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بررسی کپسوله شدن داروی ضد سرطان جمسیتابین در نانولولههای کربنی صندلی
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چکيده
پیشگیري ،تشخیص و درمان سرطان به عنوان یك هدف و دغدغه در علم پزشکی بوده است .در تالش براي بهبود درمان سرطان ،سیستمهاي
دارورسانی نوینی ارائه شدهاند .در این سیستمها مقدار مشخصی از دارو با استفاده از حامل مناسبی به داخل سلول فرستاده میشود .مطابق با فضاي خالی
درون نانولوله جهت کپسوله کردن دارو ،میتوان از نانولولهها به عنوان حاملی براي دارورسانی استفاده کرد .با توجه به اهمیت موضوع حمل دارو در
درمان سرطان ،در این مقاله دو نوع نانولوله کربنی تك جداره صندلی (10و )10و زیگزاگ (0و )18و روند آنها در کپسوله کردن داروي ضد سرطان
جمسیتابین بررسی شد .بر اساس انرژي جذب دارو در نانولولهها ،دارو در هر دو نانولوله پایدار است و طبق نمودارهاي فاصله از مرکز جرم ( )COMو
ریشه میانگین مربع جابجایی ( )RMSDبدست آمده ،میتوان نانولوله کربنی (0و )18را به عنوان حامل بهتري براي کپسوله کردن داروي ضد سرطانی
جمسیتابین انتخاب کرد.
واژگان کلیدی :نانولوله کربنی ،جمسیتابین ،کپسوله شدن ،شبیهسازي دینامیك مولکولی.

