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الملخص
تم دراسة وتشخيص الجسيمات النانوية ألوكسيد الحديد فائق المغناطيسية غير المغلف )(SPIONs
والمغلف ببوليمر الكايتوسان ) ،(SPIONs-CSمع االخذ بنظر االعتبار اهمية هذه المواد في مجاالت
مختلفة من التطبيقات البيو كيميائية والطبية الحيوية بسبب خصائصها الكيميائية والفيزيائية المميزة ،في

الكلمات الدالة:
الجسيمات النانوية؛ الكايتوسان CS؛
طريقة الترسيب المشترك؛ طريقة
تغليف اثناء التحضير .
DOI:
http://doi.org/10.32894/kujss.2
022.131864.1050

هذه الدراسة تم تصنيع جزيئات اوكسيد الحديد النانوية غير المغلفة ) (SPIONsوالمغلفة ببوليمر
الكايتوسان ) (SPIONs-CSباستخدام طريقة الترسيب المشترك  Co-precipitationsباعتبارها
الطريقة الكيميائية االكثر استخداما ألعداد هذه الجسيمات للتطبيقات البيولوجية ،حيث استند تصنيع
الجسيمات النانوية الى ترسيب هيدروكسيد الصوديوم ) (NaOHألمالح الحديد  Fe3+و Fe2+

في

محلول مائي باستخدام سترات الصوديوم كمادة خافضة للتوتر السطحي داخل نظام مغلق ،تم استخدام
طريقة التغليف اثناء التحضير  ،In situ methodيتم التحكم بدقة في حجم واستقرار الجسيمات النانوية
للمغنتايت  ) Magnetite( Fe3O4باستخدام معايير كيميائية وفيزيائية مختلفة من اجل الحصول على
جسيمات اوكسيد الحديد  SPIONs-CSذات حجم وتوزيع جزيئات صغير يناسب التطبيقات الطبية
والحيوية .تم فحص  SPIONs-CSباستخدام التقنيات المختلفة حيث اظهرت نتائج فحوصات اشعة حيود
االشعة السينية  XRDوجود ق مم تقابل مرحلة الحديد المغناطيسي وان غالف بوليمر الكايتوسان لم يؤثر
على الطور البلوري للمغتايت  .Fe3O4وقد تبين من نتائج تقنية مجهر االلكتروني النافذ  TEMان
الجسيمات النانوية كانت ضمن المدى النانوي  20نانومتر وهي متقاربة مع الحجم الذي تم الحصول عليه
من تقنية  XRDالذي بلغ  22.8نانومتر و أظهرت نتائج تحليل جهد زيتا ان الجسيمات بعد التغليف
 SPIONs-CSكانت ذات شحنة سطحية سالبة وبجهد زيتا  -28.4 mvعند تركيز الكايتوسان 0.125g
 .CSوكانت نتائج تحليل مجهر االلكتروني الماسح  SEMان الجسيمات هي كروية الشكل ومتباعدة
حسب تراكيز الكايتوسان  CSالمستخدمة للتغليف بمتوسط قطر ),27.58nm ,20.023nm
 )35.127nmلثالث تراكيز استخدمت للتغليف ( )0.100g , 0.125g , 0.150gعلى التوالي.
واظهرت جزيئات اوكسيد الحديد سلوكا مغناطيسيا فائقا حسب تقنية مقياس المغناطيسية بعينة االهتزاز
 ،VSMحيث اظهرت النتائج ان حجم الجسيمات الناتجة يعتمد بشكل كبير على معدل التحريك وعلى
تركيز هيدروكسيد الصوديوم ويعتمد على تراكيز بوليمر الكايتوسان  CSالمستخدم للتغليف.

