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چکیده
ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر برای تهیه سیستم های دارورسانی کنترل شده برای طیف
وسیعی از داروها ،به ویژه برای داروهایی با نیمه عمر کوتاه و سامانه های دارورسانی هدفمند
برای افزایش اثربخشی درمان دارویی ،به طور گسترده ای کاربرد دارد .در این مقاله مروری،
انواع میکرو کره ها ،مزایا و معایب ،انواع پلیمرها که در تهیه میکرو ذره ها استفاده می شود،
روش های آماده سازی ،پارامترهای موثر بر بارگذاری و آزادسازی دارو در میکروکره ها و در
نهایت کاربرد دارویی آن ها بحث شده است .هدف از این مطالعه ،آشنایی با ساخت و افزایش
کارایی و ایمنی داروها در بالین با انتخاب بهترین سامانه دارورسانی است .عالقه روزافزون به
زیست فناوری و استفاده از پروتئین درمانی در انواع بیماری ها ،این مقاله را به عنوان معرفی
حامل دارویی موثر از اهمیت بیش تری برخوردار کرده است .در این مطالعه سعی شده است
ریزذرات پلیمری به عنوان راه حلی برای برخی از شکست های درمانی و ناکارآمدی داروها در
کاربردهای بالینی معرفی و توجه شود .به عنوان مثال میتوان به استفاده از میکروکپسوالسیون
در کاشت سلول  ،آزاد سازی دارو با نور مادون قرمز  ،انتقال داروهای پروتئینی  ،انتقال هدفمند
دارو برای بیماری کرون و التهاب روده بزرگ و  ...اشاره کرد.

کلمات کلیدی:

میکروکپسوالسیون ،ریز کره ،حامل انتقال دارو ،غشا ،میکروکپسول ،ریز

هسته ،نانو امولسیون
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 -0مقدمه
ریزپوشانی(میکرو کپسوالسیون) فرآیند محصور کردن ماده در داخل غشا برای تشکیل
میکروکپسول است] ، [1هدف این فرایند جلوگیری از واکنش های شیمیایی و فیزیکی و حفظ
خواص بیولوژیکی  ،عملکردی و فیزیکوشیمیایی مواد هسته ای است .روشی است که در آن
ذرات یا قطرات ریز توسط یک دیوار پوشیده شده اند  ،یا در یک ماتریس همگن یا ناهمگن
قرار گرفته اند تا کپسول های کوچکی را تشکیل دهند] .[2این ماده می تواند یک ماده جامد
 ،مایع یا گازی را درون یک ماده دیگر در یک کپسول مهر و موم شده بسیار کوچک قرار دهد.
مواد اصلی به تدریج از طریق دیواره های کپسول پراکنده می شوند و در نتیجه خواص آزاد
شده تحت شرایط مطلوب را ارائه می دهند][4] .[3
مفهوم میکرو کپسول های زیستی برای اولین بار توسط چانگ برای به دام انداختن مواد زیست
فعال مانند آنزیم ها  ،پروتئین ها و سلول ها در غشایی نیمه تراوا در دهه  1691ارائه شد . .از
آن زمان  ،تالش های عظیمی در ریزپوشاندن(میکروکپسوالسیون) برای کاربردهایی در زیست
پزشکی مانند انتقال دارو  ،کاشت سلول و ژن درمانی و همچنین در بیوتکنولوژی مانند تخمیر
و کشت سلول در مقیاس بزرگ که شامل مواد مختلف و فن آوری های آماده سازی می باشد
 ،انجام شده است] .[1کپسول های نانو و میکروکپسول ها در حال حاضر سیستم های امیدوار
کننده ای برای انتقال دارو در درمان بسیاری از بیماری ها هستند [[6].]5
از نانو و میکرو حامل ها نیز به عنوان ابزار تصویربرداری استفاده شده میشود که امکان افزایش
وضوح تصویربرداری را فراهم می کند و ضایعات کوچکی را که با روش های سنتی قابل
تشخیص نیستند برجسته می کند .در صورت تجویز داروها با استفاده از نانو و میکروکپسول
ها  ،می توان رهش طوالنی مدت دارو با سرعت کنترل شده را به دست آورد .بسیاری از
ترکیبات فعال دارویی حاللیت آب ضعیفی از خود نشان می دهند که نیاز به ایجاد حامل های
جدید برای تجویز و انتقال آنها دارد .یکی از امیدوار کننده ترین رویکردها استفاده از حامل
مناسب لیپیدی است .طراحی درست سیستم انتقال می تواند منجر به موفقیت سیستم های
دارویی بر پایه ی لیپید شود[6].
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 -2استفاده از نانو و میکروکپسول ها به عنوان سیستم انتقال دارو ][6
کورولوا (  )M.Y. Korolevaو همکارانش در سال  6119حامل های مبتنی بر امولسیون ،نانو
امولسیون ها  ،ذرات جامد لیپید و کلوئیدوزوم ها را مورد مطالعه قرار داده اند .در پژوهش ذکر
شده  ،سیستم های کلوئیدی مانند نانو امولسیون ها  ،نانو ذرات لیپیدی جامد  ،حامل های
چربی با ساختاری نانو  ،لیپوزوم ها  ،نیوزوم ها و کلوئیدوزوم ها ابزارهای خوبی برای تحویل
هدفمند محموله های دارویی به دست آورده اند.
نانو امولسیون ها ،امولسیون هایی با قطرات روغن یا آب هستند که اندازه آنها حداکثر 111
نانومتر است .آنها می توانند داروهای لیپوفیلیک و آب دوست یا مواد تصویربرداری را در روغن
یا در فاز آبی محصور کنند .ذرات جامد لیپید از نانو امولسیون یا ماکروامولسیون بدست می
آیند ،نانوامولسیون ها  ،ذرات چربی جامد و کلوئیدوزوم ها از نظر ترمودینامیکی سیستم های
ناپایداری هستند] ،[7که مکانیسم اصلی درشت شدن نانو امولسیون رسیدن استوالد است ،
یعنی انحالل قطرات کوچکتر روغن و رشد قطرات بزرگتر .امولسیون ها در دمای باالتر از نقطه
ذوب لیپید تهیه می شوند و در دمای محیط سرد می شوند که باعث تبلور لیپید و در نتیجه
تشکیل ذرات جامد چربی می شود .کلوئیدوزوم ها میکرو کپسول های متخلخل توخالی هستند
که به دلیل خود مونتاژ ذرات کلوئیدی با اندازه ها و اشکال مختلف در سطح قطرات امولسیون
ایجاد می شوند .پوسته کلوئیدوزومهای خود مونتاژ شده با پوسته های حامل های دیگر متفاوت
است زیرا از ذرات و حفره هایی تشکیل شده است  ،بنابراین برای داروهای کپسوله شده در
هسته قابل نفوذ است.
 210آماده سازی نانوامولسیون ها :
تادروس ( )Tadrosآماده سازی نانوامولسیون ها و موضوعات دیگر را به روش زیر بیان کردند
 :نانو امولسیون های روغن در آب با استفاده از روش دمای وارونگی فاز تهیه میشود]، [8
امولسیون  W / Oبه این شرح زیر تهیه میشود ؛ پارافین مایع ( 3.4-1.0میلی لیتر) barij ،
 1.0-1.1( 30میلی لیتر) ،یا مخلوط  Tween 80و  0.5-1.3 ) Span 80میلی لیتر) و
محلول آبی  0.0-0.1( NaClمیلی لیتر) در  01درجه سانتیگراد و به مدت  10دقیقه در
 1111دور در دقیقه در همزن مغناطیسی پراکنده شد .امولسیون  W / Oبدست آمده بالفاصله
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در یک حمام یخ و با هم زدن در  1111دور در دقیقه خنک شد تا زمانی که به دمای 11-0
درجه سانتیگراد برسد .نانو امولسیون  O / Wبه دلیل وارونگی فاز تشکیل شد.
توزیع اندازه ذرات و میانگین قطر با پراکندگی نوری دینامیکی با استفاده از آنالیز لیزری در
زاویه پراکندگی  174درجه با استفاده از لیزر  He -Neبا  λ = 633نانومتر ،برای ارزیابی
اندازه ها و مورفولوژی نانو امولسیون ها  ،امولسیون های پیکرینگ و ذرات پارافین از یک
میکروسکوپ الکترونی عبوری ) ،(TEMبا سرعت  01کیلوولت استفاده شد.
 212تثبیت نانو امولسیون ها توسط سورفاکتانت های (فعال کننده های سطحی)
غیر یونی :
نانو امولسیون ها توسط سورفاکتانت های غیر یونی تثبیت می شوند  ،پارامترهای مختلف
ممکن است بر روی اندازه قطره ها در امولسیون تأثیر بگذارند .در نتیجه افزایش غلظت
سورفاکتانت به مقدار مشخص منجر به کاهش اندازه قطرات نانو امولسیون می شود .از طرف
دیگر  ،افزایش کسر فاز پراکنده در امولسیون در غلظت ثابت سورفاکتانت منجر به افزایش قطر
قطرات می شود.
نانو امولسیون های تهیه شده با روش دمای وارونگی فاز و تثبیت شده توسط  Brij 30در کار
حاضر بررسی شد :قطر قطره به  41-10نانومتر کاهش می یابد و سپس با افزایش کسری
حجم پارافین مایع در نانو امولسیون تقریباً مسطح(صاف) می شود .افزایش بیشتر در کسر فاز
روغن منجر به افزایش شدید اندازه قطره ها می شود .در غلظت های کم پارافین مایع  ،مقدار
 Brij 30برای تثبیت امولسیون های  W / Oو همچنین در غلظت های زیاد پارافین مایع ،
مقدار  Brij 30برای تثبیت قطرات روغن در نانو امولسیون های  O / Wکافی نیست .قطر
قطره های روغن با افزایش نسبت مولی  Tween 80به  Span 80به شدت کاهش می یابد.
حداقل اندازه مشاهده شده در نسبت  Tween 80 / Span 80برابر با  1/79است .اگر Span
 80در امولسیون غالب باشد  ،مقدار سورفکتانت  HLBباال برای تثبیت نانو امولسیون های O
 / Wکافی نیست .در غلظت های باالی  ، Tween 80مقدار سورفکتانت  HLBکم برای
تثبیت امولسیون  W / Oکه از آن نانو امولسیون  O / Wبا خنک شدن سیستم تولید می
شود  ،ناکافی است .در هر دو پس از وارونگی فاز ،باعث تشکیل قطره های بزرگی می شوند.
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 21.آماده سازی کلوئیدوزوم ها:
کلوئیدوزوم ها توسط نانوذرات  SiO2تشکیل شده اند  ،همانطور که مشخص است  ،ذرات نانو
عمدتا به عنوان سنگدانه (انبوهه) در سطح آب  /روغن جذب می شوند  ،زیرا آنها تحت حرکت
فشرده بیرونی قرار دارند .در مورد نانوذرات با بار مخالف  ،انعقاد ناهمگونی رخ می دهد و دانه
های ناهمگن بر روی سطح قطره ها در امولسیون ها جذب می شوند .اثر نانو ذرات سیلیس با
بار مخالف بر تشکیل و پایداری کلوئیدوزوم ها بررسی شد .از نانوذرات هیدروفیل با بار منفی
 Ludox HS-30و از نانو ذرات با بار مثبت  Ludox CLاستفاده شد .غلظت کل نانوذرات با
بار مخالف در فاز آبی امولسیون  4درصد وزن بود .کسر حجم پارافین مایع در امولسیون
پیکرینگ  1.0 ،o/wبود .این پدیده ها را می توان با فرایندهای رقابتی توضیح داد  :انعقاد
حرارتی نانوذرات  SiO2با بار مخالف و جذب آنها روی سطح قطرات روغن .در کسرهای کم و
زیاد  ، LudoxHS-30رشد سنگدانه ها در مراحل اولیه خاتمه می یابد زیرا آنها نشانه شارژ
مشابهی دارند] .[9با این وجود جذب نانوذرات در سطح قطره های روغن رخ می دهد .امولسیون
ها با الیه جذب شده از نانوذرات در سطح قطره های روغن از لحاظ انسجام پایدارتر هستند،
از این رو اندازه قطره ها در این امولسیون ها کمتر است.
 210تثبیت ذرات پارافین توسط سورفاکتانت غیر یونی و پلیمر :
ذرات پارافین توسط سورفاکتانت غیر یونی و پلیمر تثبیت می شوند ،نانو امولسیون ها و
کلوئیدوزوم ها با پارافین مایع به عنوان یک فاز روغن به طور کلی ناپایدار هستند و دچار
تخریب می شوند .برای جلوگیری از جداسازی سریع فاز  ،پارافین مایع را می توان با موم
پارافین که در دمای اتاق جامد است  ،جایگزین کرد ،در این کار  ،ذرات پارافین توسط
سورفاکتانت غیر یونی  Eumulgin O10و پلیمر  PVAیا  Carbopol631تثبیت شدند.
باتوجه به آزمایشات انجام شده ،نتیجه به دست آمده نشان میدهد که  Carbopol 940شبکه
پلیمر تثبیت موثرتری را ایجاد می کند .ثبات طوالنی مدت ذرات پارافیناسیون با تشکیل
ساختار ژل توسط مولکول های پلی اکریالت در فاز آبی امولسیون ها حاصل می شود که مانع
از جمع شدن قطرات قبل از انجماد و تجمع ذرات پس از انجماد می شود.
از حضور نانو امولسیون ها در موجود در دارو و ذرات پارافین میتوان به این بحث اشاره کرد
که  ،کپسوله سازی داروهای لیپوفیلیک توکوفرول  ،هیدروکورتیزون  ،نیمسولید یا کورکومین
باعث تغییر قطر نانوکپسول های مبتنی بر نانو امولسیون نمی شود .اختالط این داروها در
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ذرات پارافین منجر به کاهش یا افزایش اندازه ذرات می شود  ،اما در همه نمونه ها اندازه ها
برابر یا کمتر از  711نانومتر است.
بسیاری از ترکیبات درمانی دارای قطبیت کم و حاللیت کم در آب هستند که نیاز به تولید
انواع جدیدی از حامل ها برای تجویز و تحویل آنها دارد .انتشارات اخیر نشان داده است که
روش امیدوار کننده استفاده از سیستم های مناسب مبتنی بر چربی است.

