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Abstract
Background and purpose: Pharmaceutical aspects of mucoadhesion have been the subject of great
interest during recent years because it provides the possibility of avoiding either destruction by
gastrointestinal contents or hepatic first-pass inactivation of drug. In this study, polysaccharide mucilage
derived from the seeds of Plantago major L. (Plantaginaceae family) was investigated for use in matrix
formulations containing propranolol hydrochloride.
Materials and methods: An experimental study was performed in which the mixture of
Plantago major seeds in 0.1 N HCl was macerated on a heater and was filtered through a cotton cloth.
The mucilage was precipitated by ethanol. Then several ratios of the drug-mucilage and drug-mucilagepolymer were prepared. The polymer selected for comparison was HMPCK4M. Drug release, swelling,
erosion, hardness, and bioadhesion were evaluated.
Results: Maximum bioadhesive strength was observed with F1 and the lowest bioadhesive
strength was seen with F6. The results also showed that bioadhesive force decreased with increase in the
amount of mucilage. As the amount of mucilage increased initial drug release as well as drug release in
the later hours was increased. The lowest and the highest release rate was observed in F1 and F7 with
highest amount of polymer and mucilage (70 mg), respectively.
Conclusion: P. major seed mucilage could be used as a bioadhessive polymer. This mucilage
also controlled the release profile of drug.
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چکیده
سابقه و هدف :دارورسانی به حفره دهانی دارای ویژگی های خاصی است که آن را به عنوان یک جایگاه درمانی مد
نظر محققان قرار داده است .عالوه بر خصوصیات دارورسانی سیستمیک و ع م وجود مشکل گذر اول کب ی در این مسیر،
دارورسانی موضعی در این محل نیز دارای جایگاه خاصی میباش  .در این تحقیق ،موسیالژ استخراج ش ه از دانههای گیداه
بارهنگ ،به عنوان یک پلیمر زیست چسب ،در فرموالسیون قرصهای زیست چسب داخل گونهای پروپرانولول هی روکلراید
استفاده ش .
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،دانه های گیاه بارهنگ در اسی کلری ریک  0/1نرمال بدر روی هیتدر حدرارت
داده ش  .موسیالژ حاصل پس از صاف ش ن با استفاده از اتانول رسوب داده ش و ج ا گردی  .سپس قرصهدای پروپرانولدول
هی روکلرای  00میلیگرمی با نسبتهای مختلف از دارو به موسیالژ و نسبتهای مشابه از پلیمر  ،HPMCK4Mبه تنهایی و
مخلوط موسیالژ با این پلیمر تهیه ش  .رون آزاد سازی ،سرعت جذب آب ،تغییرات وزن ،تورم ،فرسایش ،سختی و زیست
چسبی مورد ارزیابی قرار گرفت.
يافتهها :نتایج به دست آم ه نشان میده که ح اکثر ق رت مخاط چسبی با فرموالسیون  F1و کمترین ق رت مخاط
چسبی با فرموالسیون  F6مشاه ه میگردد .ق رت مخاط چسبی با افزایش میزان موسیالژ در فرموالسیونها کاهش مییاب .
همچنین سرعت رهش دارو با افزایش میزان موسیالژ افدزایش مدییابد  .در بدین  7فرموالسدیون اول کده دارای مخلدوای از
موسیالژ و پلیمر میباشن  ،کمترین و بیشترین سرعت رهش بهترتیب در فرموالسیون  F1و  F7که دارای بیشترین میدزان
پلیمر و موسیالژ ( 70میلیگرم) میباشن  ،مشاه ه گردی .
استنتاج :موسیالژ بارهنگ همراه با پلیمر  HPMC K4Mمی توان به عنوان یک عامل زیست چسب ،همدراه بدا اادرات
کنترلکنن ه رهش مطرح گردد.
واژه های کلیدی :موسیالژ ،بارهنگ ،زیست چسبFTIR ،DSC،HPMC K4M ،

مقدمه
دارورسانی به حفره دهانی دارای ویژگیهایی است
که آن را بده عندوان یدک جایگداه درمدانی مدورد توجده

محققان قرار داده است .عالوه بر خصوصیات دارورسدانی
سیستمیک و ع م وجود مشکلگذر اول کبد ی در ایدن

مولف مسئول:جعفر اکبری -ساری :کیلومتر  10جاده فرح آباد ،مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ،دانشک ه داروسازی
 .1استاد ،گروه فارماسیوتیکس ،دانشک ه داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مازن ران ،ساری ،ایران
 .2دانشیار ،گروه فارماسیوتیکس ،دانشک ه داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مازن ران ،ساری ،ایران
 .3استاد ،گروه شیمی دارویی ،دانشک ه داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مازن ران ،ساری ،ایران
 .4رزی نت فارماسیوتیکس ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشک ه داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مازن ران ،ساری ،ایران
 .5دانشجوی داروسازی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مازن ران ،ساری ،ایران
تاریخ تصویب 1335/2/24 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 1334/0/22 :
 تاریخ دریافت 1334/7/20 :
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بررسي تاثیر نسبت موسیالژ ( Plantago majorبارهنگ) و
 HPMC K4Mبر قدرت مخاط چسبي و سرعت آزادسازی قرص های
زیست چسب داخل گونه ای پروپرانولول هیدروكلراید