 .1المقدمة:
في السنوات االخيرة ،حظيت الجسيمات النانوية فائقة المغناطيسية المغلفة
باهتمام كبير من قبل الباحثين الستخدامها المحتمل في التطبيقات الطبية،
فالجسيمات  SPIONsمفيدة للغاية في التصوير بالرنين المغناطيسي
( ) MRIبسبب ميلها إلى التراكم بكثافة مختلفة في تركيبات األنسجة
المختلفة ] .[1يرجع اختيار الجسيمات  SPIONsفي التطبيقات الطبية
بسبب توافقها الحيوي وسلوكها المغناطيسي الفائق واالستقرار الكيميائي
عندما تكون ذات بُنية نانوية تحتوي على نواة غير عضوية من أوكسيد
الحديد ،مثل أوكسيد الحديد األسود المغنيتايت ،)Fe3O4( magnetite

ببوليمر
مغلف
(،)γ-Fe2O3
maghemite
والمغيمايت
الكايتوسان  ،]2[ Chitosanان افضل طريقة لتحضير  SPIONsهي
طريقة الترسيب المشترك ،الطريقة المستخدمة في تغليف الجسيمات
النانوية بالكايتوسان  SPIONs-CSهي طريقة اثناء التحضير In situ
 .[3] methodتمت دراسة و تحضير هذه الجسيمات SPIONs-CS
من قبل الباحثين ] .[10-4حيث قام )(M.Guadalupe et al., 2014
بتصنيع الجسيمات  SPIONs-CSبطريقة الترسيب المشترك وتغليفها
ببوليمر الكايتوسان  CSاثناء التحضير  In Situحيث تم الحصول على
جسيمات ذات حجم نانوي بمتوسط قطر  .[4] 4.7 nmكما توصل
الباحث ) (S. Kariminia et al., 2016الى انه يمكن تحسين
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خصائص الجسيمات  SPIONsبعد تغليفها ببوليمر الكايتوسان CS
وتحميلها بدواء سيبروفلوكساسين بعد تحضير الجسيمات SPIONs
بطريقة الترسيب المشترك وطريقة تغليف  ،In Situ Methodتوصل
الباحث الى حجم نانوي بعد تحميل الدواء يصل الى .[5] )80-30( nm
اكد الباحث ) (B. S. Inbaraj et al., 2012ان الحصول على
الجسيمات  SPIONsبطريقة الترسيب المشترك وهي طريقة سهلة
ويمكن من خاللها الحصول على كمية كبيرة من الجسيمات SPIONs
بحجم نانوي يصل الى  )80-9( nmبعد تغليفها بالكايتوسان جليغول
 .[6] GCقام الباحث ) (Z. T. Tsai et al., 2012باستخدام الكايتوسان
 CSكغالف لطالء الجسيمات  SPIONsوذلك بعد تحضيرها بطريقة
الترسيب المشترك وبعد اجراء الفحوصات بتقنيات)( XRD, TEM,
 SEMوتوصل الى حجم  .[7] 114.3nmتمكن الباحث (A. V.
) Smarot et al., 2018من تحضير الجسيمات  SPIONsبطريقة
الترسيب المشترك وتغليفها ببوليمر الكايتوسان  CSوذلك الستخدامها في
معالجة المياه إلزالة الكروم وتوصل الى حجم نانوي مرغوب فيه بعد
تحليلها بالتقنيات UV-VIS ,FTIR, SEM , EDX , AFM ,XRD
] . [8ان الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تحضير وتركيب الجسيمات
( (SPOINs) (Fe3O4وتغليفها ببوليمر الكايتوسان ) )CSالحيوي
لتتوافق بيولوجيا من حيث الخصائص الكيميائية والفيزيائية مع خاليا
الجسم ،بسبب انخفاض سميتها وانخفاض تكلفة انتاجها وقدرتها على عدم
الحركة وعدم التفاعل مع خاليا الجسم خاصة بعد اضافة التغليف على
اسطح الجسيمات النانوية ،وإمكانية استهداف الجسيمات )(SPOINs
المغلفة استهدافا مباشرا باستخدام المجال المغناطيسي الخارجي ،ان
استخدام طريقة الترسيب المشترك وهي طريقة سهلة وغير مكلفة إلعداد
هذه الجسيمات وتغليفها بالكايتوسان  SPIONs-CSللتطبيقات االحيائية.

