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 مقدمه:
 یکی ییحامل دارو عنوان بهاستفاده از نانوذرات 

 یمبن یگزارشان. باشد یم یدارورسان دیجد یها ستمیساز 

 کننده کنترلحامل و  عنوان به کایلیبر استفاده از س

(. سنتز 3وجود دارد ) 3891دارو از سال  یآزادساز

نانومتر ابتدا  52-0222 یا ذرهبا اندازه  کایلینانوذرات س

 (.0است ) شده  گزارش Stoberتوسط 

از نظر  کایلینانوذرات س نکهیتوجه به ا با

 شینانو با افزا باتیو ترک باشند یمسازگار  کیولوژیب

را  یادتریزنسبت سطح به حجم خود، سطح  ریچشمگ

دارو  تیفعال ،بیترت  نیا  به .دهند یمدارو قرار  اریدر اخت

نانوذرات  نی(. ا3) ابدی یم شیافزا یتوجه قابل طور به

 ها آن کیولوژیب بیو سرعت تخر رندیپذ بیتخر  ستیز

 چکیده:
 بیکه سرعت تخر پذیرند تخریب  زیست یدارورسان دیجد های سيستماز  کايلينانوذرات س زمينه و هدف:

 یبرا ليدل نيو به هم هاست آن یو ساختار سطح زیسا تأثير( تحت In vivo) تن دروندر  ها آن کیولوژيب
زتا،  ليپتانسو  ای ذرهاندازه  سازی بهينهمطالعه هدف  نی. در ااند مناسب ییدارو تيو تثب کالیومديب یاربردهاک

 یزتا ليو پتانس ای ذرهاندازه  نيتخم یبرا یآوردن معادالت دست به نهایتاًمختلف و  پارامترهای تأثير یبررس
 .باشد میعامل دار شده  یکايليدلخواه در سنتز نانوذرات س

 و  کاتيليارتو س ليتترا ات زمان هم زيدرولياز ه ،NH2با  شده اصالح یکايلينانوذرات س :یبررس روش
 یسيو اتانول به روش همزن مغناط دیدروکسايه وميدر حضور آمون النيس یاتوکس تری( ليپروپ نويآم -3)

 الیفاکتور یراحط کیا استفاده از شد. ب یزتا بررس ليو پتانس ای ذرهاندازه  های ویژگیسنتز و از نظر  یحرارت
  هیفور فروسرخ ینيب في. از طدیگرد نييتع ها آنبر  ثرومعوامل  ( اثرIrregular Factorial Design) نامتعارف

(Fourier Transform Infrared Spectroscopyو م )یعبور یالکترون کروسکوپي (Transmission Electron Microscopy) 
 .ذرات استفاده شدسنتز نانو يدأیتجهت 

(؛ P<50/5)داشت  داری معنی تأثيرنانوذرات  یزتا ليو پتانس زیو اتانول بر سا دیدروکسايه وميآمون زانيم :ها افتهی
با  نيهمچن .شد ای مالحظه قابل طور به ای ذرهاتانول باعث کاهش اندازه  شیو افزا دیدروکسايه وميکاهش آمون

 .افتی شیافزا ای مالحظه قابل طور بهزتا  لياتانول قدر مطلق پتانس کاهش و دیدروکسايه وميآمون شیافزا
 یکايليساخت نانوذرات س طیشرا سازی بهينهجهت  ینامتعارف روش مناسب الیفاکتور یطراح :یريگ جهينت

 .باشد می شده اصالح
 

 .یدارورسان نینو های سيستمنانوذرات،  د،یاکسا ید کونيليس کليدی: یها واژه
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و ساختار  زیسا ریتأثتحت  (In vivo) تن دروندر 

