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 ده چكی
 شوندهخودامولسیون  دارو رسانی سیستم هایتهیه  ی برا نانو یونوالسفرم کیآن شده است تا  سعی برمطالعه  در این

آنزیم  .دن سیستم حفظ شوذاری شده در ایبار گ نیپروتئساختار و فعالیت های به گونه ای که  حی شودطرامایع 

 .استه شد ابانتخ ینیپروتئلکول وبه عنوان یک مدل از داروهای ماکرومط بدلیل حساسیت زیاد به محیپراکسیدایز 

برای  جفت یونپس س. ه استکم شد یم دکوزیتنت آنیونی سدبا تشکیل جفت یون با سورفاکتا آنزیممیزان حاللیت 

% 1ت آمیزی با بازده یطور موفقبه آنزیم  د.ش بهینه در سیستم های خود امولسیون شوندهآنزیم  ذاریبارگ

نانومتر  70ز کمتر ا هها انداز اسی حاملارشنساخت. است هدشطراحی شده بارگذاری فرموالسیون های  در (جرمی/حجمی)

 تهآنزیم توانس دادارزیابی فعالیت آنزیم نشان  .داده اندرا نشان  پتانسیل منفیو زتا  0.25با شاخص پراکندگی کمتر از 

ر د مزیآنسایز و شاخص پراکندگی  .ظ کندهمچنان حف سیستم ذاری درجفت یون شدن و بارگبعد از  فعالیت خود را

بیانگر مناسب بودن سیستم برای تجویز های که  یدار بوده استکامال پاطی چهار ساعت  شط شبیه ساز سیستم گوارمحی

میدوار کننده برای دارو ن یک سیستم اتوارا می  دارورسان خود امولسیون مایعسیستم این نتایج  ساسابر  .خوراکی است

 ست.دان ینیئپروتو های ماکرومولکول ارد رسانی

 

 جفت یون، ینیپروتئهای دارو ع، ه ماید امولسیون کنندی دارو رسانی خوسیستم هاهای كلیدی:  واژه
 
 

 مقدمه -1
. جود آمدندبو دیجد یها درمان ازمندین مارانیببرای هستند که  ییمهم از داروها یدرمان دسته کی نیپروتئ یداروها

، از جمله بیمارهااز  یه اگسترد فیدرمان ط ی، براقرار گرفته اند دییتأرد مو راًیکه اخ بینوترکهای  نیپروتئ بوسیلهدرمان 

 پتانسیلنشان دادن وتئینی با داروهای پر شده است. جادیا یکیو اختالالت ژنت تعفون، یمنیخود ای های بیماران ها ، سرط

به خود  ،د در بازارجومورایج آلی کوچک  برای مولکولهای دارویی های درمانی را به عنوان جایگزین زیادی، توجه عالیدرمانی 

موفقیت تجاری  حال، با این یح داده می شوند.جارزانی تر و یتراحلیل به دداروها . اگرچه تجویز خوراکی 1انده جلب کرد

 یآب دوست ،جرم مولکولی باال. 2بسیار محدود است به صورت خوراکی برای پروتئین های درمانی ایمن دارو رسانیی سیستم ها

کی رت خوراستفاده آن ها به صوکاهش اهای پروتئینی هستند که منجر به  داروهاییژگیهای بارز از و ی عاملی باردارگروه هاو 

روده کوچک نیز موانع تحویل پروتئین  بافت پوششی عبوریسد و   وارش، تخریب در محیط دستگاه گمی شوند. عالوه بر این

و مهار کننده های آنزیم همزمان داروهای تقویت کننده نفوذ  مصرف عمدتاً . استراتژی های غلبه بر این موانع3خوراکی هستند

گوارشی سیستم وانایی عبور از تکه   (SEDDS)هندمولسیون کناخیراً سیستم های تحویل داروی خود ا .4متمرکز شده است
                                                           

 رانیمنان ، سمنان ، ا، دانشگاه س یمیدانشکده ش ،می تجزیهشی دانشجوی دکترای-1
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 یدارو لیتحو یها ستمیسفته اند. استفاده قرار گر ردکارآمد موارو رسانی بعنوان سیستم های د ،بدون نیاز به افزاینده دارند