پژوهشی

مجید سعیدی و همکاران

خاصی میباش  .با عنایت به این که عموم فراورده هدای

 NaCMCسددبب تغییددر معنددیدار در رهددش دارو شدد ه

موضعی دهانی به شکل محلول یا سوسپانسیون بوده و بدا

بددود( .)11گیدداه ( P.majorبارهنددگ) از جملدده گیاهددانی

مشکل آزادسازی سریع دارورسانی ،مشکل بودن مصدرف،

اسددت کدده تخددم آن دارای موسددیالژ بددا مق د ار مناسددب

پای اری کم و سایر مسایل مرتبط بر اشکال مذکور روبرو

میباش ( .)12نتایج حاصل از مطالعدهای کده بدر روی اادر

میباشن  ،توجه به سیستمهای نوین دارورسانی دهانی از

گزانتددان و گاالکتومانددان جدد ا شدد ه از موسددیالژ گیدداه

جمله زیست چسبهای داخدل گوندهای رو بده افدزایش

 Mimosa scabrellaدر فرموالسددیون مدداتریکسهددای

میباش ( .)1یک فراورده زیست چسب توان چسبی ن بده

هید روفیل حدداوی تئددوفیلین بددا مقددادیر  12/5 ،0 ،4و 25

یک بافت یا ساختار بیولوژیک را دارد .هنگامی که ایدن

درص صورت گرفت ،بیانگر کاهش سرعت آزادسازی

سوبسترای بیولوژیک یک مخاط باش  ،به ایدن فدراورده

دارو بددا افددزایش میددزان پلیمددر بددود( .)3نتددایج حاصددل از

مخاط چسب گوین  .موادی که تمایل به چسبی ن به مخداط

مطالعددهای کدده بدده بررسددی ویژگددیهددای موسددیالژ گیدداه

را دارن  ،عمومدا مداکروملکولهدای هید روفیلی بدوده و

 Cissus populneaبه عندوان پلیمدر هید روفیل پرداختده

حاوی تع اد زیادی از گروههای شیمیایی میباشدن کده

اسدددت ،بیدددانگر دخیدددل بدددودن مکانیسدددم فرسدددایش در

توان ایجاد پیون هی روژنی را دارن  .این پلیمرها نده تنهدا

آزادسازی دارو از ماتریکس های مربواه بود(.)13

سبب اعمال اارات زیست چسبی میگردن  ،بلکه میتوانند

در مدطالعدهای که بدر روی تاایدر موسیدالژ حاصددل

سرعت آزادسازی دارو را نیز کنتدرل نمایند  .قدرصهدای

از پلددیسدداکاری های جدد ا شدد ه از داندده تمبددر هندد ی

زیسددت چسددب داخددل گونددهای بدده منظددور دارورسددانی

( )Tamarind seedبر آزادسازی دسدته ای از داروهدای

موضعی (درمان آفدت) و سیسدتمیک (هورمدون درمدانی)

محلول و نامحلول در آب صورت گرفت ،امکان دستیابی

اراحددی مددیشددون ( .)2در سددالهددای اخیددر عددالوه بددر

به رهش درجه صفر در حضدور عوامدل رقیدقکنند ه بده

چسبانن ههای ابیعی موجود همانن نشاسته و ژالتدین ،از

اابات رسی

مددواد مختلددف گیدداهی و حیددوانی از جملدده موسددیالژ

(.)14

در مطالعهای که بر روی تاایر صدم

گیداه Karaya

 ،Detarium microcarpumموسیالژ  ،Khayaموسدیالژ

به همراه صم گزانتدان در کنتدرل آزادسدازی کدافئین و

دانههای  Ocimum basilicum ،Ocimum canumو صدم

دیکلوفندداس سد یم صددورت گرفددت ،بددا بررسددی میددزان

 guggulاستفاده ش ه است( .)3-2در مطالعات انجام ش ه

فرسددایش ) ،(erosionهی راسددیون قددرص و آزادسددازی،

ااددر مددواد ،غلظددتهددا و وزنهددای ملکددولی مختلددف از

نتایج حاصل بیانگر ظرفیت هی راسیون کم تر و سدرعت

ماکروملکولها در رهش دارو سنجی ه ش ه است( .)7این

فرسایش باالتر صم کارایا در مقایسه با گزانتان بدود .در

امر سدبب شد ه اسدت تدا توجده بده سدوی موسدیالژهای

قرصهای ماتریکسی حداوی ایدن مداده ،رهدش دارو بده

گیاهی معطوف گردد( .)0در مطالعهای که بدرای بررسدی

صورت تاخیری و بدا کینتیدک نزدیدک بده درجده صدفر

عملکرد موسیالژ  Mimosa scabrellaدر کنترل رهدش

مشاه ه گردی ( .)15در پژوهش دیگری که در خصوص

تئوفیلین صورت گرفته است ،رهش  30درصد دارو در

ااددرات چسددبانن گی قددرص ) (Binderموسددیالژ گیدداه

(.)3

 Plantago majorدر قددرصهددای حدداوی داروی م د ل

پلددی سدداکاری های فعددال از نظددر بیولددوژیکی بارهنددگ

پروپرانولددول هی روکلرای د صددورت پددذیرفت ،اگرچدده

ج اسددازی و شناسددایی ش د هان د ( .)10در مطالعددهای کدده

مقادیر موسیالژ مورد استفاده ان س و در ح چسدبانن ه

توسددط سددیاهی و همکددارانش بدده انجددام رسددی  ،افددزودن

بود ،ولی تاایر افزایش میزان موسیالژ در آزادسازی دارو

 0سدداعت بددا کینتیددک رهددش صددفر مشدداه ه گردید
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مسیر ،دارورسانی موضعی در این محل نیز دارای جایگاه