 یکاربردها یبرا لیدل نیو به هم هاست آن یسطح

ذرات  یدیور قی(. پس از تزر1،4) اند مناسب کالیومدیب

در کبد و طحال و به  عمدتاًکه داشته باشند  یا اندازه هر

. ذرات شوند یم عیتوز هیقلب و کل ه،یکم در ر زانیم

 شیبا افزا یول مانند یمدر خون  یشتریزمان ب زتریر

که نشان از  ابدی یم شیافزا یویدفع کل یا ذرهاندازه 

 بیتخرو دفع محصوالت  (In vivo) تن وندر بیتخر

 عنوان بهنانوذرات  نیا یشناس سم(. از جنبه 4)می باشد 

 ها آنو عوارض  روند یمدر داروها و غذا بکار  یافزودن

کنند  دایپ ییایباکتر یاما اگر آلودگ ؛است اغماض  قابل

 یها استرس شیبه افزا تواند یم ییایباکتر نیاندوتوکس

(. مطالعه 5کمک کند ) یسلول تیز سمو آغا ویداتیاکس

Barkalina نیاز عدم اثر سوء ا یحاک زیو همکاران ن 

زنده  یشامل پارامترها دمثلیتول ستمینانوذرات بر س

آکروزومال و اندکس فرگمنته  تماندن، تحرک، حال

 جادیآثار ا ازلحاظ(. 6) باشند یمدر اسپرم  DNAشدن 

 یها سلولو  ها سلقرمز، ماست  یها گلبولدر  زیهمول

 نی(. ا7) اند ندادهنشان  یتیسم زین یانسان الیاندوتل

 ،ینیحامل پروتئ ،ییحامل دارو عنوان بهنانوذرات تاکنون 

و  یدرمان  ژن ملحا ک،ینامیفتود یها درمانحامل 

 (.3) اند گرفته قرار استفاده مورد صیو تشخ یبردار عکس

مند هدف یمولکول یربرداریتصو یبرا ها آن نیهمچن

 عنوان به کایلی(. استفاده از نانوذرات س9) اند رفتهبکار 

 طیشدن در شرا هیدارو را از تجز تواند یم ییحامل دارو

 شیفزادارو را ا عمر  مهینمحافظت کند و  کیولوژیزیف

 یها مولکولرا کاهش دهد.  یداده و عوارض جانب

 ایانکپسوله کردن و  قیاز طر عمدتاًکوچک  ییدارو

 (.3) شوند یمملحق  کایلیبه نانوذرات س ونیکونژوگاس

در  کایلینانوذرات س عیوس یبردها کار بهتوجه  با

 ریتأث یهدف از مطالعه حاضر بررس ،یپزشک طهیح

 ومیآمون کات،یلیارتو س لیمختلف تترا ات یپارامترها

 الن،یس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1) د،یدروکسایه

 یزتا لیو پتانس یا ذرهدازه زدن بر ان به هماتانول و زمان 

 یسیبه روش همزن مغناط شده اصالح یکایلینانوذرات س

 یا ذرهاندازه  نیتر مناسبساخت با  یساز نهیبه ،یحرارت

. هدف از باشد یمحمل داروها  منظور بهزتا  لیو پتانس

 ی( ترلیپروپ نویآم -1) لهیوس بهاصالح سطح نانوذرات 

متصل به نانوذرات  یاملگروه ع عنوان به) النیس یاتوکس

 NH2نانوذرات با  طحس OHکردن  نیگزی( جاکایلیس

 ازجملهمختلف  یبه سطح داروها تیتثب یتا برا باشد یم

متفاوت داروها  یعامل یها گروه نیو همچن ها نیپروتئ

استر مناسب باشد. نانوذرات با اندازه  و دیآلدئ ازجمله

 یا ذرها اندازه و ب هینانومتر توسط کل 32کمتر از  یا ذره

کننده  تهیفاگوس ستمیس وسطنانومتر ت 022از  تر بزرگ

به هدف از مطالعه حاضر  نیبنابرا؛ (8) شوند یمدفع 

 022از  تر کوچک نهیبه زیبا سا ینانو ذراتآوردن  دست

کمتر  ایولت  یلی+ م05از  شتریب یزتا لینانومتر و با پتانس

با حداکثر  ینانو ذراتتا  می باشد ولت یلیم -05از 

 نیا اهداف ریاز سا نی(. همچن32حاصل شود ) یداریپا

 نیتخم یبرا یآوردن معادالت به دستبود که با  نیا کار

دلخواه در سنتز نانوذرات  یزتا لیو پتانس یا ذرهاندازه 

 یبرا طیاصالح سطح شده به کنترل شرا یکایلیس

کار در  نیا ینوآورساخت نانوذرات کمک شود. جنبه 

 یآمار افزار نرمبار با استفاده از  نیاول یست که براا نیا

Design Expert نامتعارف  الیفاکتور یو با طراح

(Irregular Factorial Design )طیشرا یساز نهیبه 

اصالح سطح شده انجام  یکایلیساخت نانوذرات س

 است. دهیگرد
 

 :یبررس روش
 یپارامترها ریتأث یشگاهیمطالعه آزما نیا در

ساخت نانوذرات  یساز نهیبهمحاسبه معادله خط و مختلف، 

 النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)به کمک  کایلیس

به روش  کایلیمتصل به نانوذرات س یگروه عامل عنوان به

قرار گرفت. مواد و  یبررس مورد یحرارت یسیهمزن مغناط

ارتو  لیشامل: محلول تترا ات استفاده مورد یها دستگاه

 (، محلول کایآمر Sigma-aldrichکت شر) کاتیلیس

  شرکت) النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

Sigma-aldrich درجه )شرکت  86(، محلول اتانول کایآمر
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 Merck)شرکت  دیدروکسایه ومی(، محلول آمونرانینصر ا

، (کایآمر Sigma-aldrichشرکت ) زیالیآلمان(، غشا د

  تیکیمام سونآلمان(، ح Christ)مدل  ریدرا -زریفر

 )مدل  زریکره(، نانوزتاسا HWASHIN)مدل 

Malvern Nanosizer ZEN 3600 همزنسیانگل ،) 

مدل ) یسیآلمان(، سمپلر مغناط IKAمدل ) یسیمغناط

Socorex فرا سرخ  ی(، دستگاه اسپکتروسکوپسیسوئ
(FT-IR) Fourier transform infrared spectroscopy 

