمونه  180°C ،MgO4بود .شکل
 -2ل نشان میدهد که دمای باالتر سنتز باعث تخلخل بیشتر
شده است ،اما ساختار کروی کامل مانند نمونه ׳ MgO1را ندارد.
در سنتز نمونه  ،MgO5آرژنین حذف شده است که بهطور مستقیم

در ریخت آن تأثیر داشته است و منجر به بیشکل و بینظمی آن
شده است (شکل  -2ی) .تجزیه عنصری نمونهها با روش EDX
انجام شد .در طیف  EDXنمونهها پیکهای مربوط به منیزیم و
اکسیژن مشاهده شد.
از الگوی پراش پرتو ایکس ،بهمنظور تجزیه فازی و نیز بررسی
اندازه ذرات نمونهها استفاده شد .از نمونههایی که انتظار میرود
حاوی منیزیم اکسید باشد ،الگوی  XRDدر گستره  10تا  80درجه
(برحسب  )2θگرفته شد (شکل  .)3صفحههای (،)200( ،)111
( )331( ،)220و ( )222مشاهدهشده در الگوها با  JCPDSبرابر با
 89-7746مطابقت دارند [ ]27که نشان میدهد نمونهها با موفقیت
سنتز شدهاند .برای محاسبه اندازه دانههای بلوری  MgOاز معادله
دبای-شرر استفاده شد .اندازه دانههای بلوری نمونههای سنتز شده
بر طبق جدول  1به ترتیب  46 ،42 ،46 ،80 ،46و  46نانومتر بود.
در شکل  4طیفهای فروسرخ داروی نیفدیپین ،بسترهای
׳ MgO1و  ،MgO2و دارو بسترهای @Nif׳ MgO1و
@Nif׳ MgO2مشاهده میشود .نوار پهن و شدید در ناحیه
 3431 cm-1مربوط به ارتعاش کششی  OHمتصل به سطح
در ساختار بلوری  MgOو آب جذبشده بهوسیله سطح است.

(( MgO1ی)
شده:و ׳MgO5
سنتز (ل)
MgO4
( MgO3د
( MgO2ج
( Mالف)( MgO1 ،ب)،
شکل 2
شکل 2
(ی))( MgO1 ،ب)( MgO2 ،ج)( MgO3 ،د)( MgO4 ،ل) و ( MgO5ی)
(MgO5الف
شده :׳وMgO1
( MgO4ل)
ها،ی سنتز
نمونهد)
( MgO3
SEM
تصاویرج)،
( MgO2
الف)( MgO1 ،ب)،
نمونه)،های
تصاویر)SEM،

شکل 2
(ی))( MgO1 ،ب)( MgO2 ،ج)( MgO3 ،د)( MgO4 ،ل) و ( MgO5ی)
(MgO5الف
شده :׳وMgO1
ها،ی سنتز
SEM
( MgO4ل)
نمونهد)
( MgO3
تصاویرج)،
( MgO2
(ی))( MgO1 ،ب)،
(MgO5الف
شده :׳وMgO1
نمونه(دها)،ی سنتز
SEM
شکل 2
( MgO4ل)
MgO3
تصاویرج)،
( MgO2
( Mالف)( MgO1 ،ب)،

( MgO1ب)( MgO2 ،ج)( MgO3 ،د)( MgO4 ،ل) و ( MgO5ی)
(MgO5الف)
شده ):׳وMgO1
ها)،ی سنتز
SEM
(( MgO1ی)
شده:و ׳MgO5
سنتز (ل)
MgO4
نمونهد)،
( MgO3
( MgO2
( MgO1ب)،
شکل 2
( MgO4ل
نمونه(د
MgO3
تصاویرج)،
( MgO2
( MgO1ب)،
های
ج)SEM،
تصاویر
شکل 2
( Mالف)8 ،
(ی)8 ،
الف)8 ،

شکل 2
(ی) ( MgO1ب)( MgO2 ،ج)( MgO3 ،د)( MgO4 ،ل) و ( MgO5ی)
MgO5الف)،
ل)׳ و( MgO1
شده:
( MgO4
ی سنتز
نمونه (هاد)،
MgO3
SEM
تصاویر(ج)،
شکلMgO22 ،
(ی))( MgO1 ،ب)
( MgO5الف
شده:و׳MgO1
( MgO4ل)
ها،ی سنتز
نمونهد)
( MgO3
تصاویرج)SEM،
( MgO2
( Mالف)( MgO1 ،ب)،
8