پوست دانههای پسدیلیوم همدراه بدا پلیمرهدای  HPMCو

تاثير موسيالژ بارهنگ و  HPMC K4Mبر قدرت مخاط چسبي

مشهود بود( .)2تاکنون بررسیهای مختلفی در خصدوص

سلولز  K4Mتهیه شد ه از شدرکت کدالرکون انگلسدتان،

کددداربرد موسدددیالژ گوندددههدددای مختلدددف  Ocimumدر

هی روکسددی سدد یم تهیدده شدد

ه از شددرکت Scharlau

فرموالسیون فراوردههای داروسازی به عنوان چسدبانن ه،

اسددپانیا و س د یم آلژینددات تهیدده ش د ه از شددرکت فلوکددا

صورت پذیرفته است( .)17،12بررسیهای انجام شد ه بدر
روی قرصهای حاوی هی روکسی پروپیل متیل سلولز و
س یم کربوکسی متیل سلولز حکایت از تاایر معندیدار ایدن
پلیمر بر کاهش آزادسازی دارو دارد .در یک مطالعه بدر
روی داروی پروپرانولول ،کاهش رهش دارو از قرصهدای
حاوی این پلیمر مشداه ه گردید ( .)1در مطالعده دیگدری
که بر روی قرصهای آتنولول صورت پذیرفت ،این تاایر
به شکل مشابهی دی ه ش ( .)10بررسی انجدام شد ه بدر روی
موسیالژ بارهنگ بیانگر تاایر آن بدر رهدش پروپرانولدول
بود( .)13پروپرانولول از دسته بلوکرهای گیرن ه بتدا ،موجدب
کاهش فشارخون در بیمداران مبدتال بده هیپرتانسدیون اولیده
میشدود .بدیش از  30درصد دارو ،بده پدروتئین پالسدما
متصل و ح ود  30درص دارو از مجرای گوارش جدذب
میشود .به همراه غذا ،فراهمی زیستی آن تغییر میکند .
میزان تمایل دارو به بافتهای کبد ی چشدمگیر اسدت و
متابولیسددم عبددور اول کب د ی آن باالسددت .خصوصددیات
فیزیکی و شیمیایی پروپرانولول از قبیل نیمه عمدر کوتداه
( 3-5ساعت) و وزن مولکولی پایین ( 235/0دالتون) باعد
ش ه است که این دارو گزینده مناسدبی بدرای دارورسدانی
داخل گونهای باش  .در این پژوهش بر آن هستیم تا اار ایدن
موسیالژ را بر سرعت و کینتیک آزادسدازی پروپرانولدول

تهیه موسیالژ و خالص سازی
ب ینمنظدور  10گدرم دانده در  100میلدیلیتدر اسدی
کلری ریک  0/1نرمال بر روی هیتر حرارت داده شد تدا
تغییددر رنددگ بدده سددمت قهددوهای کامددل گددردد .مخلددوط
حاصل با استفاده از پارچه صاف و دو مرتبه با آب شسته
ش  .سپس  200میلیلیتر اتانول  35درصد بده آن اضدافه
گردی و عمل هم خوردن به م ت  5ساعت ادامه یافت.
موسددیالژ حاصددل صدداف ش د ه و در حددرارت  50درجدده
خشک و سپس پودر گردی (.)20

استان ارد نمودن موسیالژ
جهت استان ارد نمودن موسیالژ ،اسی یته و مح ودیت
کلرای (مقایسه با استان ارد  0/1میلیگرمی کلری سد یم
و رسددوب دادن بددا نیتددرات نقددره) و مح د ودیت فلددزات
سنگین بر اساس  BPکنترل ش  .مقد ار  1گدرم از موسدیالژ
خشک را در استون  15درص حل نموده ،سپس محلول
استان ارد سدرب  1یدا  2 ppmرا تهیده نمدوده کده رندگ
قهوهای ایجاد ش ه بای کمتر از رنگ قهوهای استان ارد
باش

(.)21

تهیه قرص

هی روکلرای د (بدده عنددوان داروی م د ل) و ق د رت زیسددت

قرصهای پروپرانولول هی روکلرای  00میلیگرمی

چسبی آنها همراه با پلیمر  HPMC-K4Mدر قدرصهدای

بدددا نسدددبتهدددای مختلدددف از دارو ،موسدددیالژ و پلیمدددر

زیست چسب داخل گونهای آن ،مورد بررسی قرار دهیم.

 HPMC K4Mو به روش کمپرسدیون مسدتقیم قدرصهدا

مواد و روش ها

تهیه ش ن ( .)22اجزای تشکیلدهند ه فرموالسدیونهدا در
ج ول شماره  1نشان داده ش ه است.

جهت انجام این مطالعه آزمایشگاهی ،از پروپرانولدول،
پتاسددیم هیدد روژن فسددفات ،منیددزیم اسددتئارات و اسددی

تعیین مق ار دارو

کلری ریک تهیه ش ه از شرکت مرس آلمان ،دانه بارهنگ،

جهت بررسی یکنواختی ماده مواره ،سه ع د قرص

اتانول  32درجه ساخت ایران ،هی روکسی پروپیل متیدل

از هر فرموالسیون به ادور تصدادفی انتخداب و بده دقدت
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سوسپانسیونکنن ه Emulgent ،و بازکنند

ه )(Disintegrant

استفاده ش  .کلیه آزمایشات سه مرتبه تکرار ش .

پژوهشی

وزن گردی

مجید سعیدی و همکاران

حل و محلول حاصله به حجم  100سیسی رسان ه شد .

انحالل قرار داده ش ن و در فواصل زمانی معین ،سدب ها

از این حجم مج دا  5سدیسدی برداشدته و بده حجدم 50

از محیط انحالل خارج و پدس از خشدک شد ن تدا وزن

سیسی رسان ه ش تا محلول مدورد نظدر  10برابدر رقیدق

اابت دوباره توزین گردی ن  .درص فرسایش با اسدتفاده

گردد .در ادامه با استفاده از دستگاه اسدپکتروفتومتر  UVو

از فرمول زیر محاسبه گردی

ادول مدوج مداکزیمم حاصددل ،جدذب هدر یدک را تعیدین

(:)21

Matrix erosion% = (Wi –Wt /Wi ) 100

نموده و با قرار دادن عد د مربواده در منحندی اسدتان ارد

 :Wiوزن اولیه ماتریکس

پروپرانولول هی روکلراید  ،غلظدت نمونده حاصدل شد .

 :Wtوزن ماتریکس تحت فرسایش در زمان t

ع د غلظت را در ضریب رقت ضدرب نمدوده تدا مقد ار
مدداده در هددر قددرص و در نهایددت درصدد پروپرانولددول
هی روکلرای به دست آی

.