(Jasco, FTIR model 6100 پنژا ) درجه  -02 زریفرو

 قرار گرفتند. استفاده مورد( رانی)مدل پارس ا
 

با  شده اصالح یکایلیمطالعه نانوذرات س نیا در

NH2 و  کاتیلیارتو س لیتترا ات زمان هم زیدرولیاز ه 

در حضور  النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

 و اتانول به کمک همزن  دیدروکسایه ومیآمون

نامتعارف  الیفاکتور یو روش طراح یتحرار یسیمغناط

(Irregular Factorial Design سنتز )نویآم -1. شد 

است که  النیس نویآم کی النیس یاتوکس یتر ،لیپروپ

. ردیگ یمقرار  استفاده مورد شنیزیالنیس ندیااغلب در فر

 به  کاتیلیارتو س لیتترا ات تریلکرویم 052در ابتدا 

زده شد  به همساعت  3و  شده  هاضافاتانول  تریل یلیم 5/0

% 05)محلول  دیدروکسایه ومیآمون تریکرولیم 052بعد 

 ی( ترلیپروپ نویآم -1) تریکرولیم 3در آب( و  اکیآمون

زده شد  به همساعت  0و  شده  اضافه النیس یاتوکس

شد و در مقابل  قیرق زهیونیسپس محلول با آب مقطر د

 زیالیدالتون د 30222 زیالید سهیساعت با ک 04آب مقطر 

شد تا مواد واکنش نداده خارج شوند. نمونه حاصل در 

بار به  یلیم 220/2و خال  گراد یسانت هدرج -92 یدما

شد  زهیلیوفیل ریدرا زریساعت توسط دستگاه فر 49مدت 

 لیو پتانس یا ذرهاندازه  یبررس یبرا یو در مراحل بعد

 قرار گرفت. یبررس موردزتا 

 ی( ترلیپروپ نویآم -1)دن زمان اضافه کر از

درجه  72-92حدود  یحرارت دیبا النیس یاتوکس

سطح  یرو NH2اتصال  یداده شود چون برا گراد یسانت

 ازیبه حرارت ن NH2با  OHشدن  نیگزیو جا کایلیس

 (.33) باشد یم

 الیفاکتور یاز روش طراح شیآزما یطراح یبرا

ده شد. ابتدا استفا (Irregular Factorial Designنامتعارف )

  ریمشخص شد که شامل مقاد مطالعه مورد یرهایمتغ

  د،یدروکسایه ومیاتانول، آمون کات،یلیارتو س لیتترا ات

 به همو زمان  النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

شد.  نییتع ریبود. در مرحله بعد سطوح هر متغ هیخوردن ثانو

 یبررس موردسطح  0در  کیهر  ر،یمتغ 5مطالعه  نیدر ا

جهت انجام  ازین مورد یها ونیفرموالس سپس .قرار گرفت

شد. با  یطراح Design Expertافزار  نرمتوسط  شیآزما

  ،افزار نرم و مطالعه موردو سطوح  رهایاستفاده از متغ

. جهت دیگرد هیته ناًیعکه  گردید شنهادیپ  ونیفرموالس

زتا از  لیسو پتان یا ذرهاندازه  عیتوز ،یا ذرهاندازه  نییتع

 یریگ اندازه یمالورن استفاده شد. برا زریسا زتا دستگاه نانو

 کتیپس از سون کا،یلینانوذرات س یزتا لیو پتانس زیسا

با آب مقطر  32به  3از آن را به نسبت  تریل یلیم 3کردن، 

و درون دستگاه مالورن قرار داده شد. دستگاه  ردهک قیرق

ر اساس شدت پراکنش نور و ب تاباند یم زریبه ذرات اشعه ل

زتا را  لیذرات و پتانس زیاز ذرات، سا شده  ساطع

 ها ونیلیماشعه هزار تا  نی. در اثر پراش اکند یم یریگ اندازه

 شوند. یریگ اندازه هیثان 05/2در  توانند یمذره 

و  یا ذرهاندازه  عیدستگاه توز یجخرو کیپ

 تاًینها .دهد یمزتا را نشان  لیذرات و پتانس یدرصد حجم

 ی( ترلیپروپ نویآم -1بدون داشتن ) نهیبه ونیفرموالس

قرار  یبررس مورد زیحرارت ن ریتأثو بدون  النیس یاتوکس

 NH2با  OH ینیگزیزتا از جا لیگرفت تا با توجه به پتانس

کردن از  دایپ نانیاطم منظور بهحاصل شود.  نانیاطم

 هیرفو فروسرخ یاسپکتروسکوپ فینانوذرات از ط لیتشک

 نیاستفاده شد. در ا یعبور یالکترون کروسکوپیو م

 یا ذرهمختلف ساخت بر اندازه  یپارامترها ریتأثمطالعه 

قرار گرفت و  یبررس مورد ها آن یزتا لینانوذرات و پتانس

 .دمربوطه رسم ش یها خطمعادله 

 فروسرخ یاسپکتروسکوپ فیط یبررس منظور به

 زهیلیوفیاز نمونه ل گرم یلیم 3 کا،یلینانوذرات س هیفور

ماده جذب ندارد(  نی)ا KBrگرم  یلیم 9-32با  نهیبه

 فیکامل مخلوط و تحت پرس قرا گرفتند. ط طور به
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IR  این نمونه ازcm
قرار  یبررس مورد 4222تا  422 1-

 ،یعبور یالکترون کروسکوپیم ریتصو یگرفت و برا

  زهیونیاز نانوذرات در آب مقطر د یسوسپانسون

تحت  شده  هیته ونیسپس سوسپانس .دیگرد هیته

از  یکنواختیقرار گرفت تا پراکنش  ونیکاسیاولتراسون

از  یریشده و تصو کسینمونه ف تاًینهاشود؛  هیآن ته

مطالعه  جهت .دیگرد هیته کروسکوپیآن توسط م

 دار یمعن ریتأثوجود  یو بررس آمده دست به جینتا یآمار

 دست  به یها پاسخ بر مطالعهمورد  یفاکتورهااز  کیهر 

 افزار نرمبا استفاده از  انسیوار زیآنال یاز روش آمار آمده 

(Version 7.1, USA) Design Expert .استفاده شد 

 

 :ها افتهی
مربوط به  یزتا لیو پتانس یا ذرهاندازه  جینتا

در جدول  کایلیمختلف نانوذرات س یها ونیفرموالس

 نیدر ا ذکرشده جیآورده شده است. نتا 3شماره 

 شیسه بار تکرار هر آزما نیانگیجدول حاصل م

 .باشد یم

 

آمينو  -3) به کمک شده اصالحو پتانسيل زتای نانوذرات سيليکای  یا ذرهميانگين نتایج اندازه  :1جدول شماره 