 -.فناوری میکروکپسوالسیون سلولی به سمت کاربردهای بالینی
][10
در طول دهه های گذشته  ،مزایای قابل توجهی در توسعه سیستم های انتقال برای کاربردهای
پزشکی وجود داشته است .هر یک از این کاربرد ها به مواد زیستی با ویژگی های خاص فیزیکی
 ،شیمیایی  ،بیولوژیکی  ،بیومکانیکی و تخریب نیاز دارد تا بتواند درمانی کارآمد ارائه دهد.
کارپ )) Karpو همکارانش در سال  6117دریافتند که ؛ یک سیستم ایده آل باید بتواند به
غلظت دارویی مؤثر در بافت هدف برای مدت زمان طوالنی دست یابد  ،در حالی که قرار گرفتن
در معرض سیستمیک را به حداقل برساند .عالوه بر این  ،سیستم باید در صورت بروز عوارض
جانبی کنترل کاملی بر دستگاه داشته باشد .کپسول شدن عوامل درمانی در حامل های پلیمری
مزایای متعددی نسبت به فرموالسیون های سنتی دارد .اندازه کوچک کپسول ها (از 111
میکرومتر تا  011میکرومتر) امکان کاشت آنها را در تماس نزدیک با جریان خون فراهم می
کند]. [11
 .10فناوری کپسوله سازی سلول :
فناوری کپسوله سازی سلول بر اساس بیحرکتی سلولها در غشا نیمه تراوا است .این غشا
سلولهای داخلی را در برابر فشارهای مکانیکی و سیستم ایمنی بدن میزبان محافظت می کند
در حالی که اجازه انتشار دو طرفه مواد مغذی  ،اکسیژن و ضایعات را می دهد .این واقعیت را
می توان یک مزیت مهم دانست زیرا می تواند منجر به کاهش یا حتی عدم استفاده مزمن از
داروهای سرکوب سیستم ایمنی شود .از مواد مختلف بسیاری برای کپسوله سازی سلول ها
استفاده می شود .در میان آنها  ،آلژینات ها امروزه بیشترین مطالعه و بررسی را داشته اند.
میکرو کپسول ها را می توان با روش های مختلفی فرموله کرد .سیستم میکروکپسوالسیون
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که اغلب توصیف می شود بر اساس یک هسته آلژینات است که توسط یک الیه پلی کاتیون
احاطه شده است که همزمان توسط یک غشا آلژینات خارجی پوشانده شده است.
پلی کاتیون های مختلف  ،از جمله  ،پلی-L-لیزین ) ،(PLLپلی-L-اورنیتین ) ،(PLOکیتوزان
 ،کیتوزان اصالح شده با الکتوز و مواد بیولوژیکی فتوپلیمر شده ،برای پوشش ماتریس آلژینات
استفاده شده است.
یک مسئله ی مهم در تأیید آلژینات برای اهداف کاشت  ،فرآیند تصفیه برای نظارت و از بین
بردن تمام آالینده های آن است که شامل اندوتوکسین ها  ،پروتئین های خاص و پلی فنول
ها است  ،حتی آلژیناتهای فوق خالص تجاری موجود نیز دارای مقادیر زیادی پروتئین باقی
مانده برای زیست سازگاری میکرو کپسول هستند.
 .12جستجو برای موقعیت تحویل بهینه :
برای موقعیت بهینه برای دارورسانی سیستمیک چندین عامل باید در نظر گرفته شود؛ مانند
سازگاری زیستی و مقاومت مکانیکی .به طور کلی  ،کاشت داخل صفاقی به دلیل افزایش عکس
العمل التهابی که در صفاق اتفاق می افتد  ،عملکرد ضعیف تری در سیستم ها ایجاد می کند.
دوفران ( )Dufraneو همکاران در سال  ، 6119با استفاده از کاشت جزایر خوک (با استفاده
از آلژینات) به صورت داخل صفاقی ) ،(IPزیر پوستی )(SCو زیر کپسول کلیه ) ،(KCتأثیر
موقعیت های کاشت در سازگاری زیستی را بررسی کرد] .[12کپسول های کاشته شده به
صورت داخل صفاقی نسبت به کپسول های زیر پوستی یا زیر کپسول کلیه  ،زنده ماندن و
میزان ترشح انسولین را بیشتر کاهش میدهند .عالوه بر این  ،پاسخ ایمنی در برابر کپسول
های کاشته شده از طریق صفاقی شدیدتر از کپسول های کاشته شده زیر پوستی یا زیر کپسول
کلیه بود.
مشارکتهای بسیاری که توسط گروههای تحقیقاتی بسیار باتجربه ایجاد شده است  ،چالشهای
اصلی فناوری کپسوله سازی سلول را روشن می کند .به عنوان مثال  ،در مورد دیابت  ،براساس
نتایج امیدوار کننده به دست آمده در رویکردهای آلی و پیوند بیگانه ،اخیراً یک آزمایش بالینی
آزمایشی توسط کالفیوره ( )Calafioreو همکاران آغاز شده است .سلول جزیره ای انسانی
میکروکپسوله شده در  11بیمار سرکوب نشده از سیستم ایمنی مبتال به دیابت نوع  1کاشته
شدند .داده های دو بیمار منتشر شده است و اگرچه درمان با انسولین برون زا کامالً به حالت
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تعلیق در نیامده بود  ،اما اندازه گیری چندین پارامتر نشان داد که جزایر پانکراس از نظر
متابولیکی فعال هستند.
امیریچ ( )Emerichو همکاران یک سیستم کپسوله سازی مبتنی بر آلژینات ایجاد کرد که
در آن شبکه کوروئید برای تالش برای دستیابی به یک انتقال مناسب از عوامل نوروتروفیک به
مغز در یک مدل اولیه بیماری هانتینگتون ) )HDبی حرکت شد .پیوند شبکه کوروئید
( )Choroidبه طور قابل توجهی از سلولهای عصبی مخروطی محافظت می کند و تأیید می
کند که شبکه کوروئید محصور شده ممکن است برای جلوگیری از تحلیل رفتن نورونها در
 HDمفید باشد[13] .
.1.سلول های اصالح شده ژنتیکی :
سیستم عصبی مرکزی و اختالالت قلبی عروقی به دلیل دشواری در دستیابی به اهداف مشخص
در مغز و نیاز به سطح داروهای مداوم  ،چالش مهمی در سیستم های داروی کنترل شده ایجاد
می کنند .در مورد اختالالت قلبی عروقی  ،اخیراً یک مدل موش سکته قلبی با استفاده از
سلولهای تخمدان همستر چینی میکروکپسوله شده) )CHOبا فاکتور رشد اندوتلیال
( ) endothelialعروقی موش ) )VEGFرا مورد ارزیابی قرار گرفت .یک مطالعه  61روزه
در داخل بدن موجود زنده که تیتر آنتی بادی ضد  CHOبه طور قابل توجهی پایین تر از گروه
کنترل بود به دست آمد  ،بنابراین یک استراتژی جایگزین جدید برای آنژیوژنز( رگ زایی
 )angiogenesiدرمانی در بیماری ایسکمیک(نارسایی خون رسانی به قلب) قلب پیشنهاد
می شود.