8

8

(ی))8 ،
( Mالف)8 ،
الف)8 ،
شکل 2
( MgO1ب)( MgO2 ،ج)( MgO3 ،د)( MgO4 ،ل) و ( MgO5ی)
(MgO5الف
شده :و׳MgO1
ها،ی سنتز
SEM
شکل 2
( MgO4ل)
نمونهد)
( MgO3
تصاویرج)،
( MgO2
( MgO1ب)،
نمونه)،های
تصاویر)SEM،
(( MgO1ی)
شده :׳MgO5
سنتز(ل) و
MgO4
( MgO3د
( MgO2ج
( MgO1ب)،

8

تغییر غلظتهای آمینواسید/او
متفاوت و
دماها
شده در
های سنتز
ایکس 3نمونه
شکل  3الگو
دماهای
شدنشده در
کلسینهسنتز
یههای
نمون
ایکس
پراش پرتو
الگوهای
،MgO1های پراش پرتوشکل
شکل  2تصاویر  SEMنمونههای سنتز شده( :الف) ׳( ،MgO1ب)
8

8

(ج) ( ،MgO2د) ( ،MgO3ل)  MgO4و (ی) MgO5

الف)8 ،
( Mالف)8 ،
تصاویر
شکل 2
( MgO1ب)( MgO2 ،ج)( MgO3 ،د)( MgO4 ،ل) و ( MgO5ی)
شده:و׳MgO1
های سنتز
ج)SEM،
(( MgO5ی)
( MgO4ل)
نمونهد)،
( MgO3
( MgO2
( MgO1ب)،

کلسینهشدن متفاوت و تغییر غلظتهای آمینواسید/اوره

8

شکل  2تصاویر  SEMنمونههای سنتز شده :׳( MgO1الف)( MgO1 ،ب)( MgO2 ،ج)( MgO3 ،د)( MgO4 ،ل) و ( MgO5ی)
شماره  ،4زمستان 96
سال یازدهم،
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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8

8

8

سنتز نانو-ماکرو ساختار منیزیم اکسید به روش آسان بدون ...شکل  3الگوهای پراش پرتو ایکس نمونههای سنتز شده در دماهای کلسینهشدن متفاوت و تغییر غلظتهای آمینواسید/اوره

