سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :شهریور 7931
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چکیده
یکییی از سییامان هییای م ییر دارو رسییانی نییانو امویویییونهییا هوییتندن نانوامویویییونهییا از م متییرید دارو رسییانهییایی
هوتند ک بی منظیور انتقیا داروهیای بربیی دوسی از ریی ب بیود ذی د دارو و مشاتیات درمیانی میورد اسیتداده
قرار میگیرندن نیانوامول  1از ترکیی دو سیویتر تشیکی مییشیود ،یکیی فیررورده ل ماننید و دیگیری امویوییونی کی
دربرگیرنده دارو اس ن ملکیو هیای دارو در فررینید لمی دارو بی یور تتیادفی بی بافی هیدت نشی پییدا مییکننید
لا رنک در نیانوامول هیا بی دییی اسیتداده از فنیاوری نیانو و رییز شیدن مقییای بیا ایجیاد اتتیا ت عر یی ،مییزان
رهایش و دوز (غلظ ) مشاص دارو ب صورت کامال کنتر شده اس ن
نانول ها همچون نانوذرات قابلی تزری ب خیون را دارنید ،رنهیا ایید قابلیی را دارنید کی بی شیرایی محی یی از
قیبیی قییدرت یییونی ،دمییا و  pHپاسیید دهنییدن در اییید م ایییی تحقیقییاتی بیی بررسییی مزایییا ،روشهییای سییاخ و
مثا هایی از کاربرد نانوامول هیا بینیوان نوی ذدییدی از لامی هیای داروییی کی دارای مزاییایی بیشیتری نویب بی
ساختارهای میمو از قبی ساختارهای ییپوزومی و نیوزومی هوتند ،خواهیر پرداخ ن
کلمات کلیدی :نانوامویویون ،دارورسانی ،نانوامول  ،نانوداروها ،رهایش دارو
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-1مقدمه
فناوری نانو با کاربردهای وسیع در لوزههای ماتلف از ذمل در علر پزشکی و داروسازی ب منظور درمان بیماری یا بی
یکی از پرکاربردترید و موثرترید فناوری ای قرن لا ر تبدی شده اس و استداده از اید فناوری در لوزه علیوم داروییی و
پزشکی روز ب روز در لا گوترش اس ن ترکیبباتی وذود دارد ک شبی ب ملکو صابون عم میکنند و دارای ییک سیر
محلو در رد (ربدوس ) و سر دیگر محلو در روغد (بربی دوس ) هوتند ،ب اید ملکوی ای واس
شدن ملکوی ای رد و روغد ب یکدیگر میشوند ،ب