 -0میکروکپسوالسیون با استفاده از پلی ساکاریدهای طبیعی برای
انتقال دارو و کاشت سلول ][1
وی وانگ  ،شیودونگ لیو ( )Wei Wang, Xiudong Liuو دیگر همکارانشان در سال 6119
باتوجه به تحقیقاتی که کردند در مقاله ی خود چنین نوشتند  :سلولهای جزیره ای محبوس
در میکرو کپسولهای  PLGAبازده انسولین کمتری نسبت به سلولهای غیر میکرو کپسول دار
تولید می کنند که ممکن است به دلیل اثر سمی حاللهای آلی مورد استفاده در طی فرآیند
ریزپوشش باشد .از آنجا که پلیمرهای طبیعی همیشه سمیت کم  /غیر سمی  ،ایمنی زایی کم
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و در نتیجه سازگاری زیستی خوبی را نشان می دهند (که یکی از مهمترین پیش شرط های
استفاده بالینی از مواد زیستی است)  ،آنها پلیمرهای ترجیحی مورد استفاده در سیستم های
ریزپوشانی هستند.
 010مواد مبتنی بر پلی ساکارید طبیعی برای میکروکپسوالسیون :
آلژینات ،یک پلی ساکارید آنیونی خطی زیست سازگار و قابل تجزیه بیولوژیکی است که از
جلبک دریایی قهوه ای استخراج می شود  ،معموالً مورد استفاده قرار گرفته است و به یکی از
متداول ترین مواد مورد استفاده برای تشکیل میکرو کپسول تبدیل شده است .در طی فرایند
میکروکپسوالسیون  ،دانه های هیدروژل آلژینات ابتدا با اثر یونوتروپی تشکیل می شوند و پس
از آن پوشش پلی کشی(یک مولکول یا یک مجموعه شیمیایی دارای بارهای مثبت در چندین
وجه ).از طریق کمپلکس پلی الکترولیت ایجاد می شود .این واحدهای a-L-guluronic ( G
 )acidو  )b-D-mannuronic acid ( Mدر مولکول های آلژینات هستند که محل اتصال
پلی کاتیون برای تشکیل غشا هستند .از پلی) ، )L-lysineیک پلی کاتیون مصنوعی  ،به طور
معمول برای تشکیل غشاهای میکرو کپسول ) (APAاستفاده می شود  ،کیتوزان  ،یک پلی
ساکارید کاتیونی طبیعی  ،یک جایگزین بالقوه برای پلی L-lysineاست .کیتوزان محصولی
از کیتین نیمه استیل شده است  ،که از پوسته های فراوان سخت پوستان مانند خرچنگ
دریایی  ،میگو  ،میگو و خرچنگ استخراج و جدا می شود .ترکیب شود .گزارش شده است که
کیتوزان به عنوان یکی از مواد زیستی که به طور گسترده در زمینه زیست پزشکی مورد
استفاده قرار می گیرد  ،یک پلی ساکارید زیست سازگار  ،تجزیه پذیر و غیر سمی است .این
ماده به طور گسترده ای در بدن نیز وجود دارد  ،که برای افزایش زمان اقامت سیستم تحویل
داروی ریزپوشانده شده برای جذب موثر دارو مفید است.
 012فرآیند میکرو کپسول سازی :
مکانیسم میکروکپسوالسیون با استفاده از مواد پلی ساکارید طبیعی  ،کمپلکس پلی الکترولیت
است .کمپلکس های پلی الکترولیت در اثر فعل و انفعاالت یونی بین دو پلی الکترولیت با بار
مخالف در یک محلول آبی ایجاد می شوند  ،که با یک محیط ریز(میکرو) آب دوست با محتوای
آب باال و چگالی بار الکتریکی مشخص می شود .به طور خالصه  ،مخلوط پلی آنیون آلژینات
و داروها یا سلولها در محلول از طریق یک مولد قطره وار به صورت قطره ای در محیط ژل
(محلول کلرید کلسیم (CaCl2) ،اکسترود می شود .مولد قطره را می توان توسط پالس
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الکترواستاتیک هوا یا ولتاژ باال هدایت کرد .به این ترتیب  ،دانه های ژلی مملو از دارو یا سلول
تحت اثر یونوتروپی مجاز زیست ایجاد می شود .غشای میکرو کپسول با ایجاد گروه های آمینه
اولیه دارای بار مثبت از پلی( )L-lysineیا کیتوزان و گروه کربوکسیل منفی آلژینات تشکیل
می شود.
نفوذ پذیری و ( MWCOیک روش نیمه کمی برای تعیین ویژگی های تمایز اندازه غشاء
اولترافیلتراسیون(فراپاالیش) است)یکی از شاخص های انتقال جرم در میکروکپسول ها هستند.
ارزیابی خصوصیات انتشار میکرو کپسول بسیار مهم است  ،زیرا بقای سلولهای کپسوله شده
در نهایت به تعادل مطلوب نفوذپذیری کپسول و  MWCOبستگی دارد .دو روش تجربی برای
تعیین  MWCOایجاد شده است .یکی تعلیق میکرو کپسول ها در محلول حاوی مواد مدل ،
مانند دکستران و پروتئین با یک سری وزن مولکولی (مگاوات)است  ،روش دیگر تعلیق میکرو
کپسولهای به دام انداخته شده ی سلولهای اصالح شده ژنتیکی است که پروتئینهایی با وزن
مولکولی مختلف را بیان می کنند.
 01.خواص مکانیکی :
خصوصیات مکانیکی نه تنها دوام میکروکپسول ها را برای مقاومت در برابر روش کاشت و
بازیابی در صورت امکان  ،بلکه یکپارچگی میکروکپسول ها را برای ایمن سازی بیش از حد
تعیین می کند .نسبت تورم ))Swمیکرو کپسول با ضخامت غشا متناسب است و  Swبه عنوان
یک شاخص استحکام غشا پذیرفته شده است .هرچه مقدار  Swبزرگتر باشد  ،غشای
میکروکپسول کمتر می تواند تورم را تحمل کند  ،که مربوط به مقاومت غشایی مکانیکی
کمتری است .ویژگی دیگر زیست سازگاری میکروکپسول هاست که تحت تأثیر اندازه ،
مورفولوژی سطح و شیمی مواد  ،ویژگی های بیولوژیکی سلول های محصور شده و روش کاشت
قرار دارد .تجزیه بیولوژیکی یکی از موضوعات مهم در کاربرد زیست پزشکی میکرو کپسول ها
است .تجزیه بیولوژیکی مواد زیستی را می توان با از دست دادن جرم  ،تغییر در وزن مولکولی
و توزیع  ،مورفولوژی سطح و داخلی و ابعاد مشخص کرد.
 010سیستم انتقال دارو :
سیستم های دارورسانی می توانند از دارو در برابر تخریب محافظت کرده  ،رهایش پایدار/
کنترل شده را تغییر دهند  ،فارماکوکینتیک و توزیع زیستی را تغییر دهند  ،بهبود اثربخشی
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دارو  ،ایمنی و رعایت بیمار برای کاربردهای بالینی کمک می کند .در نتیجه فناوری
میکروکپسوالسیون نه تنها به عنوان ابزاری برای ایمن سازی در سلول درمانی بلکه به عنوان
ناقل سیستم های انتقال دارو نیز مفید باشد .میکرو کپسوله سازی می تواند داروها را از انتشار
در محیط اسیدی معده محافظت کرده و ترشح دارو را در روده تسهیل کند.
تجویز خوراکی به دلیل ماهیت غیرتهاجمی  ،راحتی  ،ایمنی و رعایت بیمار از راههای ترجیحی
برای تحویل دارو است .با این حال  ،هنوز چندین مانع اساسی برای تجویز خوراکی داروهای
پروتئینی حل نشده است  ،مانند محیط اسیدی معده  ،تخریب آنزیم و سد نفوذ اپیتلیوم روده
برای جذب موثر و غیره .یکی از چالش های تحقق تجویز خوراکی داروهای پروتئینی تهیه
حامل هایی با اندازه  11Лmمیکرو متر است . .اخیراً ثابت شده است که داروی آنتی بیوتیکی
مخصوص معده در درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماری زخم معده بسیار مفید است.
کالریترومایسین محصور در ریز ذرات کیتوزان  -آلژینات  -اتیل سلولز به روش پایدار در
شرایط مصنوعی (آزمایشگاهی) آزاد شد .عالوه بر این  ،میکرو ذرات کیتوزان  -آلژینات  -اتیل
سلولز می تواند برای مدت طوالنی در داخل بدن در معده باقی بماند .این خواص ممکن است
برای تسهیل نفوذ کالریترومایسین به مخاط معده در محلی که هلیکوباکتر پیلوری قرار دارد
مفید باشد.
همچنین  b-Elemeneیک مولکول کوچک چربی دوست است که فقط از کربن و هیدروژن
تشکیل شده است،برای سیستم تحویل داروهای ضد سرطان توسعه داده شده است .این
سیستم نیز در مهار تومور برای تومورهای جامد مانند تومورهای ریه  ،کبد  ،مغز و روده بزرگ
کارایی داشته باشد .با این حال  ،یک امولسیون  b-elemeneتزریقی ،با مشکالتی مانند نیاز
به تزریق مکرر به دلیل رهاسازی و کلیرانس(تصفیه) سریع  ،همراه با زهکشی نوع نزدیک و
عوارض جانبی مواجه می شود ،یک نیاز فوری به فرموالسیون انتشار پایدار  /کنترل شده از b-
 elemeneوجود دارد .با تهیه میکرو کپسول های آلژینات-کیتوزان به عنوان حامل b-
 ، elemeneیک فناوری امولسیون  /ژالسیون داخلی را ایجاد کردیم.
 01.کشت سلول های میکروکپسوله شده :
براساس نتایج آزمایش هایی که آنها انجام دادند  ،سلول های موجود در میکرو کپسول ها قادر
به تکثیر در شرایط آزمایشگاهی و بطن موجود زنده بودند و به صورت تجمع های منفرد یا
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بزرگ در می آیند  ،در حالی که میکرو کپسول ها پس از کشت طوالنی مدت با غشای دست
نخورده کروی ظاهر می شوند (شکل  0ب) .مهمتر اینکه سلولهای میکروکپسوله شده عملکرد
بیولوژیکی نشان دادند میکروکپسوالسیون و کاشت سلول بستر امیدارکننده ای است که می
توانند انسولین  ،دوپامین  ،ترکیبات کاهش دهنده درد یا اندوستاتین ترشح کنند که به ترتیب
از نظر درمانی در درمان دیابت  ،بیماری پارکینسون  ،درد مزمن و سرطان ها مورد توجه قرار
می گیرند.
 01.10کاشت سلول :
بیماری پارکینسون  ،یکی از اصلی ترین اختالالت نورودژنراتیو () neurodegenerativeدر
افراد میانسال و پیر  ،است که عالئم آن ،از دست دادن تدریجی سلول های عصبی دوپامینرژیک
( )dopaminergicدر جسم سیاه ))SNو کاهش همزمان سطح دوپامین ))DAدر جسم
مخطط است .سلولهای ترشح کننده دوپامین می توانند نورونهای دوپامینرژیک مرده را در
ماده سیاه جایگزین کنند .میکرو کپسوالسیون محافظت ایمنی برای سلولهای ترشح کننده
دوپامین برای درمان بیماری پارکینسون فراهم می کند .برای آزمایش امکان سنجی و کارآیی
ریز کپسوالسیون برای ژن درمانی  ،ما سلولهای ) CHO (CHO-endoترشح کننده ی
اندوستاتینورول ریزپوشانده شده و ریز کپسولها را به مدل موشهای تومور دار کاشته ایم.
تومورهای موشهای تحت درمان با سلولهای  CHO-endoمیکرو کپسوله شده بسیار کندتر از
گروه کنترل رشد کردند .در نتیجه ی این آزمایش ها که روی موش ها و میمون ها انجام شد،
میبینیم که حجم تومور در گروه درمان کمتر از حجم تومور در گروه کنترل میباشد .سرکوب
رشد تومور توسط سلولهای  CHO-endoمیکرو کپسوله شده با بهبود بقای حیوانات تحت
درمان تأیید شد.
با پیشرفت در کشف داروی ضد سرطان و سنتز داروی جدید  ،ایجاد یک سیستم غربالگری و
آزمایش دارویی کارآمد و با بازده باال  ،از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .سیستم های
کشت سلول کره سه بعدی ) (3-Dبینش جدیدی در مورد زیست شناسی تومور و همچنین
تمایز سلول  ،سازمان بافتی و هموستاز ارائه می دهد .سیستم میکروکپسوالسیون یک ریز
محیط  D-4مناسب برای مورفوژنز(جانور شناسی :ریخن زایی) در داخل بدن  ،تمایز و عملکرد
سلول  ESفراهم می کند .دلیل احتمالی این است که به دام افتادن سلول ها در میکرو کپسول
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ها ممکن است باعث تماس سلول و سلول و کاهش فاصله درون سلولی شود که باعث
سیگنالینگ بین سلولی با واسطه تماس مستقیم سلول یا واسطه های محلول می شود.

 -.مهندسی میکروکپسول های پلیمری با استفاده از کاربرد میکرو
سیال ها با بازده باال در انتقال داروهای پروتئینی ][15
از روش میکروسیال به عنوان ابزاری برای الگوبرداری و ساخت ریزکپسول های پلیمری زیست
سازگار برای تحویل داروی پروتئین استفاده شد .داروهای درمانی با پروتئین و پپتید اغلب
فراهمی زیستی خوراکی ضعیفی دارند .افزایش فراهمی زیستی چالش برانگیز است ،زیرا
دستگاه گوارش موانع مختلفی برای غلبه بر داروهای پروتئینی قبل از رسیدن به جریان خون
دارد .پروتئین ها و پپتیدها به تخریب آنزیمی  ،تجمع  ،جذب و دناتوراسیون بسیار حساس
هستند .سایر موانع فیزیکی جذب پروتئین ها و پپتیدها محدودیت اندازه  ،بار و حاللیت
هستند .میکرو کپسول های پلیمری پتانسیل زیادی به عنوان سیستم های انتقال برای تحویل
پروتئین خوراکی دارند (فریبرگ و زو  .[16] )6113 ،همچنین می توان آنها را به طور گسترده
در بسیاری از موارد که تجویز مداوم و کنترل شده دارو ضروری است  ،استفاده کرد و استفاده
از میکرو کپسول برای انتقال دارو ،محدود به بیماری خاصی نیست.
فناوری میکروسیال دارای مزایای مختلفی برای تهیه ریزکپسول های پلیمری است زیرا امکان
کنترل دقیق فرآیند ساخت را فراهم می کند  .با استفاده از دستگاه های میکروسیالی می توان
مایعات غیر قابل اختالط را به صورت تنظیم شده با استفاده از جریان های سه بعدی مخلوط
کرد .از همه مهمتر  ،می توان با استفاده از یک جریان دو فازی در یک دستگاه مویرگی شیشه
ای  ،قطرات امولسیون دوتایی با پوسته های فوق العاده نازک را برای تهیه ریزکپسول ایجاد
کرد.
 .10محصور سازی میکروسیال از  ( BSAالبومین سرم گاوی ) :
کیم و همکاران  ،در سال  6111دستگاه میکروسیال از یک جریان دو فازی برای تولید
میکروکپسول از قطرات امولسیون دوگانه با پوسته های فوق نازک استفاده کردند]( .[11شکل
 .)Aفازهای امولسیون امولسیون آب-روغن-آب ) )W / O / Wبا استفاده از پمپ های
هاروارد با سرنگ به داخل دستگاه های مویرگی شیشه ای پمپاژ می شدند (دستگاه هاروارد
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هالستون  ،ایاالت متحده) .سرنگ ها با لوله های پالستیکی به ورودی دستگاه مویرگی شیشه
ای متصل شدند .تشکیل قطرات در دستگاه های میکروسیالی بر اساس تزریق جتی با مرحله
چکیدن و استفاده از بی ثباتی هیدرودینامیکی است ] .[17فن آوری میکروسیال برای تولید
موفقیت آمیز قطرات امولسیونی بیشتر به فرموالسیون خاصی نیاز دارد .فرموالسیون های
مختلف با سرعت جریان های مختلف در طی فرایند بهینه سازی فرموالسیون مورد بررسی
قرار میگیرد.