 -1مقدمه
نانولههاى كربنى ساختارهايى استوانهاى و توخالى هستند كه میتوان آنها را به شكل صفحههاى گرافنى لوله شده تصور
كرد[ .]1نانولولهها به دو نوع تك ديواره ( )SWNTو چند ديواره ( )MWNTتقسيم میشوند .نوع تك ديواره از يك صفحهى
گرافنى تشكيل میشود كه به صورت آرايهى مسطح از مولكولهاى بنزن با پيوندهاى منفرد و دوگانه است[ .]2نانولولهها از
لحاظ ساختاري به سه دستهي صندلی (nو ،)nزيگزاگ (0و )nو كايرال (mو )nتقسيم میشوند] .[3-4نانولولههاي كربنی اوليه
دست نخورده داراي سطح بسيار هيدروفوبيكی هستند؛ بنابراين آنها موادي نامحلول در محلولهاي آبی میباشند .براي افزايش
پايداري نانولوله در محيط زيستی و حالليت نانولوله به خصوص در محلولهاي آبی ،خواص نانولوله بايد به شدت بهبود يابد[.]5
نانولولههاي كربنی )CNTs( 1توانايی فوقالعادهاي براي تشخيص و از بين بردن سلولهاي سرطانی در داخل بدن دارند[.]6
اكثر پژوهشگران ،روي پتانسيل نانولوله هاي كربنی به عنوان حامل براي عوامل ضد سرطان متمركز شده اند كه ممكن است به
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ويژگی هاي منحصر به فرد فيزيكی وشيميايی آن (مانند :اندازه ،شكل هندسی ،بار سطحی ،شيمی سطح ،آب گريزي ،1زبري،2
سفتی 3و درجه تركيب ،)4مخصوصا توانايی عبور از موانع بيولوژيكی مختلف در داخل بدن ،بدون توليد پاسخ ايمنی و اثرات
سمی نسبت داده شود[.]7
كپسوله كردن 5دارو درون نانولوله ،يكی از روش هاي مهم در حمل دارو و رساندن آن به بافت هدف است كه میتواند توسط
نانولولهها انجام شود[ .]8نانولولههاي كربنی به عنوان سيستمهاي دارورسانی مؤثر ،پتانسيل خوبی را براي درمان سرطان نشان
میدهند و همچنين توانايی تشكيل پيوند را با گيرندههاي 6خاص سلول و مولكولهاي هدف درون سلولی ،براي تحويل
هدفمند عوامل درمانی دارند] .[9تحقيقات نشان میدهد كه نانولولهها توسط فرايند اندوسيتوز به صورت عمودي وارد سلول
میشوند] .[10همچنين نانولوله ها به دليل داشتن نوک تيز سوزن مانند ،بدون آسيب رساندن به غشاي سلول ،قادر به سوراخ
كردن غشا و عبور از آن میباشند .مطالعات انجام شده حاكی از آن است كه نانولولههاي تك ديواره كوچكتر در مقايسه با
نانولولههاي چند جداره ،میتوانند راحتتر وارد سيتوپالسم سلول و هسته شوند و از غشاي سلول عبور كنند] .[11دارو میتواند
درون نانولوله كپسوله و در طی عبور از بدن محافظت شود و بعد از رسيدن به محل مورد نظر ،با رهايش دارو از نانولوله ،مواد
كپسوله كننده فرسايش يافته و از بين رود] .[12داروي كپسوله شده درون نانولوله بايد متناسب با قطر و سايز نانولوله باشد؛
بنابراين در اين كار از داروي ضد سرطان جمسيتابين 7استفاده شده است .جمسيتابين يك شبه دئوكسی سيتيدين جديد است
و معموال به عنوان جمزار 8شناخته میشود و فرمول شيميايی آن  C9H11F2N3O4با وزن مولكولی  263/198 g/molمیباشد.
جمسيتابين به دليل خواص ضد ويروسی اش مورد بررسی قرار گرفته و براي درمان سرطانهايی از قبيل سرطان تخمدان،
پستان ،ريه و پانكراس تاييد شده است .جمسيتابين داراي  ،pH = 8/5دماي ذوب  168/64 C°میباشد].[13
 -2تکنیکهای شبیهساز
در اين كار ،محاسبات شبيهسازي ديناميك مولكولی )MD( 9با استفاده از برنامه تجاري متريال استوديو 7.010صورت
گرفته است .شبيهسازي  MDدر مجموعه كانونی ( NVTدما و حجم ثابت) با ترموستات نوز-هاور 11براي كنترل دماي سيستم
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در محدوده دماي اتاق ( )298 Kو با حفظ شرايط تناوب مرزي 1در سه راستاي سل شبيهسازي با ابعاد سل 454562 Å
انجام شد .فاصله قطع 2براي برهمكنشهاي غيرپيوندي از قبيل واندروالس و نيروهاي ثابت الكتروستاتيك 12 Å ،است .گام
زمانی  1 fsاستفاده شده است و دادهها در هر  5 psذخيره شدهاند .تمام محاسبات شبيهسازي در زمان كافی  5000 psصورت
گرفته است .نانولولههاي كربنی تك ديواره صندلی (10و )10و زيگزاگ (0و )18به ترتيب به قطرهاي  14/09 Åو  13/56 Åو
طول  35 Åدر نظر گرفته شده است و داروي ضد سرطان جمسيتابين درون نانولولهها كپسوله شده است .به منظور بهينهسازي
ساختارهاي نانولوله ،دارو و كمپلكس نانولوله به همراه دارو و يافتن پايدارترين ساختار با كمترين انرژي پتانسيل از روش
مكانيك مولكولی ،در ميدان نيروي  Dreidingدر نرمافزار  Forciteاستفاده شده است.
 -3بحث و تشریح نتایج
 -1-3کپسوله شدن داروي جمسيتابين در نانولوله کربني (10و )10و (0و)18
براي بررسی پيكربندي و همچنين انعطافپذيري 3داروي جمسيتابين در حالت آزاد در محلول آبی و هنگاميكه درون نانولوله
كپسوله میباشد ،جهت گيري نسبی حلقه ريبوز (حلقه پنج عضوي) و حلقه سيتوزين (حلقه شش عضوي) با زاويه پيچش،)( 4
 O2–C3–N1–C7تعريف و محاسبه شده است .محتملترين زاويهي پيچش دارو در حالت آزاد و كپسوله شده درون نانولوله،
به ترتيب  210°و  215°میباشد .بنابراين تفاوت مهمی بين دو حالت جمسيتابين وجود ندارد و تغييري در پيكربندي آن
ايجاد نخواهد شد و مولكول دارو در هر دو صورت آزاد درون محلول آبی و يا كپسوله شده درون نانولوله ،نسبتا انعطافپذير و
غيرحساس 5به محيط زيست است .با توجه به اين موضوع ،استفاده از  CNTبه عنوان حامل جمسيتابين بر پيكربندي دارو
تاثير نمیگذارد و به همين ترتيب ،بر ثبات و فعاليت زيستی آن نيز تاثيري نخواهد گذاشت].[14
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شکل -1ساختار کمپلکس نانولوله تك جداره و داروي جمسیتابین؛  :aنانولوله کربنی (10و :b ،)10نانولوله کربنی (0و)18

