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 مقدمه

کربن، با  چهارظرفیتی هایهر کدام از اتم ،گرافیت در

ک اند و یاتم کربن دیگر متصل شدهبه سه  پیوند کوواالنسی سه

ای اند. این الیه خود بر روی الیهشبکه گسترده را تشکیل داده

 است و به این ترتیب، چهارمین الکترون کامالً مشابه قرار گرفته

ون است، اما پیوند الکتر ظرفیت نیز یک پیوند شیمیایی داده

ف است. است که پیوندی ضعی پیوند واندروالسی چهارم، از نوع

خورند های گرافیت به راحتی بر روی هم سر میبه همین دلیل الیه

 ای است کهتوانند در نوک مداد به کار بروند. گرافن مادهو می

های گرافیت وجود دارد و به عبارتی در آن تنها یکی از این الیه

 چهارمین الکترون پیوندی کربن، به عنوان الکترون آزاد باقی مانده

 .است

فیلیپ واالس درباره گرافن  ۷۴۹۱ر چند نخستین بار در سال ه

زیادی برای ساخت آن  هاینوشت و سپس از آن زمان تالش

-قضیه مرمین ای به نامصورت گرفته بود اما قضیه

وجود  های کوانتومینظریه میدان و مکانیک آماری در واگنر

که ساخت یک ماده دوبعدی را غیرممکن و چنین  [1][2]داشت

دانست. اما به هر حال در سال ای را غیرپایدار میادهم

 بررسی جذب و رهایش داروی داکسی سایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده

 در سیستم گوارش شبیه سازی شده سگ

  ،3منوچهری محبوبه ،2مصطفی عظیمی فر ، ۷*زادهصابر موسی 

 گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران. -۷

 .گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان، ایران -2

 .، ایرانمرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه، شیمی دپارتمان -3

ن اکساید باشد بر روی گرافجذب و رهایش داروی داکسی سایکلین که یک آنتی بیوتیک طیف گسترده برای سگ میچکیده:
از روش هامرز برای سنتز گرافن اکساید استفاده شد. پس از سنتز، این ماده با اپی کلرو هیدرین و  ریبوفالوین . عامل دار شده بررسی شد

های آنتی دار گردید و برای جذب و رهایش داروی داکسی سایکلین مورد استفاده قرار گرفت. داکسی سایکلین از دسته داروعامل
بیه کند. در این مطالعه رهایش دارو در محیط شکتریایی در حیوانات خانگی را درمان میهای بابیوتیکی است که انواع مختلف عفونت

سازی شده معده سگ مورد بررسی قرار گرفت. سیستم گوارش سگ نسبت به انسان طول کمتر و شکل ساده تری داشته در حالیکه 
-UVجذب و رهایش انجام شده بوسیله  -حت سنتزآن تفاوت چندانی با سیستم گوارش انسان ندارد. در این آزمایش ص pHمیزان 

Vis  وFT-IR .مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مشخص شد محیط بازی بهترین تاثیر را در جذب داروی مورد مطالعه داشت 

دارورسانی، داکسی سایکلین، هامرز روش، میکروسکوپ روبش الکترونیگرافن اکساید،  واژه های کلیدی:

:saber.mossazadeh@gmail.com
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کنستانتین نووسلف، از دانشگاه منچستر  و آندره گایم ،2۰۰۹

واگنر -موفق به ساخت این ماده شده و نشان دادند که قضیه مرمین

نیز به  2۰۷۰ نوبل فیزیک تواند کامالً درست باشد. جایزهنمی

-3].دو دانشمند تعلق گرفتبه این  ای دوبعدیماده خاطرِ ساختِ

5] 

امروزه در مطالعات بسیار زیادی از گرافن به عنوان حامل جریان 

الکتریسیته، گرما و همچنین حامل دارو استفاده شده است. در این 

مقاله نیز از گرافیت برای تهیه گرافن اکساید عامل دار شده به 

  عنوان نانو حامل داروی داکسی سایکلین استفاده شد.

 نتتراسایکلی دسته از بیوتیکآنتی نوعی کلینـسایسیـکدا

این دارو دارای حاللیت باال در چربی است ولی دارای  .باشدمی

اکسی . محصول دتمایل اندکی در باند شدن به کلسیم سرمی است

 ۷۴9۱در سال  با نام تجاری ویبرامایسن Pifzerشرکت سایکلین 

 تائیدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را کسب نمود.

