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چكيده
 این پلیمر. داروهای پپتیدی و واکسنها از طریق مسیرهای مخاطی بینی و خوراکی بهکار گرفته میشود،تری متیل کیتوزان برای انتقال ژن
 در.یک مشتق کیتوزان است که حاللیت آن در آب از طریق متیالسیون گروه آمین نوع اول و تبدیل آن به آمونیوم افزایش پیدا کرده است
 هدف این مطالعه بررسی سمیت تری. متیالسیون گروه هیدروکسی نیز انجام میشود که حاللیت آن در آب را کاهش میدهد،این فرایند
 به این منظور ابتدا دی متیل کیتوزان با روش.متیل کیتوزان با وزن مولکولی باال و درصد بیشتری از آمین نوع چهارم بوده است
 سپس برای پرهیز از متیالسیون گروه هیدروکسی که در شرایط قلیایی اتفاق میافتد ادامه. سنتز گردیدEschweiler-Clarke متیالسیون
 درصد دی متیالسیون. انجام شدNMP  و با استفاده از یدومتان بهعنوان عامل آلکیلهکننده و در حاللMenshutkin متیالسیون توسط واکنش
 علیه سلولهای اپیتلیالMTT  با روش، میزان سمیت سلولی محصول تولیدشده. تعیین شدFTIR  وNMR و کواترنیزاسیون با روشهای
 دادهها از لحاظ. فعالیت همولیتیک محصول سنتزی نیز با روش رهایش هموگلوبین در گلبولهای قرمز انسانی انجام شد. بررسی شدCaco2
 فاقد سمیت بود وCaco2  میلیگرم بر میلیلیتر در سلول8  پلیمر سنتز شده تا غلظت. و آزمون توکی بررسی شدندANOVA آماری با روش
 در آزمایش رهایش هموگلوبین نیز با افزایش غلظت پلیمر افزایش سمیت مشاهده.) p>2/228(  اختالف معنادار مشاهده نشد2/228 تا سطح
. بنابراین پلیمر سنتز شده میتواند بهعنوان یک حامل انتقال مواد زیستی به کار رود.نشد
 انتقال واکسن، رهایش گلبول قرمز، سمیت سلولی، متوکسی، تری متیل کیتوزان:كليدواژهها

Synthesis and Toxicity Assay of Trimethyl Chitosan Chloride as a Carrier
for Vaccines and Drugs
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Abstract
Tri-methyl chitosan is used to deliver genes, peptide drugs and vaccines through nasal and oral mucosal routes.
This polymer is a chitosan derivative that the solubility in water has been enhanced by methylation of primary
amine group and its convertion to quaternary amonium. During this process, O-methylation also occurs, reducing
the water solubility of the product. The purpose of this study is to evaluate the toxicity of trimethyl chitosan with
high molecular weight and high degree of quaternary amine. Thus, high molecular weight chitosan was used for
the synthesis of dimethyl chitosan through the Eschweiler-Clarke methylation method. Then, to avoid the Omethylation, methylation was continued by Menshutkin reaction using iodomethane as alkylating agent in NMP
solvent. The quaternized chitosan was characterized by NMR and FTIR spectroscopy methods. The cytotoxicity of
the product was investigated on Caco-2 cells via MTT assay. Hemolytic activity of the synthesized polymer was
evaluated using haemoglobin release test. The data were statistically analyzed by ANOVA and Tukey's multiple
comparisons test. The results showed that the synthesized polymer had no toxicity on Caco2 cells (up to the
concentration of 1 mg/ml) (p<0.001). Haemoglobin release test further confirmed the lack of toxicity of the polymer
up to the mentioned concentration. In conclusion, the polymer can be envisaged as a carrier in biomaterials
delivery.

Keywords: Trimethyl Chitosan Chloride, O-methyl free, Cell Toxicity, Haemoglobin Release, Vaccine
Delivery
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 .8مقدمه
با توجه به ظهور مداوم واکسنها و داروهای جدید پپتیدی،
پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک تقاضاهای زیادی برای سامانههای
تحویل دارویی جدید از راه خوراکی و سایر روشهای غیر تزریقی
وجود دارد .در اوایل دهه  ،8332دو کالس جدید از مواد
تقویتکننده نفوذ پلیمری شناسایی شد .این پلیمرها در زمان
طوالنی و در حجم زیاد بهعنوان مواد «خنثی »8همراه داروها
استفاده شدهاند .هردو کالس از این پلیمرها به مخاط چسبندگی
دارند .این کالسهای جدید ،پلی آکریالتها 2و نمکهای
کیتوزان 9هستند که توانایی باز کردن برگشتپذیر اتصاالت
محکم را داشته و اجازه نفوذ مواد هیدروفیلی در بافتهای
مخاطی را از مسیر کنار سلولی 4میدهند و میتوانند منجر به
انتقال مجاور سلولی 4داروها و پروتئینها به سمت دیگر الیه
سلولی و اپیتلیال شوند [.]8
از آنجا که این رده از تقویتکنندههای نفوذ پلیمری تنها در