 کههستند  یک یا چند حالل آبدوست وها  ، سورفاکتانتها مخلوط ایزوتروپیک روغن( SEDDS) 1کننده ونیخود امولس

 .5ه گوارش را دارنددستگا ری دخودبخود ونتوانایی امولسی

کردن  2ونیجفت  قیاست تا از طر ازیدر ابتدا ن ،یروغن یماکرومولکول آب دوست در حامل ها یدارو ها یبارگذار یبرا 

ار های با ب فاکتانتدر طی فرآیند جفت سازی یون ، اسیدهای آمینه باردار با استفاده از سور. دارو کم کرد یآب دوست زانیاز م

ل ی تشکید. جفت یون هاپروتئین ها می شون دوگانه دوستی خاصیتعث افزایش امتضاد به طور معکوس خنثی می شوند و ب

د زیرا افزایش آبگریز برای جذب درون نبخشمی هبود بسیستم های گوارشی   ذ پروتئین را در غشاهای اپیتلیالنفو انامک شده 

 در ٪10 تا آن ها ذاریبارگ، این داروها دوگانه دوستیهی افزایش قابل توج باند که ه ادمطالعات نشان دا. 6سلولی مفید است

7است افزایش یافته سیستم های دارو رسان خود امولسیون کننده
 ونیدارو رسان خود امولس یها ستمیس به نظر می رسد که .

 دارو و در نتیجهکنترل رهاسازی  ،مخاطبه خاصیت نفوذ  و  را در برابر تخریب ینیپروتئداروهای توانایی محافظت از کننده 

8دارندرا بهبود فراهمی زیستی 
ثبات و  حفظ رایبکننده  ونیدارو رسان خود امولس یها ستمیس طراحی، با این وجود. 

 ستمیس در ها نیپروتئ ذاریبارگو  کمپلکستشکیل محسوب می شود. ، همچنان یک چالش اثربخشی پروتئین های درمانی

 تواند. این تغییرات می ودئین شپروت ه بعدیممکن است باعث ایجاد تغییر در ساختار سکننده  ونیدارو رسان خود امولس یها

 بعد از ها نیپروتئملکرد ع. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی ببردیا حتی از بین  دهد وکاهش  زیم رافعالیت بیولوژیکی آن

از ، پراکسیدبه عنوان پروتئین مدل. است طراحی شده کننده ونیدارو رسان خود امولس یها ستمیس ورود بهو  یون شدنجفت 

فعالیت آنزیمی آن می به از بین رفتن انتخاب شد زیرا این آنزیم نسبت به تغییرات ساختاری که منجر   (HRP) سودیهور

 .استالعات یک نامزد چالش برانگیز برای مط 9کیلو دالتون 44با اندازه  ،، بسیار حساس است. عالوه بر اینشود

 

 مواد و روش ها-2

 و دستگاهوری یاییشیممواد -2-1

 
MCM 5کپمول ،کولیگل لنیپروپ ،4سولفات تیدکوز میسد، 3(HRP) سیهوررود دازیکسپرا 

 رکولیفو، 
6
RH40، 

 سولوتول 
7
HS15، هیه شده اند.ت (ین، اتریشو) چآلدری ز سیگماا تیل سولفوکساید، استون، دی م، اتانول 3558کپتکس 

 

 

 

 
 های مورد استفاده در پژوهش و کشور سازنده . دستگاه1 شمارهجدول 

 شركت سازنده هدستگا

 Thermomixer® C, Eppendorf, Austria (thermomixer)تیهمزن حرار

 MiniSpin, Eppendorf, Austria (centrifuge)سانترفیوژ

                                                           
1
 elf-emulsifying drug delivery systems 

2
 Ion pairs 

3
 Horseradish peroxidase 

4
 Sodium docusate sulfate    

5
 Capmul MCM 

6
 Kolliphor RH40 

7
 Solutol HS15 

8
 Captex 355 
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 Christ Gamma 1-16 LSC Freeze dryer (Freeze dryerخشک کن)

 ,Tecan Spark®, Tecan Trading AG, Zurich جسن طیفدستگاه 

Switzerla 
Zetasizer Malvern Instruments Ltd, Worcestershire, UK 

 

 