ا طیف ب بیوتیک آنتی یک سگ برای سایکلین داکسی

 در باکتریایی های عفونت مختلف انواع باشد کهگسترده می

 سگ درمان برای معموال دارو این. کشدرا می خانگی حیوانات

 این، رب عالوه. شودتجویز می کالمیدیا و الیم بیماری به مبتال

 ایه عفونت درمان برای را  سیکلین داکسی اغلب دامپزشکان

 اکیر های تب کوه مانند خاص پزشکی شرایط و ادراری دستگاه

 [6]کنند.تجویز می

 بخش تجربی

برای پیوند  .گرفت منجاا زهامر روش یمبنا بر فناگر کسیدا سنتز

  دسو سی سی 5/2۷ا بتدا کلروهیدرین شیمیایی اکسید گرافن با اپی

سی سی اپی  ۹/2و ید رهیدروبو سدیمگرم  ۰۱5/۰دو موالر و 

گرم اکسید گرافن به  2شد. سپس کلروهیدرین با هم مخلوط 

پس هم زده شد و سه ساعت در دمای اتاق به  شد همخلوط افزود

سی سی اپی  25/۷سی سی سود  دو موالر و  5/3از آن 

ی سانتیگراد به مدت درجه 5۰کلروهیدرین را اضافه و در دمای 

 از دهستفاا با بسو. سپس ره شدیک روز بر روی شیکر قرار داد

موالر  ۰۷/۰سید ا ستیکاسی  سی 3۰با  و شد فصا ،صافی کاغذ

  موالر شسته شد. 2/۰سی سی سدیم بیکربنات  3۰و 

سی  5/۷2 ،کوپل اکسید گرافن پیوند داده شده با ریبوفالوینبرای 

 لمحصوگرم ریبوفالوین  2/۰موالر با  2/۰سی سدیم بیکربنات 

اپی کلرو هیدرین(  با هشد دار عامل فناگر کسید)ا قبلی مرحله

 هم ادسانتیگری درجه 5۰  ساعت در دمای 2۹ترکیب و به مدت 

 آب سی سی 5۰بوسیله بسور ،دنکر فصا از بعد .شد زده

از  فت.ر بین از و شسته کامال آن نگر تا شد شستهه یونیزد

 گرفته شد. UV-Visو  IRمحصول این مرحله طیف های 

سپس جذب داروی داکسی سایکلین به وسیله ی اکسید گرافن 

 بهبهینه   pHتعیین  مرحله ینا هدف. عامل دار شده بررسی شد

 ب دارو،جذ انمیز ترین بمطلو باالترین و آوردن ستد به رمنظو

 از بافرهایی رمنظو ینا به .باشدمی هشد سنتز فناگر کسیدا توسط

pH 2  محلول استوک داروی داکسی سایکلین سپس و  ۴تاppm  

های  pHدر  ppm 2۰سی سی محلول  5۰.نیز ساخته شد ۷۰۰

سی سی دارو+الباقی آب دیونیزه(  ۷۰سی سی بافر+ 5مختلف )

جدا  UVسی سی به عنوان استاندارد  3۰تهیه شد که از هرکدام 

گرم جاذب ریخته شد و به  ۰۷/۰سی سی باقیمانده  2۰شد و در 

ساعت در دمای اتاق بر روی شیکر قرار گرفت و هم  ۹مدت 

خورد. بعد از آن محلول از صافی و فیلتر سر سرنگی عبور داده 

گرفته شد.  UVشد و از محلول زیر صافی و محلول استاندارد 

میزان جذب انجام شده از روی جاذب محاسبه شد. بالنک مورد 

 ینا بود. در pHسی سی از بافر همان  pH ،5هر  استفاده برای

 .دبو نیکسا زنهم دور و نماز ه،شوند بجذ ذب،جا مرحله

 شد. منجاا بجذ بیشترین با pH یافتن ایبر ها سیربر

-ppm 3۰بهینه  سه محلول  pHبه عنوان  = ۴pHبعد از انتخاب 

گرم جاذب به  ۰۷/۰و  ۴تمام محلول ها  pHساخته شد.  ۹۰-5۰

 rpm 3۰۰تمام محلول ها اضافه شد، سپس چهار ساعت با سرعت 

بر روی شیکر هم خورده شد. رسوب ها صاف و از محلول زیر 

 .گرفته شد. سپس بیشترین جذب انتخاب شد  UVصافی 
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 کسیدا روی داکسی سایکلین از داروی رهایش سیربربرای 