A

 .2الجزء العملي:
 2.1المنظومة المستخدمة في الدراسة:
ان الهيكل العام للمنظومة المستخدمة لتحضير الجسيمات غير المغلفة
 SPIONsوالمغلفة ببوليمر الكايتوسان  SPIONs-CSوالشكل
التخطيطي موضح في الشكل .A&B 1
 2.2المواد :Materials
تم خلط  1.35 gمن سادس هيدرات كلوريد الحديد ()III
) ،(FeCl3.6H2Oو 0.69 gمن كبريتات الحديد ((Fe3O4.7H2O) )I

B
شكل  : A :1الهيكل العام للمنظومة المستخدمة في تحضير الجسيمات

مع  1.77 gمن سترات الصوديوم و 1.2 gمن هيدروكسيد الصوديوم،

النانوية ألوكسيد الحديد فائق المغناطيسية غير المغلفة وغير المغلفة

وبعدها تم إذابة جميع المواد باستخدام  40 mlمن الماء منزوع االيونات

:Bا لشكل التخطيطي للمنظومة ) (Aمحرك مغناطيسي للتسخين

 ،DIتم استخدام بوليمر الكايتوسان  CSمن شركة (Shaanxi

)(Bميزان حراري رقمي ) (Cمكثف مبرد بالماء ) (Eمضخة تفريغ

 ،Bio-Techinc) Sangherbوبتراكيز0.125 ,0.100 ,0.05(g

الهواء ].[14

 )0.250, 0.150,وتم إذابة كل تركيز ب 30من محلول حامض الخليك
المخفف .[5] 1% (CH3COOH) Acetic acid

 2.3تحضير جسيمات المغنتايت النانوية المغلفة ببوليمر الكايتوسان
:SPIONs-CS
لتحضير الجسيمات النانوية للمغنتايت النقية  Fe3O4وتغليفها في نفس
الوقت بطريقة الترسيب المشترك الكيميائية وطريقة تغليف اثناء التحضير
 ،In Situ methodيتطلب ان تشتمل هذه الطريقة على الترسيب
المشترك ألمالح الحديد (كلوريد الحديد ,كبريتات الحديد) مع الكايتوسان
 CSفي محلول قلوي مثل هيدروكسيد الصوديوم  NaOHباعتباره عامل
سطحي مناسب لخفض الشد السطحي ،في جو يحتوي فقط على
النيتروجين  . N2كما في المعادلة الكيميائية التالية ]:[11,12
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𝑂 𝐹𝑒 2+ + 2𝐹𝑒 3+ + 8𝑂𝐻 − → 𝐹𝑒3 𝑂4 + 4𝐻2

)(1

▪

للجسيمات الغروية  colloidal particlesالتي تحتوي في معظم

ان التحكم في شكل وحجم الجسيمات  SPIONs-CSالناتجةة تعتمةد علةى
نسةةبة الحديةةديك والحديةةدوز وعلةةى نةةوع االمةةالح (علةةى سةةبيل المثةةال
الكلوريد ،الكبريتات) وعلى حموضة الوسةط ] .[13وعلةى نسةبة تركيةز

الحاالت على شحنة كهروستاتيكية سلبية او موجبة .

▪

تشتت الضوء الديناميكي  :DLSهو جهاز يكشف حجم الجسيمات
النانوية  SPIONs-CSالهيدروديناميكية .

الكايتوسةةان  CSالمسةةتخدمة فةةي تغليةةف الجسةةيمات  SPIONsالشةةكل 2
يوضح المخطط االنسيابي لتحضير الجسيمات . SPIONs-CS

جهد زيتا  :Zeta Potentialتم استخدام قياسات جهد زيتا

▪

تقنية  :SEMهي تقنية لعرض الصور والكشف عن مورفولوجيا
سطح الجسيمات  SPIONs-CSوحفظ الصور الملتقطة رقميا او
طباعتها بشكل مباشر من خالل تقنيات التصوير.

▪

تقنية  :TEMهي تقنية متعددة االستخدامات لتحليل احجام
الجسيمات  SPIONs-CSوالهيكل البلوري لها.