بررسی تورم
جهت بررسی تورم ،ماتریکسهای خشدک حداوی
پلیمر به دقت وزن و در داخل سب دستگاه انحدالل قدرار

جدول شماره  :1میزان کلی مواد تشکیلدهن ه فرموالسیونها برحسب
میلی گرم
ک فرموالسیون

مق ار دارو

منیزیم استئارات

داده ش ه و در دمای  37درجده سدانتی گدراد در محدیط
بددافر بددا  pHمعددادل  7/4غواددهور گردی ند  .در فواصددل

موسیالژ بارهنگ

Hpmc k4m

F1

00

10

70

1/2

F2

00

20

20

1/2

F3

00

30

50

1/2

مج دا تدوزین شد  .درجده متدورم شد ن از فرمدول زیدر

F4

00

40

40

1/2

F5

00

50

30

1/2

محاسبه گردی

F6

00

20

20

1/2

F7

00

70

10

1/2

F8

00

40

---

1/2

F9

00

00

---

1/2

F10

00

120

---

2/4

F11

00

---

40

1/2

F12

00

---

00

1/2

F13

00

---

120

2/4

F14

---

00

---

1/2

F15

---

---

00

1/2

(:)21
Water uptake% =( Ws –Wi / Wi) 100

 :Wiوزن اولیه ماتریکس،
 :Wsوزن ماتریکس متورم

بررسی سرعت آزاد سازی دارو از شکل دارویی
جهت بررسی سرعت آزادسازی دارو از قرصهای
زیست چسب داخل گونه ای از دستگاه انحالل شماره 2
فارماکوپه ایاالت متح ه و بافر با  pHمعادل  7/2به میزان

تعیین سختی
جهت تعیین سختی از دستگاه سختیسنج کارخانه اروکا
استفاده گردی  .ب ین منظور برای هر فرمول تعد اد  10عد د
قرص به صورت اتفاقی انتخاب و پس از تعیدین سدختی هدر
قرص ،میانگین و انحراف معیار آن محاسبه گردی

زمددانی معددین ،سددب ها از محددیط انحددالل بیددرون آم د ه و

.

تعیین میزان فرسایش
جهت بررسدی میدزان فرسدایش از دسدتگاه انحدالل
شماره  ،2محدیط بدافر  ،pH= 7/4سدرعت چدرخش 100

 300میلیلیتدر اسدتفاده شد  .دور همدزن دسدتگاه نیدز در
مق ار  100دور در دقیقه تنظیم گردی و نمونهگیدری بده
م ت  0ساعت در فواصدل زمدانی ،4 ،3 ،2 ،1/5 ،1 ،0/5
 7 ،2 ،5و  0ساعت انجام پدذیرفت و میدزان داروی آزاد
ش ه با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ماورای بدنفش،
تعیین گردی

(.)20

تعیین ق رت چسبن گی قرص های زیست چسب

دور در دقیقه و دمای  37درجه سانتیگراد استفاده شد .
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 .سپس قرصها به خوبی در بافر با pH= 2/2

ماتریکسهای خشک پدس از تدوزین در داخدل محدیط

تاثير موسيالژ بارهنگ و  HPMC K4Mبر قدرت مخاط چسبي

دستگاههای متع دی جهت تعیین ق رت چسبن گی

ایف سنجی FT-IR

دسترس نبودن امکانات فوق ،دسدتگاه سدادهای اراحدی

فرموالسیون از روش ایف سدنجی مدادون قرمدز تبد یل

گردی  .در این روش ،ق رت چسبن گی قرصهای مورد

فوریده یدا ( FT-IRدسدتگاه Perkin-Elmer spectrum one

نظددر بددر روی سددط س د یم آلژینددات  5درص د بررسددی

ساخت آلمان) استفاده ش  .در این پدژوهش نموندههدا بدا

گردی  .ایدن دسدتگاه متشدکل از دو قرقدره ،یدک ظدرف

برمی پتاسیم ) (KBrمخلوط و تحدت فشدار  3-2تدن بده

پالستیکی سبک ،یک آمپول دکانتاسیون و یدک ظدرف

مدد ت  3دقیقدده کمپددرس شدد ن تددا دیسددکهددای 10

حدداوی ژل س د یم آلژینددات بددود .در ایددن روش جهددت

میلددیگرمددی بدده دسددت آیدد  .محدد وده اسددکن برابددر

بررسی ق رت چسبن گی ،با استفاده از چسب مایع ،یک

 400 –4000 cm-1و دقت اسکن  0/5 cm-1بود(.)22

قطعه نخ با اول مناسب به قرص مورد نظر وصل گردید
و از سمت دیگر ،ایدن ندخ بده ظدرف پالسدتیکی ارتبداط

:Differential scanning Calorimetry

یافدت .جهددت جلددوگیری از اعمددال نیددروی وزن ظددرف،

جهت بررسی تغییرات احتمالی در فرم تبلور یا آمورف

پیش از چسبان ن قرص به سط ژل ،از یک صفحه بداال

دارو از روش ( DSCدستگاه  Perkin-Elmer pyrisساخت

برن ه که در زیر ظرف قرار گرفته بود ،اسدتفاده گردید .

آلمان) استفاده ش  .از این تکنیک برای مطالعده آن چده

جهت تعیین ق رت چسدبن گی ،سدط قدرص را بدا آب

که برای یک ماده در هنگام گرما دادن اتفداق مدیافتد ،

خیس و بر روی ژل قرار داده و به مد ت دو دقیقده صدبر

استفاده میشود .در این روش نمونههای  3-2میلیگرمدی

نموده تا قرص به خوبی به سط ژل بچسب  .پس از آن با

از  30-300درجه سانتیگراد گرما داده ش ن و با ظرف

پایین بردن صفحه متحرس ،ظرف مورد نظر به صدورت

خالی رفرانس مقایسه ش ن  .سرعت گرمادهی  10درجه

معلق در آورده ش ه و با استفاده از آمپدول دکانتاسدیون،

بر دقیقه بود .در این روش ،مساحت زیر نمودار خروجی

آب قطره قطره با سرعت معین در ظدرف ریختده شد تدا

مستقیما با مق ار کلی اندرژی جدذب شد ه یدا آزاد شد ه

زمانی که قرص از سط ژل کن ه ش  .سدپس آب جمدع

توسط نمونه متناسب است .منحنی به دست آم ه با سدرعت

ش ه در ظرف به همراه خود ظرف و نخ متصل بده آن را

انتقال گرمایی ) (dq/dtدر هدر زمدان در ارتبداط مسدتقیم

وزن کددرده و بددا تعیددین آن ،ق د رت چسددبن گی زیسددت

است .کاهش راوبت سدطحی و نقطده بوب در نمدودار

چسب به سط س یم آلژینات مشخص گردی .