 روش تهیه زوج یون -2-2
به طور قطره ( pH = 2.4، موالر یلیم 1.5غلظت ) تاسولف تیدکوز میسد یونیرفکتانت آنلول سواز مح تریکرولیم 500

افه شد. پس از همزن به اض قاتا ی( در دماpH = 2.4 تر،یل یلیگرم در م یلیم 1.5) HRPمحلول  رتیکرولیم 500به  یا

جداسازی رسوب . م زده شدبری هحلول اکیل متا تش قهیدور در دق 300با سرعت  یساعت با استفاده از همزن حرارت 1مدت 

( pH = 2.4با آب مقطر ) حاصلهشد. رسوب انجام  قهیدق 5به مدت 12000 (g) با دور وژیفترساندستگاه توسط  ی حاصلهها

 .شد یر خشکارط فریز دتوس شسته و
 

 زیمآزمون سنجش فعالیت آن -3-2
، pH 6.8موالر با  کیاز محلول بافر فسفات  تریل یلیم  2.4ی واست که حایک محلول بستر  نیاز به ساختابتدا در 

می  دروژنیه دیپراکس ٪30از  تریکرولیم 24آب مقطر و  تریل یلیم 9.6، دیدروکلرایه ید نیآم ید لنیفن-اُ گرم یلیم 24

 قی( رقpH 6.8، موالر یلیم 200)ی از بافر فسفات تریکرولیم 100با  محلول حاوی آنزیم از  تریکرولیم 50له بعد، در مرح .دشبا

 به آن اضافه شده است.  تربساز محلول  تریکرولیم 50سپس، شده است.  یساز

 2 کیدروکلریه دیاز اس تریکرولیم 50 زودنفاو با  ابدیادامه اتاق  یدر دما قهیدق 2می شود تا اجازه داده  یمیواکنش آنزبه 

 .می شودخوانده  ییسنج فرابنفش مر فیط ستگاهتوسط د نانومتر λmax = 492مربوطه در  فیطشود. می موالر متوقف 

 

  سیستم زوج یونسورفاكتانت  غلظت یزبهینه سا -2-4
 500 منظور،رای این بتهیه شدند.  (1 :4، 1: 2، 1: 1، 1: 0.5)سورفاکتانت به بار آنزیم تفاوت بار های منسبت 

 1.5 از غلظت ثابت تریکرولیم 500( به موالر یلیم 6و  3،  1.5،  75/0) یونیآن ورفکتانتمختلف س یاز غلظت ها تریکرولیم

 .شود یم یجدا و نگهدار ه،یداده شد ته حینطور که قبالً توضماه یونیاضافه شد. جفت آنزیم  تریل یلیمر گرم د یلیم

 

 :محاسبه شد 1طبق معادله در محلول  ماندهیباق میآنز تیمحاسبه فعال قیاز طر یشدگ ونیجفت  نازیم

 

Ion pairing degree (%) =(Ri-Ru) / (Ri)×100                            (1)معادله 

 

 باشد. یم اتمام واکنشپس از  میآنز تیفعال  Ruو  میآنز هیلغلظت او Riمعادله  نیدر ا که

 

 

 د نیاز برای تشكیل جفت یونبهینه سازی پی اچ مور -2-5
 یلیگرم در م یلیم 1.5) یمآنز( با موالر یلیم 1.5) دکوزات می، سدونی یجفت ساز ندیبر فرآ pH ریتأث یبررس یبرا

 @سورفکتانتکمپلکس  لیتشک تیکم نییبا تع ونیجفت  یشد. بهره ور سیبرر 4.0و  3.5،  3.0،  2.5 پی اچ های ر( دتریل

 .گردید نییتع ،ست تشخیص آنزیم که در باال توضیح داده شدت زیمآن
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 م دارو رسانی خود امولسیون كنندهساختار شناسی و سنتز سیست -2-6
 ونی، فرموالسمختلف یها فاکتانتها و سور در حالل یون جفت یداریو پا تیاللدر مورد ح هیبر اساس مطالعات اول

 RH40 کولیفر به عنوان حالل و  کولیگل لنی، پروپیغنفاز روبه عنوان  355کس تپکو   MCMکپمول با سیستم دارو رسان