شکل  .8پلیمر کیتوزان A: ،واحد استیله B: ،واحد استیل زدایی شده

کیتوزان فقط در محیط اسیدی ،که در آن گروههای آمینی
کیتوزان در موقعیت  C-2پروتونه میشوند میتواند در آب حل
شود ،در  pHخنثی بیشتر مولکولهای کیتوزان شارژ الکتریکی را
ازدستداده و در محیط رسوب میدهند [ .]8تری متیل کیتوزان
مشتقی از کیتوزان حاوی یون آمونیوم نوع چهارم است که در pH
محدوده فیزیولوژیک به شکل محلول است و میتواند برای انتقال
مواد زیستی و داروها از سد اپیتلیال روده بهکار گرفته شود .در
این پلیمر گروه آمین در  pHخنثی بهصورت کاتیون کوات 8است
شکل (.)2

اتصاالت بین سلولی عمل کرده و مولکولهای هیدروفیل را فقط
از مسیر مجاور سلولی انتقال میدهند ،لذا تداخل اضافی دیگری
با سلول ندارند ،درحالیکه سایر مولکولهای کوچک
افزایشدهنده جذب با تداخل در مولکولهای غشای سلولی،
انتقال دارو را از طریق آسیبهای غشایی انجام میدهند .از طرف
دیگر چون این پلیمرها ماکرو مولکولهایی هیدروفیل هستند،

شکل  .4شمای پلیمر  :A ، TMCآمین استیله :B ،اُ -متیالسیون،

جذب آنها توسط سلولهای انتروسیت ناچیز بوده و کمترین اثر

 :Cیون آمونیوم نوع چهارم (کوات)

را بر این سلولها دارند [.]2

سه کاربرد مهم برای تری متیل کیتوزان گزارش شده است.
این کاربردها شامل ابزاری برای تحویل ژن ،2بهعنوان
افزایشدهنده جذب برای انتقال مولکولهای آبدوست مانند
پروتئینهای محلول در سراسر الیه اپیتلیوم و نیز برای
کاربردهای آرایشی است [ .]1در حال حاضر تری متیل کیتوزان
) (TMCبرای استفاده در تحویل مواد بهصورت خوراکی ،مورد
توجه قرارگرفته است [ .]3روشهای متعددی برای سنتز TMC
به کار گرفتهشده است اما آنچه اهمیت دارد این است که TMC
مورد استفاده در تحقیقات زیستی دارای درجات متغیر
اُ-متیالسیون ( )DOMو وزن مولکولی در زنجیره پلیمری هستند
شکل (.)2

علیرغم استفاده از این پلیمر برای نفوذ از سدهای اپیتلیال،
ازجمله انتقال خوراکی پپتیدها به داخل جریان گردش خون
[ ،]9 -4تاکنون هیچ مطالعهای درباره سمیت بر غشا گلبولهای
قرمز خون انجام نشده است .همچنین گزارشهای مربوط به اثر
این پلیمر با درجه کواترنیزاسیون باال بر سلولهای اپیتلیال ارائه
نشده است.
کیتوزان پلیساکاریدی با بار مثبت است و تنها در
محیطهایی با  pHاسیدی محلول است [ .]1چگالی بار الکتریکی
کیتوزان که همان درجه پروتونه شدن گروههای آمینی کیتوزان
است ،بهوسیله نوع ترکیب شیمیایی ،وزن مولکولی ()MW
کیتوزان و متغیرهای خارجی مانند  pHو قدرت یونی تعیین
میشود [ .]6-9امروزه کیتوزان در وزنهای مختلف مولکولی
(پلیمرهای  12تا  122کیلو دالتون) ،درجات مختلف گرانروی و
با درجات مختلف استیل زدایی شده (42-31درصد) در دسترس
است (شکل .)8