نوارهای جذبی موجود در نواحی  1093 ،654 ،529 ،448و
 864 cm-1را میتوان به ارتعاشهای کششی ساختارهای O-Mg-
 O-Mgو نوار ناحیه  1454 cm-1را میتوان به ارتعاش پیوند Mg-
 OHنسبت داد [ 22،24و  .]39طیف فروسرخ داروی خالص دارای
یک پیک مربوط به ارتعاش  C-Hآروماتیک در ناحیه 3100 cm-1
است .نوار  2952 cm -1مربوط به گروه  C-Hمتیلcm-1 ،
 3328مربوط به ارتعاش کششی  1433 cm-1 ،N-Hمربوط به
در شکل  1رهایش دارو از دو بستر انتخابی مشاهده میشود .نمودار  -1الف مربوط به بستر ׳MgO1
ارتعاش  N-Oآروماتیک 1678 cm-1 ،مربوط به ارتعاش کششی
 MgO2در دو محیط معده ( )SIFو روده ( (SGFاست .دو نانو دارو طی  4ساعت اول به ترتیب 47
 1226 cm-1 ،C=Oمربوط به ارتعاش کششی  C-Oو cm-1
 %32در محیط معده رهایش داشتهاند .پس از گذشت  11ساعت رهایش هر دو دارو به  %111در
 1529مربوط به ارتعاش کششی  N-Oگروه  NO2آروماتیک
 %84در محیط معده رسید .به نظر میرسد علت رهایش طوالنی این نانو دارو بهدلیل پیوند هیدرو
است [ .]40جابهجایی نوار ارتعاشی  C=Oدارو از  1678به cm-1
بستر باشد [ .]41نیفدیپین یک اسید ضعیف است و بستر منیزیم اکسید بازی است .نانو دارو در م
 1682در @Nif׳ MgO1و جابهجایی نوار ارتعاشی  C=Oدارو از
و بهدلیل برقراری پیوند الکترواستاتیک آهستهتر آزاد میشود ،اما در محیط روده پروتوندار ش
 1678به  1683 cm-1در @Nif׳ MgO2نشاندهنده برقراری
جابه
همچنین
شکلو 1بستر
پیوند هیدروژنی بین دردارو
بسترتر شود [ .]42تفاوت در بار سطح
رهایشبهسریع
شودو شیب
باعث׳ می
هیدروژنی است
نمودار مربوط
نمودار -1ب
MgO1
کهبستر
مربوط به
جایی میشود .نمودار  -1الف
مشاهده
انتخابی
است.از دو بستر
رهایش دارو
مربوط و داروی نیفدیپین
انتخابیبا دارو با
بارگذاری شده
بسترهای انتخاب
شکل  4مقایسه طیف
بسترهای دارو با
بارگذاری شده با
FT-IRی بسترهای
FT-IRطیفهای
های مقایسه
شکل 4
-1
ساختار
()SIFدر وهر
3330
3328
ارتعاش کششی  N-Hاز
متفاوت میشود .همچنین ،بهدلیل بز
حامل
متفاوت با
کنشهای
است .دو نانو داروبرهم
رهایش 40و
سرعت روده و
منجردربه محیط
47ها،و 31
ترتیب
ساعت اول به
طی 4
رودهدو( (SGF
cmمعده
به محیط
در دو
MgO2
داروی %نیفدیپین
مربوط و
بسترهای
9
نشاندهنده پیوند الکترواستاتیک است .بهبیاندیگر ،با مقایسه
ی وشود
فراهم م
به .ترتیب به  81و
روده
سریعدردارومحیط
رهایش%111
امکاندارو به
MgO1هر دو
 %32در محیط معده رهایش داشتهاند .پس از گذشت  11ساعت ׳رهایش
طیفهای فروسرخ بسترها(׳ MgO1و  ،)MgO2داروی تنها ،نانو
 %84در محیط معده رسید .به نظر میرسد علت رهایش طوالنی این نانو دارو بهدلیل پیوند هیدروژنی و الکترواستاتیک بین دارو و
داروها ( @Nif׳ MgO1و @Nif׳ )MgO2و وجود گروههای
الف از دست داده
بستر باشد [ .]41نیفدیپین یک اسید ضعیف است و بستر منیزیم اکسید بازی است .نانو دارو در محیط معده پروتون
عاملی  C=Oو  N-Hدارو میتوان نتیجه گرفت که دارو با بستر
و بهدلیل برقراری پیوند الکترواستاتیک آهستهتر آزاد میشود ،اما در محیط روده پروتوندار شده که علت آن تشکیل پیوند
منیزیم اکسید پیوند برقرار کرده است.
هیدروژنی است که باعث میشود شیب نمودار رهایش سریعتر شود [ .]42تفاوت در بار سطحی دارو در  pHهای متفاوت و
در شکل  5رهایش دارو از دو بستر انتخابی مشاهده میشود.
به رهایش متفاوت میشود .همچنین ،بهدلیل بزرگ بودن قطر حفرهها در بستر
سرعت
منجر به
کنش׳های
مربوط
حاملها-5،ب
متفاوتو بانمودار
MgO1
برهمبستر
نمودار  -5الف مربوط به
بستر  MgO2در دو ׳
فراهم) می
رهایشوسریع
شود.دو
است.
داروSGF
روده (
امکان()SIF
MgO1معده
محیط
نانو دارو طی  4ساعت اول به ترتیب  47و  %35در محیط روده
شکل  1نمودارهای رهایش نیفدیپین در محیط معده و روده برای بستر انتخابی ׳( MgO1الف) و د
15
ب
و  46و  %32در محیط معده رهایش داشتهاند .پس از گذشتالف
انتخابی ( MgO2ب)
ساعت رهایش هر دو دارو به  %100در محیط روده و به ترتیب
بررسی سینتیک رهایش دارو
به  80و  %84در محیط معده رسید .به نظر میرسد علت رهایش
طوالنی این نانو دارو بهدلیل پیوند هیدروژنی و الکترواستاتیک
سینتیک آزادسازی دارو براساس معادله کورسمایر-پپاس موردبررسی قرار گرفت .در مدل پپاس
بین دارو و بستر باشد [ .]41نیفدیپین یک اسید ضعیف است و
داروی کل با درجه  nام زمان در ارتباط است .بهبیاندیگر Mt/M∞=ktn ،است .در این معادله اگر
بستر منیزیم اکسید بازی است .نانو دارو در محیط معده پروتون
رهایش از قانون انتشار فیکین پیروی میکند و اگر مقدار  nبین  1 /43تا  1/11باشد سازوکار غ
محیط آزاد
آهستهتر
الکترواستاتیک
برقراری پیوند
برای بستر
محیطو معده و
نیفدیپیندر(الف) در
نمودارهای رهایش
معده و رودهشکل
رودهبستر
معده
(1MgO1الف)
برای 5بستر
نیفدیپین در
نمودارهای رهایش
از دست داده و بهدلیل شکل 1
بوده و از معادله درجه صفر تبعیت می
براین
رودهاز زما
مستقل
محیطدارو
باشد،و رهایش
انتخابی ׳برابر /11
است .اگر n
׳ MgO1و (ب) در محیط معده و روده برای بستر انتخابی MgO2
میشود ،اما در محیط روده پروتوندار شده که علت آن تشکیل انتخابیانتخابی
( MgO2ب)
بررسی سینتیک رهایش دارو
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