 یهم مخلوط شده و در دماا ب 2ذکر شده در جدول  یبتهادر نس مواد نیشد. ا هیبه عنوان سورفاکتانت ته HS15 لوتول س ای

  .همگن شدند همزن حرارتیبا استفاده از  قهیدور در دق 1200و  گرادیدرجه سانت 25

حاصل از نظر اندازه  ونیشدند و امولس قیرق pH 6.8بافر فسفات در  100 :1 به نسبت ظ هر فرموالسیون تغلی شیپترکیب 

 شخص شد. م زتا سایزر زا زتا با استفاده لیو پتانس ی، شاخص پراکندگقطرات

چهار سایز و شاخص پراکندگی طی  راز نظخود امولسیون کننده  یستم دارورسانس یها ونیفرموالس یداریان ، پیعالوه بر ا

  .در سیستم گوارشی است بررسی شد ل زمان هضمکه معاد ساعت

 
 مایعنده ون کنیلسموخود ای دارو رسانسیستم ظ پیش تغلی یها ونیفرموالسترکیب . 2جدول شماره 

    ترکیبات   
 HS15 لسلوتو RH40کلیفور MCMپمول ک  355 کپتکس وللیکوپیلن گپر جفت یون اه لفرمو

 mg 10 µL 35 µL 35 µL - 20 µl 1 1 فرموالسیون
 - mg 10 µL 35 µL 35 µL 20 µl 1 2فرموالسیون 

 

 نیو تشكیل جفتذاری و ن تشخیص فعالیت آنزیم پس از بارگوزمآ -2-7
قیق کردن آن د بار رسیستم دارو رسان بعد از صآنزیم از سریع  ازیآزاد س یافروپاشی ساختار جفت یون ابتدا برای  

ک ساعت قرار می دهیم. سپس نیم مدت یبه  rpm   2000 درجه سانتی گرالد و دور 37ا را در همزن حرارتی در دمای ه

تست تشخصیص  بر اساس شته ودابر میکرولیتر از محلول فوق را 50. دهیم میقرار     g 12000 باالساعت در سانترفیوژ دور 

 فعالیت آنزیم بعد از واکنش را با آنزیم خالص واکنش نداده مقایسه می کنیم. د عمل می کنیم.ه در باال گفته شالیت آنزیم کفع

 

 جنتایری واتحلیل آم- 3-8
 .شده اند انیر بحداقل در سه تکرا Mean±SDبه شکل  جینتا ریهمه مقاد

 

 گیری  نتیجهبحث و -3

 ظت سورفاكتانت بر تشكیل جفت یونتاثیر غل-3-1
نسبت ، گونه دیگر است. برای این منظور منفیبا بار یک گونه مثبت  بار ذبه هایجا یون بر اساس جفت کیتشکیل 

 (1)شکل  ور که درطهمان .ه استفتگر قرار شیمورد آزما یتدکوز مونی سدییسورفاکتانت آنبه  میآنز اربه ب بار مختلف یها

لیل تشکیل زوج د. بدست آمده استیون جفت تشکیل برای  اربت نسب نیبه عنوان کارآمدتر 1:1نسبت  ه شده است،ادنشان د

 آنزیم می باشد.تانت برای تشکیل جفت یون احتماال بدلیل کمبود سورفاکطه بهینه نسبت های کمتر از این نقر یون کمتر د

 ین منشا (ثبتبار م 60) ی، بار مثبت قابل توجهاسیدی pH که در تاس نیآرژن نهیآم دیاس 60شامل ورودیس ه یزاپراکسید

 60برای تشکیل جفت یون به طبق استوکیومتری پس تانت آنیونی با یک بار مثبت است سدیم دکوزیت یک سورفاک د.ده

اشغال  ط آن هاتوس نیپروتئ تثبم اکتانت سایت های فعالورفاضافه کردن تدریجی س اساسبر  .نیاز استسورفاکتانت آنیونی 

مشاهده شده  نیهمچن .رسوب می کند به صورت جفت یون یابد تا جایی که کاهش می به تدریج نیپروتئحاللیت  می گردد و