فرایندهای مورد استفاده برای سنتز تری متیل کیتوزان،
دارای شرایط دشوار ،شامل دمای باال و محیط اسیدی است و
ممکن است موجب تجزیه پلیمر و یا ایجاد محصوالت جانبی
شود .بنابراین در مطالعات و ارزیابیهای زیستی افزایش سمیت
مشاهده میشود .بعضی از محققین ادعا میکنند تریمتیل
Quaternary Ammonium Cations, also known as Quats
Gene Delivery

1
2
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کیتوزان سنتز شده تا غلظت  8درصد در سلولهای
سمیت ندارد [ ،]82ولی برخی دیگر برای ( TMCبا درجات باالی
آمونیوم نوع چهارم) در غلظتهای کمتر از  8درصد نیز سمیت
مشاهده کردهاند [ .]88این تفاوت در نتایج قضاوت برای
کاربردهای تجاری را با مشکل مواجه نموده است [.]82
Caco-2

سنتز تری متیل کیتوزان با روشهای مختلف باعث تنوع
ساختاری پلیمر شده است .در سال  2282برای اولین بار
ورهیول 8در رساله دکتری پیشنهاد استفاده از روش دومرحلهای
برای سنتز تری متیل کیتوزان را مطرح کرد .در این روش ابتدا
دی متیل کیتوزان سنتز شده و سپس به تری متیل کیتوزان
تبدیل میشود .در این روش اُ -متیالسیون 2اتفاق نمیافتد [.]89
حذف این عامل جانبی از تری متیل کیتوزان به معنی حذف یک
متغیر مهم بوده و متغیرهای مربوط به بررسی سمیت این ماده را
کاهش میدهد.

 .4روش تحقیق

میلیبار انجام شد .برای بررسی حاللیت جذب محلولهای تری
متیل کیتوزان در طولموج  122نانومتر توسط اسپکتروفتومتر
 Cecill, 1011ساخت کشور انگلستان اندازهگیری شد.
 .4-4سنتز و مشخصه یابی تری متیل کیتوزان کلرید
برای سنتز تری متیل کیتوزان ،روش دو مرحلهای ورهیول مورد
استفاده قرار گرفت [ .]89کیتوزان در ابتدا طی واکنش
 Eschweiler-Clarkeبا فرمالدئید و فرمیک اسید به دی متیل
کیتوزان ) (DMCتبدیل شد DMC .سنتزشده توسط سدیم
هیدروکسید  8موالر به  pHحدود  82رسانده شد تا تبدیل به ژل
شود .ژل حاصل توسط آب مقطر دیونیزه شستشو و توسط اسید
کلریدریک  8موالر در  pHحدود  4در آب مقطر حل گردید.
محلول حاصل به مدت  41ساعت علیه آب مقطر دیونیزه دیالیز
شد و در نهایت با روش فریزدرای خشک گردید .محصول سفید
رنگ بهدستآمده برای طیفسنجیهای 1H-NMRو  FTIRمورد
استفاده قرار گرفت.
1

 .8-4مواد و دستگاه ها
فرمیک اسید ،دی اتیل اتر ،فرمالدئید ،متیل یدید،9NMP ،
گلیسرول ،استون ،اتانول ،استیک اسید ،اسیدکلریدریک ،تری
فلورو استیک اسید ،سدیم هیدروکسید ،سدیم کلرید و  MTT4از
شرکت مرک (آلمان) تهیه شدند .کیتوزان با وزن مولکولی  982تا
 991کیلو دالتون از شرکت سیگما (آلمان) خریداری شد .سلول
 Caco-2برای مطالعه اثر سمیت بهعنوان الگوی سلولهای
اپیتلیال ،از بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر
ژنتیکی و زیستی ایران  IBRCخریداری گردید .طیف سنجی
 1H-NMRپلیمرهای سنتزی با دستگاه اسپکترومتر 122
مگاهرتزی  Varianساخت کشور آمریکا ،در حالل  D2Oو در
دمای  62درجه سلسیوس انجام شد .برای نمونهسازی و حل
کردن پلیمر در  D2Oاز ( DClدوتریوم کلرید) استفاده شد .آنالیز
حرارتی 1با دستگاه  Netzschساخت کشور آمریکا ،با نرخ تغییر
دمایی  82درجه سلسیوس بر دقیقه و تحت جریان گاز نیتروژن با
سرعت  22میلیلیتر بر دقیقه و در محدوده دمایی  21تا 422
درجه سلسیوس انجام شد .طیف جذب مادونقرمز با استفاده از
دستگاه  PerkinElmerبهصورت قرص  KBrبررسی شد .خشک
کردن نمونهها در حالت منجمد در دمای  -32درجه سلسیوس
توسط فریزدرایر  Christساخت کشور آلمان در فشار 2/21
1