 پروپيل( تری اتوکسی سيالن

شماره 
 فرمول

تترا اتيل ارتو 
 سيليکات

 )ميکروليتر(

 اتانول
 (تريل یليم)

( آمينو پروپيل -1)
 اتوکسی سيالن یتر

 ميکروليتر()

آمونيوم 
هيدروکساید 
 )ميکروليتر(

زمان 
 استيرر

 )ساعت(

 ± یا ذرهاندازه 
 انحراف معيار

 نانومتر()

 ± پتانسيل زتا
 انحراف معيار

 ميلی ولت()

3 000 0/2 3 000 2 4/63±1/309 2±62- 
2 000 0 3 000 2 0/12±0/662 2±60- 
1 200 0/2 0 000 4 6/21±0/033 2±60- 
4 200 0 3 000 4 0/300±6/162 3±01- 
0 200 0 3 200 4 6/0±3/241 0±00- 
6 200 0/2 3 000 2 6/60±0/303 3±60- 
9 200 0/2 0 000 2 0/60±0/601 3±60- 
1 200 0/2 0 200 2 6/302±2/941 2±60- 
3 000 0/2 0 200 2 0/96±3/269 2±40- 
30 200 0/2 3 200 2 0/04±0/191 3±00- 
33 000 0 0 200 4 1/6±1/222 3±41- 
32 000 0 0 000 2 6/40±1/903 3±90- 
31 200 0 0 000 2 3/30±1/101 1±41- 
34 000 0 3 200 2 1/3±0/290 2±40- 
30 000 0/2 3 000 4 4/361±3/3339 2±01- 
36 000 0 3 000 4 3/16±3/661 2±62- 
39 200 0 0 200 4 0/1±0/236 0±00- 
31 000 0/2 0 000 4 0/01±0/140 1±62- 
33 200 0 3 200 2 4/0±2/301 3±40- 
20 000 0/2 0 200 4 2/36±3/414 3±60- 
23 000 0/2 3 200 4 2/32±6/611 3±01- 
22 200 0/2 3 200 4 1/23±0/033 0±60- 
21 000 0 0 200 2 0/4±1/341 3±10- 
24 200 0 0 000 4 0/34±0/106 2±60- 
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 ونی، فرموالسشده  هیته یها ونیفرموالس انیم در

  ونفرموالسی و نانومتر 9/349±5/4 یا ذرهبا اندازه  01

 بترتی به نانومتر 3/3387±4/369 یا ذرهبا اندازه  35

به  یا ذرهاندازه  انیرا در م ریمقاد نیشتریو ب نیکمتر

 هیته یها ونیفرموالس انیخود اختصاص دادند. در م

ولت  یلمی -72±3 یزتا لیبا پتانس 30 ونیس، فرموالشده 

ولت به  یلمی -12±3 یزتا لیبا پتانس 01 ونیو فرموالس

زتا  لیپتانس قدر مطلق ریمقاد نیو کمتر نیشتریب بیترت

 جی. نتا(3)جدول شماره  را به خود اختصاص دادند

. باشد یم شیسه بار تکرار هر آزما نیانگیحاصل م

 نیرا بر اساس کمتر یساز نهیهب Design Expert افزار نرم

 دست  به جیزتا در محدوده نتا لیو پتانس یا ذرهاندازه 

تترا  تریکرولیم 76/489با  ونیانجام داد و فرموالس آمده 

 د،یدروکسایه ومیآمون تریکرولیم 052 کات،یلیارتو س لیات

 الن،یس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1) تریکرولیم 97/4

  هیخوردن ثانو به همو زمان  اتانول تریل یلیم 5

 افزار نرمنمود؛  نییتع نهینمونه به عنوان بهساعت را  80/1

 لینانومتر و پتانس 411/359را  ونیفرموالس نیا زیسا

کرد. در عمل  ینیب شیپولت  یلیم -55/41آن را  یزتا

 یپل ندکسای با نانومتر 1/354±3/4 ونیفرموالس نیا زیسا

 یلمی -9/46±3آن  یزتا لیتانسو پ 281/2 یتیسپرسید

 (.0و  3آمد )نمودار شماره  به دستولت 

 
آمينو پروپيل( تری اتوکسی  -3اتيل ارتو سيليکات، ب( آمونيوم هيدروکساید، پ( ) تترا( اثر الف: 1نمودار شماره 

 یا ذرهاندازه  و ج( شده  هيتهنانوذرات سيليکای  یا ذرهث( زمان استيرر ثانویه بر اندازه  ،سيالن، ت( اتانول

 فرموالسيون بهينه
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را بر  مطالعهمورد  یپارامترهاهر یک از  ریتأث

با برنامه  شده  هیتهنانوذرات سیلیکای  یا ذرهاندازه 

Design Expert  فرموالسیون  یا ذرهو همچنین اندازه

. میزان دهد یمسایزر مالورن نشان  بهینه با دستگاه نانو زتا

نانوذرات  یا ذرهتانول بر اندازه آمونیوم هیدروکساید و ا

داشت و با کاهش آمونیوم هیدروکساید  یدار یمعن ریتأث

ی کاهش فراوان طور به یا ذرهو افزایش اتانول اندازه 

 ریتأثروی سایز  باآنکهدیگر  یپارامترهایافت ولی 

نداشت؛ کاهش تترا اتیل  یدار یمعن ریتأثداشت ولی 

آمینو  -1فزایش )ارتو سیلیکات و افزایش زمان و ا

پروپیل( تری اتوکسی سیالن باعث کاهش جزئی اندازه 

 شد. یا ذره

 