شکل A

ساختار پوسته هسته ای میکرو کپسول ها با استفاده از سه آزمایش موازی با استفاده از
میکروسکوپ هم کانون ( ، Leica Microsystems CMS GmbHآلمان) )n = 200)،
تعیین شد .دو رنگ فلورسنت استفاده شد . :به عنوان یک ترکیب بسیار آبدوست FITC
دکستران در فاز آب داخلی و  4،3،6،11پریلن تتراکربوکسیلیک دی انیدرید یک عامل
فلورسنت آبگریز  ،برای فاز میانی اتیل استات استفاده شد .در نتیجه  ،عوامل فلورسنت پس از
آماده سازی در مراحل مربوط به خود باقی ماندند .طیف تحریک  /انتشار برای  FITCدکستران
و پریلن به ترتیب  361/060نانومتر و  311/307نانومتر بود .کپسول  BSAبه میکروکپسولهای
تشکیل شده از سه دسته مختلف مایع رویی بالفاصله پس از اتمام فرآیند آماده سازی قطرات
تعیین شد .به دلیل اختالف تراکم فاز در پایین بطری کوچک مستقر شدند.
آزمایشات آزاد سازی دارو  BSAمحصور در میکرو کپسول ها و  BSAآزاد در بطری های شیشه
ای تحت گرمایش و هم زدن (  ، Multiterm ،H + P Labortechnik AGآلمان) در
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محیط بافر فسفات  Ph= 7.2انجام شد .دما در حین آزمایش انحالل کنترل شده و در زیر هم
زدن مغناطیسی  311دور در دقیقه در  0/1 + 47/1درجه سانتی گراد نگهداری می شود.
حجم محیط بافر فسفات  61میلی لیتر بود .هر مقدار مقدار گرفته شده  1میلی لیتر بود و با
همان حجم محیط تازه جایگزین شد .در مقاطع زمانی از  41ثانیه تا  6هفته میزان سنجش
گرفته شد .آزمایشات رهاسازی دارو در سه نسخه انجام شد و مقدار مورد نظر با رو HPLC
(کراماتوگرافی مایع با عملکرد باال ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 .12ریخت شناسی  ،اندازه  ،پایداری و ساختار داخلی ریزکپسول ها :
مطالعات مورفولوژی با (میکروسکوپ الکترونی روبشی )  SEMنشان داد که میکرو کپسول
های  PCLکروی  ،دست نخورده و از نظر اندازه پراکنده هستند .تمام میکرو کپسول های
تولید و جمع آوری شده شامل فاز داخلی و فاز میانی است .میکروسکوپ فلورسانس
کانفوکال)هم کانون) از ریزکپسول ها را نشان می دهد که وجود فاز داخلی رنگ آمیزی شده
با سبز با  FITCدکستران و فاز میانی رنگ قرمز توسط پرولین را نشان می دهد .فازهای میانی
ذرات به طور مساوی در طول فازهای داخلی توزیع شده و ذرات تهیه شده نسبتاً مون پراکنده
بودند .بنابراین  ،میکرو کپسول های تک فاز پراکنده(  )monodisperseبا استفاده از این
روش با موفقیت آماده شدند و شکل گیری مؤثر یک ساختار امولسیونی مضاعف نیز نشانه ای
از کارایی باالی کپسول سازی) )EEو دقت مراحل آماده سازی بود.
نتایج آزمایش  EEقابل تکرار بود و تنوع بین آزمایش های موازی متوسط بود ،این نتایج نشان
می دهد که روش آماده سازی میکروسیال بسیار کارآمد است و برای دستیابی به  EEعالی ،
انرژی اضافی الزم نیست .بنابراین  ،این روش به طور بالقوه برای کپسوله سازی پروتئین مناسب
است .بعالوه  ،هنگام استفاده از داروهای گران قیمت  ،مانند داروهای پروتئینی و پپتیدی ،
 EEباال ممکن است اتالف مواد را در طی مراحل آماده سازی به حداقل برساند و روشهای
تولید مقرون به صرفه ای ایجاد کند.
 .1.مشخصات ترشح پروتئین :
به منظور ارزیابی کپسول سازی کاربردی و ترشح پروتئین از میکرو کپسول های آماده شده ،
 BSAبه عنوان پروتئین مدل انتخاب شد .پروفایل های آزاد سازی  BSAاز میکرو کپسول های
 PCLو  BSAآزاد در بافر فسفات با  7.2=Phامکان پذیر است .درصد تجمعی  BSAآزاد شده
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تا  190ساعت ارائه می شود BSA .آزاد بالفاصله  ،در عرض  1دقیقه  ،در محیط انحالل حل
می شود .میکرو کپسول های پلی کاپروالکتون ( )PCLدر مدت  190ساعت  ٪41از محتوای
خود را آزاد کردند .سینتیک انتشار مشابه با سایر ذرات  PCLدر سایر مطالعات نیز مشاهده
شده است .مشخصات انتشار نشان می دهد که  BSA ٪61بالفاصله و  ٪11اضافی آن در کل
آزمایش آزاد می شود .ترشح  BSAمستقیماً به شکستن میکرو کپسول ها بستگی ندارد .این
کار بیشتر با تماس با رسانه انحالل آغاز می شود .تفاوت در فشار اسمزی باعث آزاد شدن فوری
 BSAمی شود  ،زیرا  BSAاز کپسول ها خارج می شود .کارهای آینده باید متغیرهای
فرموالسیون را تنظیم کنند که بتواند مشخصات آزاد سازی دارو را تنظیم کند.
پیت در سال  6116رفتار آزاد سازی  FITCدکستران از یک میکرو کپسول  PCLبه این صورت
شرح داد  :تخریب  PCLبا واکنش اتوکاتالیز شده  ،به طور مساوی در پوسته رخ داد و بنابراین
 ،نازک ترین قسمت پوسته ابتدا شکست .همه میکرو کپسول ها محتوای خود را به طور
همزمان آزاد نمی کنند .پس از پاره شدن پوسته  ،میکروکپسول ها حالت کروی را حفظ می
کنند  ،بنابراین محتوای  BSAبه طور کامل از همه میکرو کپسول ها آزاد نمی شود و منجر به
آزاد سازی اولیه  ٪61پروتئین و به دنبال آن آهسته رهش پروتئین تا  ٪41می شود.
رویکرد میکروسیالی برای مهندسی میکرو کپسول ها با ویژگی های هدفمند پیشرفته  ،از
جمله EEباالی پروتئین  ،پراکندگی تک توضیعی(  ، )monodispersityتخلخل کم و
پایداری باال امکان پذیر است ٪EE 84 .مهمترین ویژگی این ریزکپسولها بود .به طور کلی ،
این تحقیق نشان می دهد که تکنیک میکروسیال پتانسیل زیادی برای مهندسی و ساخت
سیستم های دارورسانی برای پروتئین های درمانی دارد.

 -6میکروکپسوله کردن داروهای پروتئینی برای انتقال دارو :استراتژی
 ،آماده سازی و کاربردها][18
گوانگویی ما در پژوهشی که انجام داد دریافت که  ،با کپسوله سازی داروهای پروتئینی /
پپتیدی در ریز کره ،می توان غلظت داروی سرم را برای مدت طوالنی در یک مقدار ثابت باالتر
حفظ کرد .پلی الکتید گلیکولید اسید(  /)PLAپلی الکتید اسید ( ) PLAو کیتوزان اغلب در
فرموالسیون تزریقی و فرمول دهانی استفاده می شوند.
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داروهای پروتئینی و پپتیدی موجود عموماً با نیمه عمر بیولوژیکی کوتاه مشخص می شوند ،
زیرا به راحتی توسط آنزیم های داخل بدن هیدرولیز یا تخریب می شوند [ .]66بنابراین تزریق
مکرر معموالً الزم است .به عنوان مثال  ،نیمه عمر ( RH-GHهورمون رشد نوترکیب انسانی)
فقط با تزریق زیرپوستی  4-6ساعت است  ،تزریق روزانه باید به مدت چندین سال انجام شود
و درد و رنج اقتصادی برای بیماران به همراه دارد .عالوه بر این  ،راههای دیگر مانند تجویزهای
خوراکی و مخاطی به دلیل اندازه مولکولی بزرگ و ویژگی تخریب شدن آسان  ،دشوار است.
تکنیک های ریز کپسوالسیون برای حل مشکالت فوق ایجاد شده است [ .]19میکرو
کپسوالسیون می تواند داروهای پروتئینی  /پپتیدی را در داخل خود بپوشاند و از آنها در برابر
تخریب توسط آنزیم ها محافظت کند و می تواند آنها را به آرامی آزاد کند تا غلظت ثابت باالتر
سرم برای مدت زمان طوالنی تحقق یابد .دو مشکل اصلی در تهیه و کاربردها مانع پیشرفت
آنها در بازار می شود )1( :اندازه و توزیع اندازه ریز کره ها  /میکروکپسول ها به سختی کنترل
می شوند  ،و در نتیجه تولید مجدد ضعیف در تولید در مقیاس بزرگ ایجاد می شود  ،در
نتیجه تأیید سیستم تحویل دشوار است ؛( )6در مورد کپسول سازی داروی پروتئینی  ،حفظ
فعالیت زیستی داروهای پروتئینی  /پپتیدی در حین تهیه  ،نگهداری و ترشح دارو نیز دشوار
است  ،که بندرت در کپسول سازی داروهای شیمیایی مشاهده شده است .پروتئین  /پپتیدها
در صورت غیرفعال شدن  ،اثر درمانی خود را از دست می دهند و حتی باعث عارضه جانبی
قابل توجه می شوند .دالیل مختلفی وجود دارد که می تواند باعث تجزیه پروتئین شود)1( :
نیروی برشی مکانیکی شدید باعث از بین رفتن ساختار سه بعدی پروتئین ها می شود)6( .
تماس پروتئین با روغن  /آب  ،یا اتصال متقابل پروتئین  ،باعث انعقاد پروتئین ها می شود.
( )4اثر متقابل آبگریز بین پروتئین و مواد دیواره آبگریز منجر به دناتوره شدن(مصنوعی سازی
) پروتئین ها می شود.
او و همکارانش در این مقاله فرآیند جدید امولسیون غشایی را برای تهیه ریز کره ها و
میکروکپسول ها با اندازه قابل کنترل و یکنواخت توسعه داده اند  ،این فرآیند را بیشتر برای
سیستم پلیمر تجزیه پذیر زیست تخریب  PLA ،یا  PLGAسیستم و سیستم پلی ساکارید
(کیتوزان  ،آگارز و آلژینات) در نظر گرفته اند .ریز کره ها یا میکرو کپسول های  PLAیا
 PLGAبیشترین فرمول بندی ها در سیستم انتقال دارو (  ) DDSدارند.
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محققان چندین روش برای کاهش فعالیت زیستی از دست دادن پروتئین ها  /پپتیدها ارائه
داده اند ،مانند افزودن پلی اتیلن گلیکول (  ) PEGآب دوست و کوپلیمرها  ،قندها ،
کربوهیدرات ها  ،پلیول ها  ،نمک های یون فلز دو ظرفیتی.
 .610تهیه میکرو کپسولهای  PLAیا  PLGAیکنواخت از امولسیون: W/ O / W
برای بدست آوردن ریز کره های  /میکرو کپسول های قابل تجزیه  ، PLA / PLGAیک فرآیند
امولسیون مستقیم غشایی برای سیستم های امولسیونی  O / Wو  W / O / Wایجاد کرده
اند  ،سپس قطرات یکنواخت در امولسیون با حذف حالل در فاز روغن جامد شدند .عالوه بر
این  ،آنها این فرایند را به سیستم های امولسیون معکوس  W / Oو  O / W / Oتوسعه داده
اند و با اتصال قطره های کیتوزان  ،میکروسفرهای  /میکرو کپسول کیتوزان یکنواخت را بدست
آورده اند .قطر ،توسط فرآیند امولسیون غشای مستقیم از میکرون تا  111میکرومتر قابل
کنترل است . .برای تهیه ریز کره ها  /میکروکپسول های کوچکتر  ،امولسیون سریع غشای
بیشتری ایجاد کرده اند و ریزکره  /میکرو کپسول PLA / PLGA /و کیتوزان را با موفقیت به
دست آورده اند.
برای حفظ فعالیت پروتئین در حین کپسوله سازی  ،ذخیره سازی و فرآیند آزاد سازی  ،چندین
استراتژی توسعه داده شد .برای سیستم  ، PLAافزودن افزودنیهای محافظتی  ،انجماد سریع
و پخش پودر پراکنده دارو در فاز روغن برای کاهش تماس مولکولهای پروتئین و رابط آبگریز
در ایجاد شد .برای سیستم کیتوزان  ،این پژوهشگر و همکارانش روش پیوند متقاطع مرحله
ای  ،سیستم جامد سازی خود را برای جلوگیری از اتصال متقابل شیمیایی پروتئین های
کپسوله شده درون ریزکره کیتوزان ایجاد کرده اند و همچنین به جای ریزکره جامد معمولی
 ،ریزکره خالی کیتوزان با مورفولوژی توخالی  ،متخلخل و ماکرومتخلخل را تهیه کردیم ،
سپس از آنها برای جذب داروهای پروتئینی  /پپتیدی استفاده کردیم .ریزکره های توخالی
متخلخل باالترین بازده بارگیری پروتئین  ،کمترین اثر انفجار و رفتار نسبتاً ثابت انتشار را نشان
داد .در نتیجه  ،ریزکره کیتوزان متخلخل میزان قند خون را تا حدی کاهش می دهد که از آن
به عنوان حامل انسولین در مصرف خوراکی استفاده شود.
چند راهکارهای تهیه ریزکره /میکرو کپسول های  PLA / PLGAحاوی داروهای پروتئینی
 /پپتیدی مطرح شده است که عبارت اند از :
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افزودن مواد افزودنی برای جلوگیری از دناتوره شدن پروتئین ها  :در تهیه میکرو
کپسول  PLAیا  PLGAتوسط امولسیون  ، W / O / Wتماس پروتئین با سطح
روغن  /آب دلیل اصلی دناتوراسیون پروتئین ها است .افزودن تثبیت کننده ها یا
سایر افزودنی های محافظتی به فاز آبی داخلی امولسیون  W / O / Wمی تواند
از تجزیه و تجمع داروهای پروتئینی جلوگیری کند.