Verheul
O-methylation
3
N-methyl-2-pyrrolidone
4
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide
5
Thermogravimetric Analysis
2

در طیف سنجی  ، H-NMRدرجه دی متیالسیون از طریق
معادله ( )8محاسبه گردید
()8

]

] )
] [

([

[

مطالعات قبلی نشان داده در صورت استفاده از اسید برای حل
کردن مشتقات کیتوزان پیکهای مربوط به استخالف متیل به
خاطر پروتونه شدن گروه آمین به جابجاییهای شیمیایی باالتر
تغییر مکان میدهند [ .]81-84در این معادله ] [H1سطح زیر
منحنی در جابجایی شیمیایی  4/9 ppmتا  1/9 ppmبوده و
مربوط به هیدروژن کربن شماره  8است شکل ([(CH3)2] .)9
سطح زیر منحنی در جابجایی شیمیایی  9 ppmبوده و مربوط به
هیدروژنهای گروههای آمینو دیمتیله شده است [.]86

شکل  .9راهنمای شماتیک محل هیدروژنهای پیوندی در

TMC

واکنش برای سنتز  TMCبر اساس روش موزارلی و تانفانی با
برخی اصالحات ادامه داده شد .محصول  DMCدر  NMPحلشد
و با اضافه کردن یدومتان در دمای  42درجه سلسیوس به TMC
تبدیل شد .زمان واکنش تعیین کننده درصد تری متیالسیون در
نظر گرفته شد .نمونه سنتز شده در سدیم کلرید  82درصد به
مدت  41ساعت در کیسه دیالیز با منافذ کمتر از  82کیلودالتون
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دیالیز گردید تا یون کلرید جایگزین یدید شود .در نهایت
تریمتیل کیتوزان کلرید سنتزشده به مدت سه روز با آب مقطر
دیونیزه ،دیالیز و خالصسازی شد (روزی دو مرتبه تعویض
گردید) و پس از عبور از فیلتر  2/1میکرونی ،توسط فریزدرایر
خشک شد .محصول سفید رنگ حاصل برای طیفسنجیهای
1H-NMRو  FTIRمورد استفاده قرار گرفت.

کشت به آزمایشگاه منتقل و در فالسک کشت پاساژ داده شد.
پس از کندن سلولها از ته فالسک توسط تریپسین و شمارش
سلول با الم نئوبار ،سلولها به تعداد  4×824در هر چاهک ،در
پلیت  36خانه کشت داده و حجم چاهک با محیط کشت به 222
میکرو لیتر رسانده شد .سلولها به مدت  2روز در دمای 99
درجه سلسیوس و اتمسفر  1درصد دیاکسید کربن در محیط
کشت ( ،DMEMگلوکز باال 82 ،درصد  ،FCSال-گلوتامین،
پیروات ،آمینواسیدهای غیرضروری) گرمخانه گذاری شدند .سپس
محیط کشت حذف شد و به مدت  2/1ساعت در محلولهای
 822میکرو لیتری  TMCدر بافر  HBSSکه حاوی غلظتهای
مختلف پلیمر بودند گرمخانه گذاری شد (غلظت  8 ،2/8 TMCو
 82میلیگرم در میلیلیتر بود pH ،بهوسیله هیدروکسید سدیم
 2/8موالر بر روی  9تنظیم شد) .بهعنوان کنترل مثبت SDS ،با
غلظت ( )82 mg/mlمورد استفاده قرار گرفت .بافر HBSS
بهعنوان مرجع حیاتپذیری صددرصدی سلولها یا کنترل منفی
استفاده شد .پس از آن  HBSSحذف گردید و سلولها با محلول
 PBSشستشو داده شدند .صد میکرو لیتر از محلول تازه آمادهشده
2/1میلیگرم بر میلیلیتر  MTTدر ( DMEMبدون افزودنی)،
اضافه شد و سلولها به مدت  2/1ساعت در دمای  99درجه
سلسیوس و  1درصد دیاکسید کربن گرمخانهگذاری شدند .پس
از آن چاهکها تخلیه و با  HBSSشستشو شد .سپس برای حل
نمودن کریستالهای فورمازون 822 ،میکرولیتر از محلول
 DMSOبه هر چاهک اضافه و بعد از تثبیت رنگ تحت شرایط
تاریکی به مدت  2تا  4ساعت در دمای اتاق ،جذب در 131
نانومتر اندازهگیری شد .جذب توسط دستگاه (Micro plate
 )reader, A biotekاندازهگیری شد.