 .3النتائج والمناقشة:
 3.1تحليل

حيود

االشعة

السينية

XRD

للجسيمات

غير

المغلفة  SPIONsوالمغلفة بالكايتوسان : SPIONs-CS
يوضح الشكل b,a 3

نمط حيود االشعة السينية ( )XRDلجسيمات

المغنتايت  Fe3O4غير المغلفة  SPIONsوالمغلفة ببوليمر الكايتوسان
.SPIONs-CS
حيث تظهر خصائص القمم  peaksالمميزة للجسيمات غير المغلفة
 Fe3O4 SPIONsمع اشعاع  ، CuKαوهو مصدر يولد 40KV
وتيار  30mAعند 2Ɵ =29.8o, 35.5o, 42.9o, 54.38o, 56.96o
 ، and 62.86oوهي نتيجة تثبت ان التركيب البلوري للجسيمات النانوية
تحمل خصائص اوكسيد الحديد األسود مشابهة لما توصلت اليه النتائج
النموذجية ].[15,16,
الشكل  ) b( 3يوضح القمم المميزة ذات الكثافة المماثلة والزوايا المقابلة
شكل  : 2يوضح المخطط االنسيابي لتحضير الجسيمات النانوية فائقة

موجودة في جميع العينات المختبرة حيث تظهر الجسيمات SPIONs-

المغناطيسية المغلفة ببوليمر الكايتوسان .SPIONs-CS

 CSمع اشعاع  CuKαوهو مصدر يولد  30KVوتيار  , 30mAتبين
قمم بارزة حادة عند ( , 11.181◦ = 2Ɵ

◦

, 31.719◦ , 30.517

◦.)75.404 ◦ , 62.711◦ ,56.501◦ ,45.503◦ ,43.109◦ , 35.603
 2.4الفحوصات

▪

Characterizations

تحليل تقنية حيود االشعة السينية  :XRDتم تحديد انماط حيود

وان غالف الكايتوسان  CSلم يؤثر على الطور البلوري للمغنتايت

االشعة للعينات باستخدام مقياس حيود االشعة السينية مع اشعاع

] . [18وذلك بوجود القمم مما يشير الى االحتفاظ بالبنية البلورية

 CuKαوهو مصدر يولد  40KVوتيار . 30mA

▪

من خالل النتائج يتبين أن الجسيمات  SPIONs- CSوبتركيز 0.125 g

مقياس المغناطيسية بعينة االهتزاز  :VSMتم استخدام تقنية مقياس
المغناطيسية بعينة االهتزاز المغناطيسية لتحليل الخصائص
المغناطيسية للجسيمات المغلفة ببوليمر الكايتوسان SPIONs-CS

للجسيمات

] ،[19بدت شدة الذروة للجسيمات  SPIONs-CSاقل

مقارنة مع الحديد غير المغلف ،يرتبط عرض ذروة القمم ()FWHM
بحجم الجسيمات البلورية حيث تكون ذروة القمم اضيق كلما زاد حجم
الجسيمات ]. [20

وفقا لقوانين فاراداي .
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يمكن حساب

متوسط حجم بلورة اوكسيد الحديد فائقة المغناطيسية

المغلف ببوليمر الكايتوسان  Fe3O4-CSباستخدام معادلة ديباي -شيرير
: Debye–Scherrer

𝜆𝐾
𝜃 𝛽 cos

)(2

=𝐷

A

A

B
شكل  :A : 3يوضح مخطط حيود االشعة السينية للجسيمات النانوية
فائقة المغناطيسية غير المغلفة ،[14] SPIONs
 :Bمخطط حيود االشع3++ة السينية للجسيمات النانوية فائقة
المغناطيسية المغلفة بالكايتوسان SPIONs-CS
وبتركيز . CS=0.125g

عند  300كلفن وعند تركيز البوليمر الكايتوسان  0.125 g CSفي

حيث  λهو الطول الموجي لألشعة السينية ومقداره ) (5.03nmو  Kهو

الدراسة الحالية.