 DSCمعلوم و آشکار میگردد(.)22

میزان ق رت زیست چسبی برای سه قرص تعیین و مق ار
میانگین و انحراف معیار آن مشخص گردی  .میزان
ق رت زیست چسبی بر حسب  N/m2محاسبه ش
،π =3/14 ،g =3/0

(.)1

شعاع (متر)= r

جهتبررسی دادههای حاصل از آزمونرهش از آنالیز

يافته ها
در فرموالسددیونهددای  F1تددا  F7بددا افددزایش میددزان
موسیالژ در مقایسه با پلیمر  ،HPMC k4Mمیزان سدختی
قرصها کاهش مییاب ( .)p<0/05در فرموالسیونهدای
 F8تا ( F10حاوی موسیالژ به تنهایی) با افزایش درصد
موسددیالژ و در فرموالسددیونهددای  F11تددا ( F13حدداوی

واریانس و آزمون توکی ) )Tukey Testو جهت تجزیه و

 HPMCبدده تنهددایی) بددا افددزایش درصد

تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSS 12استفاده گردی

میزان سختی فرموالسیونها افزایش مییابد (.)p <0/05

و ارزش  pکمتر از  0/05به عنوان مبنا در نظر گرفته ش .

بررسی خصوصیات فرسایش فرموالسدیونهدای  F8تدا F10

15
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قرصهای زیست چسب وجود دارن  ،ولی به جهدت در

جهت بررسی برهمکنش احتمالی میان دارو و اجزای

پژوهشی

مجید سعیدی و همکاران

نشان میده درصد فرسدایش آنهدا در محد وده قابدل
قبولی میباش  ،به جز فرموالسیون  F10که ان کی میزان
فرسایش آن بیشتر از یدک درصد اسدت و ایدن امدر را
داد .درص فرسایش فرموالسیونهای  F11تدا ( F13حداوی
 HPMC k4Mبدده تنهددایی) اند س مددیباشد  .فرسددایش
فرموالسیون های F1تا  F7که حاوی نسبتهای مختلف

نمودار شماره  :1مقایسه میزان آزادسازی دارو از  F1تا  F7در بافر 2/2

موسددیالژ و  HPMC k4Mهسددتن نیددز بینددابین ایددن دو
محدد وده قددرار گرفتدده اسددت .یکنددواختی مدداده مددواره
فرموالسیونهای مختلف نیز بین  73/3تا  01/4میلیگدرم
( 33/125 -101/750درص ) مدیباشد کده در محد وده
قابل قبولی است (ج ول شماره .)2
جدول شماره  :2بررسی خصوصیات فرموالسیون ها
ک فرموالسیون

درص فرسایش میانگین میزان سختی)(N

نمودار شماره  :2مقایسه میزان آزادسازی دارو از  F8تا  F13در بافر 2/2

میانگین مق ار ماده مواره ()mg

F1

0/124

2/120±125/2

1/4±73/7

F2

1/002

3/000±142/00

1/5±00/1

F3

1/113

2/07±121/20

2/0±73/2

F4

0/313

4/502±130/40

2/1±00/2

F5

0/024

2/00±03/40

0/0±70/0

F6

0/203

2/35±02/20

0/7±73/5

F7

0/111

1/00±74/00

0/01±01/4

F8

0/042

1/00±03/12

1/2±70/0

F9

0/373

2/23±104/74

0/03±01/1

F10

1/012

2/21±112/32

1/7±70/3

F11

0/13

0/054±131/23

0/0±73/3

F12

0/31

0/242±234/30

1/3±00/2

F13

0/43

0/242±250/07

0/2±73/4

F14

0/50

0/103±153/42

0/3±73/7

F15

0/02

0/331±225/23

0/4±73/3

نمودار شماره  :3مقایسه میزان تورم  F1تا  F7در بافر 2/2

بررسی روند فرسدایش افدزایش تد ریجی را نشدان
بررسی فرموالسیونهای حاوی پلیمر HPMC k4M

میده ( )p <0/05که این رون بدا افدزایش آزادسدازی

و موسیالژ ( نمودار شماره  1و  )2نشان مدیدهد کده بدا

دارو همخوانی دارد .مقایسهی فرموالسدیونهدای  F9و F12

افددزایش میددزان نسددبت موسددیالژ ،رهددش دارو افددزایش

که اولی حاوی موسیالژ و دومدی حداوی HPMC k4M

مییاب (.)p <0/05
بررسی رون تورم نشان میده که در فرموالسیونهای

است ،نشان میده درص

فرسایش در فرموالسدیون F9

بیشتر از  F12است ( .)p <0/05این امر را میتوان ایدن

 F1و  F2و  F3به ت ریج میدزان تدورم افدزایش مدییابد

گونه توجیه کرد که با وجود داروی محلول و حل ش ن

( )p <0/05و از فرموالسیون F3به بع کداهش مدییابد .

آن در محیط انحالل ،میزان فرسدایش افدزایش مدییابد .