کی باعی نزدییک

وریک مویکوی ای روغد را کامال در رد میل میکنند ،امویویدایر یا

امویویونکننده میگویند ،اید لای ایجاد شده لای امویویون نام داردن امویویونها ب دو صورت کلی تقویربندی میشوند
امویویونهای نرما (پای ریی) و امویویونهای میکوی (پای ربی) در مقا ت و میتدهیای پژوهشیی بی صیورت W/O2و
 O/W3نشان داده میشوندن شک  1دو نوع ماتلف از امویویونهای تشکی شده را ک در اثر همزدن محلو ب وذود می
ریند نشان میدهد[.]1
نانو امویویونها سیوترهایی از دو مایع ناسازگار (میمو رد ،روغد و سورفاکتان ) هویتند کی در رن ییک میایع بی
صورت ق رهای در یک مایع دیگر پراکنده میشود و از رنجاییک اندازه اید امویویونهای تشکی شده در محدوده مقییای
نانومتر اس و دارای خواص ایزوتروپیکی و ترمودینامیکی پایداری هوتند ب رنها نانوراکتورهای سیا یا نانومحدظی هیای
سیا نیز گدت میشود[.]2-4
-2پیکربندی ساختارهای نانواموژل
امویویونها ذرات میلقی از سامان ای ناهمگد و متشک از دو مایع غیرقاب امتزاج هوتند ک یکی از رنها در دیگیری
ب صورت ق رههایی پراکنده توزیع شده اس ن ساختمان امویویونها از ق رات پراکنده یک مایع (فاز میل یا فاز داخلی) در
یک مایع دیگر (فاز پیوست یا فاز خارذی) تشکی شده اس [.]4-6
نانوامویویونها میتوانند با پاش روغد (فاز بربی) در یک محلو سورفکتان ربی و سپس افزودن مقدار کافی از یک
ایک با زنجیره کوتاه (بوتانو  ،پنتانو یا هگزانو ) ترکی شوند تا یک سیوتر شدات بوازند.
نانوامولی ا از دو سیوتر ذداگان تشکی شده اس ن یک امویویون لاوی ق یرات بیا انیدازهای در مقییای نیانو و ییک
سیوتر ل  ،اید امویویون ممکد اس مالو ی از روغد در رد یا رد در نوع روغد باشدن امویویونها بی عنیوان وسییل
ذاب ذاکننده یا لام فیزیکی یا شیمیایی برای تحوی دارو استداده میشوند و ب وسیل ی امویویدایر 4تثبی میشودن[]8 ,7
تورم نانوامولی ا یکی از م مترید ویژگی اید ساختارها بشمار میرود ،اید ختوصی منحتر ب فرد باع کاربرد گوترده
اید ساختارها در کنتر غلظ خون میشود[]9ن
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-3روشهای سنتز نانواموژل
ب ور کلی دو مرلل اصلی برای ساخ نانوامول وذود دارد ک در شک  2اید مرال نشان داده شده اند[]11ن
نانوامولی ا ب محرک ای محی ی از ذمل  pHو دمای واکنش پاسد سرییی میدهند و اید ساختارها هیر بیا پیونیدهای
کوا نوی (شبک سازهای شیمیایی) و هر با پیوندهای غیرکوا نوی (شبک کنندههای فیزیکی) مشبک مییشیوندن مرللی
او  :امویویدایرها در فاز روغد مورد نظر ل میشوند ،سپس دارو بر اسای میزان لالیی خود در فاز روغنی ییا ربیی لی
میشودن بید از ا اف کردن یک فاز ب فاز دیگر میزان همزدن رنقدر ادام مییابد تا اینک مالوط ب دمای اتاق برسدن
مرلل دوم :پای ل با ل کردن پلیمر مناس

در رد خایص با استداده از دستگاه همزن مداوم مکانیکی و تنظییر pH

ت ی میشود و سپس سیوترهای ت ی شده ل و نانو امویویون ب ررامی با یکدیگر با همزدن مداوم مالوط میشوندن
افزایش ربدوستی داروهای بربی دوس بر میزان لالیی رنها تأثیر موتقیمی دارد و ب همید منظور انتایاد قویم
بربی یا روغد در فرموی کردن نانوامولی ا از م مترید قومت ای تشکی دارو در اید ساختارها اس ن فاکتورهیای ماتلدیی
بر روی انتااد سورفکتانت ا دخای دارندن اویید و م مترید ویژگی میزان سمی مربوط ب سورفاکتان مورد استداده اس ن
سورفکتان ها با کاهش انرلی مورد نیاز برای فرمو سیون ،پایداری نانو امویویونها را ب بود میدهند[]11ن
بر مبنای استداده از سورفکتان ها نانوامولی ا ب  3دست تقویر میشوند[:]12
ایف) نانوامولی ای خنثی (در رنها از سورفاکتانت ای خنثی مانند ایکل ای بیرد ،اسیترهای گلیویرو  ،اسیترهای اسیید
برد)
تحقیقات درباره سورفاکتان های خنثی ب دیی سازگاری زیوتی و تجزی زیوتی روز ب روز در لا افزایش هوتند ،بی
ور کلی اید سورفاکتانت ا از منبع لیوانی ،سلو های میکروبی مانند باکتری ،بند نوع از مامرها و قارب ا ت ی میشوندن
د) نانوامولی ای کاتیونی (در رنها از سورفاکتانت ای کاتیونی مانند رمین ا و ترکیبات رمونیوم ب ارتایی مانند ستی تری
متی رمونیوم برومید استداده شده اس )
ج) نانوامولی ای رنیونی (در رنها از سورفاکتانت ای رنیونی از قبی گیروههیای کربوکوییالت دار از ذملی صیابون هیا،
سویدونات ها ،یونهای دو ق بی استداده شده اس )
بمنظور رالی نانوامولی ا انتااد فاز بربی یکی از م مترید قومت ای فرمو سیون اس انتااد نیوع فیاز بربیی در
شک  3نشان داده شده اس []13ن
در نانوامولی ا شبک ای از زنجیرههای پلیمری پیوست با اتتا ت عر ی ک شام پیوندهای شییمیایی و فیزیکیی میی
شوند یک شبک س بیدی را تشکی میدهندن نانولی ا در لال رد رفتارتورمی از خود نشان میدهند وساختارهای هیدرول
را تشکی میدهند اید درلایی اس ک ساختارهای هیدرول دررد ل نمیشوندن از اید ویژگیهای هیدرول هیا میتیوان
برای میایج بیمارانی ک نیازمند غلظ مشاتی از دارو در خون هوتند استداده میشود[]14ن
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-4مزایای نانواموژلها
ایف) مزایای متیددی در سیوترهای دارورسانی نانوامویویون نوب ب سیوتر امویویون میمویی ،وذود اندازه ق رات در
مقیای نانو باع ایجاد همبوتگی خوبی بید ذرات و مانع ذداشدن فازها ب صورت ذداگان میشودن
د) ب دیی ریز شدن بویار زیاد اندازه ذرات و کر شدن وزن هیچ نیروی گرانشی برای رسوبگ اری و ت نشید شدن در
نانو امویویونها وذود ندارد و اید امر مانع از ایجاد لای کرم شدن ذرات میشودن
ج) نانو امویویون زمان نگ داری دارو را در من ق هدت افزایش میدهند و ب دیی عم نکردن دارو در منا

