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Abstract
Background and purpose: Solid lipid nanoparticles are in the colloid carriers. The benefits of
these drug carriers are the controlled release of the drug and the protection of the drug being loaded.
Spironolactone is an aldosterone antagonist and androgen receptor. Its oral bioavailability is low due to
the low solubility of this drug and its slow release. Reducing particle size by increasing the level of the
drug leads to increased release, higher oral bioavailability, higher particle size in contact with the
dissolution medium, and increasing the dissolvability of the drug saturation.
Materials and methods: Solvent emulsification/evaporation was used to prepare
spironolactone nanoparticles. For this purpose, the lipid and drug were dissolved in an appropriate
organic solvent and added to the aqueous phase containing surfactant during mixing by homogenizer.
After coated with chitosan, the chitosan was dissolved in dilute acid and was added to the suspension on
the stirrer drop by drop.
Results: By maintaining the amount of lipid in the formulation and increasing the amount of
surfactant, the particle size decreased significantly. In general, the coating of spironolactone nanoparticles
with chitosan increased the particle size and their dispersion, and the zeta potential changed from a
negative value to a positive value.
Conclusion: Spironolactone coated with chitosan was found to have a slower release than solid
lipid nanoparticles and nanosuspension.
Keywords: solid lipid nanoparticles, spironolactone, Tween 20, Span 80
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چکیده
سابقه و هدف :نانوذرات لیپیدی جامد در دسته حامل های کلوئیدی قرار دارند .از مزایاای ایا حامالهاای دارویا،
امکان رهش کنترل شده دارو و محافظت از داروی بارگذاری شده م،باشد .اساپیرونوککتون آنتاگونیسات آلدوساترون و
رسپتور های آندروژن ،است و به علت حاللیت در آب کم و آزاد سازی آهساته آن فراهما ،زیسات ،خاوراک ،ایا دارو
پایی است .کاهش اندازه ذره ای با زیاد کردن میازان ساح دارو باعا افازایش آزاد ساازی فراهما ،زیسات ،خاوراک،
باکتر سح ذرات باکتر در تماس با محیط انحالل و افزایش انحالل پذیری اشباع دارو م ،شود.
موووووواد و روشهوووووا :در ایااااا محالراااااه ت ربااااا ،بااااارای تهیاااااه ناااااانوذرات اساااااپیرونوککتون از روش
 Solvent emulsification/evaporationاستفاده شد .بدی منظور لیپید و دارو در حالل آل ،مناسب حال گردیاد و باه فااز
آب ،حاوی سورفکتانت در حی همزدن توسط هموژنایزر اضافه شد .پس از آن جهات پوشاش باا کیتوساان کیتوساان در
اسید رقیق حل شد و قحره قحره به سوسپانسیون بر روی استیرر اضافه گردید.
یافتهها :نتایج نشان م،دهد که با ثابت ماندن مقدار لیپید در فرموکسیون و افازایش مقادار ساورفاکتانت انادازه ی ذرات
کاهش مرن،داری داشته است .به طور کل ،روکش دادن نانوذرات اسپیرونوککتون با کیتوساان موجاب افازایش در انادازه ی
ذرات و پراکندگ ،آنها گردید و مقدار پتانسیل زتا از عددی با عالمت منف ،به عددی دیگر با عالمت مثبت تغییر پیدا کرد.
استنتاج :اسپیرونوککتون روکش شده با کیتوسان رهش آهستهتری نسبت به نانوذرات لیپیدی جامد و نانوسوسپانسون دارد.
واژه های کلیدی :نانوذرات لیپیدی جامد اسپیرونوککتون تویی  02اسپان 02

مقدمه
در ساااال  0992پاااشوهشهاااای ،توساااط  Mullerو
همکاااران ( )0در زمینااه قابلیااتهااای نااانوذرات لیپیاادی

جامااد در دارو رسااان ،ان ااا گرفاات .ای ا حاماالهااای
داروی ،به عناوان جایاگازینا ،برای سیستاامهاای حامل

مولف مسئول :سید سهراب رستمکالیی -ساری :کیلومتر  01جاده فرح آباد م تمع دانشگاه ،پیامبر اعظم
 .0دانشیار گروه فارماسیوتیکس مرکز تحقیقات علو داروی ،دانشگاه علو پزشک ،مازندران ساری ایران
 .0استاد گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علو پزشک ،مازندران ساری ایران
 .3مرکز تحقیقات علو داروی ،پشوهشکده هموگلوبینوپات ،دانشگاه علو پزشک ،مازندران ساری ایران
 .4استاد گروه شیم ،داروی ،مرکز تحقیقات علو داروی ،دانشگاه علو پزشک ،مازندران ساری ایران
 .5دانش وی داروسازی کمیته تحقیقات دانش وی ،دانشگاه علو پزشک ،مازندران ساری ایران
 .6دانش و  PHDفارماسیوتیکس مرکز تحقیقات علو داروی ،دانشگاه علو پزشک ،مازندران ساری ایران
تاریخ تصویب 0391/3/0 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 0396/6/1 :
 تاریخ دریافت 0396/5/05 :
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بررسی تاثیر روکش دادن نانو ذرات لیپیدی جامد اسپیرونوالکتون با
کیتوسان بر خصوصیات آن ها