ثابت شيرير ( )0.92و  Ɵهي زاوية حيود براغ Bragg diffraction
 angleتقاس بوحدات ( )radو  βهي اقصى عرض كامل عند نصف
الحد االقصى ( )FWHMلالنعكاس ] .[15النتائج وباستخدام المعادلة
اعاله تم التوصل الى ان متوسط الحجم البلوري للجسيمات SPIONs-
 CSهي (.)22.8nm

B
شكل  :A :4الخصائص المغناطيسية للجسيمات غير المغلفة SPIONs
(حلقة الهسترة) ] :B .[14حلقة الهسترة للجسيمات SPIONs-CS

يتبن من الشكل  . A 4ان الخصائص المغناطيسية للجسيمات غير المغلفةة
( SPIONs )nakedالتةةةي اظهةةةرت مغنطةةةة تشةةةبع  Msبقيمةةةة هةةةي
 .[14] 51.21emu/gباستخدام المعادلة ( )3يتبين مةن الشةكل اعةاله ان
حجةم الجسةيمات  Dmغيةر المغلفةة  SPIONsتسةاوي . [14]4.6 nm
الشةةكل : B 4توضةةح نتةةائج تحليةةل تقنيةةة مقيةةاس المغناطيسةةية بعينةةة

 3.2مقياس المغناطيسية بعينة االهتزاز ): (VSM

االهتزاز(حلقة الهسةترة) للجسةيمات  SPIONs-CSالمحضةرة بتركيةز

من خالل هذه التقنية يتم تحليل الخصائص المغناطيسية للجسيمات

الكايتوسةةان  . )0.125g,( CSحيةةث تةةم دراسةةة مغنطةةة القةةوة لتحديةةد

 SPIONsالمحضرة بطريقة الترسيب المشترك في درجة 80 C°

الخصائص المغناطيسية بعد تعديل السةطح ()Surface Modification

وسرعة دوران  ،900 rpmكما في الشكل  A,B 4الذي يوضح تباين

عن طريق تغليف السطح ببوليمر الكايتوسان  CSبتراكيز مختلفة =(CS

المغنطة كدالة للحقل المطبق.

) .0.100g, 0.125g, 0.150gحيث تُظهةر النتةائج ان حلقةات التبةاطؤ
لجميةةع العينةةات تةةنخفض انخفاضةةا كبيةةرا فةةي السةةلوك المغناطيسةةي بعةةد
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التغليف لكنها كانت كافيةة لالسةتجابة للمجةال المغناطيسةي ،كمةا اظهةرت

سطح الجسيمات ونجاح تركيب االدوية على الجسيمات بسهولة  .الشكل

حلقات التباطؤ الى جسيمات نانويةة مغناطيسةية احةادي المجةال بخاصةية

 6يوضح نتائج جهد زيتا للجسيمات  SPIONs –CSبتركيز 0.125g

فائقةةة المغناطيسةةية التةةي تتميةةز بةةزوال تةةاثير المغناطيسةةية بمجةةرد ازالةةة

من الكايتوسان . CS

المجال المغناطيسي الخارجي ،يمكن حساب حجةم الجسةيمات ،SPIONs
 SPIONs-CSمن منحى التباطؤ باستخدام المعادلة التالية ].[21
1⁄
3

𝑖𝜒𝑇 𝐵𝑘18
( = 𝑚𝐷
)
𝑆𝑀𝜌𝜋

)(3

حيث  Dmحجم الجسيمات المغناطيسية  KB ،هو ثابت بولتزمان T ،هي
درجة الحرارة بالكلفن  𝜌 ،300 Kهي كثافة الحديد االسود وتقدر
ب( = (𝑑𝑀/𝑑𝐻)𝐻→0 𝜒𝑖 ،)5.18 g/cm3وهي القابلية المغناطيسية
االولية كان حجم الجسيمات SPIONsلثالت تراكيز من الكايتوسان CS
) ( 0.100g,0.125g ,0.150gبحجم نانوي ()24nm,26nm,34nm
على التوالي.
 3.3تحليل جهد زيتا:
تحليل امكانات زيتا مع سرعة دوران المحلول  . RPMيلعب االستقرار
الغرواني  Colloidal Stabilityالذي يُظهره تحليل جهد زيتا ()Zp
للجسيمات غير المغلفة  SPIONsو المغلفة بالكايتوسان SPIONs-CS
دورا مهما جدا في ادخالها في التطبيقات االحيائية في الجسم الحي .الشكل
 .5يوضح جهد زيتا للجسيمات غير المغلفة (SPIONs )Naked
المحضرة حيث ظهرت قيمة جهد زيتا ( .[14] )-22mV

