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بررسی خواص ووری داروهای ضد سرطان داکسوروبیسیه و واولبیه برای کاربرد در
روش ترکیبی تحویل دارو و درمان حرارتی
 فاطوِ قاسوی ٍ پزٍیش پزٍیي،ًجوِ السادات حسيٌی هطلق
 داًطگاُ صٌؼتی اهيزكثيز،داًطکذُ هٌْذسی اًزصی ٍ فيشیک
چکیده – در ایه مقاله خواص ووری دو داروی شیمی درماوی داکسوروبیسیه و واولبیه جهت استفاه از آوها در ترکیب دو روش درماوی
. اوجام شده استUV-VIS  وFTIR  ایه بررسی با استفاده از آزمایشات.تحویل دارو و درمان حراراتی با لیسر مورد بررسی قرار گرفته است
UV-VIS

ٍ FTIR ، ًاٍلثيي، داكسَرٍتيسيي-ُكليذ ٍاص

The investigation of Optical properties of anti-cancers; Doxorubicin &
Navelbine for hybrid application of Drug Delivery and Photothermal
Therapy
N.S. Hosseini motlagh, F. Ghasemi and P. Parvin
Energy engineering and Physics department, Amirkabir university of technology
Abstract- In this paper we have studied the optical properties of the two chemotherapy drugs, Doxorubicin and
Navelbine, for hybrid application of thermal therapy and drug delivery by laser. Furthermore, the FTIR and UVVIS spectra have been investigated precisely.
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 -1مقدمه
سزطاى در قزى  ۱5تْذیذ هْوی تزای سالهت ػوَهی تِ
ضوار هیرٍد ،چزا كِ یکی اس ػَاهل هزگ ٍ هيز در دًيا
است .تا ایي ضزایط تزرسی رٍشّای جذیذی تزای
تطخيص دقيق ،سزیغ ٍ سٍدٌّگام سزطاى ٍ درهاى درست
ٍ تذٍى ػَارض جاًثی تزای تْثَدی كاهل در اٍلَیت قزار
دارد .در حال حاضز رٍشّای گًَاگًَی تزای درهاى
سزطاى ٍجَد دارد كِ تا تَجِ تِ ًَع سزطاى ،ضزایط
تاليٌی تيوار ،هيشاى پيطزفت تيواری ٍ تَاًایی هالی تيوار
هَرد استفادُ قزار هیگيزد .درتسياری اس رٍشّای درهاى،
تافتّای سالن ّن تِ ّوزاُ تافتّای سزطاًی اس تيي
هیرًٍذ ،یا طَالًیتَدى فزآیٌذ درهاى تاػث كاّص قذرت
تذًی تيوار خَاّذ ضذ .تٌاتزایي اتشارّا ٍ رٍضی كِ تتَاًذ
تصَرت جایگشیذُ ٍ سزیغ تا تاسدّی تاال ایي تيواری را
درهاى كٌذ ّويطِ هَرد تَجِ تَدُ است .ليشر یکی اس
اتشارّایی است كِ كاًذیذای ایجاد رٍضی هطلَب تزای
درهاى سزطاى است .چزاكِ تا ایي اتشار قذرتوٌذ هیتَاى
دٍ رٍش درهاًی تحَیل دارٍ ٍ درهاًی حزاتی ] [1را

ضکل  :5ساختار ضيويایی داكسَرٍتيسيي

تزكية ًوَد ٍ تا ایجاد گزها ٍ تحَیل دارٍ ] [2تصَرت
جایگشیذُ سلَلّا را ًاتَد كزد .تٌاتزایي قثل اس استفادُ اس
ایي رٍش تایذ ٍیضگیّای ًَری دارٍّا تزرسی ضَد ٍ
هحذٍدُ جذب ٍ گسيل آًْا كاهال هطخص ضَد .تذیي
هٌظَر در ایي هقالِ طيفّای  FTIR ٍ UV-VISدٍ
دارٍی ضيوی درهاًی داكسَرٍتيسيي ٍ ًاٍلثيي تزای
كارتزد در رٍش تزكيثی تحَیل دارٍ ٍ درهاى حزارتی
تزرسی ضذُ است.

ضکل  :۱ساختار ضيويایی ًاٍلثيي

 -3ومودارها و تحلیل وتایج

 -2معرفی داروها

طيف  UV-VISجذب هادُ را در گذارّای الکتزًٍی
در هَلکَلّا ًطاى هیدّذ .درًوَدارّای ضکل 4ٍ 9
طيفّای  UV-VISدارٍّای داكسَرٍتيسيي ٍ ًاٍلثيي
آٍردُ ضذُ استّ .واًطَر كِ در ًوَدارّا هطخص است،
داكسَرٍتيسيي در دٍ طَل هَج ً ۱۳۱ ٍ 485اًَهتز ٍ
ًاٍلثيي در ً 95۱اًَهتز دارای جذب تيطيٌِ است .پيًَذ
 485در داكسَرٍتسيي ًاضی اس گذار اس اٍرتيتال پيًَذی π
تِ اٍرتيتال ضذپيًَذی * πاست.