پژوهشی

رضا عنایتی فرد و همکاران

کلوئیدی قدیم،تر مانند امولسیونها و لیپوزو ها مررفا،

در شرایط اسیدی باع

شاادند .در ساااختار  SLNماااتریکس لیپیاادی زیساات

ماا،شااود کااه باعا

سازگار و زیست تخریبپذیر وجود دارد .ذرات لیپیدی

م،گردد .برای افازایش سارعت جاذب و بهباود رهاش

تولید شده در دمای محیط و بدن جامد انادازهی آنهاا

نانوذرات تغییرات سحح ،و روکش دادن آنها توساط

در محدوده ی  52تا  0222ناانو متار ما،باشاد .از جملاه

پلیمرهای طبیر ،مانند کیتوسان و آلشینات ان ا م،شود

اکسپیانهاای باه کاار رفتاه در سااخت  SLNلیپیادهای

که موجب بهبود ویشگا ،هاای فیزیکاو شایمیای ،ذرات

جامد و امولسیفایر برای پایدار کاردن بای ساح آب و

مخصوصا سایز پتانسیل زتا و پایاداری در محایط مراده

لیپیااد اساات .از لیپیاادهای پاار کاااربرد ماا،تااوان بااه

م ،گردد .کیتوسان به عناوان پلا ،سااکارید طبیرا ،باا

تریگلیسیریدها استروئیدها اسیدهای چرب و مو ها و

داشت ویشگ،های ،مانند غیر سم ،بودن انتخاب بهتاری

از امولسااایفایرهای رایاااج مااا،تاااوان باااه فسااافولیپیدها

باارای روکااش دادن نااانوذرات ماا ،باشااد SLN .هااای

پل،ساورباتهاا اساترهای ساوربیتان پلیمرهاای ،نظیازر

روکااش داده شااده بااا کیتوسااان بهتااری پایااداری را در

خوراک ،تزریق ،گوش ،چشم ،ریوی و مقرادی باه
کار ما،رود .طباق یا
لیپیدی جامد متشکل از ی

مادل کلا ،سااختار ناانوذرات
هسته لیپیدی جامد است که

محاادودیت دارو رسااان ،خااوراک،

شرایط اسیدی نشان ما،دهناد باهطاوری کاه یا
ضااخیم اطاارا
اگریگیش

کیاه

هسااته لیپیاادی تشااکیل داده کااه مااانع

ذرات م،گردد(.)5

اسااااپیرونوککتون دارای ساااااختار اسااااتروئیدی و

با پوشش ،از امولسیفایر احاطه شده و ای پوشاش باعا

آنتاگونیست اختصاص ،رسپتورهای آلدوسترون م،باشد

پایداری نانوذرات در حامال ما،گاردد( SLN .)0هاا باه

و در اتصال به رسپتور با آلدوسترون رقابت ما،کناد .در

راحت ،برای تهیه داروهای لیپوفیل به کار م،روناد چارا

بخش دیستال توبول کلیه با بالک کاردن ایا رساپتور

که داروهای لیپوفیل به راحت ،با چربا،هاای موجاود در

کانال سدیم -پتاسایم و تباادل آن را مهاار کارده سابب

 SLNبااار همکااانش دارناااد در حاااال ،کاااه داروهاااای

حفظ پتاسیم در بدن م،شود و همچنای اثار دیاورتیک،

هیدروفیل به سخت ،داخل مااتریکس هیادروفوب SLN

خود را ای اد م،کناد .در افازایش ساح هورماونهاای

قرار م،گیرند .موارد محدودی از داروهاای هیادروفیل،

مینرالوکورتیکوئیدی آلدوسترون سبب هیپرآلدسترونم،

که در  SLNانکپسوله شدهاناد وجاود دارد( SLN .)3هاا

م،گردد که ما،تواناد علاتش نارساای ،احتقاان ،قلبا،

مشااکالت ناپایااداری و زیساات تخریااب ناپااذیری سااایر

سیروز کبدی و سندر نفروتی

حاملهای کلوئیدی را ندارناد و از آنهاا بارای افازایش

از طریق رقابت با آلدوسترون برای اتصال باه رساپتور از

فراهم ،زیست ،و تولید فار هاای پیوساته رهاش داروهاا

ای اد آسیت و اد جلوگیری ما،کناد .اساپیرونوککتون

بیاو پلیمار کااتیون،

در

استفاده م،شاود( .)0کیتوساان یا

باشد .اساپیرونوککتون

در پایی آوردن فشار خون سیستولی

و دیاستولی

م،باشد که در صنرت فارماسایوتیکس و آرایاش بهداشات،

بیماران با هیپرآلدسترونم ،موثر اسات .اساپیرونوککتون

اسااتفاده ماا،شااود .ایاا پلیماار از طریااق واکاانشهااای

همچنی با مهار تبادل سدیم-پتاسیم سبب حفاظ پتاسایم

الکتروستاتیک ،با دیگر اجزای موجود در ترکیب بارای

در بدن م،شود .ازنظر فارماکو کینتیک ،اسپیرونوککتون

ساخت کمپلکسهای محلول و غیر محلول کاربرد دارد.

و متابولیااتهااایش باایش از  92درصااد بااا پااروتنی هااای

عالوه بر ای با جذب داخل قحرههای روغن ،سحح ،باا

پالسما متصل م،گردند.

تشااکیل یا

کیااهی جامااد موجااب پایااداری فاارآورده

متابولیسم و دفع اسپیرونوککتون باه سارعت تحات

ناانوذرات SLN

متابولیسم گسترده قرار گرفته و اکثر متابولیتهاایش نیاز

م،گردد( .)4بهطور کل ،پایداری پاایی
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پولوکسامر اشاره کرد SLN .برای دارو رساان ،پوسات،

ت ماع بازر

در محایط مراده

روکش دادن نانو ذرات ليپيدی جامد اسپيرونوالکتون

فرال بوده و مدت اثرش حدود  06سااعت ما،باشاد(.)6
برای افازایش اثار کااهش عاوار

بشر ریخته شد و در  02میل،لیتر حالل

اسپان  02در ی

زیساات ،اسااپیرونوککتون آن را بااه صااورت لیپااوزو

جداگانه  0522میلا،گار از تاویی  02باه هماراه 0222

نانوکپسول و  slnفرموله نمودند( .)1-9در ای محالره باه

میل ،گر اسپان  02و  02گر آّب دیونیزه ریخته شاد و

بررساا ،تاااثیر روکااش دادن نااانو ذرات لیپیاادی جامااد

مخلوط حاصل توسط اولترا هموژنایزر باا دور  1222در

اسپیرونوککتون با کیتوسان بر خصوصیات و رهش آنها

دقیقه یکنواخت گردید .روی استیرر فاز آل ،قحره قحاره

پرداخته شده است.