.6

تکنیک انجماد سریع با استفاده از استات اتیل :آنها برای تهیه امولسیون W / O
 / Wبه جای  DCMاز استات اتیل ( )EAاستفاده کرده و سپس مقدار زیادی آب
به  W / O / Wاضافه کرده اند تا استات اتیل به سرعت در فاز آب بیرونی پخش
شود .بنابراین  ،می توان در مدت کوتاهی میکرو کپسول جامد شود و زمان تماس
پروتئین با رابط  O-Wتا حد زیادی کوتاه شود .در این حالت  ،میکرو کپسول با
دو مرحله جامد شد .در مرحله اول مقدار کمی آب به میکرو کپسول های از قبل
جامد اضافه شده و سپس در مرحله دوم مقدار زیادی آب برای جامد شدن میکرو
کپسول ها اضافه شد.

.4

پخش پودر پپتید در فاز روغن برای تهیه  S / W / Oبه جای امولسیون W /
 : O / Wبرای کاهش تماس مقدار پروتئین با فصل مشترک  ،پخش پودر جامد
پروتئین  /پپتید در فاز روغن به منظور استفاده از امولسیون ( S/O/Wجامد /
روغن  /آب)  ،به جای استفاده از فاز آبی پروتئین  ،یک استراتژی خوب است .از
تماس مولکول های پروتئینی داخل پودر با فصل مشترک جلوگیری می شود .از
آنجا که با تغییر اندازه منافذ غشا می توان قطر ریزکره ها  /میکرو کپسول های
 PLGAرا دقیقاً کنترل کرد  ،این یک مزیت بزرگ است که می توان با کنترل
اندازه ریز کپسول میزان آزاد سازی دارو را طراحی و کنترل کرد .عکسهای SEM
با اندازه های مختلف تهیه شده با استفاده از غشای با اندازه های مختلف منافذ در
شکل  Bنشان داده شده است.

.3

طراحی پلیمر بلوک آمفیفیلی  PELAبه جای  : PLAاز آنجا که PLA / PLGA
نسبتاً آبگریز است  ،فعل و انفعاالت آبگریز بین پروتئین و پلیمرها نیز ممکن است
باعث باز شدن و تجمع پروتئین شود .استفاده از پلیمر بلوک آمفیفیلیک دارای
مزایای زیر است )1( :آمفیفیلیک  PELAمی تواند خود را در رابط بین فاز آب
داخلی و فاز روغن مونتاژ کند و توالی  PEGآب دوست برای جلوگیری از تماس
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پروتئین و  PLAآبگریز یا  ، PLGAبه فاز آب گسترش می یابدPELA )6( .
آمفیفیلیک می تواند به عنوان یک امولسیفایر برای تثبیت امولسیون اولیه W /
 Oکار کند و در نتیجه کارایی کپسول سازی باالتر بشود و هیچ تثبیت کننده
اضافی مورد نیاز نباشد ; ( PEG )4در سطح میکرو کپسول می تواند از جذب
پروتئین در خون بر روی آن جلوگیری کرده و سازگاری زیستی میکرو کپسول با
خون را بهبود بخشد ); (4توالی  PEGآب دوست در ماتریس می تواند جذب آب
را افزایش دهد  ،و در نتیجه منجر به تخریب سریعتر سینتیک بلوک  PLAمی
شود .همچنین از  PELAبرای تهیه میکرو کپسول برای انتقال داروی پروتئین
توسط فرآیند امولسیون غشایی استفاده کرده اند.

شکل B

 -7میکروکپسولهای پلیمری زیست تخریب پذیر برای آزادسازی دارو
مرتبط با سونوگرافی انتخابی ][20
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تصویربرداری سونوگرافی تشخیصی امروزه به طور معمول با عوامل متقابل فراصوتی ))UCA
انجام می شود .به طور معمول  UCA ،ها میکرو کپسول هایی با قطر بین  1تا  11میلی متر
هستند که از یک فضای داخلی گازدار تشکیل شده اند .پوسته ی میکرو کپسول می تواند
از طیف گسترده ای از مولکول ها  ،از جمله لیپیدها  ،پروتئین ها  ،پلی ساکاریدها یا
پلیمرهای مصنوعی تشکیل شود .به دلیل کاربردی نبودن میکروحباب های هوا به عنوان
ماده  contrastو حل شدن هول در جریان خون و خارج شدن حباب ها از گردش خون
قبل از اتمام سونوگرافی،از گازهای فلوئوره شده همراه با یک پوسته تثبیت کننده برای
تثبیت میکروحباب ها برای مدت زمان حدود 10-11دقیقه استفاده میشود،که این پوسته ها
معموال پلیمرهای فلورین شده میباشند( .)Fluorinated polymerمزیت استفاده از آنها
به عنوان سیستم تحویل دارو توانایی ایجاد ترشح دارو فقط در منطقه مورد نظر است.
 UCAها به طور کلی به  6دسته تقسیم میشوند :نرم پوسته و سخت پوسته .نرم پوسته
میکروحبابهایی هستند که پوسته آنها از یک الیه چربی با ضخامت  4-6نانومتر تشکیل شده
است .مشکل این عوامل پوسته نرم این است که پس از انبساط و انقباض غشای چربی
انعطاف پذیر در فشارهای زیاد  ،سنگدانه های لیپیدی به اندازه زیر میکرون مانند میسل و
لیپوزوم از حباب میکروبی خارج می شوند و در نتیجه  UCAها را از بین می برند.
میکرو حباب های پوسته سخت دارای ضخامت پوسته معمولی در محدوده  111-61نانومتر
هستند و معموالً از پلیمرها تهیه می شوند . .آنها به دلیل افزایش سد میرایی پوسته پلیمری
به سختی انبساط حجم را در فشار صوتی پایین نشان می دهند و تا رسیدن به آستانه فشار
مشخص دست نخورده باقی می مانند .باالی این آستانه پوسته آنها پاره می شود و هسته گاز
فرار می کند .اعتقاد بر این است که پژواک سونوگرافی به احتمال زیاد فقط پس از اختالل
پوسته و آزاد شدن گاز ایجاد می شود .با این حال  ،برخی از میکرو حباب های سخت پوسته
سیگنال های صوتی را بدون از دست دادن گاز تولید می کنند .به دلیل خواص سطح آبگریز
این پلیمرها از پلیمرهای فلورین شده برای پوسته میکرو حباب استفاده میشود تا از نفوذ آب
از طریق منافذ پوسته جلوگیری کند.
 Marmottantو همکاران نظریه جدیدی را توصیف کرده اند که رفتار میکروحباب های
سخت پوسته را هنگام کمانش یا پارگی با فشار اولتراسونیک توصیف می کند .چنین میکرو
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حباب هایی به راحتی می توانند فشرده سازی درون صفحه را بر خالف میکروحباب های
پوسته نرم حفظ کنند  ،بنابراین امکان ایجاد ثبات در برابر انحالل گاز داخل را فراهم می
کنند .اُهمر و همکاران اخیراً نشان داده است که کپسول های پلیمری  PLLAبا ضخامت
پوسته های مختلف می توانند هم در شرایط آزمایشگاهی (محیط مصنوعی )و هم در داخل
بدن تحریک شوند  ،اگرچه از فشارهای مختلف اولتراسونیک استفاده می شود .آنها یک
داروی مدل  ،آبی اوانز ) (Evans blueرا در لیپوزومها و کپسول های پلیمری با ضخامت
پوسته های مختلف گنجانیدند و آنها را با استفاده از فشارهای باال در یک ژل تحریک کردند.
آنها با مقایسه منطقه تخریب کپسول ها به عنوان تابعی از فشار اولتراسونیک  ،مشاهده
کردند که پوسته ضخیم تری به فشار اولتراسونیک باالتری نیاز دارد .آنها فشار اولتراسونیک
را در مراحل بزرگ  1مگاپاسکال تغییر دادند .در فشارهای باالتر با تغییر چشمگیر حجم گاز
 ،کپسول های پوسته سخت از بین رفتند.
اگرچه این امر منجر به از بین رفتن خواص  USپس از شکست می شود  ،اما همچنین
امکان استفاده از  UCAبه عنوان حامل انتقال دارو را فراهم می کند  ،محتوای کپسول به
راحتی آزاد می شود .عالوه بر این  ،با اعمال فشار کم و زیاد  ، USمی توان از حامل انتقال
دارویی مبتنی بر  UCAبرای نظارت و ترشح استفاده کرد.
 710اندازه گیری  Cryo-SEM؛ کریو (تکنیک اماده سازی برودتی) :
با استفاده از  Cryo-SEMهمچنین می توان قطرهای کپسول و ضخامت پوسته آنها را
تعیین کرد (جدول  .)1از شکل  Cمشاهده شده است که افزایش تدریجی نسبت بین
ضخامت پوسته و قطر با افزایش جرم پلیمر را نشان می دهد  ،که نشان می دهد کنترل
خوبی بر ضخامت پوسته مورد نظر وجود دارد .به منظور بررسی تأثیر نسبت ضخامت پوسته
به اندازه کپسول در پاسخ به فشار اولتراسوند  ،دینامیک کپسول با استفاده از دوربین
پرسرعت  Brandaris 128در طی کپسول های داخلی مورد بررسی نوری قرار گرفت .در
فشارهای صوتی کم ( 601-01کیلو پاسکال) هیچ کپسولی مختل نشد .با این حال  ،کپسول
های دارای باریکترین پوسته رفتار کمانش در فشار صوتی  601کیلو پاسکال را نشان داد.
با افزایش فشار صوتی  31درصد به  401کیلو پاسکال  ،کپسول همچنان کمان می کند .با
این حال  ،باالتر از یک آستانه فشار صوتی خاص  ،پوسته تسلیم می شود  ،در نتیجه پارگی
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پوسته در نازک ترین نقطه خود و آزاد شدن محتوای گاز را به همراه دارد .نسبت ضخامت
پوسته به قطر کپسول ها با فشار اولتراسوند مورد نیاز برای برهم زدن کپسول ها ارتباط
زیادی دارد .یک رفتار کمانش فقط برای کپسول هایی با نسبت پوسته  /قطر کم و در فشار
اولتراسوند کم مشاهده شد .برای کپسول هایی که نسبت ضخامت  /قطر پوسته بیشتری
دارند این رفتار دیگر مشاهده نشد و کپسول ها فقط هنگامی که فشار سونوگرافی باالتر از
آستانه انتشار بود با پارگی فوری پاسخ می دادند.
در نتیجه دنیس لنسن و سه نفر از همکارانش دریافتند ،که که کپسول هایی با نسبت های
مختلف ضخامت پوسته به قطر می توانند به طور مستقل از یکدیگر در یک سیستم واحد
تحریک شوند و این امکان را می دهد که داروها به صورت گام به گام یا انتخابی آزاد شوند.
از آنجا که فشارهای اعمال شده در  USبسیار کمتر از حداکثر شاخص مکانیکی مجاز برای
تصویربرداری تشخیصی بود  ،این بدان معنی است که می توان از این کپسول ها برای انتقال
داروها بدون خطرات ایمنی استفاده کرد.