 
آمينو پروپيل( تری اتوکسی  -3اثر الف(تترا اتيل ارتو سيليکات، ب( آمونيوم هيدروکساید، پ( ) :2نمودار شماره 

، ج( پتانسيل زتای شده  هيتهنانوذرات سيليکای  سيالن، ت( اتانول ث( زمان استيرر ثانویه بر پتانسيل زتای

، ه( پتانسيل زتای نانوذرات بهينه با حضور اتوکسی سيالن یتر( آمينو پروپيل -3)نانوذرات بهينه بدون حضور 

آمينو  -3)و( پتانسيل زتای نانوذرات بهينه با حضور  ،و بدون حرارت اتوکسی سيالن یتر( آمينو پروپيل -3)

 و حرارت اتوکسی سيالن یتر( پروپيل

 

را بر  مطالعهمورد  یپارامترهاهر یک از  ریتأث

با برنامه  شده هیتهپتانسیل زتای نانوذرات سیلیکای 

Design Expert  و پتانسیل زتای نانوذرات سیلیکای بهینه

. میزان دهد یمسایزر مالورن نشان  با دستگاه نانو زتا

آمونیوم هیدروکساید و اتانول بر پتانسیل زتای نانوذرات 

داشت و با کاهش آمونیوم هیدروکساید  یدار یمعن ریتأث
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 قابل طور بهو افزایش اتانول قدر مطلق پتانسیل زتا 

 باآنکهدیگر  یپارامترهاکاهش یافت ولی  یا مالحظه 

نداشت؛  یدار یمعن ریتأثداشت ولی  ریتأث روی پتانسیل زتا

افزایش تترا اتیل ارتو سیلیکات و کاهش زمان و افزایش 

پروپیل( تترا اتوکسی سیالن باعث کاهش جزئی آمینو  -1)

 قدر مطلق پتانسیل زتا شد. پتانسیل زتای نانوذرات سیلیکای

اتوکسی  ی( ترآمینو پروپیل -1)بهینه بدون حضور 

( آمینو پروپیل -1)میلی ولت، با حضور  -1/59±3 :سیالن

میلی  -9/54±3و بدون حرارت:  اتوکسی سیالن یتر

و  اتوکسی سیالن ی( ترنو پروپیلآمی -1)ولت، با حضور 

 آمد. به دستمیلی ولت  -9/46±3با حرارت: 

 Design Expert افزار نرمتوسط  یشنهادیپ مدل

مختلف ساخت بر اندازه  یرهایمتغ ریتأث انیجهت ب

مدل  نیاست که طبق ا یزتا مدل خط لیو پتانس یا ذره

ز عبارت است ا یا ذرهاندازه  ینیب شیپ یبرا ییمعادله نها

 (:3)معادله خط شماره 

 

 

 (:0زتا عبارت است از )معادله خط شماره  لیمختلف ساخت بر پتانس یرهایمتغ ریتأث یشنهادیمدل پ و
 

 

ارتو  لیمقدار تترا ات =A1 معادالت: نیکه در ا

مقدار  =C1 د،یدروکسایه ومیمقدار آمون =B1 کات،یلیس

مقدار اتانول،  =D1 الن،یس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

E1=  فیاست و بر اساس کد تعر هیخوردن ثانو به همزمان 

و  3با کد  ریمقدار هر متغ نیشتریکه ب بیترت نیا به .شود یم

 .شود یم فیتعر -3مقدار آن با کد  نیکمتر

و اتانول بر اندازه  دیدروکسایه ومیآمون زانیم

 یارد یمعن ریتأث کایلینانوذرات س یزتا لیو پتانس یا ذره

 نیا یرو آنکه با گرید یپارامترها یول ؛(P>25/2)داشت 

( P>25/2نبود ) دار یمعن ریتأث نیا یداشت ول ریتأثدو پاسخ 

 زیآنال یآمار یتوجه به بررس با (.0و  3)نمودار شماره 

( به Design Expert)با برنامه  ریتأث یبرا P مقدار انسیوار

  د،یدروکسایه ومیآمون کات،یلیارتو س لیتترا ات بیترت

به اتانول و زمان  الن،یس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

، 2229/2، 1848/2: یا ذرهبر اندازه  هیخوردن ثانو هم

 ریتأث انگریآمد که ب به دست 4723/2و  2225/2، 2943/2

و اتانول بر اندازه  دیدروکسایه ومیآمون ریمقاد دار یمعن

 بود. کایلینانوذرات س یا ذره

 P مقدار انسیوار زیآنال یآمار یبررس نیهمچن

ارتو  لیتترا ات بیبه ترت Design Expertبا برنامه  ریتأث یبرا

 ی( ترلیپروپ نویآم -1) د،یدروکسایه ومیآمون کات،یلیس

بر  هیخوردن ثانو به هماتانول و زمان  الن،یس یاتوکس

و  2042/2، 5576/2، 2271/2، 5115/2زتا:  لیپتانس

 ریمقاد دار یمعن ریتأث یایآمد که گو به دست 4973/2

نانوذرات  یزتا لیو اتانول بر پتانس دیدروکسایه ومیآمون

 بود. کایلیس

 یپارامترهااز  کیهر  ریتأث 3شماره  نمودار

  هیته یکایلینانوذرات س یا ذرهرا بر اندازه  مطالعهمورد 

 یا ذرهاندازه  نیو همچن Design Expertبا برنامه  شده

مالورن  زریرا با دستگاه نانو زتاسا نهیبه نویفرموالس

از  کیهر  ریتأث 0شماره  نمودار .دهد یمنشان 

نانوذرات  یزتا لیرا بر پتانس مطالعهمورد  یپارامترها

 لیو پتانس Design Expertبا برنامه  شده  هیته یکایلیس

 زریسا با دستگاه نانو زتا نهیبه یکایلینانوذرات س یزتا

 حرارت و  ریتأث یبررس یبرا .دهد یممالورن نشان 

 لیپتانس یبر رو النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

سطح  یرو NH2 با OH ینیگزیاز جا نانیزتا و اطم

بدون  نهیبه ونیفرموالس یزتا لیپتانس کا،یلینانوذرات س

و  النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1حضور )