در  یشتریب میو آنز هافتیکاهش  وستهیمقدار رسوب به طور پ باشد، نهیاز نقطه به شتریسورفکتانت بت ظغلکه  یهنگام است
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و آزاد شدن آنزیم کتانت سورفا ادیز یها در غلظت ها سلیم لیتشک لیتواند بدل یاثر م نیه شده است. ااهدمش ییمحلول رو

 .10 باشد
 

 

 

 
  pH =2.4 درجه سانتی گرالد و 25در دمای  تشکیل جفت یونسبت بار سورفاکتانت به آنزیم در . تاثیر ن1شکل

 

 ونیجفت  لیبر تشك pH ریثتا -3-2
از  یطیمح طینسبت به شرا سلککمپ لی، تشکبود بازو  دیاس فیضع بهجاذدو گونه  نیب یونیجفت  لیتشک تیاز آنجا که ماه

گه داشتیم و بجای درجه سانتی گرالد ثابت ن 25برای این منظور دما را در  حساس بود. رایبس یونیومت و مقا pHدما ،  لیقب

 هیدروکلریک اسید رقیق انجام دادیم. ازرا با استفاده  pHر استفاده کردیم و تغییرات ز آب مقطا افسفاتی در بهینه سازی هبافر 

 شیمورد آزما ونیدر رابطه با بازده جفت  4.0تا  2.4ز ا pH مختلف یرقادم ،بر تشکیل جفت یون ها pHر بررسی تاثیبرای 

هر فتاد و ق ااتفا 2.4ط به مربو pHیون در تشکیل جفت بیشترین میزان  .ه شده استنشان داد 2 در شکل جینتاقرار گرفت. 

وان به فعال ق را میتاتفا دلیل اینکمتر می شود.  شزده واکنبای پیش می رویم زبه سمت پی اچ های بااز این پی اچ ه چ

بدلیل پایدار نبودن آنزیم  2.4ی تر از ط های اسیدط مثبت آنزیم در پی اچ های بازی نسبت داد. همچنین در محینبودن نقا

  ود نداشت.زمایش وجآامکان 
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 نت به آنزیمسورفاکتا گرالد و نسبت یک یه یک درجه سانتی 25در دمای  یونبر تشکیل جفت  pH تغییرات . تاثیر2شکل 

 

 و ساختار شناسی  شونده مایعسیون سیستم های خود امولتشكیل  -3-3
حل شدن آنزیم آب گریز شده برای  ا ت تنیاز اس .حاللیت آنزیم را کم می کند ،یطور معنا داریون ها به جفت تشکیل 

طور معمول حالل هایی که برای این سیستم ها به مناسب حل شود.  ولسیون شونده در یک حاللامخودسان در سیستم دارو ر

تهیه شده ن گلیکول است. جفت یون ن و پروپیل، اتانول، استو، دی متیل سولفوکسید1پی استفاده می شود شامل ترنسکوتول اچ

از فعالیت  ا پنجاه درصدمتیل سولفوکساید تحل شد و در دی پروپیلن گلیکول در  طفق میکروگرم بر میلی لیتر 10ر قدادر م

 5.5معادل   HLBبا  MCMپمول د. کبنابراین پروپیلن گلیکول بعنوان حالل در این سیستم انتخاب شخود را از دست داد. 

با  دساخته شده از تری گلسیری) 0تقریبا  HLB با ارزش 355 کپتکس و ( دد و دی گلسیریگلسیریساخته شده از مونو )

ل یک سیستم خود دند. برای تشکیر گرفته شظستم خود امولسیون کننده در ننی سیروغ متقسنوان به ع (طزنجیره متوس

و غیر یونی  . برای این منظور دو سورفاکتانت11استفاده شود باال   HLBتا از سورفاکتانت با  یاز استامولسیون کننده پایدار ن

فرموالسیون ها  .انتخاب شدندRH 40  (HLB=14-16  )لیفور و کHS15   (HLB=16 )سلوتول ه شده شناخت ایمن

 شدند.ساخته  2ه رول شماطبق جد

ها که از گی و پتانسیل زتا آن پراکندد مرتبه رقیق سازی سایز و شاخص صبعد از ل اموالسیون ظور صحت از تشکیبه من 