کورسمایر-پپاس در شکل  0نشان داده شده است .همچنین ،عاملهای مدل پپاس برای سینتیک
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پپاس موردبررسی قرار گرفت .در مدل پپاس جزء داروی آزادشده نسبت به10
سینتیک آزادسازی دارو براساس معادله کورسمایر34 -

داروی کل با درجه  nام زمان در ارتباط است .بهبیاندیگر Mt/M∞=ktn ،است .در این معادله اگر  nکمتر از  1/43باشد ،سازوکار
رهایش از قانون انتشار فیکین پیروی میکند و اگر مقدار  nبین  1 /43تا  1/11باشد سازوکار غیر فیکین در رهایش دارو مؤثر

طرالنی و همکاران

و  MgO2در جدول  3آورده شدهاند .نتایج حاصل از بررسی
پیوند هیدروژنی است که باعث میشود شیب نمودار رهایش
سینتیک نشان داد که سازوکار رهایش دارو در محیط معده و روده
سریعتر شود [ .]42تفاوت در بار سطحی دارو در  pHهای متفاوت
MgO1ی وکند.
پیروی م
 MgO2در محیط معده و روده با استفاده از معادله کورسمایر-پپاس
غیرفیکینپین از ׳
رهایش سینتیکازرهایش نیفدی
و برهمکنشهای متفاوت با حاملها ،منجر بهسرعت شکل 0
متفاوت میشود .همچنین ،بهدلیل بزرگ بودن قطر حفرهها در
بستر ׳ MgO1امکان رهایش سریع دارو فراهم میشود.
جدول  3سینتیک رهایش داروی نیفدیپین از دو بستر ׳ MgO1و MgO2
جدول  3سینتیک رهایش داروی نیفدیپین از دو بستر ׳ MgO1و  MgO2در دو محیط روده و معده

در دو محیط روده و معده

نمونه

بررسی سینتیک رهایش دارو
سینتیک آزادسازی دارو براساس معادله کورسمایر-پپاس
موردبررسی قرار گرفت .در مدل پپاس جزء داروی آزادشده نسبت
نتیجهگیری
دیگر،
به داروی کل با درجه  nام زمان در ارتباط است .بهبیان
 Mt/M∞=ktnاست .در این معادله اگر  nکمتر از  0/43باشد،
سازوکار رهایش از قانون انتشار فیکین پیروی میکند و اگر مقدار
 nبین  0 /43تا  1/00باشد سازوکار غیر فیکین در رهایش دارو
مؤثر است .اگر  nبرابر  1/00باشد ،رهایش دارو مستقل از زمان
بوده و از معادله درجه صفر تبعیت میکند [ 43و  .]44سینتیک
مدل کورسمایر-پپاس در شکل  6نشان داده شده است .همچنین،
عاملهای مدل پپاس برای سینتیک نیفدیپین مربوط به ׳MgO1

سازوکار

׳ MgO1غیر فیکین
 MgO2غیر فیکین

n

روده

1/038

1/727

K

معده

روده

R

2

معده

روده

معده

1/901 1/971 2/011 1/317 1/111

1/983 1/991 1/741 1/031 1/091

نتیجهگیری
نتیجههای این پژوهش نشان میدهد که از بین نانوساختارهای
11
سنتز شده ׳ MgO1و  MgO2بسترهای مناسبی برای رهایش
داروی نامحلول نیفدیپین بوده و توانسته حاللیت دارو را افزایش
داده ،حتی دارو را به مدت  15ساعت آهستهرهش کند که در
دارورسانی بسیار اهمیت داشته و باعث میشود دوز مصرفی
کاهش یابد.
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Synthesis of nano-macro magnesium oxide by a facile method without using any surfactants and its application in drug release of nifedipine
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Abstract: In this study, nano-macro magnesium oxide was synthesized with different structures,
such as cube and spherical, by using different ratio arginine and urea as additives without making
use of any surfactants by a hydrothermal method at 130-180 °C during 24 hours. Nanoparticles were
calcinated at 400 oC to obtain particles of sizes between 42 to 80 nm. The samples characterized
by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), adsorption and desorption of
nitrogen test (BET), infrared spectroscopy (IR), ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis), and
EDX. Nifedipine, as an insoluble drug, was loaded on magnesium oxide substrate (sample MgO1׳
and MgO2). The in vitro drug release was investigated in simulated intestinal fluid (pH = 6.8) and
simulated gastric fluid (pH = 1.2). At the simulated intestinal fluid (pH = 6.8), the amount of drug
release enhanced to 100% for sample MgO2 (cubic structure) after15 hours. The Korsmeyer–
Peppas models were applied to evaluate the kinetics of nifedipine release from MgO1 ׳and MgO2.
The results showed that the kinetic of the drug release was non-ficken in both SGF and SIF.
Keywords: magnesium oxide, sustained-release, hydrothermal, cubic and spherical structures,

nano-macro structures, nifedipine
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