انحاللپذیری در آب برای پلیمرهای مختلف در  pHمعادل
 9در دمای اتاق تعیین گردید .ابتدا پلیمرها با غلظت 2/1
میلیگرم بر میلیلیتر در طول یکشب در محلول اسید استیک
 2/1درصد حل شدند .سپس با استفاده از محلول هیدروکسید
سدیم  8موالر pH ،به  9افزایش داده شد و جذب محلول در
طولموج  122نانومتر اندازهگیری شد .نمونههای پلیمر سنتز
شده با درصد عبور کمتر از  32درصد در مقایسه با محلول شاهد
 2/1درصد استیک اسید ،نامحلول در نظر گرفته شدند و از
مطالعه حذف شدند [.]89

این آزمایش سه بار انجام و در هر مرتبه در پلیت از هر
غلظت  9بار تکرار شد و با استفاده از میانگین دادهها ،درصد زنده
ماندن به روش زیر محاسبه شد.

در طیفسنجی  ،1H-NMRدرجه تریمتیالسیون از طریق
معادله ( )2محاسبه گردید:
]

()2

([

] )

[

] [

در این معادله ] [H1سطح زیر منحنی در جابجایی شیمیایی
 4/3 ppmتا  1/9 ppmمربوط به هیدروژن کربن شماره  8است و
] [(CH3)3سطح زیر منحنی در جابجایی شیمیایی 9/9 ppm
مربوط به هیدروژنهای تریمتیل آمونیوم است.
درجه کواترنیزاسیون ) ،(DQدرجه اُ-متیالسیون  DOMدر
نمونههای  TMCسنتزشده طبق منابع براساس معادالت ( )9و
( )4برحسب درصد محاسبه گردید.
]

()9
]

()4

([

] )

[

] [
([

])
] [

[

جابجایی شیمیایی گروههای هیدروکسی متیله شده در
 )DOM-6( 9/4 ppmو  )DOM-3( 9/1 ppmاست .عبارت []H
سطح زیر پیکهای  H-1در  4/9 ppmو  1/9 ppmاست؛ که
مربوط به سیگنال پیوند اتمهای هیدروژن با کربن  C-1مولکول
 TMCمیباشد.

.9-4

بررسی سمیت با روش MTT

اثر پلیمرهای سنتزی در سه غلظت  8 ،82و  2/8میلیگرم بر
سلولهای  Caco-2بررسی شد و مراحل انجام آزمایش در پلیت
 36خانه بهصورت زیر انجام شد.
سلولها از بانک  IBRCتهیه شد .سلول آمادهشده در فالسک