بررسی تورم فرموالسیون های  F14و  F15که به ترتیدب

مقایسهی فرموالسیونهای  F12و  F15که اولدی حداوی

حاوی موسیالژ و HPMC k4Mاست ،بیانگر درصد بداالی

 HPMC k4Mو دارو و دومی حداوی  HPMC k4Mبده

تورم در فرآورده های فاق دارو است (نمودار شماره .)3

تنهایی میباش  ،نیز نشدان مدیدهد درصد فرسدایش در
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میتوان به درص باالی موسیالژ در فرموالسدیون نسدبت

تاثير موسيالژ بارهنگ و  HPMC K4Mبر قدرت مخاط چسبي

( )p <0/05که این امر را میتدوان بده شدکل مشدابهی بده

پلیمورفیک دارو یکی از عواملی میباش که قادر است

محلولیت باالی داروی پروپرانولول نسبت داد که سدبب

سرعت آزادسازی دارو و به دنبال آن فراهمی زیسدتی را

افزایش درص فرسایش با نفوب بیشتر محیط انحالل بده

تحت تاایر قرار ده  .ساختار متبلور یک ماده میتوان بر

داخل قرص میشود (نمودار شماره .)4

تخلخل و دانسیته موار باش و بده دنبدال آن بدر مکانیسدم

قدد رت مخدداط چسددبی فرموالسددیونهددای حدداوی

متالشیش ن و ویژگیهای مکانیکی (پالستیک و االستیک)

 HPMC k4Mبه تنهایی بیشتر از سدایر فرموالسدیونهدا

ماده دارویی در هنگام پرس ش ن قرص تاایر بگذارد(.)22

است و ق رت مخداط چسدبی فرموالسدیونهدای حداوی

در خصددوص پروپرانولددول هی روکلرای د نیددز دو شددکل

موسیالژ به تنهایی کدمتدر از بقیده فرموالسدیونهاسدت و

کریستالی  1و  2وجود دارد( .)23بررسی ترموگرام DSC

فرموالسیونهای حداوی موسدیالژ و  HPMC k4Mحد

موسیالژ بارهنگ یدک اند وترم در محد وده  70درجده

واسط این دو است .همخوانی بین رون زیست چسدبی و

سانتیگراد را نشان میده که شروع ت ریجی از دسدت

تورم به چشم میخورد ،به ایدن صدورت کده بدا کداهش

دادن آب را نمایان میسازد .همچنین یدک اند وترم نیدز

میزان تورم ،ق رت زیست چسبی نیز کاهش مییاب کده

در محد وده  120درجدده سددانتیگددراد مشدداه ه مددی گددردد.

توجیهکنن هی رون مذکور است .بررسی فرموالسیونهدای

ترمددوگرام داروی پروپرانولددول هی روکلرای د نیددز یددک

 F8تا ( F10حاوی موسدیالژ بده تنهدایی) و  F11تداF13

ان وترم نوس تیز در مح وده  170درجه سانتی گدراد را

(حاوی  HPMC k4Mبده تنهدایی) نشدان مدیده کده بدا

نشددان مددیده د کدده مربددوط بدده نقطدده بوب دارو اسددت.

افزایش میزان موسدیالژ و  HPMC k4Mقد رت زیسدت

ترمددوگرام  HPMCنیددز یددک اندد وترم در  120تددا 130

پسبی افزایش مییاب (( )p <0/05نمودار شماره .)5

درجه که مربدوط بده بوب شد ن پلیمدر را نشدان مدیدهد
(تصویر شماره  1الی .)4

نمودار شماره  :4مقایسه میزان فرسایش فرموالسدیون هدای  F1تدا F7

در بافر 2/2
تصویر شماره  :1ترموگرام  DSCپروپرانولول هی روکلرای

نمودار شماره  :5مقایسه میزان ق رت زیست چسبی فرموالسیون ها
برحسب N/m²
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نمونه حداوی دارو بدیشتدر از نموندهی فاقد دارو اسدت

بررسیهای مختلف نشدان داده اسدت کده تغییدرات

پژوهشی

مجید سعیدی و همکاران

گروه کربوکسیلیک اسی  ،پیک 1000-1300 cm-4مربدوط
به  C-Oکششی میباش (( )25،24تصاویر شماره  5الی .)0
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تصویر شماره  :3ترموگرام  DSCکربوپل خالص

تصویر شماره  :5ایف  FT-IRپروپرانولول هی روکلرای

تصویر شماره  :4ترموگرام  DSCفرموالسیون شماره 4

بررسددددی ایددددفهددددای  FT-IRدارو ،موسددددیالژ،
 HPMC k4Mو فرموالسیونهای حداوی مخلدوط دارو،
 HPMC k4Mو موسددیالژ ،نتددایج مربددوط بدده تفسددیر
ترموگرامهای  DSCرا اابت میکند

تصویر شماره  :6ایف  FT-IRموسیالژ خالص

 .در ایدف FT-IR

موسیالژ خالص یک پیک پهدن در عد د مدوج 3430 cm-4
دی ه میشود کده مربدوط بده  OHکششدی ()stretching
میباش  ،ع د موج  2323 cm-1مربوط بده  C-Hکششدی
اسددت ،ع د

د مددوج  1732 cm-4مربددوط بدده گددروه C=O

کششی است و ع د موج  1000-1300 cm-4مربدوط بده
گروه  C-Oکششی میباش کده ایدن گدروههدای عداملی
مربوط به ویژگی پلیساکاری ها میباشن

 .ایف FT-IR

تصویر شماره  :7ایف  FT-IRکربوپل خالص

پروپرانولول هی روکلرای دارای یک پیک قوی در ع د
مددوج  2324 cm-4اسددت کدده مربددوط بدده آمددین نددوع دوم
کششی؛ یک پیک  3200cm-4مربوط به گروه هی روکسدی
(الکل نوع دوم)؛ ع د موج  1227 cm-1مربدوط بده باند
کششی گروه آریل آلکیل اتر مدیباشد و پیدک 737 cm-4
مربوط به نفتالن آلفا -جایگزین ش ه ،کششی مدیباشد .
بررسی ایف  HPMC k4M FT-IRخالص ،دارای یک
پیک در ع د مدوج  3200 cm-4مربدوط بده  OHکششدی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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بحث