به فاز آب ،اضافه گردید و امولسیون حاصل به مادت 02
دقیقه بادون حضاور دماا توساط ساونیکاتور پاروب دار

مواد و روش ها

سونیکه و به مدت  04ساعت روی استیرر قرار داده شاد

در ایاا محالرااه ت رباا ،پااودر اسااپیرونوککتون
بااااا .Korea( Tween 20

PURE

( Span80 )CHEMICAL CO., LTD

SAMCHUN
DAEJUNG

تا حالل آل ،از محیط خارج و نانوسوسپانسیون از ذرات
دارو بدست آید .برد از ای مدت با دستگاه زتاا ساایزر
اندازه ذرهای پتانسیل زتا و شااخ

پراکنادگ)PDI( ،

)CHEMICALS & METALS CO., LTD. Korea

خوانده شاد و باه  42گار از فرموکسایون روی همازن

گلیسریل مونو استنارات ( )Sigma. Germanyکیتوسان

کیتوسان قحره قحره اضافه گردید و باه مادت  0سااعت

 Flukaکلروفر اساتی

اساید گالیسایال فیلتار 2/00

روی استیرر گذاشته شد .برد از ای زمان دوباره انادازه

نانومتر ( )Millipore filters. Germanyآب  UPتوساط

پتانسیل زتا و شاخ

دستگاه الکل  96درصد (غدیر ) آب مقحر تاازه تولیاد

زتا سایزر قرائت گردید.

گردید.

پراکندگ ) PDI( ،نمونه با دستگاه

اندازه گیری پتانسیل زتا اندازه و شاخ
انااادازه شااااخ

ساخت پلیمر کیتوسان
 022میل،گر از کیتوسان را به همراه  0222میل،گار
از تویی  02در ی

بشر ریخته و ی

س،سا ،اساتی

پراکندگ،

پراکنااادگ ،و پتانسااایل زتاااای

ناااانوذرات لیپیااادی جاماااد اساااپیرونوککتون توساااط
) Dynamic Light Scattering (DLSبااا اسااتفاده از

اسید گالیسیال به آن اضافه گردید و روی استیرر با دور

دسااتگاه  Zetasizer Nano ZSدر دمااای  05درجااه و

 422با حرارت مناسب قرار داده شد .ساپس همزماان 99

زاویه  92درجه اندازه گرفته شد.

ساا،ساا ،آب بااه طااور آهسااته بااه آن اضااافه گردیااد و
م موعه تا شفا
داده و صا

شدن کامال پلیمار روی اساتیرر قارار

بررس ،رهش دارو
برای بررس ،آزاد سازی دارو از روش کیسه دیاالیز

گردید.

استفاده شد 04 .ساعت قبل از ان ا تسات کیساه دیاالیز

ساخت نانوذرات لیپیدی جامد

در آب مقحر غوطه ور شد تا انرحا

پذیری مناسب ،پیدا

بااارای تهیاااه ناااانوذرات اساااپیرونوککتون از روش

کند .مقداری از فرآورده های حاوی ناانوذرات لیپیادی

 Solvent emulsification/evaporationاستفاده گردید

جامد نانوذرات با روکش کیتوساان  highو نموناههاای

که نیاز به دو فاز آب ،و آل ،م ،باشد .برای تهیه فاز آل،

دارو بدون لیپید به عنوان شاهد در کیسه دیالیز قرار داده

 022میل،گر از پودر اسپیرونوککتون  0222میلا،گار
از لیپید گلیسریل موناو اساتنارات و  0222میلا ،گار از
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و افازایش فراهما،

کلروفر حال گردیاد .بارای تهیاه فااز آبا ،در بشاری

پژوهشی

رضا عنایتی فرد و همکاران

غوطه ور گردید .آزاد سازی به کم

شماره دو فارماکوپه آمریکا ط ،زماان  04سااعت و باا دور

محدوده دمای 32-322 ،درجه سانت،گراد مورد بررسا،

 62 rpmو در دمای  31درجه سانت،گراد ماورد بررسا،

قرار گرفتند.

قرار گرفت .نمونهگیری در زمانهاای 04 0 6 4 0 0

فریز درایر کردن

ساعت برد از قرار دادن غشای دیاالیز در محایط انحاالل
ان ا گرفت .برای نمونه گیاری هار باار  5سا ،سا ،از

در حااوزه داروسااازی جهاات تباادیل محلااولهااا و

محلول موجود در محیط انحالل برداشته باا فیلتار 2/00

سوسپانسیونها به فر جامد با پایداری قابل قباول جهات

و جذب آن باا دساتگاه  HPLCدر طاول

توزیع و نگهداری فریز درایر کردن مورد اساتفاده قارار

موج  030نانومتر قرائت شد .اعداد حاصال از جاذب در

م،گیرد .آب من مد از طریق تصارید خاارج ما،شاود.