سی سی محلول  ۷۰۰معده سگ هشد زیسا شبیه محیط در فناگر

ppm ۷۰۰  از دارو باpH گرم جاذب به  ۷/۰تهیه شد. 3ی بهینه

سی سی  ۷۰۰ه و هم خورد و در نهایت صاف شد.شد ضافها آن

 .شد ساخته معده سگ محیط با مشابه =pH 2با  HCLبافر 

 در هیترشیکرروی شد.  ضافها آن به باال مرحله هشد فصا بسور

 3ه ی سانتیگراد )دمای بدن سگ( ثابت شد و طی درج 33ی ماد

 هر[9-7]ماند( که غذا در معده سگ باقی می) مقدار زمانیساعت

  طیف هاسپس از تمام نمونهشد.  شتهدابر آن از نمونه یک ساعت

UV گرفته و آهنگ رهایش دارو بررسی شد. 

 نتایج و بحث
 یف طآن  از شده سنتز گرافن اکسید بررسی و شناساییبرای 

UV-Vis  ( پیک مشاهده شده در این طیف ۷گرفته شد )شکل

 22۱-232ی در محدوده π→π*مربوط به انتقال الکترون از 

باشد که این محدوده منطبق بر طیف استاندارد نانومتر می 3۰۰و

-UV ( بود. بنابراین سنتز این ماده توسط طیف 3۰۰و  232-22۱)

Vis.تائید شد 

 

 گرافن سیداک  UV-Vis طیف -1 شکل

ی نشان دهنده 39۴۴و  ۷339 پیک مشاهده شده در ناحیه

 هپیک مشاهدباشد. میدر اکسید گرافن    𝑂𝐻و   𝐶𝑂𝑂𝐻گروه

 موجود –Cl -2CHنشان دهنده گروه عاملی  392ناحیه ه در شد

=در اپی کلرو هیدرین و  𝐶 − 𝐻  خمشی خارج از صفحه ای

 ۷۹۰۱پیک مشاهده شده در ناحیه ی  .موجود در ریبوفالوین است

 ریبوفالوینموجود در حلقه C-N گروه ی نشان دهنده

 .(2 شکل)باشدمی

 
 اکسیدگرافن عاملدار شده  FT-IRطیف  -2شکل 

 جهدر  3۰۰  تا  ۰وده محد در کسایدا فناگر تیارحر نالیزآ

، طیف آنالیز گرفت ارقر سیربر ردمو نگوآر جو در سسلسیو

درجه  23/۷۱5تا  ۰حرارتی گرافن اکساید  در محدوده ی دمایی 

ی سلسیوس بدون تغییر باقی ماند اما به علت وجود آب میان 

کریستالی و  آب جذب شده )جذب سطحی( در ساختار گرافن 

درجه سلسیوس  همانطور که در شکل  23/۷۱5اکساید از دمای 

  ۱9۱/۷می شود و به میزانمشخص است  دچار افت حرارتی 

درجه  3۰۰درصد افت وزنی پیدا میکند و پس از آن تا دمای 

ساسیوس  این افت وزنی به علت سوختن هیدروژن و اکسیژن 

 ،  OH- موجود در ساختار گرافن اکساید  )گروه های عاملی 

 -COOH  ، -C-O-C-  موجود در ساختار گرافن اکساید( به

 .(3 شکل)یابددرصد افزایش می 2۱/۹2

 

 گرافن اکساید TGAطیف آنالیز حرارتی  -9شکل

 

بهیینه  pHبر جذب داروی داکسی سایکلین برای تعیین  pH اثر 

جهت انجام باالترین و مطلوب ترین میزان جذب دارو توسط 

ارو باشد. به این منظور میزان جذب داکسید گرافن ارتقاء یافته می

های مختلف اندازه گیری شد و اعداد مختلفی به دست  pHدر 
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آمد، با استفاده از این اعداد درصد جذب محاسبه و نمودار درصد 

 (. روند صعودی حاصل۹شکل رسم شد ) pHجذب بر حسب 

نشان داد که باالترین و مطلوب ترین میزان جذب در محیط بازی 

بوده است )الزم به ذکر است که در این مرحله سایر پارامتر ها 

 انجام گرفت.pH = 9ثابت بود(. بیشترین جذب در 

 

  pHنمودار تعیین  -4شکل 

 ppmبهینه، سه محلول    pH، به عنوان  =3pH  به دنبال انتخاب

30 − 40 −  pHاز دارو ساخته شد که در تمامی آن ها  50

ا هگرم(  یکسان بود. تمامی محلول۰۷/۰و میزان جاذب )  ۴برابر با 

بر روی شیکر قرار گرفته و  rpm 3۰۰ ساعت با دور ۹به مدت 

ها صاف و از محلول های زیر هم زده شدند. در نهایت محلول

گرفته شد طبق نتایج حاصل از طیف بیشترین  UVصافی طیف 

 (.5دارو اتفاق افتاد )شکل  ppm  3۰میزان جذب در غلظت 

 