) 100

جذب نوری سلولهای تیمار شده
جذب نوری کنترل

(

درصد زنده ماندن

درصد زنده ماندن محاسبهشده برای غلظتهای مختلف پلیمر
نسبت به سلول  Caco-2در آزمون  MTTبا نرمافزار « GraphPad
 »Prismمورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت .غلظتهای
مختلف  TMنسبت به گروه کنترل و همچنین نسبت به یکدیگر،
با آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه ( )Anovaبررسی گردید.
 p<0.05بهعنوان معنیدار بودن نتایج در نظر گرفته شد.
 .2-4بررسی همولیز گلبول قرمز
فعالیت همولیز بهوسیله روش یوشیهارا بررسی شد [ .]81در این
مطالعه از خون داوطلب انسانی استفاده شد .در خونگیری
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لولههای هپارینه مورد استفاده قرار گرفت تا از لخته شدن
ممانعت شود .نمونه خون در بافر تریس سرد (بافر نگهداری شده
در یخچال) دو بار شستشو شد pH .محلول بافر تریس مورد
استفاده  9/2تنظیم شد و حاوی کلرید سدیم ( 849میلی موالر)،
گلوکز ( 6میلی موالر) و  22( Tris-HClمیلی موالر) بود .برای
جداسازی و شستشوی گلبولها سانتریفوژ در  922 ×gبه مدت
 82دقیقه انجام گرفت .درنهایت گلبولهای قرمز با غلظت 22
درصد حجمی در این بافر در  4درجه سلسیوس نگهداری شدند.
این گلبولها برای چند روز قابل استفاده هستند .برای بررسی اثر
پلیمرها بر آزادسازی هموگلوبین ،غلظت نهایی  9درصد از این
گلبولها استفاده شد.
نمونههای پلیمر شامل مقادیر  122 ،212 ،821و 8222
میکروگرم در  8222میکرو لیتر بافر حاوی کلرید سدیم (94
میلی موالر) ،سوکروز ( 849میلی موالر) ،گلوکز ( 6میلی موالر) و
 Tris-HClبا  22( 9/2 pHمیلی موالر) حل گردید و تا غلظت 9
درصد به آن گلبول قرمز اضافه شد .سه نمونه گلبول قرمز 9
درصد در بافر بهعنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت.
سوسپانسیونها بالفاصله در حمام آب شیکردار در دمای 99
درجه سلسیوس قرار داده شدند و به مدت  62دقیقه در این دما
بهآرامی هم زده شدند .نمونهها در  922×gبه مدت  82دقیقه
سانتریفوژ شدند و محلول رویی در  142نانومتر با
اسپکتروفتومتری بررسی شد .از نمونههای شاهد برای صفر کردن
دستگاه استفاده شد .همولیز کامل با استفاده از تریتون  X100با
غلظت نهایی  2/2درصد بهعنوان کنترل مثبت انجام شد و اثر
پلیمرها بر آزادسازی هموگلوبولین بهصورت درصدی از این مقدار
گزارش شد .کلیه مراحل بهصورت سه تکرار انجام شد.

بهدستآمده در شکل ( )1و با استفاده از سطوح زیر منحنی در
فرمول ( )2محاسبه گردید .نتیجه محاسبه  12/2درصد و درجه
ا-متیالسیون گروه هیدروکسی صفر درصد محاسبه شد.

شکل  .2طیف  H NMRدیمتیل کیتوزان در دمای 62 C
1

شکل  .2طیف  1H NMRتریمتیل کیتوزان در دمای 62 C

.4-9

نتایج طیف FTIR

طیف  FTIRکیتوزان ،تریمتیل کیتوزان و دیمتیل کیتوزان در
شکل ( )6نشان داده شده است .دیمتیل کیتوزان و تریمتیل
کیتوزان با کیتوزان مقایسه شدند.

 .9نتایج و بحث
 .8-9سنتز و مشخصه یابی

TMC

طیفسنجی  1H-NMRبرای تریمتیل کیتوزان و دی متیل
کیتوزان در شکلهای ( )4-1نشان داده شده است .در این مطالعه
جابجایی پیک به خاطر استفاده از اسید برای پروتونه کردن
محصول سنتزی و افزایش حاللیت آن در  D2Oمشاهده میشود.
در مورد دیمتیل کیتوزان طیف بهدستآمده در شکل ()4
برای محاسبه درجه دی متیالسیون استفاده شد و درصد آن با
استفاده از سطوح زیر منحنی در فرمول ( )8محاسبه گردید.
نتیجه نشان داد که 31/6درصد دی متیالسیون انجام شده است و
زمان انجام واکنش کافی بوده است.
درجه کواترنیزاسیون تریمتیل کیتوزان نیز از طریق طیف

الف

ب

ج

شکل  .6نتایج  ، FT-IRالف)  TMCب) کیتوزان ج)

DMC
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برای کیتوزان جذب در ناحیه  8192 cm-1بهعنوان ارتعاش
خمشی گروه آمین  R-NH2شناسایی گردید ولی در TMC
سنتز شده این پیک ناپدید شده است .همچنین پیک جدید
ارتعاش خمشی نامتقارن در نواحی  8499 cm-1و 8491 cm-1
بهعنوان پیوند  N-CH3به ترتیب برای دیمتیل کیتوزان و
تریمتیل کیتوزان شناسایی شد .این پیک تولید  TMCرا تایید
میکند [.]83
.9-9