 .دیگرد نییتع زیحرارت ن
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  بدون حضور کایلیانوذرات سن یزتا لیپتانس

 یلمی -1/59±3: النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

و  النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1ولت، با حضور )

 نویآم -1با حضور ) ولت و یلمی -9/54±3بدون حرارت: 

 یلمی -9/46±3و با حرارت:  النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ

 (.0آمد )نمودار شماره  به دست ولت

 ی( ترلیپروپ نویآم -1چون ) گرید عبارت به

 OH ینیگزیجا باشد یم NH2گروه  یدارا النیس یاتوکس

نانوذرات  یزتا لیشدن پتانس تر مثبت صورت به NH2با 

حرارت باعث بهبود  نی؛ همچندهد یمخود را نشان  کایلیس

 .شود یم NH2با  OH ینیگزیجا ندیافر

از تست  NH2با  OH ینیگزیمطالعه وقوع جا جهت

آن در  جیاستفاده شد که نتا هیفور فروسرخ یاسپکتروسکوپ

نانوذرات  یاصل یها کیپ. شود یم دهید 3شماره  تصویر

cmشامل:  3شماره  به تصویربا توجه  کایلیس
-1 13/1431 

cmنوع اول،  نیآم یکشش NHمربوط به باند 
-1 40/3612 

cm اد،آز یخمش NH2مربوط به باند 
 طمربو 21/3033 1-

cm ،یکشش Si-O-Siبه باند 
 مربوط به باند  343/344 1-

Si-O-H یکشش، cm
 وندیمربوط به پ 639/461 1-

 .باشد یم النولیس یدروژنیه

نانوذرات  کیمطالعه مورفولوژ منظور به

 یعبور یالکترون کروسکوپیم ریاز تصو کایلیس

 نیا انگریشکل ب نی(. ا0شماره  تصویراستفاده شد )

با سطح صاف  یات به شکل کرواست که نانوذر

  باًیتقر یا ذره؛ با توجه به شکل اندازه باشند یم

 یا ذرهاندازه  که  یصورت در .باشد یمنانومتر  332

 نانومتر 354±3/4مالورن  زریسا دستگاه نانو زتا وسطت

 علت  نیا  به یا ذرهتفاوت اندازه  نای که آمد به دست

مالورن ذرات در  زریسا است که در دستگاه نانو زتا

در  که  یصورت در ؛بود شده  پراکندهآب 

و سپس  کسیف ها نمونه یعبور یالکترون کروسکوپیم

 است. شده  خشک

 

 
 NH2 با شده اصالحطيف اسپکتروفوتومتری فروسرخ فوریه نانوذرات سيليکای : 1شماره  تصویر

 

با استفاده از فرموالسیون حاوی  شده  تهیه

 ،تترا اتیل ارتو سیلیکات میکرولیتر 76/489

 97/4 میکرولیتر آمونیوم هیدروکساید، 052

 ، تری اتوکسی سیالن آمینو پروپیل( -1)میکرولیتر 

 خوردن ثانویه  هم بهاتانول و زمان  لیتر میلی 5

اصلی نانوذرات سیلیکا با  یها کیپ. ساعت 80/1

cmبه شکل شامل:  توجه
مربوط به باند  18/1431 1-

NH ن نوع اول، کششی آمیcm
مربوط به  45/3610 1-
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cmخمشی آزاد،  NH2باند 
مربوط به باند  01/3288 1-

Si-O-Si  ،کششیcm
 مربوط به باند  848/844 1-

Si-O-H  ،کششیcm
مربوط به پیوند  637/469 1-

 .باشد یمهیدروژنی سیالنول 
 

 
 NH2 با شده اصالحليکای نانوذرات سي (TEM)تصویر ميکروسکوپ الکترونی عبوری  :2شماره  تصویر

 