مرادله جذب -غلظت اساپیرونوککتون قارار داده شاد و

برای تمام ،ماتریکسهاای لیپیادی ماورد محالراه فریاز

غلظات آزاد دارو محاسابه گردیااد .جهات ثابات ماناادن

درایر کردن در نتی ه پیوست نانوذرات من ر به تشکیل

محیط انحاالل براد هار باار نموناهگیاری و برداشات 5

نانوذرات لیپیدی جامد بزرگتار باا توزیاع انادازه ذره ای

س،س ،از محیط  5س،س ،بافر به محیط اضافه شد.

گستردهتر م،شود .مقدار مناسب ،از  cryopecipitantهاا

میکرون صا

م ،تواند از به هام پیوسات ناانوذرات لیپیادی جاماد در

اسپکتروسکوپFTIR ،

جهااات دساااتیاب ،باااه طیااا

 FTIRاز دساااتگاه

 PerkinElmer Spectrumاستفاده شد .برای آمادهسازی
نمونه قحره کوچک ،از فرآورده هاای حااوی ناانوذرات
لیپیدی جامد با مقداری پتاسیم برومایاد مخلاوط شاد تاا
پیدا کند و کاامال همگا شاود (پتاسایم

ظاهری خش

بروماید جاذب رطوبت است) .مخلوط بهدست آمده بار
روی دیسک ،از جانس فاوکد ضاد زنا
دیس

منتقال شاد و

دیگری بر روی آن قرار گرفت .باا اعماال فشاار

توسط ج

هیدرولی

مخلوط مذکور بی دو دیسا

فوکدی پرس شد .بر اثر اعمال پرس ی

دیس

شافا

نازک و یکنواخت از مخلوط  KBrو نمونه ای ااد شاد کاه
برای بررس ،طی

فروسرخ به دساتگاه اسپکتروساکوپ،

 FTIRمنتقل گردید .دقت اساک  2/5 cm-1و محادوده
اسک  422-4222 cm-1بوده است.
آنالیز حرارتDSC ،

حی فریاز درایار کاردن جلاوگیری کناد .پاس از تهیاه
امولساایون نااانو ذرات لیپیاادی آن را در  00اپناادور
ریختااه و بااه ماادت ناایم ساااعت بااا دور  0522 rpmو در
دمای  4درجاه ساانت ،گاراد ساانتریفیوژ گردیاد .بخاش
روی ،دور ریختاه شاد و بخاش رساوب باا آب دیاونیزه
شسته و به مادت  05ذقیقاه ساانتریفیوژ گردیاد .رساوب
حاصل م ددا با آب دیونیزه شسته شد .اپندور

هاا در

دستگاه فریز درایر قرار داده شدند .در ای محالراه نتاایج
بهدست آمده با اساتفاده از آناالیز واریاانس ()ANOVA
ی

طرفه و متراقب آن جهت بررسا ،آزماون صافر در

مورد مقایسه میانگی دادههای موجاود در هار بخاش از
آزمون آماری توک ،استفاده گردید .تفاوت با p < 2/25

در هر نقحه از نظر آماری مرن،دار در نظر گرفته شد.

یافته ها
نتایج بهدست آمده نشان م ،دهد که با ثابت مانادن

باارای دسااتیاااب ،بااه ترمااوگرا نمونااههااای مااورد

مقاادار دارو و لیپیااد در فرموکساایون و افاازایش مقاادار

آزمایش از روش آنالیز حرارت DSC ،استفاده شد .برای

تویی  02و اسپان  02باه عناوان ساورفاکتانت انادازه ی

ان ا ای تست  5میل ،گار از هار نموناه برداشاته و در

ذرات کاهش پیدا کرده و ارتباط مرنا داری بی تغییرات

داخلهای پ های آلومینیاوم ،دساتگاه قارار داده شاد.

پراکنادگ ،ناانو ذرات و

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مقدار سورفاکتانت با شااخ
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دساتگاه انحاالل

نمونهها با سرعت  02درجاه ساانت،گاراد در دقیقاه و در

روکش دادن نانو ذرات ليپيدی جامد اسپيرونوالکتون

نانوذرات اسپیرونوککتون با کیتوسان موجب افزایش در

تداخل شیمیای ،موثری را بی دارو و حامل نشاان ناداد.

پراکناادگ ،آنهااا ماا،شااود و

در طی  FT-IRمربوط باه مخلاوط فیزیکا ،کاه شاامل

مقدار پتانسیل زتا از عاددی باا عالمات منفا ،باه عاددی

تویی  02اسپان  02اسپیرونوککتون و گلیسایریل موناو

دیگر باا عالمات مثبات تغییار پیادا ما،کناد .ناانوذرات

استنارات و کیتوسان بود تغییری در عدد طول موجهای

اسااپیرونوککتون روکااش شااده بااا کیتوسااان نساابت بااه

گروههای شاخ

ترکیبات به کار رفتاه دیاده نشاد در

نااانوذرات لیپیاادی جامااد و نانوسوسپانساایون رهااش

نتی ه م،توان گفت بار هامکانش شایمیای ،بای دارو و

کیاه

سایر اجزا در مخلوط فیزیک ،وجاود نادارد .در بررسا،

هساته لیپیادی تشاکیل ما،دهاد کاه

طیاا

هااای

من ر به آزاد سازی آهساته دارو ما،شاود کاه ما،تاوان

شاخ

گفت روکش دادن نانوذرات با پلیمر کیتوساان موجاب

 C-H( 0900 cm-1کششااااا ،نامتقاااااارن ) 0049 cm-1

کنترل در سرعت آزادسازی دارو م،گردد.

( C-Hکشش ،متقاارن)  C-O( 0210-0232 cm-1کششا)،

اناادازه ی ذرات و شاااخ

آهستهای دارند .روکش نانو ذرات با کیتوسان ی
ضخیم ،را اطرا

 FT-IRمربااوط بااه پااودر کیتوسااان پیاا

شامل  O-H N-H( 3422-3022 cm-1کشش)،

بوده است .عد جابهجای ،پی
محالرات Fourier-Transform IR

های گروههای شااخ

در  FTIRحاک ،از عد برهمکنش شیمیای ،بای دارو و

طیاا هااای  FT-IRباارای شناسااای ،تااداخالت و

اجزای فرموکسیون در فرآورده م ،باشد.