شکل :a -2عناوین اتمی و زاویه چرخش داروي جمسیتابین؛  :bموقعیت مرکز ثقل ( )Cgداروي جمسیتابین

مقدار ميانگين انرژي بدست آمده در  1 nsآخر شبيهسازي ديناميك مولكولی از ساختارهاي دارو ( ،)EDrugنانولوله ( )ENTو
كمپلكس دارو با نانولوله ( )EDrug/NTمحاسبه شد .به منظور بررسی پايداري دارو درون نانولولههاي كربنی (10و )10و (0و،)18
انرژي جذب دارو با نانولوله ( )Eadsorptionطبق رابطه ( )1محاسبه شده و مقادير آن در جدول 1ذكر گرديده است.
)Eadsorption = EDrug/NT – (EDrug + ENT

()1

جدول -1انرژي جذب دارو در نانولوله
كمپلكس دارو و نانولوله
انرژي برهمكنش (الكترون ولت)

-30/85

10) / DrugوCNT(10

-31/86

0) / DrugوCNT(18

منفی بودن انرژيهاي جذب ( )Eadsorptionدر جدول ،1نشانه پايداري ساختارهاي كمپلكسی نانولولههاي كربنی (10و )10و
(0و )18با دارو است؛ بنابراين تا هنگاميكه كه مولكولی با انرژي جذب باالتر وارد نانولوله نشود ،دارو در نانولوله باقی خواهد ماند.
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در حالت اوليهي تمام كمپلكسهاي دارو و نانولوله ،مولكول جمسيتابين در وسط نانولوله با فاصله معينی از دو دهانهي نانولوله
قرار میگيرد .شكل 3تغييرات فاصله مركز جرم 1جمسيتابين ( d)Cgرا از مركز نانولوله نسبت به زمان شبيهسازي نشان می-
دهد .ميانگين فاصله دارو نسبت به مركز نانولوله كربنی (10و 4/92 Å )10و نسبت به مركز نانولوله كربنی (0و5/35 Å )18
میباشد .دليل اصلی حركت ترجيحی مولكول جمسيتابين در راستاي محور  Zنانولوله ،برهمكنش موجود بين حلقه سيتوزين
جمسيتابين و سطح داخلی نانولوله است.