ناخواست

بدن ،از اید رو باع کاهش عوارض ذانبی یا سمی میشوندن
د) مقدار کمتری از دارو برای فرمو سیون نانوامول ها مورد نیاز اس ک اید امر ب عل ندیوذ ب تیر ،افیزایش قابلیی
زیوتی ،افزایش زمان نگ داری اس ن
ه) نانوامولی ا قابلی زیوتی داروهای بربی دوس را از ری اتتا اید داروهیا بی زنجییره بربیی در نانوامویوییون
افزایش میدهند و اید امر سب ورود ب سیوتر گردش خون از ری ندوذ از س ح پوستی میشودن
و) یکی از میای داروهای با نیم عمر کوتاه عدم پایداری در محییهای ماتلف اسی  ،نانوامولی یا بیا لمی داروهیای
دارای نیم عمر کوتاه قادر ب کنتر رهایش منظر اید نوع از داروها در زمان ای مشاص هوتندن
ز) مزی نانوامولی ا نوب ب سیوترهای انتقا داوری نیوزومی و ییپوزومی در اید اس ک در سیویتم ای نیانوامول
ب دیی عدم استداده از امواج ریتراسونیک در زمان ساخ مشکالتی ازقبی تاری دارو و همچنید نش دارو وذود ندارد و
اید یکی از م مترید مزیت ای سیوتم ای انتقا دارویی نانوامولی ا اس ن
ک) نانو امولی ا دارای والدهای بربی دوس و ربدوس هوتند بنابراید میتوانند محدودهی وسییی از داروها را در خود
لم کنندن
شک  4موارد گوناگون از اساسیترید کاربردهای نانوامول ها را در علر پزشکی نشان میدهد[]11ن
-5بارگذاری دارو در نانواموژل ها
بمنظور بارگ اری مناس انواع دارو در سیوترهای نانوامول ب ور کلی دو هدت دنبا میشود :ایف) اتتا مناس دارو
و بوتر ل د) رهاسازی کنتر شده در پاسد ب محرکهای خارذی
-1-5روش افزودن مستقیم

در اید روش داروها میتوانند در ی ربی امویویون قب از تویید ل و تشکی نانوامول ن ایی ل شوندن در ایید روش
دارو ب صورت یکنواخ ب وسیل ی مکانیزهای امواج ریتراسونیک و یا ماکروویو در باش امویویون پایش میشیود ،بینیوان
مثایی از اید روش میتوان نانوامولی ای تویید شده رسپرید ناشی از پراکنده شدن نمک ای رسپرید در رزو-دکوتران نام بردن
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-2-5روش استفاده از غشای دیالیز

در اید روش از یک غشای یکنواخ با سایز نانومتری یا میکرومتری استداده میشود و نحوه انجیام کیار بیدید صیورت
اس ک غشای دیاییزکننده در محلو دارو و رد فرو میرودن
-3-5روش شناور سازی