شكل  . 6يوضح جهد زيتا عند تركيز الكايتوسان .0.125 g CS
وان جهد زيتا بشحنة سطحية سالبة بعد التغليف ببوليمر الكايتوسان CS
وذلك يشير الى تفاعل قوي بين المجموعة االمينية لجزيئات الكايتوسان
CS

مع

سطح

الجسيمات

النانوية

ألوكسيد

الحديد

فائقة

المغناطيسية  ، Fe3O4ان عدد الساعات التي تم فيها التقليب يؤثر على
ظهور الشحنة السطحية بشحنة سالبة ].[22
 3.4تحليل حجم زيتا ):(Dynamic Light Scattering DLS
تم استخدام تشتت الضوء الديناميكي ( (Dynamic Light Scattering
 DLSلتحديد الحجم الهيدروديناميكي للجسيمات النانوية غير المغلف
الشكل  .5جهد زيتا ( )Zpللجسيمات النانوية فائقة المغناطيسية

( SPIONs )Nakedو المغلف ببوليمر الكايتوسان SPIONs-CS

ألوكسيد الحديد غير المغلف .[14] SPIONs

المحضر بطريقة الترسيب المشترك بسرعة دوران ثابتة 900 rpm

اما في الدراسة الحالية تم الحصول على نتائج جهد زيتا ( )Zpللجسيمات
 SPIONs-CSوبتراكيز مختلفة ( CS=0.01g, 0.05g, 0.100g,

ودرجة حرارة ثابتة ) 80 C° (Temperatureبتركيز هيدروكسيد
الصوديوم . NaOH 1.2g

 )0.125g, 0.150g, 0.250gالمستخدمة في تعديل سطح ( Surface

الشكل  7يوضح حجم زيتا للجسيمات غير المغلفة  SPIONsحيث

 )Modificationالجسيمات النانوية ،وتعديل السطح هو زيادة استقرار

ظهرت قيمة حجم زيتا وكانت ( )209.32nmحسب الدراسة ].[14
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الدوران  ،900 rpmحيث ظهر الحجم الهيدروديناميكي كبيرا بسبب
تغليف الجسيمات النانوية بالكايتوسان  ،CSان القيم المثلى للحجم
الهيدروديناميكي
()0.01g~0.100g

للجسيمات

SPIONs-CS

من تراكيز الكايتوسان CS

في

مديات

وهي مقاربة مع

الدراسات السابقة ].[3,23
 3.5مجهر االلكتروني الماسح (:)SEM
يوضح الشكل  A,B 9صورة المجهر االلكتروني الماسح للجسيمات
غير المغلفة  SPIONsوالمغلفة ببوليمر الكايتوسان SPIONs-CS
شكل  : 7حجم زيتا ( )DLSللجسيمات غير المغلفة  SPIONsبتركيز
.[14] 1.2g NaOH

بتراكيز الكايتوسان

( ،)0.100g,0.125g,0.150gحيث ظهرت

النتيجة الى ان الجسيمات  SPIONsكانت كروية بمتوسط قطر يبلغ

اما في هذه الدراسة الحالية فقد اظهرت نتائج تحليل حجم زيتا لجسيمات

حوالي  .[14] )23±4( nmوان الجسيمات المغلفةSPIONs- CS

المغلفة  SPIONs-CSالذي يلعب دروا مهما في زيادة حجم زيتا حسب

كانت كروية بمتوسط قطر لكل تركيز يبلغ حوالي (,20.023nm

قوة الترابط الكهروستاتيكي بين الكايتوسان  CSوسطح الجسيمات

. ) 35.127nm ,27.58nm

النانوية  SPIONsوالذي تم تحضيره بتراكيز مختلفة للكايتوسان ، CS
( ، )CS=0.01g, 0.05g, 0.100g, 0.125g, 0.150g, 0.250g
الشكل  8يوضح حجم زيتا للجسيمات المغلفة  SPIONs-CSعند
التركيز .0.125