شکلC

دوره  ،2شماره ( 2مسلسل ،)6 :تابستان  ،0011صفحات 1-34

میکروکپسول های پلیمری مورد استفاده در دارو رسانی

شبانی مقدم

جدول 1

 -8میکروکپسول های پلیمری مملو از روغن برای انتقال داروهای
لیپوفیلیک با واسطه فراصوت (سونوگرافی)][21
کالزینا کویمن ( )Klazina Kooimanو همکارانش طی تحقیقاتی در سال  6110به این
مطالب دست یافتند که  :از عوامل حاجب سونوگرافی ) )UCAبه طور معمول برای افزایش
تصویربرداری سونوگرافی تشخیصی ( )USاستفاده می شود .همانند سایر سیستم های انتقال
داروی محلی  ،هدف ،دستیابی به یک پاسخ دارویی خاص از یک عامل درمانی در یک محل
بیماری خاص در بدن است .از مزایای آن می توان به توزیع بیولوژیکی کنترل شده عامل
درمانی اشاره کرد که عالوه بر کاهش عوارض جانبی  ،اثربخشی درمانی را نیز بهبود می بخشد.
به طور کلی  ،دو سیستم تحویل دارو مبتنی بر  UCAاز یکدیگر متمایز می شوند .در سیستم
اول  ،عامل درمانی با  UCAبه طور همزمان تجویز می شود تا  UCAدر کنار عامل درمانی از
طریق جریان خون گردش کند .وقتی  usبه صورت موضعی استفاده شود  ،نفوذپذیری غشای
سلول اندوتلیال (یاخته های الیه درون رگی) به صورت موضعی و گذرا افزایش می یابد و عامل
درمانی توسط سلول یا بافت جذب می شود .در سیستم دوم  ،عامل درمانی به میکروحباب ها
متصل شده یا در آن گنجانده شده است.میکرو حباب هایی با ترکیب متفاوت برای حمل عوامل
درمانی آب دوست و همچنین چربی دوست طراحی شده اند .وقتی  USبه صورت محلی
استفاده شود  ،این میکروبول ها برای آزاد کردن موضعی محموله خود تحریک می شوند .این
نوع سیستم تحویل دارویی مبتنی بر  ، UCAمهم است که میکروحباب هاا )1( :دارای محموله
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کارآمد دارو باشد )6( .می تواند باعث ترشح دارو با تشخیص USشود )4( .می تواند تحت
شرایط غیر مخرب تصویربرداری شود تا بتوان از USبرای هدایت و نظارت بر درمان استفاده
کرد.
 8.1ترکیب میکرو کپسول ها :
به جای یک ترکیب درمانی درون یا روی پوسته یک میکروحباب  ،یک فاز روغن اضافی می
تواند در میکروحباب قرار گیرد که مخازن حامل داروی لیپوفیلی آنها را به میزان قابل توجهی
افزایش می دهد .ما یک فاز روغن را در یک  UCAبا پوسته پلیمر گنجاندیم .پلیمر فاقد پوشش
پلیمری ( -Lاسید الکتیک_ پرفلوئورو اوکتان 1-اّل)  ،که به اختصار  PLA-PFOنامیده می
شود  ،به عنوان ماده پوسته انتخاب شد .گروههای انتهایی فلوئور شده  pLA-pFOخصوصیات
سطحی این پلیمر قابل تجزیه را تغییر داده و پوسته را هیدروفوبیک (آبگریز) می کنند و در
نتیجه مقاومت در براب ر آب را بهبود می بخشند .روغن هگزادکان به عنوان مخزن حامل دارو
انتخاب شد نه تنها به دلیل غیر قطبی بودن آن  ،بلکه برای حل داروهای چربی دوست (مدل)
در آن ایده آل است  ،بلکه به این دلیل که یک حالل ضعیف برای پلی (-Lاسید الکتیک) است
.عالوه بر این  ،هگزادکان هنگام خشک شدن در یخ به سختی به صورت انجمادی خشک
( )lyophilizeمی شود و کنترل میزان روغن و مخلوط شدن دارو را آسان می کند.
 812گرماسنجی روبشی تفاضلی مدوله شده ( )MDSCو میکروسکوپ الکترونی
عبوری (: )TEM
برای تعیین ترکیب میکرو کپسول توسط ( MDSCدماسنج روبشی تفاضلی مدوله شده) ،
آماده سازی میکرو کپسول بدون  PEGانجام شد زیرا بر تجزیه و تحلیل  MDSCتأثیر می
گذارد .از آنجا که تنها عملکرد  PEGبدست آوردن مجدد سریع میکرو کپسول ها است  ،برای
تجزیه و تحلیل  MDSCنیازی به آن نیست  ،همچنین برای تعیین مقدار شمارش هگزادکان
در ریزکپسول ها (GC / MS ،کروماتوگرافی گازی  /طیف سنجی جرمی ) انجام شد .برای این
تجزیه و تحلیل  ،روش آزمایش میکرو کپسول بدون افزودن  ، PEGهمانند آزمایش های
 ، MDSCانجام شد.
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از  TEMبرای به دست آوردن نقش ضخامت پوسته میکرو کپسول و تعیین اینکه آیا آنها
حاوی گاز و  /یا روغن هستند استفاده شد .از  SEMبرای ارزیابی ساختار سطح ریزکپسول ها
استفاده شد.
 81.خواص صوتی میکرو کپسول ها :
خواص التراسونیک میکروکپسول ها و ذرات پلیمر جامد در آزمایشگاه با اندازه گیری میرایی
به عنوان تابعی از فرکانس تعیین شد .میرایی به عنوان تابعی از فرکانس در شکل  Dبرای
میکرو کپسول های  Sch ،Scو  Shو همچنین ذرات پلیمر جامد ارائه شده است .برای توصیف
بیشتر خصوصیات صوتی میکروکپسول ها  ،تعداد رویدادهای صدک از تک میکرو کپسول ها
به عنوان تابعی از فشار صوتی اندازه گیری شد . .از آنجا که هم غلظت میکروکپسول و هم
حجم ناحیه هم کانون در بین همه اندازه گیری ها با شرایط یکسان سازی بدون تغییر باقی
مانده است  ،بنابراین رویداد صدک در اینجا نشان دهنده درصد سن ریزکپسول های فعال
شده در بین همه ذرات است که از طریق منطقه هم کانون انجام می شود.
فعال شدن میکرو کپسول منفرد به عنوان تابعی از اوج فشار صوتی منفی ) ) –Pبا استفاده از
تعداد رویدادها تعیین شد .شرح و مروری شماتیک بر روی مجموعه در مرجع آورده شده است.
به طور خالصه  ،هنگامی که  –Pبیش از یک مقدار آستانه خاص افزایش یافت  ،میکرو کپسول
های غیر یکنواخت مختل شدند  ،همچنین محتوای گاز آنها را آزاد کرد .میکرو حباب های
گاز آزاد هنگامی که در معرض  USقرار بگیرند و در  –Pاعمال شوند  ،طنین انداز می شوند ،
آنها انرژی هارمونیک قابل توجهی را تابش می کنند.
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شکل D

 .810ترشح دارو وترکیب میکروکپسول ها :
حال به چگونگی ترشح دارو میپردازیم  ،انتشار سودان سیاه نسبت به مقدار کپسول شده برای
میکروکپسول های  Scو  Schبه صورت سه گانه تعیین شد .میکرو کپسول های لیوفیلیزه شده
(به صورت خشک منجمد شده) مجدداً در  3میلی لیتر آب دیونیزه پراکنده و درون سرنگ
 11میلی لیتری قرار گرفتند .تا زمانی که میزان شفافیت به طور قابل توجهی تغییر نکند ،
میکروکپسولها با فشار دادن به پیستون فشرده شده و در عین حال مانع از باز شدن سرنگ
توسط پارافیلم می شوند .سپس نمونه در  011دور در دقیقه( )rpmسانتریفیوژ شد ،کسر
باالیی (به عنوان مثال بخش آزاد شده) بازیابی شد ( ml 1میلی لیتر)  ،که به آن  3گرم
دودکان اضافه شد .آب به کسر باقی مانده اضافه می شود تا حجم کل  11میلی لیتر بدست
آید  ،و این در  3111دور بر دقیقه سانتریفیوژ شد .کسر پایین (یعنی کسری که آزاد نشده
باشد) اکنون بازیابی شد که به آن  3گرم دودکان اضافه شد .سودان سیاه به مدت  76ساعت
و جذب در  091نانومتر به فاز دودکان استخراج شد .رهاسازی دارو از یک میکرو کپسول
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منفرد نیز با استفاده از ضبط نوری با نرخ فریم فیلم بررسی شد .برای تعیین ظرفیت
تصویربرداری میکروکپسول ها  ،تصویربرداری تشخیصی آزمایشگاهی  USانجام شد.
این پژوهشگران میکرو کپسول هایی با نسبت سیکلودکان به هگزادکان  1:1برای تولید
ریزکپسول های کامالً پر از گاز(  ، ) Scبا نسبت  1 :1برای میکرو کپسول های نیمه مملو از
روغن) )Schو با نسبت  1:1برای تولید میکرو کپسولهای کامالً پر از روغن ) )Shآماده کرده اند
 :پس ا ز یخ زدایی  ،ترکیب این سه میکرو کپسول متفاوت پر شده با روغن توسط ،MDSC
 GC / MSو چگالی سنجی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .عدم وجود پیک ذوب
سیکلودکان در  6.0درجه سانتیگراد نشان داد که سیکلودکان با موفقیت در فرایند یخ زدایی
حذف شده است .برای میکرو کپسول های پر شده با هگزادکان  ،یک اوج در  10درجه سانتی
گراد  ،نقطه ذوب هگزادکان مشاهده شد .این نشان می دهد که هگزادکان پس از یخ زدایی
هنوز درون این میکرو کپسول ها باقی مانده است .از آنجا که تماس حرارتی برای میکرو کپسول
های سالم و پر از گاز بهینه نخواهد بود  ،اندازه گیری های کمی با  MDSCقابل بحث است ،
البته مشاهده کرده اند که اوج ذوب هگزادکان برای  Schکوچکتر از میکرو کپسول  Shاست.
در دما نگاشت ،یک پیک ذوب نیز در  131درجه سانتی گراد مشاهده شد  ،که به ذوب pLA-
 pFOبلوری نسبت داده می شود .این نشان می دهد که پوسته حداقل تا حدی بلوری است.
این پیک مشاهده شده  ،با این حال  ،برای  Shبسیار کمتر از میکرو کپسول  Scو  Schبود ،
نشان می دهد که حضور هگزادکان بر تبلور  pLA-pFOتأثیر می گذارد. .برای تعیین کمی
مقدار هگزادکان گنجانیده شده در ریزکپسول ها  ،آنالیز  GC / MSرا انجام دادیم.
اندازه گیری چگالی تأیید کرد که میکرو کپسول ها حاوی مقادیر مختلف گاز هستند .بر اساس
این داده ها و نسبت پلیمر به آلکان  ، 1:0می توان نتیجه گرفت که هسته داخلی میکرو
کپسول های  Scحاوی تقریبا  ~ 111 ± 11گاز  ،برای  Schاین  ٪46±1و برای  Shاین ± 11
 ٪1بود .مورفو لوژی میکرو کپسول ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار
گرفت .مطالعات  TEMنشان داد که میکرو کپسول های  Scتوخالی هستند و دارای پوسته
نازکی در حدود  31نانومتر و شکل کروی و سطح ناهموار هستند .ریخت شناسی میکرو کپسول
های  Schو  Shبا  TEMو  SEMقابل مطالعه نیست زیرا این میکرو کپسول ها با معرفی آنها
در ستون خال باعث شکست میکروسکوپ ها میشوند.
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برای مطالعات مربوط به رهاسازی دارو  ،از میکرو کپسول های حاوی سودان سیاه استفاده
کرده اند .فشرده سازی میکرو کپسول ها با اعمال فشار منجر به آزاد شدن نسبی سودان بلک
میشود MDSC.نشان داد که برای میکرو کپسول های  Schهیچ  pLA-pFOدر کسر باالیی
آزاد شده وجود ندارد  ،در حالی که پیک ذوب هگزادکان تشخیص داده شد (داده ها نشان
داده نمی شوند)  ،نشان می دهد که این بخش حاوی مواد کپسوله شده و هیچ میکرو کپسول
سالم یا پراکنده ای نیست .اگرچه میکرو کپسول های  Schو  Shدارای گاز کمتری نسبت به
میکرو کپسول های  Scبودند  ،اما فرکانس تشدید میکرو کپسول های  Schو  Shکمتر از میکرو
کپسول های  Scبود .این غیر منتظره بود زیرا مشخص شده است که حباب های گاز کوچکتر
فرکانس بازدارندگی بیشتری نسبت به حباب های بزرگ گاز دارند.
مانند هر سیستم تحویل دارو  ،مهم است که این سیستم دارای محموله کافی از داروی درمانی
باشد .هنگامی که داروها به پوسته میکروبول ها متصل می شوند یا در آن قرار می گیرند ،
محموله دارویی به ازای هر میکروحباب محدود می شود  .مخازن حامل داروی آبگریز را می
توان به طور واضح با کپسوله سازی یک روغن مایع  ،به عنوان مثال روغن سویا یا روغن
تریاسیتین  ،همانطور که برای لیپوسفرهای فعال صوتی) )AALsگزارش شده  ،بهبود بخشید.
اگرچه میکرو کپسول های  Schو  Shکه در این مطالعه توصیف شده اند حتی مخازن حامل
دارو نسبت به  AALها نیز بزرگتر هستند  ،اما میزان اهمیت این دارو باید بررسی شود و به
مقدار دارویی که می تواند در روغن حل شود و دوز درمانی آن بستگی دارد ضروری است.
 AALها دارای دامنه اندازه نسبتاً گسترده  1تا  11میکرومتر قطر هستند  ،در حالی که ،Sc
 Schو  Shتوزیع اندازه باریک تری دارند  ،که برای تحویل کنترل شده دارو سودمند است زیرا
توزیع اندازه باریک تر برابر با بار مشخص شده تری است.
برای سیستم های تحویل دارو مبتنی بر  ، UCAهمچنین مهم است که می توان آنها را تحت
شرایط غیر مخرب تصویربرداری کرد تا بتوان از  USتشخیصی برای راهنمایی و نظارت بر
درمان استفاده کرد  .میکرو کپسول های پلیمرهای ما برای تصویربرداری با  MIکم در شرایط
نابود کننده مناسب هستند  ،میکرو حبابهای غیر دارویی با پوسته پلیمر ساخته شده از پلی
الکستید با وزن مولکولی کم نیز می توانند برای تصویربرداری با فشار کم در شرایط غیر مخرب
استفاده شوند.
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اگرچه بوهمر ( )M. Bohmerو همکارانش در سال  6117ترشحات ناشی از  USرا با میکرو
کپسولهایی که مملو از روغن پر از سودان سیاه است نشان داده اند  ،اما ترکیب داروهای واقعی
و کمی سازی میزان انتشار آنها باید مورد بررسی قرار گیرد و در آینده مورد توجه قرار خواهد
گرفت .در همان زمان  ،مطالعات مقدماتی در بدن موجود زنده با میکرو کپسول های  Schپر
شده با داروی شیمیایی پاکلیتاکسل دلگرم کننده بود [ ، ]63اما برای اثبات اثر درمانی این
سیستم تحویل داروی مبتنی بر  UCAدر شرایط محیط مصنوعی و همچنین بررسی های
بیشتر نیز باید در محیط زنده انجام شود.
در نتیجه  ،یک سیستم تحویل داروی مبتنی بر  ، UCAمبتنی بر میکرو کپسول های پوسته
شده با پلیمر  ،پر و مخلوط گاز و روغن ساخته و مشخص کرده اند .با استفاده از دستگاه
تشخیصی  ،USآنها توانایی ترکاندن میکرو کپسول های پر از روغن را نشان داده اند  ،در نتیجه
گاز و دارو مخلوط شده آزاد می شود .عالوه بر این  ،تصویربرداری غیر مخرب از میکرو کپسول
ها نشان داد که راهنمایی و نظارت بر درمان امکان پذیر است .از میان میکرو کپسول های
مورد مطالعه  ،میکرو کپسول های  Shدارای باالترین مخزن دارویی لیپوفیلی بودند در حالی
که  USتشخیصی هنوز هم می تواند برای آزاد سازی دارو استفاده شود .بنابراین این
میکروکپسول ها پتانسیل زیادی برای تحویل موضعی داروهای لیپوفیل توسط  USدارند.