پیوندهای احتمال ،بی حامل و دارو اساتفاده ما،گاردد.
طی هاای  FT-IRباهدسات آماده از ناانوذرات لیپیادی
جاماااد اساااپیرونوککتون باااا طیااا
خااال

اساااپیرونوککتون
و کیتوسااان

گلیسااریل مونواسااتنارات خااال

جهاات بررساا ،تااداخالت مااورد مقایسااه قاارار گرفتنااد
(نمودار شماره  )0که در بررس ،طی
پودر اسپیرونوککتون خال

ها

پی

 FT-IRمربوط به
CH( 0950 cm-1

کششاا C=O) 0160 cm-1 ) ،ککتااون کششاا)،

cm-1

 C=o( 0690گااروه تیااو اسااتیل کششاا0613 cm-1 )،
( C=Oحلقاااااه ی  C6کششااااا) ،

C=C( 0601 cm-1

کشش ) ،بوده است .در بررس ،طی

 FT-IRمربوط باه

پااودر گلیسااریل مونواسااتنارات خااال
 OH( 3422-3022کششااا) ،

پیا

هااا

cm-1

CH( 3222-0052 cm-1

کششاا C=O( 0130 cm-1 ) ،کششااا-0222 cm-1 ) ،
 C-O ( 0322کششاا )،بااود .در بررساا ،طیاا
نااانوذرات لیپیاادی جامااد اسااپیرونوککتون پی ا

FT-IR

نمودار شماره  :1طی

FT-IR

محالرات Differential Scanning Calorimetry

هااای

جهت بررس ،تداخل و بارگیری مناسب ترماوگرا

مرباوط باه گاروههاای عاامل ،اساپیرونوککتون مشااهده

 DSCپااودر اسااپرینوککتون گلیسااریل منااو اسااتنارات

شدند و تغییری در عدد موج پی

های گاروه شااخ

اسپیرونوککتون مانند گروههاای کربونیال تیاو اساتیل و

93
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کایتوسان و نانوذرات لیپیدی جاماد ماورد بررسا ،قارار
گرفت (نمودار شماره  .)0ترموگرا  DSCاساپیرونوککتون
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پتانساایل زتااا وجااود دارد .بااهطااور کلاا ،روکااش دادن

کربونیل ککتون ،و باند دوگانه مشاهده نشد و در نتی اه

پژوهشی

پیاا

خااال

رضا عنایتی فرد و همکاران

گرماااگیر تیاازی در حاادود  000درجااه

تویی  02تهیه گردید که نتایج بهست آماده از بررسا ،ایا

نااوک تیااز در

شده است .با افزایش مقدار امولسیفایر اسپان  02از 0/30

ترموگرا نشانگر ای است که اسپیرونوککتون در پاودر

گر به  3/33گر انادازه ناانوذرات باهطاور ماوثری از

داروی ،خود در حالت کریستال ما ،باشاد .همچنای در

 093/56±4/05درفرموکساایون شااماره  0بااه094/03 ± 0/3

دمای باکتر از  062درجه ساانت ،گاراد دارو شاروع باه

در فرموکساایون شااماره  3کاااهش یافاات (.)p < 2/25

تخریب م،کند .همچنی ترموگرا  DSCگلیسریل مناو

محالرات ان ا گرفته توساط ساایر محققاان تاییدکنناده

استنارات پیکا ،در محادوده  56/524 – 61/064درجاه

ای نتایج م،باشد.

کریسااتال دارو اساات .وجااود ای ا پی ا

سااانت،گااراد را کااه مربااوط بااه نقحااه ذوب اساات نشااان
م،دهد .بررس ،ترموگرا کیتوسان یا

پیا

پها در

محدوده  022درجه را نشان م،دهد که احتماکً ناشا ،از
دست دادن آب م،باشاد و در دماای بااکی  052درجاه
ای ماده تخریب م،شود .بررس ،نانوذرات روکش شده
با کیتوسان تنها اندوتر مرباوط باه ذوب  GMSرا نشاان
م،دهد که ای امر به مرناای روکاش شادن ذرات دارو
توسط چرب ،مربوطه م،باشد.

نمودار شماره  :3میانگی اندازه ی نانوذرات لیپیدی جامد و نانوذرات
روکش شده با کیتوسان در فرموکسیون های 0-06

کلیدری و همکاران در محالره ای که بار روی ناانو
ذرات لیپیدی جامد حامل اسپیرونوککتون ان ا دادند با
بااه کااار گیااری سااه امولساایفایر Span 60 Span 80

 Tween 80و تغییر در میزان آنها در فرموکسایونهاای
متردد نشان دادند کاه باا افازایش مقادار امولسایفایر در
فرموکسیون ها اندازه ی ذرات کوچ

م،شود(.)6

تاثیر مقدار امولسیفایر بر پراکندگ ،اندازه ذره ای
با توجه به جدول شماره  0و نمودار شماره  3نتایج
بررس،های آماری نشان م،دهند در  3فرموکسایون F3

 F1 F2کااه مقاادار امولساایفایر متغییاار اساات ارتباااط
نمودار شماره :2ترموگرا

DSC

مرن،داری بی تغییر در مقادار امولسایفایر و پراکنادگ،
اندازه ذرهای وجود دارد به طوری که با افازایش مقادار