 76/489با استفاده از فرموالسیون حاوی  شده  تهیه

میکرولیتر آمونیوم  052 ،تترا اتیل ارتو سیلیکاتمیکرولیتر 

تری  آمینو پروپیل( -1)میکرولیتر  97/4 هیدروکساید،

خوردن  هم بهاتانول و زمان  لیتر میلی 5، اتوکسی سیالن

یانگر این است که این شکل ب. ساعت 80/1ثانویه 

؛ با توجه باشند یمسطح صاف نانوذرات به شکل کروی با 

 در .باشد یم نانومتر 332 باًیتقر یا ذرهبه شکل اندازه 

سایزر  زتا توسط دستگاه نانو یا ذرهاندازه  که  یصورت

آمد که این تفاوت  به دست نانومتر 354±3/4مالورن 

 زتا ستگاه نانواست که در د علت  نیا  به یا ذرهاندازه 

  یصورت در .بود شده  پراکندهسایزر مالورن ذرات در آب 

فیکس و  ها نمونه میکروسکوپ الکترونی عبوریدر  که

 .است شده  خشکسپس 
 

 :بحث
 یکی ییحامل دارو عنوان بهاز نانوذرات  استفاده

. نانوذرات باشد یم یدارورسان دیجد یها ستمیساز 

 باتیو ترک باشند یمار سازگ کیولوژیاز نظر ب کایلیس

نسبت سطح به حجم خود، سطح  ریچشمگ شینانو با افزا

 ،بیترت  نیا  به .دهند یمدارو قرار  اریرا در اخت یادتریز

(. 3) ابدی یم شیافزا یتوجه  قابل طور  بهدارو  تیفعال

حامل  ،ییحامل دارو عنوان بهنانوذرات تاکنون  نیا

  ژنحامل  ک،یمنایفتود یها درمانحامل  ،ینیپروتئ

 قرار استفادهمورد  صیو تشخ یبردار عکسو  یدرمان

حامل  عنوان به کایلی(. استفاده از نانوذرات س3) اند گرفته

 طیشدن در شرا هیزدارو را از تج تواند یم ییدارو

 شیدارو را افزا عمر  مهینمحافظت کند و  کیولوژیزیف

 ارک  بهرا کاهش دهد. با توجه  یداده و عوارض جانب

هدف  یپزشک طهیدر ح کایلینانوذرات س عیوس یا برده

مختلف ساخت  یپارامترها ریتأث یاز مطالعه حاضر بررس

 ومیآمون کات،یلیارتو س لیتترا ات یعنینانوذرات  نیا

 الن،یس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1) د،یدروکسایه

و  یا ذرهبر اندازه  هیخوردن ثانو به هماتانول، زمان 

به روش  شده  اصالح یکایلیذرات س نانو یزتا لیپتانس

 ها آنساخت  یساز نهیبه ،یحرارت یسیهمزن مغناط

زتا  لیو پتانس یا ذرهاندازه  نیتر مناسبجهت حصول 

 به دست تاًینهاو  ییحامل دارو عنوان بهاستفاده  منظور به

سهولت سنتز  یمناسب برا یاضیر یها مدلآوردن 

دلخواه  یزتا لیو پتانس یا ذرهبا اندازه  کایلینانوذرات س

  لهیوس به. هدف از اصالح سطح نانوذرات باشد یم

کردن  نیگزیجا النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

OH  سطح نانوذرات باNH2 به  تیتثب یتا برا باشد یم

مناسب باشد.  ها نیپروتئ ازجملهمختلف  یسطح داروها

نتز س یبرا یاضیر یها مدل ،در مطالعات گذشته
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گزارش  یحرارت یسینانوذرات به روش همزن مغناط

 نیآوردن ا به دستمطالعه  نیدر ا جهیدرنتنشده است و 

 یا ذرهبا اندازه  کایلیتا نانوذرات س کند یمکمک  ها مدل

 طهیسنتز شده و در ح یراحت بهدلخواه  یزتا لیو پتانس

کمتر از  یا ذرهاستفاده شود. نانوذرات با اندازه  یپزشک

 از  تر بزرگ یا ذرهو با اندازه  هینانومتر توسط کل 32

(. 8) شود یمدفع  تیفاگوس ستمینانومتر توسط س 022

 نهیبه زیاست که سا نیا انگریمطالعه حاضر ب جینتا

 یزتا لینانومتر و پتانس 022نانوذرات حاصل کمتر از 

محدوده  نی. در اباشد یمولت  یلیم -05کمتر از  ها آن

 (.32) باشند یم داریپا کامالًنانوذرات 

با  کایلینانوذرات س یزتا لیمطلق پتانس قدر

کاهش  النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1حضور )

 باشد یم NH2 یکه به علت مثبت بودن گروه عامل افتی

 نانوذرات با حضور  یزتا لیقدر مطلق پتانس نیهمچن

و با حرارت  النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

سطح  OH شتریب ینیگزیجا دهنده نشانکه  افتی کاهش

بودن  نیی(. پا0)نمودار شماره  باشد یم NH2نانوذرات با 

 281/2ذرات که  نیا (PDI) یتیسپرسید یپل ندکسیا

 ی اندازه عیخوب در توز یکنواختی یبود به معن

 یزتا لی. ذرات شارژدار با قدر مطلق پتانسهاست آن

ات باعث کاهش تجمع ذرات ذر یکیباالتر، با دفع الکتر

 (.30) شوند یم ونیسپرسید شتریب یداریپا نیراو بناب

و  Kardysتوسط  شده  انجامدر مطالعه 

نانومتر و  522تا  15 نیب کایلینانوذرات س زیساهمکاران 

( لیپروپ نویآم -1آن در عدم حضور ) یزتا لیپتانس

 ولت و در حضور  یلیم -45 النیس یاتوکس یتر

ولت  یلیم -13 النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

 یبراو همکاران  Kardys. در مطالعه (31) گزارش شد

( لیپروپ نویآم -1در مجاورت ) کایلیس اتسنتز نانوذر

است. در  نشده  استفادهاز حرارت  النیس یاتوکس یتر

 و همکاران از زمان اضافه کردن  Khatiriمطالعه 

حدود  یحرارت النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

 اتصال یداده شد چون برا گراد یسانتدرجه  92-72

NH2 شدن  نیگزیو جا کایلیسطح س یروOH  باNH2 

و  Chang(. در مطالعه 33) باشد یم ازیبه حرارت ن

Tang یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1در مجاورت ) زین 

 یبرا جهیدرنتاست و  نشده  استفادهاز حرارت  النیس

مقدار  نیو همچن شتریب زمان  مدتاکنش به انجام و

 یبرا النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1) یشتریب

و  Digigow طالعه. در م(34) باشد یم ازیواکنش ن

 شده دیبریه یسینانوذرات مغناط یزتا لیپتانس همکاران

و در  شده  گزارشولت  یلیم -52تا  -02 نیب کایلیبا س

که به  النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1حضور )