A

شكل  .8يوضح حجم زيتا ( )DLSعند تركيز الكايتوسان CS
. 0.125g

B

من خالل هذه النتائج يتبين ان الحجم الهيدروديناميكي يعتمد على تركيز
هيدروكسيد الصوديوم وعلى تركيز الكايتوسان CS

وعلى سرعة

شكل  :A :9يوضح صورة المجهر االلكتروني الماسح للجسيمات غير
المغلفة  :B .[14] SPIONsصورة المجهر االلكتروني الماسح
للجسيمات المغلفة بالكايتوسان . CS=0.125g SPION-CS
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حيث تشتمل النتائج على جسيمات نانوية اولية كروية الشكل مجمعة

أن حجم الجسيمات قبل التغليف يساوي  5 nmحسب نتيجة .TEM

بشكل موحد ،وان مركبات االدوية الكروية مفضلة اكثر في تطبيقات

ونتائج تحليل حجم الجسيمات المغلفة ببوليمر الكايتوسان SPIONs-CS

توصيل االدوية خاصة في المقياس النانوي .نالحظ من االشكال السابقة

 ,بتركيز  0.125 gمن الكايتوسان) ،(CSوالحجم الفعلي للجسيمات

إنه لم تؤثر إضافة طبقة من الكايتوسان  CSعلى المجاميع النانوية وعلى

المغلفة بالكايتوسان  SPIONs-CSفي مديات  )14 - 20( nmوهو

مورفولوجيا سطح الجسيمات ،ان الجسيمات المغلفة بالكايتوسان

مقارب لنتائج الدراسة ].[24

 SPION-CSمنفصلة وموزعة بشكل متجانس]. [3,19
 3.6مجهر االلكتروني النافذ (: )TEM
يوضح مجهر االلكتروني النافذ حجم الفعلي للجسيمات غير المغلف

 3.7ملخص مقارنة متوسط احجام الجسيمات غير المغلفة SPIONs

 SPOINsالمحضرة بطريقة الترسيب المشترك تحت درجة حرارة

والمغلفة ببوليمر الكايتوسان  SPIONs-CSباستخدام التقنيات

 80C°وسرعة دوران  .900 rpmكما في الشكل.A,B10

المختلفة .
يوضح الجدول  1مقارنة التقنيات المستخدمة وهي ( XRD, SEM
 ),TEM ,VSMلقياس متوسط احجام الجسيمات غير المغلفة
 SPIONsوالمغلفة ببوليمر الكايتوسان .SPIONs-CS
جدول  :1ملخص مقارنة متوسط حجم غير المغلفة  SPIONsو
المغلفة ببوليمر الكايتوسان  SPIONs-CSحسب االجهزة المستخدمة
في تحليل الحجم في الدراسة الحالية ودراسة ].[14
التقنية

SPIONs

SPIONs-CS

XRD

VSM

5.03 nm

4.6 nm

22.8 nm

24 nm

SEM

19.9
nm
28 nm

TEM

5 nm

20 nm

A
من النتائج لتقنيات وفحوصات الجسيمات غير المغلفة SPIONs
والمغلفة  ،SPIONs-CSيتبين بأن متوسط حجم الجسيمات المحضرة
هي ضمن المدى النانوي ( )≥ 100 nmكما تُبين النتائج ان التغليف قد
زاد من حجم الجسيمات ولكنه بقي ضمن المدى النانوي .ان هذه النتائج
متوافقة مع الدراسة السابقة ].[25

 .4االستنتاجات
االستنتاجات الرئيسية التي يمكن استخالصها من هذه الدراسة هي :
•

يمكن تحضير الجسيمات المغلفة ببوليمر الكايتوسان SPIONs-
 CSبطريقة الترسيب المشترك  Co-precipitationوبكميات
كبيرة.