بحث

امولسایفایر شااخ

تاثیر مقدار امولسیفایر بر اندازه ذره ای نانوذرات لیپیدی جامد

 2/665در فرموکساایون شااماره  0بااه  2/043 ± 2/225در

سااه فرموکساایون ( )F1 F2 F3بااا مقاادار ثاباات از
لیپید و دارو و مقدار متغیر از امولسیفایرهای اساپان  02و

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

پراکنادگ ،انادازه ذرهای از ± 2/229

فرموکسیون شماره  3کاهش پیادا ما،کناد (.)p < 2/25
در محالرهای که توسط  Muller-Goymanو همکاران
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سااانت،گااراد نشااان ماا،دهااد کااه مربااوط بااه نقحااه ذوب

فرموکسیونها در جدول شماره  0و نمودار شماره  3بیان

روکش دادن نانو ذرات ليپيدی جامد اسپيرونوالکتون

جدول شماره  :1ترکیبات تشکیل دهنده فرموکسیون ها و میانگی اندازه ی ذرات پتانسیل زتا  PDIو داروی بارگیری شاده

HC: High Chitosan

Chitosan n=3 LC: Low MC: Middle Chitosan
Spiro

GMS

g

g

Span
02
g
0/30

02

SLN

093/56±4/05

-36/93±0/35

2/656±/229

0/04±0/00

F2

2/0

0

3/33

0/5

02

-

-

-

SLN

061/3±0/54

-09/13±2/406

2/000±2/226

5/05±0/25

F3

2/0

0

0

0/5

02

-

-

-

SLN

094/3±0/3

-03/0±0/5

2/043±2/225

5/00±2/91

F4

2/0

0

4

0/5

02

-

-

-

SLN

094/6±2/904

-05/5±00/56

2/055±2/223

00/36±0/05

F4-0/5%LC
2/0

2/0

0

0

2/15

02

 2/5درصد

-

-

SLN-chitosan

0062/66±00/29

02/1±2/06

2/91±2/200

05/223±3/15

F

Water
Up
ml

کیتوسان
Low
-

middle
-

 PDIذرات

2/0

0

0

2/15

02

 2/0درصد

-

-

SLN-chitosan

0103/5±400/60

05/1±2/45

2/639±2/204

03/20±0/00

4-0/1%MC

2/0

0

0

2/15

02

-

%2/0

-

SLN-chitosan

306/33±2/096

04/46±2/50

2/433±2/20

05/06±2/205

F4-0/1%HC

2/0

0

0

2/15

02

F4-0/05%MC

2/0

0

0

2/15

02

-

-

 2/0درصد

SLN-chitosan

326/0±2/100

00/3±2/00

2/352±2/53

01/05±0/93

2/25

-

SLN-chitosan

315/3±9/23

00/33±0/05

2/900±2/233

04/24±5/65

F4-0/05%HC

2/0

0

0

2/15

02

-

-

2/25

SLN-chitosan

356/6±1/43

00/96±0/031

2/004±2/233

03/26±6/65

Chitosan - MC: Middle Chitosan- LC: Low Chitosan n=3

در زمینه ناانوذرات لیپیادی جاماد حامال آلباومی سار
گاوی صاورت گرفات نشاان داده شاد کاه باا افازایش
مقاادار امولساایفایر در فرموکساایون پراکناادگ ،اناادازه
ذرهای کاهش م،یابد( .)02همچنی طباق نتاایج باهسات
آمده در محالره  Rohan Shahو همکاران در زمینه تاثیر
نوع ماتریکس لیپیدی و اکساپیانهاای انتخااب شاده بار
ویشگ،های نانوذرات لیپیادی جاماد باا افازایش میازان
امولساایفایر در فرموکساایون پراکناادگ ،اناادازه ذرهای

نمودار شماره  :4میانگی قدر محلاق پتانسایل زتاای ناانوذرات لیپیادی

کاهش یافت(.)00

جامد و نانوذرات روکش شده با کیتوسان در فرموکسیون های 0-06

تاثیر مقدار امولسیفایر بر پتانسیل زتا

در محالرهای  Rohan Shahو همکاران تااثیر ناوع

به طور کل ،امولسیفایرها بر اساس شارژ الکتریکا،

ماااتریکس لیپیاادی و اکسااپیانهااای انتخاااب شااده باار

سااحح ،و اعمااال دافرااه الکتریکاا ،باای ذرات بااا بااار

ویشگ،های نانوذرات لیپیدی جامد را مورد بررس ،قارار

الکتریک ،همسان یا دافراه فضاای ،موجاب پایاداری یاا

دادند .در ای محالره ارتباط خح ،بی غلظت امولسیفایر

پراکندگ،های سوسپانسیون ،م،گردند .امولسایفایرهای

 Tween 20و زتا پتانسیل یافت نشد .در میاان ناانوذرات

غیر یاون ،در باار الکتریکا ،ساح ذرات تغییار ماوثری

لیپیدی تولید شده ذرات ،که با  Tween 20پوشیده شاده

ای اااد نم،کننااد بلکااه بااا ای اااد دافرااه فضااای ،موجااب

بودند با وجود کمتر بودن قادر محلاق زتاا پتانسایل شاان

پایداری ذرات پراکنده م،گردند( .)00نتاایج مرباوط باه

پایدار ماند که باه علات ای ااد پایاداری فضاای ،توساط

پتانسیل زتا در جدول شماره  0و نمودار شاماره  4نشاان

امولسیفایر بوده است( .)00در محالره Carne Dal Pizzol

داده شده است.در  3فرموکسایون  F1 F2 F3باا ثابات

و همکاران در زمینه تاثیر نوع سورفکتانت و لیپید به کار

ماناادن مقاادار دارو و لیپیااد و افاازایش میاازان امولساایفایر

رفته در فرموکسیون نانوذرات لیپیدی جامد در ویشگ،هاای

پتانسیل زتا از  -36/90 ± 0/35در فرموکسایون شاماره 0

فیزیکااا ،و شااایمیای ،آنهاااا تااااثیر تغییااار در غلظااات

به  03/0 ± 0/5در فرموکسیون  3به صاورت مرناا داری

سورفکتانتها ( )polysorbate 80 lecithin S75بر پتانسایل

کاهش م ،یابد (.) p < 2/25

زتا مورد ارزیاب ،قرار گرفات کاه طباق نتاایج باه دسات
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F1