 (ppmنمودار درصد جذب بر حسب غلظت) -1شکل 

 

های انجام شده رهایش دارو و غذا در بدن سگ طی طبق بررسی

ساعت )از زمان ورود غذا به بدن تا زمان دفع آن از بدن( و در   3

مورد بررسی قرار  (pH =3/2ی معده )شبیه سازی شدهمحیط 

گرفت و هر یک ساعت از محیط، نمونه گیری انجام شد )جدول 

۷.)       

غلظت داروی رها 

  ppmشده

 (hr)نمونه گیری

28.90 1 

09.9 2 

28.75 3 

09.91 4 

09.2 5 

28.18 6 

09.1 7 

09.18 8 

محیط شبیه سازی نتایج حاصل از نمونه برداری از  -1جدول 

 شده معده سگ

از نمودار اکسید گرافن تا شش ساعت اول بیشترین  نتایج حاصل

که رهایش از روندی شود دیده میسپس رهایش را داشته است، 

 ی رهایش در محیطکند. اکسید گرافن در مرحلهآرام پیروی می

 (.6کند )شکل از داروی جذب شده  را آزاد می %۴5معده حدود 

 
 نمودار رهایش دارو در معده سگ -6شکل 

 نتیجه گیری

در این تحقیق سعی شد که روشی نوین در امر دارو رسانی 

های گذشته توجه مطرح و بحث شود. روش نوینی که طی سال

 دانش پژوهان بسیاری را به خود جلب کرده است. 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 500 1000

Standar
d
30 ppm

40 ppm

50 ppm
0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

نخستین سمینار شیمی کارربدی اریان
 (1IACS) 

  دانشگاه تبریز ،دانشکده شیمی، 1931شهریور  2-1

 

5 
 

خواص ذاتی بسیار عالی اکسید گرافن همچون تحرک 

های بار الکتریکی، رسانای الکتریکی، استحکام پذیری حامل

مکانیکی باال، خصوصیات بسیار خوب نوری و سطحی و همچنین 

قابلیت تنظیم این خواص گرافن موجب شده تا در این مطالعه به 

در حیوان )سگ( مورد  سایکلین داکسیعنوان حامل داروی 

 استفاده قرار گیرد.

 یمدکر سعی و یمداد ارقر سنتز ردمو را ترکیب ینبنابراین ا 

 تقاار ریبوفالوین و ینرهیدوکلر پیا بوسیله را ترکیب ینا کیفیت

 هیمد یشافزا آن روی بر را داکسی سایکلین داروی بجذداده و 

نمائیم.  سیربر را سگ همعد مشابه محیط در دارو هایشر انمیز و

به دلیل جذب باالی دارو در محیط معده سگ دیگر مطالعات 

 ه محیط روده مورد بررسی و آزمایش قرار نگرفت. مربوط ب

 

 تقدیر و تشکر

 
 آزاد دانشگاه از را خود قدردانی مراتب مقاله این نویسندگان

 همچنین و معنوی حمایتهای بخاطر مرکز تهران واحد اسالمی

 و پروژه مشاور عنوان به پناهی احمد همایون دکتر آقای جناب

 مطالب مورد در که قربانپور بیژن دکتر آقای جناب همچنین

 .دارند می اعالم نمودند راهنمایی را اینجانبان دامپزشکی
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Abstract:  

In this study Hammer method was used for Graphene oxide synthesizing. After synthesizing, 

Epichlorohydrin and Riboflavin were used for modifying and the final product was used for 

adsorption and releasing of  Doxycycline. Doxycycline is an antibiotic-class that treats a 

variety of bacterial infections in pets. In this study drug release was investigated in a simulated 

dog’s body. Although Dog’s digestive system is smaller and simpler than human’s, there is not 

much pH difference between them. In this study synthesis accuracy, adsorption and release 

were investigated via FT-IR and UV-Vis experiments. In the end it was indicated that basic 

environment had the best effect on the drug absorption. 
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