 -9روش جدیدی برای تحویل دارویی هدفمند با استفاده از
میکروکپسول های پلیمری(بیماری کرون)][22
بیماری کرون یک بیماری روده ی التهابی) )IBDاست که باعث ایجاد التهاب یا سوزش در
سیستم گوارشی) )GIمی شود .درمان کافی این بیماری به دلیل ناتوانی در تعیین عامل دخیل
در تداوم و حفظ التهاب همراه با مانع مواجه شده است .در میان این روشهای درمانی ،تالیدومید
امیدوار کننده بوده است .شواهد حاصل از آزمایشات بالینی حاکی از آن است که تجویز
سیستمیک دارو می تواند در ایجاد تسکین درد  ،کاهش تشکیل زخم و توقف خونریزی روده
موثر باشد .با این حال  ،اثرات شناخته شده تراتوژنتیک و نوروپاتیک این دارو می تواند استفاده
از آن را در مدت زمان طوالنی محدود کند  ،واستفاده طوالنی مدت یک پیش نیاز برای حفظ
بهبودی و جلوگیری از عود است.
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کپسول درمانی باعث می شود که دارو از طریق معده درون میکرو کپسول نگهداری شود و از
جذب آن در گردش سیستمیک محافظت شود .میکرو کپسوالسیون سلول های مصنوعی
روشی است که برای کاربردهای مختلف از جمله کاشت سلول زنده و تحویل دارو استفاده می
شود .مطالعات قبلی در شرایط محیط مصنوعی نشان داد که فرموالسیون غشای کیتوزان
آلژینات پس از انتقال از  pHپایین به  pHباال  ،دارای یک نوع ترشح تالیدومید از کپسول
است که دارای پتانسیل کاربرد در  IBDاست .این محققان را ترغیب می کند تا فرموالسیون
جدیدی ایجاد کنند که احتماالً توانایی هدف گیری سایر مناطق درمانی روده را داشته باشد.
 .910آماده سازی  APAو فرموالسیون میکرو کپسول تالیدومید :
ترنس متز (  )Trrence metzو همکاررانش در پژوهش خود فرموالسیون میکروکپسول
تالیدومید به صورت مختصربه این صورت ارائه داده اند  :اسید آلژنیک (سیگما) به آب دیونیزه
شده اضافه شد تا محلول آلژینات  ٪1.0ایجاد شود .تالیدومید با همزن و حرارت دادن به مدت
 63ساعت در آب دیونیزه در غلظت  1.140میلی گرم بر میلی لیتر حل شد و به محلول
آلژینات اضافه شد .سپس دانه های  APAبا اجرای محلول فوق از طریق پمپ کپسوالتور
اینوتک با استفاده از نازل  411میکرومتر تشکیل شد .دانه های تشکیل شده برای جلوگیری
از تجمع سلول در محلول آماده شده کلرید کلسیم  1.1میلی متر جمع آوری شدند .دانه ها
سپس با آب دیونیزه شسته و در حمام  ٪1.1پلی ال-لیزین (سیگما) به مدت  11دقیقه
خیسانده شدند .دانه ها دوباره شسته و به مدت  10دقیقه در محلول آلژینات  ٪1.10خیسانده
شدند .شستشوی نهایی با آب انجام شد و دانه ها برای ذخیره به کلرید کلسیم منتقل شدند.
نمونه های دانه های1/22 ) APAو  1/41گرم وزنی خشک) حاوی تالیدومید شسته  ،پاالیش
شده و به مدت  11دقیقه به محلول بافر  pH 1.0آماده اضافه شده تا شرایط اسیدی را که به
طور معمول در معده مشاهده می شود  ،شبیه سازی کند .محلول ها در  160دور در دقیقه
در یک شیکر  Environتکان داده شدند .سپس میکرو کپسول ها به محلول بافر 7.5=Ph
منتقل و تکان داده شدند تا شرایط روده باریک پروگزیمال را به مدت  91دقیقه شبیه سازی
کنند .پایداری میکرو کپسول در شرایط مختلف  pHمورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان می
دهد که غشای  APAاز  1.2=Phتا  0.0پایدار بوده است .با این حال  ،تا زمانی که مقادیر
 Phبه محدوده  9.0-9.10برسد  ،نازک شدن غشا تا حد زیادی تشخیص داده نمی شد (شکل
 .)Eعالوه بر این  ،هنگامی که پس از  11دقیقه تکان دادن در محلول بافر  Ph= 1.5آزمایش
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شد  ،انتشار تالیدومید از میکرو کپسول های  APAحداقل بود .ترشح تالیدومید از کپسولهای
 APAبه عنوان مکانیزمی زمان بندی شده به شما اجازه می دهد تا دارو با تخریب غشا فرار
کند .ترشح کامل تالیدومید پس از  91دقیقه لرزش به دست آمد.قله های تالیدومید پس از
 91دقیقه نشان داده شده توسط باالترین قله شناسایی شده در جذب  1.9ثابت ماند (شکل
. [4] )F
این محققان با انجام چندین آزمایش نظیر آزمایش پایداری فرموالسیون میکروکپسول APA
و انتشار تالیدومید در مایعات  GIشبیه سازی شده  ،آزمایش پایداری فرموالسیون تالیدومید
میکرو کپسول  APAدر محیط های متغیر  Phو اندازه گیری اثربخشی کپسوله سازی
تالیدومید در فرموالسیون میکروکپسول  APAبه نتایج زیر دست یافتند :


نتایج نشان می دهد که هر دو غشاها( APAو  )ACاز طریق الگوهای مختلف
تخریب  ،دارو را به مناطق جداگانه روده منتقل می کنند .میکرو کپسول های AC
در معرض  pH 7.5به مدت  61دقیقه  ،تخریب کامل غشا را نشان می دهد.
متناوباً  ،در فرموالسیون غشای  ، APAابتدا الیه آلژینات تخریب شده و الیه غشا
پلی لیزین را دست نخورده باقی می گذارد  ،با سرعت کمتری  ،اجازه می دهد
تالیدومید آزاد شود .تخریب کپسول  ، ACمانند یک انفجار رخ داده است .به طور
خاص بین  01تا  ٪111کپسول ها در طول آزمایش دست نخورده بودند تا زمانی
که سطح  pHاز  4/10باالتر رفت .بین  3.18 = Phو  ، 0.93تقریباً  71درصد
کپسول های  ACترکیده بودند .برعکس  ،کپسول های  APAبا تخریب پوشش
های آلژینات نازک شده و یک اثر شبح ایجاد می کند.



کپسولهای  APAپس از قرار گرفتن در معرض تغییر  Phاز  1.0به  7.0در محلول
بافر فیزیولوژیکی شرایط آزمایشگاهی ،آهسته تالیدومید را آزاد کردند .کپسول
های  ACپس از تغییر در  ، PHبالفاصله تالیدومید را آزاد کردند .به طور خاص ،
کپسول های  APAدر مقادیر  Phباالتر تخریب می شوند و بنابراین از کپسول
های  ACانعطاف پذیر ترند. .



مشااهدات آنها به شدت نشان می دهد که میکروکپسوالسیون یک سیستم انتقال
ایده آل است .کپسولهای  ، APAمی توانند برای مکانیسم انتقال به موقع تالیدومید
استفاده شوند و بسته شدن دارو را به قسمتهای دورتر روده امکان پذیر می کند.
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توانایی کپسول های  ACدر آزاد سازی تالیدومید به روش ترکیدگی  ،آنها را برای
انتقال دارو به بخش های پروگزیمال روده مناسب می کند.


چالش های اضافی آشکار با روش کپسول سازی شامل یکنواختی میکرو کپسول
و تجمع کپسول است .تغییرات اندک در پارامترهای کپسوله سازی تا حد زیادی
می تواند نتیجه این متغیرها را تحت تأثیر قرار دهد .در نتیجه  ،باید به تنظیمات
کپسول ساز فرکانس  ،میزان  owو ولتاژ برای ایجاد دانه توجه شود .عالوه بر این
 ،برای جلوگیری از تجمع کپسول با ااتصال یونی کلسیم به غشای پلیمر  ،باید از
غلظت مناسب کلرید کلسیم ( 1/1میلی متر) استفاده شود.



هر دو این طرح های کپسول  APA ،و  ، ACمی توانند برای استفاده در انتقال
هدفمند سایر عوامل درمانی  TNF-αدر روده مورد بررسی قرار گیرند .در نتیجه
 ،مطالعات  ADAو  ACدر شرایط آزمایشگاهی نشان می دهد که میکرو
کپسوالسیون تالیدومید با ارائه یک سیستم انتقال هدف نزدیک یا دیستال  ،مزایای
درمانی بالقوه آن را برای بیماری کرون افزایش می دهد .عالوه بر این  ،سیستم
انتقال میکرو کپسول می تواند جایگزینی برای تحویل چندین عامل مختلف
درمانی فراهم کند.