2/0

0

Tween
02
g
0

میانگی اندازه ی ذرات
nm
high
-

میانگی پتانسیل زتا
mV

میانگی

میانگی درصد
داروی بارگیری شده

پژوهشی

رضا عنایتی فرد و همکاران

پتانسیل زتا نداشته است و اما با افزایش غلظت ساورفاکتانت

جامد در فرماول ( F4)-05/5 ± 00/56کاه باه ترتیاب باا

قدر محلق پتانسل زتا  05به  02کاهش یافت(.)04 03

کیتوسانهای  low middle highروکش داده شده اند
باااااااه ()04/46 ± 2/50( F4-0/1%HC )00/3 ± 2/00

بررس ،تاثیرات کیتوسان با ویسکوزیتههای مختل
 low-middle- highبر اندازه ی ذرات
با ساخت فرموکسیونهای مختل

 F4-0/1%LC )05/1 ± 2/45( F4-0/1%MCتغییر یافت.
در محالرااهای کااه توسااط یانا

و روکاش دادن

و همکاااران باارای

بهبود پایاداری رهاش ویشگا،هاای زیسات چساب ،و

آنهااا بااا پلیماار کیتوسااان بااا ویسااکوزیتههااای مختلا

جذب سلول ،نانوذرات ان ا شد مشااهده گردیاد کاه

روکش نانوذرات با کیتوساان موجاب افازایش انادازهی

روکش نانوذرات با کیتوسان موجب تغییر در عالمات و

ذرات م،شودکه بهدلیل جذب کیتوسان روی قحرههاای

مقدار عددی پتانسیل زتا م ،شود(.)5

روغن ،و تشکیل ی

کیه ضاخیم دور ذرات ما،باشاد.

باتوجه یه جدول شماره  0با کااهش درصاد کیتوساان

low

از  2/5به  2/0انادازهی ناانوذرات از 0062/66 ± 00/22
در فرموکساایون  F4-0/5%LCبااه  0103/5 ± 400/3در

بررس ،تاثیرات کیتوسان با ویسکوزیتههای مختل
 low-middle- highبر شاخ
شاخ

پراکندگ ،نانوذرات

پراکندگ ،اندازه ذرهای ناانوذرات لیپیادی

فرموکسیون  F4-0/1%LCکاهش پیدا م،کناد ولا ،در

جامد ( ) PDIدر محادوده  2-2/5باه مرناای یکنواخات

مورد  middleبا کاهش غلظت از  2/0به  2/25انادازهی

بودن پراکندگ ،اندازه ذرهای م،باشاد .روکاش ناانوذرات

ذرات از  306/3 ± 2/096در فرموکساااااایون شااااااماره

اسپیرونوککتون با کیتوسان موجاب افازایش پراکنادگ،

 F4-0/1%MCبه  315/33 ± 9/23در فرموکسایون شاماره

ذرهای م،شود .نتایج مربوط به  PDIدر جادول شامارهی 0

 F4-0/05%MCاندک ،افزایش پیدا م،کند و در مورد

و نمودار شمارهی  5نشان داده شده است .بهتاری شااخ

highبا کاهش غلظت از  2/0باه  2/25انادازهی ذرات از

پراکناادگ ،مربااوط بااه فرموکساایون ()2/352 ± 2/253

 326/0 ± 2/100در فرموکسیون شماره  F4-0/1%HCبه

 F4-0/1%HCکه باا غلظات  2/0درصاد کیتوساان ما،

 356/6 ± 1/43در فرموکساایون شااماره F4-0/05%HC

باشد و با تغییر غلظت کیتوساان شااخ

پراکنادگ ،باه

انااادک ،افااازایش پیااادا مااا،کناااد .بااای کیتوساااان باااا

طور موثری افزایش م،یاباد ( )p < 2/25باه طاوری کاه

کامتاری ساایز مشااهده شاده

مشاهده م،شود با تغییار غلظات از  2/5درصاد باه 2/25

مربوط به نوع  highما،باشاد .در محالراهای کاه توساط

درصاااد میااازان شااااخ

پراکنااادگ 2/91 ± 2/200 ،و

 Sarmentoو همکاران روی نانو ذرات انسولی روکاش

 2/004 ± 2/233تغییر یافت .همچنی در مورد تاثیر ناوع

شااده بااا کیتوسااان ان ااا شاد نشااان داد کااه روکااش بااا

کیتوسان مشااهده شاد کاه بهتاری شااخ

پراکنادگ،

کیتوسان موجب افزایش سایز ذرات م،شود(.)03

مربوط به کیتوسان  highم،باشاد ( .)2/352 ± 2/253باا

ویسکوزیتههای مختلا

تغییر نوع کیتوسان به  lowو  middleشاخ

بررس ،تاثیرات کیتوسان با ویسکوزیته های مختل
 low-middle- highبر پتانسیل زتا

پراکندگ،

به ترتیب  2/639 ± 2/204و 2/433 ± 2/20تغییر یافت.
در محالرااهای کااه توسااط  Sarmentoو همکاااران