+علت حضور گروه 
NH3 زتا  لیپتانس شیافزا ،باشد یم

که در  شده  دادهمطالعه نشان  نیدر ا (.35) مشاهده شد

 یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1) ادیز یها غلظت

که علت  باشد ینم ریزتا چشمگ لیپتانس شیافزا النیس

NH3آن اشباع سطح نانوذرات با 
 نیدر ا. باشد یم +

 نسبت  شیاست که افزا شده ذکر نیمطالعه همچن

 لیات بر تترا النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

کاهش  ،یا ذرهباعث کاهش اندازه  کاتیلیارتو س

 تر صاف یآوردن ذرات به دستذرات ناهمگون و 

به  کایلیو همکاران سنتز نانوذرات س Rao. شود یم

 نی. در ا(36) کردن را گزارش نمودند کهیکمک سون

نانومتر  462تا  02 یا ذرهبا اندازه  ینانو ذراتمطالعه 

و همکاران نانوذرات  Ibrahimسنتز شد. در مطالعه 

نانومتر به روش  65تا  52 یا ذره هبا انداز کایلیس

Stober شیمطالعه نشان داد که افزا نیسنتز شد و ا 

 کاتیلیارتو س لیتترا ات شیو افزا دیدروکسایه ومیآمون

 .(37) شود یم یا ذرهاندازه  شیعث افزابا

و  زیو اتانول بر سا دیدروکسایه ومیآمون زانیم

داشت و با  یدار یمعن ریتأثنانوذرات  یزتا لیپتانس

اتانول اندازه  شیو افزا دیدروکسایه ومیکاهش آمون

 یا مالحظه قابل طور بهزتا  لیو قدر مطلق پتانس یا ذره

و  زیسا یرو آنکه با رگید یپارامترها یول افتیکاهش 

نداشت؛  یدار یمعن ریتأث یداشت ول ریتأث زتا لیپتانس

 شیزمان و افزا شیو افزا کاتیلیارتو س لیکاهش تترا ات

باعث کاهش  النیس یاتوکس ی( ترلیپروپ نویآم -1)

و  کاتیلیارتو س لیتترا ات شیو افزا یا ذرهاندازه  یجزئ
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 یتترا اتوکس (لیپروپ نویآم -1) شیکاهش زمان و افزا

زتا شد  لیقدر مطلق پتانس یباعث کاهش جزئ النیس

 (.0و  3شماره  ی)نمودارها

 یکایلینانوذرات س یبر رو گرید در مطالعات

 یمربوط به اسپکتروسکوپ یها کیپ زین شده  اصالح

  شده گزارشهمانند مطالعه حاضر  هیفور فروسرخ

 (.31،34،39،38است )

 

 :یریگ جهینت
 تریکرولیم 76/489با  ونیفرموالس مطالعه نیا در

 ومیآمون تریکرولیم 052 کات،یلیارتو س لیتترا ات

 ی( ترلیپروپ نویآم -1) تریکرولیم 97/4 د،یدروکسایه

زدن  به هماتانول و زمان  تریل یلیم 5 الن،یس یاتوکس

 یا ذرهبا اندازه  ممینمونه اپت عنوان بهساعت  80/1 هیثانو

ولت  یلمی -9/46±3 یزتا لینسو پتا ومترنان 3/4±1/354

 شیو افزا دیدروکسایه ومی. کاهش آموندیگرد نییتع

 یا مالحظه  قابل طور به یا ذرهاتانول باعث کاهش اندازه 

 و کاهش دیدروکسایه ومیآمون شیبا افزا نیهمچن .شد

 یا مالحظه  قابل طور بهزتا  لیاتانول قدر مطلق پتانس

 یدار یمعن ریتأث گرید یپارامترها یول افتی شیافزا

سهولت در  منظور بهمناسب  یاضیر یها مدلنداشت. 

 یزتا لیو پتانس یا ذرهسنتز نانوذرات بر اساس اندازه 

 یساز نهیبه. با استفاده از روش دیگرد نییدلخواه تع

 توان یمنامتعارف  الیفاکتور یبا متد طراح شده شنهادیپ

هت استفاده در ج اسبمن یا ذرهبا اندازه  داریپا ینانو ذرات

 .آورد به دست ییحامل دارو یها ستمیس
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Background and aims: Silica nanoparticles are biodegradable novel drug delivery systems and 

their biodegradation in vivo is affected by their particle size and their surface properties and for 

this reasons they are suitable for drug conjugation and biomedical applications. The aim of the 

present study were optimization of the particle size and zeta potential, investigation of the effect 

of various parameters and finally obtain equations for the estimation of the particle size and zeta 

potential in synthesis of functionalized silica nanoparticles. 

Methods: The NH2 functionalized silica nanoparticles were synthesized by simultaneous 

hydrolysis of tetraethyl orthosilicate and )3- aminopropyl( triethoxysilan in the presence of 

ammonium hydroxide and ethanol by temperature magnetic stirring method and the properties of 

particle size and zeta potential were studied. The effective parameters were determined by an 

irregular factorial design. The synthesis of the nanoparticles was confirmed by Fourier transform 

infrared spectroscopy and transmission electron microscopy. 

Results: The amount of ammonium hydroxide and ethanol had a significant effect on the size 

and zeta potential of nanoparticles (P<0.05). Reduction of ammonium hydroxide and ethanol 

increase dicreases significantly the particle size. Also, by increasing ammonium hydroxide and 

decreasing ethanol, the absolute magnitude of zeta potential increased significantly. 

Conclusion: Irregular factorial design is a suitable method for optimization of synthesis of 

modified silica nanoparticles. 
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