نتایج  شته شد.اذبه نمایش گ 3 ندازه گیری شد و در جدولا می باشند شاخص های اصلی سیستم های خود امولسیون کننده

تم ن سیسایو هم  نوان حامل ذکر شده استکه در جدول با ع ییبه تنها مولسیون شوندها م خودتنشان می دهند که هم سیس

تم های دارو رسانی سایز بسیار مناسبی به این سایز در سیسنانومتر نشان می دهد.  70ذرات را کمتر از  سایزذاری بعد از بارگ

 به راحتی ز هستند کهو نه آنقدر ریحذف شوند  یخوار گانهیب ستمیتوسط سد زیرا نه آنقدر بزرگ هستند که شمار می آی

سایز ذرات داشته است. افزایش  کمی در ر بسیارثیگذاری آنزیم تامچنین باره  .12دشون حذف بدن از ط جریان خونتوس

ذاری شده آنزیم بارگ دهد. ط آبی نشان میذرات را در محینانو و پایداری یکنواختی موالسیوندو فرهر  گیراکندپ های شاخص

ذرات ح طآنزیم که در سی آنیونی اسیدهانواحتماال آمید بار منفی بیشتری نشان می دهد که درون سیستم دارو رسان از خو

 یطرف م کیاز  یقطرات روغن رایز ،یستم بشمار رودمی تواند از مزایای این سم دارو رسان سیستد باشد. بار منفی کم هستن

 یا غشارا ب ادیز یلیخ کیدافع الکترواستات یروهاین گرینفوذ کرده و از طرف د یرا به راحت یبا بار منف یمخاط هیالاز توانند 

 نکنند. کیتحر یبا بار منف یسلول

                                                           
1
 Transcutol HP 
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 ددرجه سانتی گرال 25مرتبه رقیق شدن و در دمای صد ه پس از امولسیون شوند. ساختار شناسی سیستم خود 3جدول شماره 

 مشخصات

 

            زسای

 حامل

(nm) 

سایز حامل پس 

ذاریارگاز ب  

(nm) 

شاخص 

    راكندگیپ

لحام  

شاخص 

امل حپراكندگی 

یرابارگذپس از   

         تاپتانسیل ز

  حامل

(mV) 

پتانسیل زتا 

حامل پس از 

ذاریبارگ  

(mV) 

1 فرموالسیون  55.9 
 ±2.2 

56.045  
±1.92 

0.105  
±0.016 

0.122 
± 0.019 

-9.71  
±0.27 

-12.63 

 ±0.47 

2 ونیفرموالس  59.43 
±1.765 

67.81 
 ±1.19 

0.23 
 ±0.037 

0.27  
±0.022 

-5.45  
±0.40 

-11.66  
±0.12 

 

 

 ر سیستمدذاری بارگز تشكیل كمپلكس و بعد ا یت آنزیمفعالارزیابی  -3-4

 

براین دستیابی به سیستمی که تا ابند یت آنزیم می شوفعالاکنش باعث تغییر ساختار و یم در وآنزشرکت طور معمول به 

می شود بعد  مشاهدهور که در شکل زیر طهمان ای بر خوردار است. ژهییت وکند از اهم حد زیادی بتواند فعالیت آنزیم را حفظ

ده ثابت ماندن ساختار نهد ناشن هک دنک ظفح ارالیت خود در صد از فع 87 نسته، آنزیم توازی آنزیم از جفت یوناز آزاد سا

 دهونخود امولسیون شسیستم های دارو رسان  زاآنزیم  زاد شدنآولیه آنزیم پس از جفت یون شدن است. با این حال پس از ا

 12.71ص اولیه خالبه نسبت آنزیم  1فرموالسیون  زفعالیت باقی مانده پس از آزاد سازی اود. کاهش دیگر مشاهده می شک ی

 میآنز تیکاهش فعال یبرا یاحتمال حیتوض کی در صد را نشان می دهد. 67.94فعالیت بیشتر تا  2در صد و برای فرموالسیون 

 عثابممکن است  docusateبا  واکنش، نینهمچ است. کمپلکس کیو تفک ونین هنگام جفت شد pH یدر پ یپ ریی، تغ

،  نیعالوه بر ا. شود لیهآنزیم اوبا  سهیدر مقا یمیآنز تیباعث کاهش فعال جهیو در نت  نآاولیه ساختار  رییتغ و میآنز کیتحر