آسهایطات تاليٌی رٍی داكسَرٍتيسيي تا ساختار
 C27H29NO11اس  5۳15آغاس ضذ ] .[3ساسٍكار ایي دارٍ تز
رٍی سلَلّای سزطاًی تِ ایي صَرت است كِ
دٍكسَرٍتيسيي هجوَػِ آًشین تَپَایشٍهزاس  IIرا پس اس
ضکستي سًجيزُ  DNAتزای كپی تزداری هتَقف هی كٌذ.
تِ ایي تزتية سًجيزُ  DNAدیگزی ساختِ ًخَاّذ ضذ ٍ
كپی تزداری هتَقف هیضَد .اس ایي دارٍ تزای درهاى
تسياری اس اًَاع سزطاىّا اس جولِ سزطاى َّچکيي،
سزطاى خَى ٍ ،ساركَم تافت ًزم استفادُ هیضَد.
ساختار ضيويایی ایي دارٍ در ضکل  5آٍردُ ضذُ است.

)Cyclic adenosine monophosphate (cAMP
Glutathione
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ساسٍكار ًاٍلثيي تا ساختار ضيويایی ً C45H54N4O8يش
تذیي صَرت است كِ تا اتصال تِ تَتَليي فؼاليت ضذ
سزطاًی خَد را ضزٍع هیكٌذ .ایي دارٍ جلَی فؼاليت
اسيذ آهيٌِ ،آدًَسیي هٌَفسفاتّای حلقَی ٍ 5سَخت ٍ
ساس گلَتاتيَى ۱را هیگيزد ٍ هاًغ رضذ سلَل هیضَد .تِ
ّويي ػلت اس ایي دارٍ در درهاى سزطاىّای هختلف اس
جولِ ضص ٍ سيٌِ استفادُ هیضَد .ضکل  ۱ساختار
ضيويایی ایي دارٍ را ًطاى هیدّذّ .واًطَر كِ دٍ ضکل
ً ۱ ٍ 5طاى هیدّذ هَلکَل داكسَرٍتيسيي كَچکتز اس
هَلکَل ًاٍلثيي تَدُ است .تٌاتزایي غلظت تيطتزی اس ایي
دارٍ تز رٍی حاهل لَد خَاّذ ضذ.

تيستويي كٌفزاًس اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى تِ ّوزاُ ضطويي كٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایزاى

ضکل :9طيف  UV- visibleداكسَرٍتيسيي

ًوَدار ضکل  FTIR ،1دارٍی ًاٍلثيي را ًطاى هیدّذ.
ّواًطَر كِ در ضکل هطاّذُ هیضَد ،در 3404 cm-1
تؼلت ارتؼاشّای  OHتاًذ جذب پٌْی ایجاد ضذُ است.
جذب در  2083 cm-1ارتؼاشّای پيًَذ  C-Hرا ًطاى
هيذّذ .جذب ضؼيف در ً 1639 cm-1طاىدٌّذُی پيًَذ
خوطی  C=Oاست ].[4

ضکل  :4طيف ً UV- visibleاٍلثيي

طيف  FTIRتا ًطاى دادى جذب هادُ در ًاحيِ
 ،IRپيًَذّای هادُ هَرد هطالؼِ را ًطاى هیدّذً .وَدار
ضکل  1طيف  FTIRداكسَرٍتيسيي را ًطاى هیدّذ .ایي
دارٍ تؼلت ارتؼاش پيًَذّای  O-Hدارای یک پيک در
 9495cm-1هیتاضذ .قلِی جذب در طَلهَج 2913cm-1
پيًَذّای  C-Hرا ًطاى هیدّذ .دٍ جذب ضؼيف ًيش در
 51۱5 cm-1 ٍ 1724 cm-1قاتل هطاّذُ است كِ
ًطاىدٌّذُی ارتؼاش در پيًَذّای  C=C ٍ C=Oاست.
ّوچٌيي قلِّای  1426 cm-1 ٍ 1084 cm-1تِ تزتية
ًطاىدٌّذُی كطص در پيًَذ  ٍ C-Oحلقِّای آرٍهاتيک
هیتاضذ ].[4

ضکل  :1طيف ً FTIRاٍلثيي

 -4وتیجه گیری
داكسَرٍتيسيي در دٍ طَل هَج ً ۱۳۱ ٍ 485اًَهتز
ٍ ًاٍلثيي در ً 95۱اًَهتز پيک جذتی دارد .قَیتزیي جذب
در  FTIRتزای داكسَرٍتيسيي  ٍ 3431cm-1در1080 cm-
 ٍ 1تزای ًاٍلثيي در  cm -1 519۳ ٍ 9459است .ایي
طيفّا ًطاى هیدٌّذ تزای تحزیک دارٍی
داكسَرٍتيسيي تایذ اس ليشری در هحذٍدُ 155-415
ًاًَهتز ٍ تزای تحزیک ًاٍلثيي اس ليشری در هحذٍدُ 955
ًاًَهتز تایذ استفادُ كزد.
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ضکل  :1طيف  FTIRداكسَرٍتيسيي

 داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس،59۳۱  تْوي55  تا8

مراجع

Downloaded from opsi.ir at 14:46 +0330 on Thursday November 22nd 2018

[1] X. Huang , P. K. Jain, I. H. El-Saye, and M. A.
El-Sayed, "Plasmonic photothermal therapy
(PPTT)using gold nanoparticles," Lasers Med
Sci, vol. 23, pp. 217-228, 2008.
[2] X.-w. Ma, Y.-l. ZHAO, and X.-j. LIANG,
"Nanodiamond delivery circuments tumor
resistance to doxorubicin," nature, vol. 32, pp.
543-544, May 2011.
[3] www.drugs.ocm.
[4] Spectrochemical Analysis, James D. Ingle,
Stanley R. Crouch., Prentice-Hall International,
Inc, 1988.

5158

