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 چکیده

باوجود  شود.برده می به کار ،ر بدن استها که همراه با تکثیر غیر قابل کنترل سلولی و تهاجم به اعضای دیگای است که برای طیف وسیعی از بیماریسرطان واژه

ها است، اما راه حل قطعی برای رساندن عوارض جانبی به صفر در درماننکه تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادی درمورد دارورسانی به بافت سرطانی انجام شدهای

خاصیت . دارا باشند ذاتی یا نوردهی ، خاصیت فلورسانسپیش رو ساخت نانوذرات هسته پوسته؛ که عالوه بر رهایش کنترل شدههدف از پژوهش  است.پیدا نشده

های فلورسانس بوده است که البته هر یک مشکالتی به همراه پروتئینها و های آلی، کوانتوم داتهای گذشته وابسته به رنگنوردهی یا فلورسانس در پژوهش

های فعال هیدروکسیل و کربوکسیل، به عنوان یکی از اجزای مهم در طراحی ساختار مواد فلورسانس زیست سازگار سیتریک اسید، به دلیل حضورگروه اند.داشته

های دهد. تحقیقات بیانگر این بوده که حضور گروهبا پلیمر افزایش میرا های فعال، واکنش پذیری این ساختار وهمورد بررسی قرارگرفته است. حضور این گر

حضور آمینواسیدها  ،یابی به خاصیت فلورسانس ذاتیجهت دست .شودتلقی میهیدروکسیل در ساختار پلیمر منتخب جهت واکنش با سیتریک اسید نیز ضروری 

 این دسته از مواد . به کمککندمیاز آبی به قرمز تنظیم  رارنگ فلورسانس ساختار ها که نوع آنبه طوری در ساختار مواد پلیمری پایه سیترات ضروری است

ساخت و هدف از این پژوهش  ساختار فلورسانس زیست سازگار و زیست تخریب پذیر جهت ردیابی ذرات و بررسی تجمع دارو در تومور بهره برد. توان بهمی

نه چندمنظوره است. در این راستا در مرحله اول ساختار پلیمر بهی هسته پوسته یابی پلیمر فلورسانس پایه سیترات به منظور بکارگیری در سیستم دارورسانیمشخصه

سنجی فوتولومینیسنت، مرئی، طیف-سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه، طیف سنجی ماورای بنفشهای طیفخواص فلورسانس آن توسط آزمونسازی گردید و 

ژالتین ساخته و به عنوان پوسته در -کاپروالکتون. پس از آن پلیمر پلیدر ادامه به عنوان هسته بکارگرفته شدیابی و مشخصه سنجی رزونانس مغناطیسی هستهطیف

تخریب ی فرایند به عنوان عامل کنترل کنندهدارد  تخریب بسیار کندیکه کاپروالکتون پلیمورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از روش الکترواسپری نانوذرات 

باشد که بردی در ساخت نانوذرات میجدید و بسیار کار فرایند الکترواسپری یک تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفت. درصد 50-50ژالتین با نسبت به همراه 

که توسط آمزمون میکروسکوپ  ی باال در ساخت و یکنواختی مورفولوژی،سازی را ندارد. بنابراین این روش به عنوان روشی با بازدههای انکپسولهمحدودیت

 گیرد.مورد استفاده قرار می الکترونی روبشی بررسی شد،

 .رهایش کنترل شده دارو پوسته،-، هستهالکترواسپرینانوذرات پایه سیترات، سرطان،  کلمات کلیدی:

 