افزایش درص صم  Khayaدر ماتریکس هدای حداوی

استنشاقی و پوستی برای آزادسازی دارو به جریان خدون

پاراسددتامول مشدداه ه مددیشددود( .)20در مطالعددهای دیگددر

سیستمیک مورد استفاده قرار میگیرد که در بین راههای

توسط  Sabaleو همکاران کده روی موسدیالژ کالند وال

تجویز دارو ،دارورسانی خوراکی کاربرد بیشتری پید ا

به عنوان ماده مخاط چسب صورت گرفت ،مشخص ش

کرده است که در این بین دارو رسدانی از اریدق مخداط

بددا افددزایش درصد موسددیالژ در مدداتریکسهددای حدداوی

یکی از روشهای بسیار موار در بهبدود فراهمدی زیسدتی

موسیالژ ،سرعت آزادسازی کاهش مییاب (.)23

داروها میباش  .جذب عوامل درمانی از حفره دهدان بده

در مطالعهای دیگر توسط  Perez-Marcosو همکاران

دلیل وجود عروق خونی فراوان در حفدره دهدان ،سدبب

بدددر روی آزادسدددازی پروپرانولدددول هی روکلرایددد از

ورود مستقیم این عوامل درمانی به گردش خون سیستمیک

ماتریکسهدای حداوی کربوپدل  ،374بدا افدزایش میدزان

میشود .در سالهای اخیر برای دارورسانی داخدل گوندهای

کدربوپدل ،آزادسدازی دارو از ماتریکدس کداهش یافدت

اشکال مختلف مخاط چسب شدامل قدرصهدا ،فدیلمهدا،

و بدررسی کینتیک رهدش فرمدوالسیدونها ندشان داد که

پچها ،پمادها و ژلها توسعه یافتدهاند  .در بررسدی میدزان

از م ل درجده صدفر پیدروی مدیکند ( .)30در مطالعدهای

سختی و فرسایش فرموالسیونها ،مشاه ات ناشی از این

دیگدددر بدددر روی فرموالسدددیونهدددای حددداوی موسدددیالژ

پژوهش مطابق با پژوهشهای پیشین بدوده و بدا افدزایش

 Plantago majorمشاه ه ش با افزایش نسبت موسدیالژ،

میزان پلیمر  ،HPMCمیزان سختی و فرسایش بده ترتیدب

میددزان رهددش دارو کدداهش مددییابدد و رهددش دارو از

بدده اددور مددواری افددزایش و کدداهش داشددته اسددت .در

فرموالسددیونهددای حدداوی  HPMC K4Mبدده نسددبت

مطالعات پیشین بر روی موسدیالژ بارهندگ نیدز مشداه ه

فرموالسیونهای حاوی موسیالژ ،کن

تر صورت گرفت.

ش ه است با افزایش میزان موسیالژ در قرصهای حاوی

در مطالعهای دیگر بر روی موسیالژ حاصل از برگهای

موسیالژ به تنهایی ،سدختی افدزایش و فرسدایش کداهش

گیدداه  Okraو  Hibiscusنشددان داده شدد کدده موسددیالژ

مییاب

(.)22

در مطالعهای Doijad ،و همکاران گدزارش کردند

حاصل را می توان به عنوان ماده زیسدت چسدب ابیعدی
برای فرآوردههای آهسته رهش استفاده کرد(.)31

تغییر در ضخامت قرصها بده خداار تفداوت در دانسدیته

در مطالعددهای کدده بددر روی اسددتفاده از  HPMCو

پلیمرهای به کار رفته در آن هاست و یکنواختی محتوای

 Mannitolبه عنوان مدواد مخداط چسدب در قدرصهدای

ماده مواره نیز به خاار تغییر در غلظت پلیمرها و پالستی

داخل گونهای بوسپیرون صورت گرفت ،مشاه ه ش بدا

سایزرهای اسدتفاده شد ه در فرموالسدیونهدای مختلدف،

افددزایش درص د  HPMCدر مدداتریکسهددا ،آزادسددازی

متفاوت است(.)27

کاهش مییاب و این امدر را مدیتدوان ایدن گونده توجیده

بررسددی فرموالسددیونهددا نشددان داد کدده بددا افددزایش

کردن که با افزایش درصد پلیمدر ،ویسدکوزیته ی الیده

موسیالژ بهاور مواری رهش دارو نیز افزایش یافت .این

ژل مانن ااراف قرص در محیط انحالل افزایش مییابد

امر میتوان ناشی از تاایر کدمتدر موسدیالژ بارهندگ بدر

و سرعت انتشار ماده دارویی از خالل ایدن الیده کداهش

آزادسازی دارو باش  .بررسی کینتیک رهدش داروهدا از

مییاب و با افزایش درص مانیتول به خداار سدهولت در

رون متقارنی پیروی نمیکن و بررسدی فرموالسدیونهدا

تشکیل منافذ و کانالهدا ،سدرعت انحدالل و آزادسدازی

نشان میده اکثر فرموالسیونهدا از مد ل پپداس تبعیدت

مادهی دارویی افزایش مییاب

میکنن  .در مطالعهای Odeku ،و  Fellمشاه ه کردن بدا

14
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راههای مختلف دارورسانی از قبیل خوراکی ،تزریقی،