شکل -3تغییرات فاصله مرکز جرم داروي جمسیتابین از مرکز نانولوله کربنی نسبت به زمان شبیهسازي؛  :aنانولوله کربنی (10و)10
کربنی (0و)18

 :bنانولوله

جمسيتابين پس از كپسوله شدن قادر به حركت آزادانه است و تنها درون نانولوله باقی میماند كه به احتمال زياد به دليل
شكستن برهمكنش بين گروه سيتوزين دارو و ديواره نانولوله در دو انتها میباشد كه منجر به حركت رفت و برگشتی دارو در
راستاي نانولوله میشود].[14-15
جابجايی منظم مولكول دارو در نانولوله كربنی (10و )10با طول  35 Åاز يك سر لوله ( )d)Cg( = -13/5 Åتا سر ديگر آن
( )d)Cg( = +13/5 Åو در نانولوله كربنی (0و )18از يك سر لوله ( )d)Cg( = -12/5 Åتا سر ديگر آن ()d)Cg( = +12/5 Å
صورت میگيرد و همانطور كه در نمودارهاي شكل 4مشاهده میشود ،احتمال حضور دارو در انتهاي نانولوله كاهش میيابد.

Center of mass
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شکل -4احتمال یافتن مرکز ثقل جمسیتابین( P)Cgدر راستاي محور  Zدر  :aنانولوله کربنی(10و )10و  :bنانولوله کربنی(0و)18

در شكل 5احتمال يافتن مركز ثقل جمسيتابين ( P)Cgدر راستاي عمود بر محور نانولوله نسبت به زمان نشان داده شده است
كه طبق اين نمودار ،دارو با بيشترين احتمال در فاصله  2/35 Åدر راستاي عمود بر محور اصلی نانولوله كربنی (10و )10و در
فاصله  2/47 Åدر راستاي عمود بر محور اصلی نانولوله كربنی (0و )18قرار میگيرد .به عبارت ديگر ،دارو با فاصله

Å

 4/43از ديواره نانولوله كربنی (10و )10و با فاصله  4/58 Åاز ديواره نانولوله كربنی (0و )18حركت میكند.

شکل -5احتمال یافتن مرکز ثقل جمسیتابین ( P)Cgدر جهت عمود بر سطح نانولوله کربنی (10و )10و (0و )18در راستاي محور  Xیا Y

نمودار ريشه ميانگين مربع جابجايی )RMSD( 1داروي جمسيتابين نسبت به زمان شبيهسازي ،براي هر دو نانولوله كربنی
(10و )10و (0و )18در شكل 6رسم شده است .داروي جمسيتابين در نانولوله كربنی (10و )10نسبت به نانولوله كربنی (0و)18

تمايل بيشتري براي حركت رفت و برگشتی در طول نانولوله دارد .همانطور كه در منحنی ريشه ميانگين مربع جابجايی هر دو
نانولوله ديده میشود ،دارو در هر دو نانولوله سريع به تعادل میرسد.
Root mean-square Deviation
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شکل -6نمودار ریشه میانگین مربع جابجایی داروي جمسیتابین در نانولوله کربنی (10و )10و (0و )18نسبت به زمان شبیهسازي

 -4نتیجه گیری
كپسوله شدن داروي جمسيتابين در نانولوله كربنی صندلی (10و )10و زيگزاگ (0و )18با استفاده از شبيهسازي ديناميك
مولكولی مورد بررسی قرار گرفت و انرژي جذب دارو با نانولولهها محاسبه شد .نتايج نشان داد كه داروي جمسيتابين در هر دو
نانولوله پايدار است؛ ولی دارو در نانولوله (0و )18پايداري بيشتري نسبت به نانولوله (10و )10دارد .با توجه به تغييرات مركز
جرم دارو ( d)Cgنسبت به مركز هر دو نانولوله با طول  ،35 Åدارو تغييرات طول بيشتري را در نانولوله صندلی
( )-13/5 Å> d)Cg( >+13/5 Åنسبت به نانولوله زيگزاگ ( )-12/5 Å> d)Cg( >+12/5 Åطی میكند .همچنين
نمودار  RMSDدارو در هر دو نانولوله گواه بر اين قضيه است و اين تأييدي بر برهمكنش بيشتر حلقه سيتوزين دارو با ديواره
نانولوله (0و )18میباشد كه باعث می شود دارو تغييرات طول كمتري را در نانولوله (0و )18طی كند .در نتيجه با توجه به
نمودارهاي فاصله از مركز جرم ( )COMو ريشه ميانگين مربع جابجايی ( )RMSDبدست آمده ،میتوان نانولوله كربنی
(0و )18را به عنوان حامل بهتري براي كپسوله كردن داروي ضد سرطانی جمسيتابين انتخاب كرد.
 -5مراجع
[1] M. Zhang, J. Li, "Carbon nanotube in different shapes", Materials Today, VOLUME 12,
NUMBER 6, (2009).
[2] M.Vila, M. Manzano, M. Vallet-Regí, "Carbon nanotubes: a solution for processing smart
biomaterials", Key Engineering Materials, Vol. 441, pp. 3-29, (2010).
[3] R. Rafiee, R. Maleki Moghadam, " On the modeling of carbon nanotubes: A critical review",
Composites: Part B 56, 435–449,(2014).
[4] D. Srivastava, M. Menon, K. Cho, "Computational Nanotechnology With carbon Nanotubes And
Fullerenes", Computing In Science & Engineering, (2001).
61