آنالیز حرارتی ()TGA

روش آنالیز توزین حرارتی یا  TGAیک روش آنالیز حرارتی است
که اساس آن بر اندازهگیری وزن نمونه در دما یا زمانهای
مختلف هنگام گرمایش استوار است .برای بررسی اثرات دمای باال
در فرآیند سنتز بر کیتوزان ،همچنین پایداری دمایی محصول
سنتز شده برای فرموالسیونهای دارویی و سترونسازی در دمای
باال ،تغییر وزن نمونه در رنج دمایی  21تا  422درجه بررسی شد.
نمودار آنالیز حرارتی در شکل ( )9نمایش داده شده است .خط
سادهتری متیل کیتوزان و نقطهچین کیتوزان را نشان میدهد.
میزان آب موجود در  TMCبا کیتوزان مقایسه شده است .ابتدا با
افزایش دما تا  829درجه سلسیوس نمونه با شیب زیاد شروع به
کاهش وزن میکند که ناشی از تبخیر آب باقیمانده بعد از
خشککردن است و در دمای  822/3کل آب را از دست میدهد.
میزان آب در کیتوزان کمتر از  8درصد و در تری متیل کیتوزان
 1/2درصد اندازهگیری شد .مقدار آب بیشتر در تری متیل
کیتوزان نشاندهنده قطبیت بیشتر مولکول و آبدوست بودن آن
است .در ادامه شرایط پایدار میشود و تا دمای  831درجه کاهش
وزن ندارد و از این محدوده به بعد کاهش وزن با شیب زیاد
مشاهده میشود .نتایج نشان میدهد حد مقاومت گرمایی TMC
دمای  831/6درجه سلسیوس است و درحالیکه کیتوزان از دمای
باالتر از  212درجه سلسیوس شروع به کاهش وزن با شیب مالیم
میکند .مقاومت دمایی محصول تا دمای  222درجه سلسیوس
نشاندهنده کاربردی بودن محصول و قابلاستفاده بودن محصول
در فرموالسیونهای خشککردن با دمای باال است.
100

TGA

 .2-9سمیت  TMCدر کشت سلول انسانی
برای بررسی سمیت بر روی سلولهای انسانی از سلول  Caco-2و
روش  MTTاستفاده شد Caco-2 .سلول انسان سرطانی
بهدستآمده از روده بزرگ است که مشخصات سلولهای
اپیتلیال رودهای را بهطور کامل دارا بوده و بهعنوان مدل در
مطالعات سمیت بر روی سلولهای اپیتلیال مورد استفاده قرار
میگیرد .این سلول تمام مشخصات سلول اپیتلیال روده شامل
میکرو ویلی ،اتصاالت سلول و جذب مواد را از خود بروز میدهد.
ماده  MTTنیز نمک تترازولیوم محلول در آب است .وقتی این
ترکیب در محیط محلول نمکی فاقد فنل رد آمادهسازی شود
محلول زردرنگی میدهد .این ترکیب در میتوکندری سلولهای
زنده توسط آنزیم دهیدرژناز تبدیل به ترکیب نامحلولی به نام
فورمازان میشود که این محصول توسط حاللهایی مانند
ایزوپروپانول اسیدی یا  DMSOحلشده و رنگ ارغوانی  -بنفش
را ظاهر میسازد .سمیت در مدل سلولی در سه غلظت  8 ، 2/8و
 82میلیگرم بر میلیلیتر بررسی شد .نتایج بهدستآمده با آزمون
آماری  ANOVAبررسی شد.
شکل ( )1درصد زنده ماندن سلول  Caco-2در غلظتهای
مختلف پلیمر  H-TMCرا در  MTTنشان میدهد .این نتایج در
نرمافزار  GraphPad Prismنسخه  6/29به روش ANOVA
یکطرفه و آزمون مقایسهای چندگانه توکی تجزیهوتحلیل شد.
نتایج بررسی نشان میدهد که افزایش  82برابری غلظت پلیمر تا
 8میلیگرم بر میلیلیتر هیچ گونه اثر سمی بر حیات سلولها
حتی در سطح معنادار  2/2228در آزمون  MTTندارد .همچنین
اختالفی معنادار بین گروهها و بین گروهها و کنترل وجود ندارد.
اما با افزایش  82برابری غلظت پلیمر به  82میلیگرم بر میلیلیتر
در سطح آماری  2/21اثر معنادار سمیت بر حیات سلولها
مشاهده شد .نرمافزار اختالف مشاهدهشده را  4ستاره ارزیابی
میکند.
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شکل  .2نتیجه  Chitosan-H ، TGAکیتوزان TMC-H ،تریمتیل
کیتوزان

شکل  .1آزمایش  :MTTنمودار درصد زنده ماندن سلولهای  Caco2در
غلظتهای مختلف

TMC
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 .2-9اثر  TMCدر همولیز گلبولهای انسانی

مولکولی باال از سدهای اپی تلیال میتواند بهکار گرفته شود.