B
شكل  :A :10يوضح صورة  TEMللجسيمات غير المغلف
 :B .[14] SPIONsصورة  TEMالجسيمات بعد التغليف

•

يمكن بسهولة تحضير الجسيمات المغلفة ببوليمر الكايتوسان
 SPIONs-CSبطريقة الترسيب المشترك Co-precipitation
وبطريقة تغليف اثناء التحضير . In situ method

بالكايتوسان بتركيز .0.125g SPIONs-CS
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 يلعب دورا مهما في التحكم بجهد الجسيماتCS تراكيز الكايتوسان
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13:015002, 2012.
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2012.
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Hasmonay. Preparation and properties of
monodisperse magnetic fluids. Journal of
Magnetism and Magnetic Materials, 149(1-2):1–5,
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[12] A. K. Gupta and M. Gupta. Synthesis and surface
engineering of iron oxide nanoparticles for
biomedical applications, Biomaterials, 26(18):
3995–4021, 2005.
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In vitro cultivation of promastigotes of iraqi
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45, 2016.

•

. SPIONs
 مع سطحSPIONs ترابط وتفاعل قويين بين سطح الجسيمات

•

 بشحنة سطحية موجبة او سالبة يعتمد على تركيزCS الكايتوسان
.البوليمر وعلى عدد ساعات التقليب
 المقاسة في تقنيات مختلفةSPIONs-CS متوسط حجم الجسيمات

•

.في الدراسة الحالية كانت ضمن المدى النانوي

. ال يوجد:التمويل
 جميع البيانات الداعمة لنتائج الدراسة المقدمة يمكن:بيان توفر البيانات
.طلبها من المؤلف المسؤول

:اقرارات
. يقر المؤلفون أنه ليس لديهم تضارب في المصالح:تضارب المصالح
 كما، لم يتم نشر المخطوطة أو تقديمها لمجلة أخرى:الموافقة األخالقية
.أنها ليست قيد المراجعة
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Abstract
The nanoparticles of supermagnetic iron oxide uncoated (SPIONs) and coated
with polymer chitosan (SPIONs-CS) were studied and characterized, taking into
account the importance of these materials in different fields of biochemical and
biomedical applications due to their distinctive chemical and physical properties.
Uncoated iron oxide nanoparticles (SPIONs) and polymer chitosan-coated
(SPIONs-CS) using the co-precipitation method as the most widely used
chemical method for preparing these particles for biological applications. And
Fe2+ in an aqueous solution using sodium citrate as a surfactant inside a closed
system, the packaging method was used during the preparation In situ method,
the size and stability of magnetite nanoparticles Fe3O4 (Magnetite) are precisely
controlled using different chemical and physical parameters in order to obtain
iron oxide particles SPIONs-CS have small particle size and distribution suitable
for medical and biological applications. The SPIONs-CS were examined using
different techniques. The results of XRD tests showed the presence of peaks
corresponding to the magnetic iron phase and that the chitosan polymer shell did
not affect the crystalline phase of magnetite Fe3O4. It was found from the results
of the transmission electron microscope (TEM) technique that the nanoparticles
were within the nanoscale range of 20 nm, which is close to the size obtained
from XRD technique, which was 22.8 nm. Negative and with a zeta voltage of
-28.4 mv at a chitosan concentration of 0.125g CS. The results of the SEM
analysis were that the particles are spherical in shape and spaced according to the
CS chitosan concentrations used for encapsulation with an average diameter of
20.023nm (27.58nm, 35.127nm) for three concentrations used for encapsulation
(0.100g, 0.125g, 0.150g), respectively. The iron oxide particles showed a
superior magnetic behavior according to the magnetometer technology of the
vibration sample VSM, where the results showed that the size of the resulting
particles depends largely on the stirring rate and on the concentration of sodium
hydroxide and depends on the concentrations of the CS chitosan polymer used
for packaging.
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