شيرزاد و همکاران

... بررسي کپسوله شدن داروي ضد سرطان جمسيتابين

[5] M. Karimi, et al. "Carbon nanotubes part I: preparation of a novel and versatile drug-delivery
vehicle." Expert opinion on drug delivery,1-17, (2015).
[6] L. Wu, X. Qu, "Cancer biomarker detection: recent achievements and challenges", Chemical
Society Reviews, 44(10), 2963-2997, (2015).
[7] M. Adeli, R. Soleyman, Z. Beiranvand, F. Madani, "Carbon nanotubes in cancer therapy: a more
precise look at the role of carbon nanotube–polymer interactions", Chemical Society reviews, 42(12),
5231-5256, (2013).
[8] T. a Hilder and J. M. Hill, "Modelling the encapsulation of the anticancer drug cisplatin into carbon
nanotubes", Nano technology, vol. 18, no. 27, p. 275704, Jul. (2007).
[9] R. G. Mendes, A. Bachmatiuk, B. Büchner, G. Cuniberti, M. H. Rümmeli, "Carbon nanostructures
as multi-functional drug delivery platforms", Journal of Materials Chemistry B, 1(4), 401-428, (2013).
[10] V. Rastogi, P. Yadav, S. S. Bhattacharya, A. K. Mishra, N. Verma, A. Verma, & J. K. Pandit,
"Carbon nanotubes: an emerging drug carrier for targeting cancer cells", Journal of drug delivery,
(2014).
[11] A. Elhissi, W. Ahmed, I. U. Hassan, V. R. Dhanak, A. D'Emanuele, "Carbon nanotubes in cancer
therapy and drug delivery", Journal of drug delivery, (2011).
[12] S. K. Vashist, D. Zheng, G. Pastorin, K. Al-Rubeaan, J. H. Luong, F. S. Sheu, "Delivery of drugs
and biomolecules using carbon nanotubes", Carbon, 49(13), 4077-4097, (2011).
[13] D. Golberg, Y. Bando, Y. Huang, et al, "Boron Nitride Nanotubes and Nanosheets", ACSNANO,
VOL. 4, NO. 6, 2979–2993, (2010).
[14] U. Arsawang, O. Saengsawang, T. Rungrotmongkol, P. Sornmee, K. Wittayanarakul, T.
Remsungnen, S. Hannongbua, "How do carbon nanotubes serve as carriers for gemcitabine transport
in a drug delivery system?", Journal of Molecular Graphics and Modelling 29.5: 591-596, (2011).
[15] C. Rungnim, U. Arsawang, T. Rungrotmongkol, S.Hannongbua, "Molecular dynamics properties
of varying amounts of the anticancer drug gemcitabine inside an open-ended single-walled carbon
nanotube", Chemical Physics Letters, 550, 99-103,( 2012).

62