آزمایش همولیز گلبولهای قرمز انسانی با استفاده از میزان
رهایش هموگلوبین اندازهگیری شد .در شکل ( )1نتایج نسبت
رهایش به کل هموگلوبین موجود در گلبولها بهصورت درصد
نشان داده شده است .نتایج بهدستآمده در نرمافزار GraphPad
 Prismبررسی شد و دادهها ارزیابی گردید .در روش  ANOVAو
آزمون توکی تا سطح معنا داری  2/2228اختالفی معنادار بین
گروهها مشاهده نشد .بنابراین ،با افزایش مقدار پلیمر تفاوت
معنادار در رهایش مشاهده نشد و پلیمر هیچ اثری بر آزادسازی
هموگلوبین از سلولهای خونی انسان ندارد .آزادسازی هموگلوبین
به تعداد سلولهایی بستگی دارد که غشای آنها بر اثر یک عامل
خارجی آسیب دیدهاند و بنابراین ،از آن بهعنوان یک روش
ارزیابی مناسب برای بررسی هر گونه آسیب ناشی از محرکهای
خارجی بر سلولهای خونی استفاده میگردد .از طرفی تریمتیل
کیتوزان در  pHفیزیولوژیک بهصورت کاتیون بوده و تمایل به
چسبیدن به غشاهای سلولی دارد و انتظار میرود در صورت سمی
بودن اثر خود را بهصورت افزایش نفوذپذیری این غشا نشان دهد.
نتایج نشان داد افزایش غلظت این پلیمر هیچ اثری بر غشای
سلولی گلبول قرمز ندارد.

در این تحقیق تریمتیل کیتوزان با وزن مولکولی باال طی دو
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عامل کاهنده ،از فرمیک اسید استفاده شد که اجازه میدهد
کیتوزان بدون استفاده از بافر استاتی در محلول آبی حل شود.
در ادامه دیمتیل کیتوزان بر طبق واکنش منشاتکین 8برای
سنتز تریمتیل کیتوزان بهکار گرفته شد .در این روش از متیل
یدید که یک آلکیل یدید انتخابی و برتر برای این واکنش است
استفاده شد [ .]22بهوسیله تغییر زمان واکنش مادامیکه دمای
واکنش و نسبت  DMC/CH3lثابت هستند ،میتوان درجه
کواترنیزاسیون را بهدقت تنظیم نمود .ابتدا دیمتیل کیتوزان
سنتز گردید .درجه دیمتیالسیون محاسبه شده برای این
محصول  31/6درصد بهدست آمد که نشان میدهد واکنش بهطور
موفق با درجه باال انجام شده است .این محصول در مرحله دوم
برای سنتز تریمتیل کیتوزان استفاده شد .درجه کواترنیزاسیون
محصول  TMCبهدستآمده  12/2تعیین گردید .این پلیمر در
 pHخنثی بار مثبت دارد (کاتیون) و میتوان از این پلیمر در کلیه
مطالعات مربوط به انتقال پپتیدها ،پروتئینها و واکسنها
(مولکولهای دارای بار منفی) استفاده کرد .با توجه به عدم وجود
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مرحله ساخته شد .بهجای استفاده از سدیم بوروهیدرید بهعنوان

سمیت قابل توجه پلیمر تری متیل کیتوزان (به ویژه با درجه
باالیی از آمونیوم تریمتیله) در آینده برای بهبود چسبنگی
مخاطی داروهای پپتیدی و واکسنها میتواند مورد استفاده قرار
گیرد [88 ،4و  ]28یکی از کاربردهای آن میتواند ساخت
نانوذرات برای انتقال پروتئینهای کاندید واکسن محلول در آب
بهصورت فرموالسیون در ابعاد میکرو و نانو باشد [.]22
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شکل  .3آزمایش رهایش هموگلوبین از گلبولهای قرمز بهصورت درصد
کل هموگلوبین در گلبولهای قرمز
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در سالهای اخیر روشهای پیشگیری و درمانی قابل استفاده در
شرایط عملیاتی و بدون نیاز به تخصصهای ویژه در دسترس
عموم قرار گرفته است .این روند برای انتقال داروها و واکسنها به
دلیل الزامات خاص و همچنین هزینههای باال و مشکالت مربوط
به سمیت مواد انتقالدهنده به کندی در حال پیشرفت است.
تریمتیل کیتوزان در کاربردهای انتقال واکسن و دارو از سدهای
اپی تلیال دستگاه گوارش و سایر مخاط تنفسی ،بهعنوان یک
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