شکلE
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شکلF

 -01طراحی ریز کره های کیتوزان میکروکپسوله شده برای انتقال
داروی روده بزرگ ][23
در این کار سیستم جدیدی که ترکیبی از تجزیه پذیری خاص و انتشار وابسته به  pHاست ،
ارائه شده است .این سیستم شامل ریز هسته های کیتوزان ) (CSاست که درون ریزکره
های اکریلیک به دام افتاده اند .سدیم دیکلوفناک ) ،(SDکه به عنوان یک داروی مدل استفاده
می شود  ،به راحتی در میکرو هسته های  CSبا استفاده از خشک کردن با اسپری به دام افتاد
و سپس با استفاده از روش تبخیر حالل روغن در روغن  ،در  Eudragit L-100و Eudragit
 S-100میکروکپسول شد .اندازه ریز هسته های  CSکوچک ( 6.6-1.0میلی متر) بود و به
راحتی در ریزکره های ( Eudragitاندازه بین  106تا  664میلی متر) کپسوله شدند و یک
سیستم چند مخزنی تشکیل دادند.
سیستم های رهاسازی به موقع نیز برای انتقال داروهای کولون پیشنهاد شده است .این سیستم
ها داروها را بعد از زمان خاصی  ،یعنی زمانی که معموالً برای رسیدن به روده بزرگ (3-4
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ساعت) الزم است  ،انتقال می دهند .دو دسته اصلی آنزیم های باکتریایی وجود دارد ،
آزوردوکتازها ( )azoreductasesو پلی ساکاریدها ( ، )polysaccharidasesکه به مقدار
کافی در جهت هدف قرار دادن داروهای روده بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند .بر اساس
این ایده  ،اخیراً پلیمرهای مختلف طبیعی و مصنوعی به دلیل حساسیت آنها برای تجزیه
توسط این آنزیم های باکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفته اند و بنابراین  ،آنها به عنوان اجزای
اصلی سیستم های دارورسانی مخصوص روده بزرگ مورد استفاده قرار گرفته اند.
 ،پلی ساکارید  CSبه عنوان حامل دارو برای تحویل دارویی انتخابی روده بر اساس تجزیه
پذیری خاص آن توسط آنزیم  ،لیزوزیم  ،که در مخاط بسیار متمرکز است CS .این مزیت را
دارد که به عنوان یک ماده غذایی به طور گسترده مورد تأیید قرار گرفته است  ،که نشان می
دهد مقبولیت آن به عنوان یک ماده کمکی جدید برای تجویز خوراکی پیشنهاد میشود.
 0110خصوصیات ریخت شناسی ریز ذرات :
مورفولوژی  ،ظاهر سطح و ساختار داخلی ریزکره ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
)(SEMمورد بررسی قرار گرفت .ذرات منجمد خشک شدند  ،با پاالدیوم طال پوشانده شد تا
به ضخامت  61نانومتر برسند .برای توسعه و ارزیابی این سیستم که شامل میکروسکوپ های
 CSاست که در ریز کره های روده گیر کرده اند  ،داروی ضد التهاب  ،SD،را به عنوان یک
مدل انتخاب کرده اند .این سیستم در دو مرحله توسعه یافت :اول  SD ،با استفاده از روش
خشک کردن با اسپری درون ریز هسته های  CSمحبوس شد ؛ دوم  ،ریز هسته های CS
بارگیری شده ی  SDبا استفاده از تکنیک تبخیر حالل روغن در روغن  ،در داخل پلیمرهای
 Eudragitمیکرو کپسوله شدند.
 0112کپسوله سازی و ترشح دارو :
قسمت اول این فرایند بر روی انتخاب شرایط مناسب برای تولید ریز هسته های  CSبارگیری
شده با  SDبا عملکرد باال متمرکز شد.چندین پارامتر مورد بررسی قرار گرفت :نوع حالل  ،وزن
مولکولی کیتوزان و غلظت کیتوزان .نتایج حاصل از خشک شدن پاششی محلول های استیک
اسید ( CSاستات) نشان داد که اندازه ریز هسته ها صرف نظر از شرایط پردازش نسبتاً ثابت
بوده است .در مقابل  ،محلولهای اسید سیتریک  CSرا نمی توان با اسپری خشک کرد و
محلولهای  CSگلوتامات  ،انبوهه قابل مشاهده از ریز هسته ها را به دست آورد .تأثیر نوع نمک
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 CSبر ویژگی های محصوالت خشک شده با اسپری در خواص مکانیکی  CSمشاهده میشود.
به این معنا  ،محلولهای گلوتامات  CSو سیترات نسبت به محلولهای  CSاستات فیلمهای
انعطاف پذیرتری را ارائه می دهند .این نتایج نشان می دهد که تنها پلیمرهایی که پس از
خشک شدن با اسپری ،پالستیک نمی شوند  ،عملکرد خوبی دارند  ،وضعیتی که قبالً برای
سایر پلیمرها ثبت شده است .در نهایت  ،تجزیه و تحلیل محتوای  SDدر فرموالسیون های
مختلف طراحی شده  ،شواهدی از کپسوله سازی کارآمد آن را نشان داد .ذکر این نکته ضروری
است که  SDدر محلول اسیدی  CSمحلول نبوده و بنابراین  ،برای دستیابی به پراکندگی کافی
در محلول  ، CSباید قبالً در متانول حل می شد.
با در نظر گرفتن اینکه  ، CSدر  ، Ph 7.4متورم می شود اما حل نمی شود و همچنین SD ،
باعث ایجاد پراکندگی ذرات در ریز هسته ها می شود  ،انتظار می رفت که انتشار  SDدر سه
مرحله رخ دهد )i( :جذب آب و تورم ریز هسته ها ؛ ) )iiانحالل  SD؛ و) )iiiانتشار مولکولهای
 SDاز طریق ژل .CSنتایج این پژوهشگران به خوبی با این مکانیزم انتشار موافق است.
فرموالسیون ساخته شده از استات  CSنشان داد که یک دارو سریع آزاد می شود ( %01تقریباً
در نیم ساعت آزاد می شود)  ،در حالی که آنهایی که از  CSگلوتامات ساخته می شوند  ،انتشار
تاخیری را نشان می دهند ( %01تقریباً در  6ساعت آزاد می شود) .پس از زمان تأخیر  ،انتشار
دارو به طور مداوم و در مورد ریز کره های  ، Eudragit Lتقریباً از یک سینتیک مرتبه صفر
 ،رخ می دهد .پس از شروع انتشار  ،مدت زمان آزادسازی کل  SDبه دام افتاده بسته به نوع
پلیمر پوشش بین  0تا  16ساعت متغیر است .ریزکره  Eudragit L-100شروع به انتشار SD
با  pHکمتر کردند و انتشار دارو را سریعتر از ریز کره های  Eudragit S-100فراهم کردند
در نتیجه مشاهده شد که  ، ،میکروسفرهای  Eudragit L-100سریعتر از ریزکره های
 Eudragit S-100حل شدند.
به منظور تأیید برهمکنش  Eudragit S -CSو در نتیجه نقش آن در مکانیسم انتشار  ،نمونه
ها با طیف سنجی  IRمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (شکل  .)0ریزکره های کیتوزان نوار
مشخصه گروه های آمینه را در  1091سانتی متر نشان دادند .میکروکره های Eudragit S
نوار مشخصه گروه های کربوکسیلیک را در  1741سانتی متر مربع نشان دادند .در مورد ریز
هسته های  CSکه با  Eudragit Sپوشانده شده اند  ،اوج های مربوط به گروه های آمینی
 CSو گروه های کربوکسیل  Eudragitبه ترتیب در  1091و  1741سانتی متر باقی مانده
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اند  ،با این حال  ،شدت آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .عالوه بر این  ،یک باند
قابل توجه در  1931سانتی متر ظاهر شد .این اوج را می توان به تشکیل کربوکسیالت بین
گروه – COO2 Eudragitو – NH13گروه  CSنسبت داد .در نتیجه  ،منطقی به نظر می
رسد که به این نتیجه برسیم که  CSبه صورت یونی با پلیمر اکریلیک پیوند خورده است.
پس از  3-4ساعت  ،ریز هسته های  CSبه ناحیه کولون می رسند که در آن  CSتحت فرایند
تخریب قرار می گیرد و در نتیجه باعث آزاد شدن داروی به دام افتاده می شود .بر این اساس
 ،عوامل متعددی ممکن است بر آزادسازی داروی به دام افتاده تأثیر بگذارند( :الفالف) حاللیت
 pHپوشش  Eudragit؛ ب) اندازه و رفتار تورمی ریز هسته های  CS؛ ج) نسبت هسته/پوشش
؛ (د) برهمکنش ریزهسته -پوشش ؛ (ه) حاللیت و انتشار دارو از طریق ژل  CS؛ و (و) تخریب
 CSدر ناحیه کولون.
 -00مثالهای فوق فقط برخی از کاربردهای فعلی کپسوله سازی سلول را نشان می دهد اما
نویسندگان معتقدند این فناوری ممکن است در چند دهه آینده شاهد پیشرفت مهیجی باشد.
با پیشرفت مداوم در زمینه ژنتیک  ،علوم مواد  ،فناوری دارویی  ،زیست شناسی و مهندسی
شیمی  ،پیشرفت ها منجر به پیشرفت در این روش درمانی می شود که ممکن است یک روز
به یک پیشنهاد واقعی برای کاربردهای بالینی نزدیک شود .عالوه بر این  ،با توجه به مزایای
عمده ارائه محفظه سلول به عنوان یک سیستم زنده انتقال دارو  ،می توان انتظار داشت که
اهمیت عملی آن در آینده به طور مداوم افزایش یابد[11].
امروزه داروهای بسیاری در نتیجه تحقیق و توسعه در حال ظهور هستند ،ولی از طرف دیگر
داروهای موجود به ویژه آنتی بیوتیک ها به علت استفاده نامعقول و بعضا کارایی اندک متحمل
مشکالت فراوانی می باشند .از اینرو تغییر در عملکرد آنها بوسیله ایجاد دگرگونی در رهایش
دارو ر اهی مناسب و بهینه جهت تولید داروهایی موثرتر می باشد  .رهایش طوالنی مدت
(مداوم) به شکل نویدبخشی امکان کاهش عوارض جانبی داروها ،از طریق ممانعت از تغییرات
غلظت درمانی دارو در بدن را میسر می سازد  .مدت زمانی است که در صنایع دارویی ،مزیت
توزیع دوز منفردی از دار و که در طول یک مدت زمانی طوالنی آزاد می گردد ،در مقابل دریافت
دوزهای متعدد ،کامال آشکار است .به علت افزایش پیچیدگی و قیمت در تجارت موجودیت
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های دارویی جدید ،توسعه رهایش مداوم و رهایش کنترل شده در سیستم های دارورسانی
بسیار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از راه های نوین افزایش حاللیت داروها و نیز تولید داروهایی با پوشش پلیمری که رهایش
طوالنی مدت دارو را نتیجه می دهند ،روش میکروکپسوالسیون است .میکروکپسوالسیون
فرآیندی است که در آن جامدات ،مایعات و یا حتی گازها می توانند در میان ذرات
میکروسکوپی محصور شوند که در این حالت روکش نازکی از مواد دیواره در اطراف ماده اصلی
را تشکیل می دهند[24].

 -02کلید واژه ها

 :Tween 80پلی سوربات  01از سوربیتان پلی اتوکسیله و اسید اولئیک مشتق شده است.
گروه های آب دوست در این ترکیب پلی اترها هستند که به گروه های پلی اکسی اتیلن نیز
معروف هستند که پلیمرهای اتیلن اکسید هستند.
 : : Ludoxسیلیکاهای کلوئیدی  LUDOXذرات کروی مجزا از سیلیس بی شکل هستند
که در آب پراکنده شده اند .این ذرات عالوه بر دوام فوق العاده  ،پایدار و مقاوم در برابر
حرارت  ،می توانند به صورت سفارشی ساخته شده و از نظر شیمیایی سفارشی سازی شوند
تا پتانسیل عظیمی تولید کنند.
 : Span80یک امولسیفایر مایع  W/Oو تثبیت کننده امولسیون  O/Wاست که مخصوصاً
برای استفاده با اجزای چربی اشباع نشده مانند الئیل الکل یا روغن های گیاهی توصیه می
شود.
 : Carbopol940پلیمر  Carbopol 940یک پودر سفید  ،پلیمر اسید پلی اکریلیک
اسید است .این یک اصالح کننده رئولوژی بسیار کارآمد است که می تواند ویسکوزیته باالیی
را ایجاد کند و ژل های شفاف و یا ژل ها و کرم های هیدروالکلی ایجاد می کند.
 : HLBتراز لیپوفیلی آب دوست ) )HLBروشی برای اندازه گیری حاللیت مواد در آب یا
روغن است.
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. بتا المان به عنوان یک عامل ضد نئوپالستیک نقش دارد: b-elemene
 پروتئین کوچکی که توسط سیستم ایمنی برای پیام رسانی، یک سیتوکین است: TNF- α
.سلولی استفاده می شود
 یک کالس از پلیمرهای مصنوعی کاتیونی بر اساس گروههای متاکریالت: Eudragits
هستند که دارای بار مثبت مطلوب برای چسبندگی به سطح قرنیه بدون بروز اثرات سمی
.هستند

PLA : Poly Lactide Acid
PLGA : Poly Lactide Glycolide Acid
DDS : Drug Delivery System
Rh-GH : Recombinat human growth hormone
MWCO : Molecular weight cut off
LBL : Layer-by-layer
NIR : near infrared light
GNR : Gold near rod
DOX : Doxorubicin Hydrochlorid
BSA : Bovine serum albumin
FITC : Fluorescein isothiocyanate
PELA : poly(lactide)–poly(ethylene glycol)
SEM : Electron scanning microscopy
PCL : Poly Caprolactone
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PEG : Poly Ethylene Glycol
PLA-PFO : Poly (L-Lactic acid )- Perfluoro-Octan-1-Ol
APA : alginate-poly-Llysine-alginate
AC : alginate chitosan
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