با توجه به جادول شاماره  0و نماودار شاماره ی 4

روی نانوذرات انسولی روکش شده باا کیتوساان ان اا

روکش دادن نانوذرات لیپیدی جامد اساپیرونوککتون باا

شد نشان داد که روکش با کیتوسان موجب افزایش در

پلیماار کیتوسااان موجااب تغییاار در عالماات عااددی زتااا

پراکندگ ،ذرات م ،شود(.)03
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آمده افزایش غلظت ساورفاکتانت تااثیر مرنا،داری بار

م،شود به طوری که پتانسیل زتاا در ناانوذرات لیپیادی

روکش دادن نانو ذرات ليپيدی جامد اسپيرونوالکتون

بررس ،میزان داروی آزاد شده در محیط انحالل
با توجاه باه بررسا،هاای ان اا گرفتاه  SLNهاای
جامد و نانوسوسپانسیون سارعت آزاد ساازی کامتاری
دارند .طبق نمودار شماره  1آزاد سازی اساپیرونوککتون
با روکشکیتوسان  highازغشای دیالیز از همان ساعتهاای
نمودار شماره  :5میانگی  PDIنانوذرات لیپیدی جامد و نانوذرات
روکش شده با کیتوسان در فرموکسیون های 0-06

بررس ،میزان بارگیری دارو
نتایج مربوط به بارگیری دارو در نانوذرات لیپیادی
و فرموکسیون های روکش شده با کایتوسان در جادول
شماره  0و نمودار شماره  6نشان داده شده اسات .میازان
بارگیری دارو با افزایش میزان اسپان  02از  0/30گر باه
 4گاااااار از  0/04±0/00در فرموکساااااایون  F1بااااااه
 00/36±0/05در فرموکسااایون  F4بصاااورت ماااوثری
افزایش یافت ( .)p<2/25روکش کردن فرموکسیون F4

باااا کایتوساااان ( F4-0/1%MCو ) F4-0/1%HCتغییااار
مرناداری در میزان بارگیری دارو نداشاته اساتDanila .

 Ridolfiو همکااارانش روی نااانوذرات لیپیاادی جامااد و
نانوذرات لیپیدی جامد روکش شاده باا کایتوساان دارو
ترتیناویی محالراه ان ااا دادناد و رابحااه مرناا داری باای
بااارگیری نااانوذرات لیپیاادی جامااد و نااانوذرات لیپیاادی
جامد روکش شده با کایتوسان نیافتند(.)05

اول به کندی ان ا شد و بهطور مرنا،داری در سااعت  0از
0/90±2/030درصد تا ساعت 04به 00/220±3/046درصد
داروی کمتری را نسبت به نانوسوسپانسیون اسپیرونوککتون
در ساااعت  0از  3/94 ± 2/090درصااد تااا ساااعت  04بااه
 31/06 ± 0/900آزاد نمود (جادول شاماره.)p < 2/25( )0
با توجه به نمودار شماره  1آزاد سازی اسپیرونوککتون با
روکش کیتوسان  highاز غشای دیالیز به طور موثری از
نانوذرات لیپیدی جامد در ط 04 ،ساعت کمتر باوده اسات
( .)p < 2/25نانو ذرات روکش شده با کیتوساان از سااعت
اول تا 04ساعت برد رهش،آهسته دارند .روکش ناانو ذرات
با کیتوسان ی

کیه ضاخیم ،را اطارا

هساته لیپیادی

تشکیل م،دهد که من ر به آزادسازی آهسته دارو م،شاود
پس م،توان گفت روکش دادن نانوذرات با پلیمر کیتوسان
موجب کنترل در سرعت آزاد سازی دارو م،شود.
واناا

و همکاااران در محالرااهای باارای افاازایش

کارای ،نانوذرات لیپیدی سیس پالتی در درمان سارطان
وابسته به گردن نشان دادند که نانوذرات روکششده باا
کیتوسان نسبت به نانو ذرات لیپیدی سارعت آزادساازی
کمتری دارند(.)05

نمودار شماره  :7مقایسه آزاد ساازی داروی اساپیرونوککتون از ساه
تصویر شماره  :6میانگی درصد داروی بارگیری شده نانوذرات روکش

فر نانوسوسپانسیون ناانوذرات لیپیادی جاماد و ناانوذرات روکاش

شده با کیتوسان در فرموکسیون های  1و 0

شده با کیتوسان در محیط انحالل در زمان های مختل
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روکش شده با کیتوسان نسبت به خود نانوذرات لیپیادی

پژوهشی

رضا عنایتی فرد و همکاران

 مقایسه آزاد سازی داروی اسپیرونوککتون از سه:2جدول شماره

 و همکااران بارای،ل

فر نانوسوسپانسیون نانو ذرات لیپیدی جامد و نانو ذرات روکش

بهبود رهش ناانوذرات لیپیادی و کنتارل آزادساازی آن
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 در محیط انحالل در زمان های مختلhigh شده با کیتوسان
 گر، بر حسب میل،درصد داروی آزاد شده به صورت ت مر

زمان بر حسب ساعت

در محالرهای که توسط یان

ان ا گرفت نشان داده شد که نانوذرات روکاش شاده
با کیتوساان نسابت باه ناانو ذرات روکاش داده شاده باا

نانوسوسپانسیون

F4

F4-0/1%HC

0/10±2/000

0/11±2/001

0/56±2/066

0

3/94±2/090

3/59±2/030

0/90±2/030

0

9/16±0/060

1/10±2/603

5/95±2/629

4

00/00±0/256

00/63±2/500

0/52±2/595

6

06/45±0/99

04/94±2/045

02/03±0/250

0

31/06±0/900

03/09±0/469

00/220±3/046

04

 و نانو ذرات روکش شده با پولوکسامر000 پولوکسامر
اتایل گلیکاول سارعت آزادساازی کامتاری، و پل000
.)05(دارند
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