اند منجر تو یاطراف م طیمحی زیبگرآ شیزااف نی، بنابرادارند اجیاحت دوست آب طیمح کیخود به  یها تیفعال یها برا میآنز

 دازیپراکساز آنجایی که ، حال نیبا ا. شود یمشاهده م آنزیم در سیستم دارو رسان یشود که پس از بارگذار یکمتر تیبه فعال

آنزیمی بدست آمده از  تی، فعالاست یونیسکنفورما عیسر ریینسبتاً حساس است و مستعد تغ میکوآنز کی سیهورود

روتیین دارو رسانی پبه عنوان یک سیستم کارآمد برای ی تواند مکه در این سیستم است ری آنزیم گواه بر پایدا 2سیون فرموال

 د.فته شی در نظر گربعنوان فرموالسیون بهینه برای مراحل بعد 2پس فرموالسیون  های ماکروملکول استفاده شود.
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 تهای متفاودر فرموالسیون تشکیل جفت یون و بارگذاری م پس از ت آنزیفعالی. 3لشک

 

 م دارو رسانسیستپایداری ارزیابی  -3-5
 

ط تم های دارو رسانی را در شرایسیس پایداری کی الزم است تای به صورت خورای دارو رسانبرای تجویز سیستم ها

ق سازی در معده و یقبدن در طی ر درونیط ارو در شرایرسوب ددر معرض  تم ها غالبااین سیس بررسی کنیم. دستگاه گوارشی

دارند تا  لیتما ونینانو امولس کیاز  فاز، دو نیعالوه بر ا .دارو می شود یی زیستفتن دسترسروده هستند که باعث از بین ر

 نیشود. از ا جادیا ستمیس طیدر مح رییکه ممکن است با تغ ونداز هم جدا ش ستمیزاد سآ یانرژ وطحی تنش س کاهش یبرا

 یابیارزعد از صد مرتبه رقیق سازی ب pH 1.2 با  بافر  درساعت  4از زمان  یبه عنوان تابع ونیدر اندازه قطرات امولس، ثبات رو

شاخص مشاهده نشده است.  ونیدر اندازه قطرات امولس یدار امعن رییتغ چیهاین مدت  دردهد که  ینشان م 3شد. جدول 

در  و درادنبر رقت  یریتاث چیشده ه نهیبه ونیکه فرموالس می کند دییتأ شیآزما نیکم بود. ا اریبس زیورد ندر هر م یپراکندگ

باعث کاهش کافی  دارو رسانمورد استفاده در  سورفکتانتنشان داد که است. همچنین  داریپا ( pH 1.2) عدهپی اچ اسیدی م

 فراهم آورده است. انعقاد قطرات روغن یبرا یکاف یکیمانع مکان نیو همچنشده است  در انرژی آزاد سیستم

 
 طی چهار ساعت در  pH 1.2 . پایداری نانو امولسیون در3اره ل شمجدو

 (ساعت)زمان  (nm)سایز حامل شاخص پراكندگی

0.24±0.01 66±1.9  0 

0.25±0.01 69±2.7  2 

0.28±0.02 72±1.4  4 

 

 

 گیرینتیجه -4

توسعه داده  ینیپروتئ داروهای ماکرو ملکول رسانی د امولسیون شونده برای دارووخ تم هایتانسیل سیسطالعه پدر این م

مناسب کاهش پیدا کرد به طوری که یم دکوزیت دبا سورفاکتانت سط تشکیل جفت یون خوبی توسبه  آنزیمحاللیت . شد

با در اندازه های نانومتر پایدار ی ون هایامولسیی شده راحسیستم ط. شد هشونددارو رسان خود امولسیون بارگذاری در سیستم 

تاثیر مخربی بر فعالیت و ساختار آنزیم رسان ذاری در سیستم داروبارگ تشکیل جفت یون و . به عالوهرا نشان می دهدبار منفی 
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 نیپروتئی خوراکی بخش برای دارو رسانامید  رفی شده را یک سیستمعن سیستم منتایج فوق میتواتمام  ساسابر شته است. ندا

 های درمانی دانست.
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