موسددیالژ ،کدداهش چشددمگیری در سددرعت آزادسددازی

پژوهشی

مجید سعیدی و همکاران

کربوپل آزادسازی سریعتری در مقایسه با فرموالسیونهدای

 HPMC k4Mبه تنهایی بیشتر از سدایر فرموالسدیونهدا

دارای همان مق ار از  HPMCو  Xantanنشدان دادند و

است و ق رت مخداط چسدبی فرموالسدیونهدای حداوی

این امر با درصد تدورم بداال در حضدور کربوپدل مدرتبط

موسیالژ به تنهایی کدمتدر از بقیده فرموالسدیونهاسدت و

دانستن

فرموالسیونهای حداوی موسدیالژ و  HPMC k4Mحد

(.)33

بررسی رون فرسدایش ،افدزایش تد ریجی را نشدان

واسط این دو است .همخوانی بین رون زیست چسدبی و

میده کده ایدن روند بدا افدزایش آزادسدازی دارو هدم

تورم به چشم میخورد بده ایدن صدورت کده بدا کداهش

خوانی دارد .مقایسه فرموالسیونهای  F9و  F12که اولی

میزان تورم ،ق رت زیست چسبی نیز کاهش مییاب کده

حاوی دارو و موسیالژ و دومی حاوی  HPMC k4Mبده

توجیه کنن ه روند مدذکور اسدت .در مطالعدهای کده بدر

تنهددایی اسددت ،نشددان مددیدهدد درصدد فرسددایش در

روی ق رت مخاط چسبی کربوپدل ،موسدیالژ بارهندگ،

فرموالسیون  F9بیشتر از  F12است .این امر را میتدوان

 HPMCو کتیرا صورت گرفت ،بیشترین میزان مخداط

اینگونه توجیه کرد که با وجدود داروی محلدول و حدل

چسبی با کربوپل و کمترین میزان با کتیدرا مشداه ه شد

ش د ن آن در محددیط انحددالل ،میددزان فرسددایش اف دزایش

این امر را میتوان با ویسکوزیته پلیمرها مدرتبط دانسدت

مییاب  .مقایسه فرموالسدیونهدای  F12و  F15کده اولدی

که هر چق ر ویسدکوزیته پلیمدر بدیشتدر باشد  ،قد رت

حاوی  HPMC k4Mو دارو و دومی حداوی HPMC k4M

مخاط چسبی آن نیز بیشتر خواه بود .همچنین افزایش

به تنهایی میباش نیز نشان میدهد درصد فرسدایش در

در میزان پلیمرها باع

افزایش مخاط چسبی میشدود(.)23

نمونه حاوی دارو بیشتر از نمونهی فاق دارو اسدت کده

در پژوهشی دیگر روی ق رت مخاط چسبی قدرصهدای

این امر را میتوان به شدکل مشدابهی بده حاللیدت بداالی

زیست چسب داخل گونهای سدتیل پیرید ینیوم کلراید ،

داروی پروپرانولول نسبت داد که سبب افدزایش درصد

فرموالسددیونهددای حدداوی کربوپددل  940NFو ،HPMC

فرسایش با نفوب بیشتر محیط انحدالل بده داخدل قدرص

ق رت مخاط چسبی باالیی نشان دادن ( .)32در مطالعهای

میشود.

دیگر روی اسدتفاده از  Carbopol 974P ،HPMC K4Mو

در مطالعهای که روی موسیالژ  Mimosa pudicaبه

 HPMC K15Mدر قرصهای زیست چسب کالریترومایسین

عنوان اکسپیان کنترلکنن هی رهدش دارو در مداتریکس

مشددخص شدد کدده پلیمرهددایی کدده وزن مولکددولی و

قرصهای دیکلوفناس صورت گرفت ،مطالعات فرسایش

ویسکوزیته باالیی دارن  ،مخاط چسبی بیشتری از خود

و تورم نشان داد با افزایش درص موسیالژ در قدرصهدا،

نشان میدهن و HPMCو کربوپل بهعلت وجود گروههدای

افزایش در درص تورم و کداهش در درصد فرسدایش،

هی روکسیل و کربوکسیل ،مخاط چسبی خوبی از خدود

مشاه ه ش ( .)34در مطالعهای دیگر بر روی بررسی تاایر

نشان میدهن ( .)34در مطالعهای دیگر روی تاایر پرکنن ه

موسیالژ تخم ریحان و  HPMCبرسرعت و کینتیک رهدش

بر روی قرصهای زیست چسب پروپرانولول هی روکلراید

پروپرانولددول ،بددا افددزایش درص د موسددیالژ و هددمچنددین

نتایج نشان داد که ق رت مخاط چسبی با افدزایش میدزان

 ،HPMCدرص

تورم و فرسایش افزایش یافت(.)35

پلی کربوفیل افزایش می یاب و مشخص شد کده ایجداد

در مطالعه ای دیگر مشداه ه شد بدا افدزایش پلیمدر

الیه نازس و مستحکم ژل مانن در محدل اتصدال ،بدرای

 HPMCو  Mannitolدر ماتریکسهای حداوی بوسدپیرون،

چسبی ن ضروری به نظر میرس و ویسکوزیته این الیده

به علت افزایش کاندالهدا و منافدذ در مداتریکس و نفدوب

با افزایش در میزان پلدیکربوفیدل افدزایش مدییابد و در

محیط انحالل به داخل آن ،درص

تورم افزایش یافت(.)32

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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 بر قدرت مخاط چسبيHPMC K4M تاثير موسيالژ بارهنگ و

 نشان می ده که عد دF4  در فراورده یHPMC k4M

HPMC در پژوهشی دیگر با افدزایش میدزان پلیمدر

موج پیکهای شداخص دارو در ایدن فدراوردههدا بد ون

 بدا افدزایش،در ماتریکسهای مخداط چسدب بوسدپیرون

تغییر باقی مان ه است که این امدر حداکی از عد م بدرهم

درص پلیمر به علت افزایش زنجیرههدای نفوبکنند ه بده

. کنش شیمیایی بین اجزا موجود در فراوردهها میباش

،داخل گلیکوپروتئینهای موکوس و افزایش برهمکنشهدا

سپاسگزاری

 بررسددی.)32( قدد رت مخدداط چسددبی افددزایش مددییابدد
، قددرص حدداوی پلیمددر و موسددیالژDSC ترمددوگرامهددای

این مقاله حاصل پایاننامه دکتدرای حرفدهای آقدای

حضور پیکهای شاخص دارو و موسدیالژ را نشدان مدی

 ب ینوسیله از حمایت مالی حدوزه. کسری بنایی میباش

ده که این امر حکایت از ع م تغییر تبلدور دارو دارد و

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازن ران

بددر هددمکددنش بددین دارو و موسددیالژ و پلیمددر موجددود

.تشکر میگردد

 موسیالژ و، مخلوط داروFT-IR  بررسی ایف.)27(است
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Natural gums and modified natural gums as
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