نانوامول ها از ری اتتا ت عر ی ایجاد شده ب وسیل ی کلوترو ک دارای گروههای ربگریز تجمیع یافتی هویتند
میتوانند مقادیری از داروهای ماتلف را در ساختارهای خود بدام بیاندازندن بینوان مثایی از فرریند شناورسازی نانوامول ها در
بداماندازی دارو میتوان لبس شدن داروهای بربی دوس و د سر ان در ساختارهای نانو امول هیا و توییید محتیو ت
دارویی ماتلف اشاره کرد[]16ن
 -6مثالهایی از کاربردهای نانواموژل
نانوامول ها میتوانند انقالبی در استداده از داروهای خوراکی ب وذود رورند ،در و

رالی فرمهای داروهیای خیوراکی

دهانین لالیی مواد ،میزان ذ د ،و تحوی هدفمند مواد دارویی همیش مورد نگرانیی بیود کی سیویترهیای دارورسیانی
نانوامول ها با قابلی ل شدن یک مرلل ای تمامی اید مشکالت را بر رت کردندن نانوامول با توذ بی ررفیی بیا ی
لالیی قادر هوتند مقادیر بیشتری از دارو را در اندام و عضو گیرنده ذایگزید کنند ،از اینرو ایید سیامان هیای نیوید دارو
رسانی تحویی بشمگیر در لم داروهای بربی دوس ایجاد کردندن اید امر سب افزایش فیایی ترمودینامیکی داروهیای
لم شده را در س ح پوس ب بود میباشدن رفتار ترشوندگی نانوامول باع گوترده شدن سی ح تمیای دارو در میدت
زمان بیشتری میشود و ب دیی اید مدت زمان و گوترش بوبندگی س حی بازده میزان رهایش دارو بیشتر اس ن داروهای
د میکروبی محبوی شده در سامان های نانو امویویون ب رالتی میتواند از ری غشای سلویی میکروبیی ندیوذ کننید و
برالتی ارگانیورهای زنده را تاری کنندن نانوامول ها در ابیاد  411تیا  611نیانومتر بوییاری از عوامی بیمیاری زا مثی
میکرود و ویروی را از بید میبرندن فرایند مانند عوام

دمیکروبی دیگر شیمیایی نیو  ،بلک فیزیکی اس ن هر ب ابیاد

ق رات روغد یا رد در فاز اصلی کوبکتر باشد ،کشش س حی بیشتر اس و بنابراید نیروی ممزوج شدن با سایر بربیهیا
بیشتر اس []17 ,4ن
داروها از س

ری از پوس ذ د میشوند ک اید س روش شام ندوذ از ری فوییکو مو ،مجرای عرق و یا ب ور

موتقیر از ری ذ د تزریقی زیر پوستین نانوذرات لام دارو در نانوامول ها برالتی میتوانند از مناف پوس عبور کنند و
اید یکی از م مترید ویژگیهای نانوامول ها در داروهای پوستی اس (شک )1ن
رهایش دارو از نانو امول ها بدید صورت اس ک ابتدا دارو از فاز امویویون ب فاز ل وارد میشود و بید از رن از فاز ل
ب باف هدت ندوذ پیدا میکند و یکی از ب ترید راههای ذ د داروهای پروتئینی محبوی کردن رنها در فازهیای بربیی
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 ب همید دیی نانوامول ها با ایجاد شرایی کامال مناس برای ذ د داروهای پروتینی سب پاییداری میوثر و، دوس اس
لم اید نوع از داروها میشوندن
 نتیجهگیری-7
نانوامول ها در مقایو با امویویونهای میمویی و همچنید سامان های انتقا دارویی از ذملی سیاختارهای نییوزومی و
ییپوزومی مزی هایی را برای کاربرد در بویاری از صنایع ایجاد کرده اس ن ب عبارت دیگیر نیانوامول هیا امویوییونهیای
.لقیقی با ق راتی با اندازه بین ای کوبک در یک بوتر ل پلیمری هوتند
 روغد و سورفکتان هایی کی از، مایع و دارای خواص فیزیکی یکنواخ شام رد،نانوامول ها را از یک محلو شدات
 مزی نانوامویویون ا اید اسی کی، نظر ترمودینامیکی پایدار هوتند تشکی میشوندنن در مقایو با امویویونهای میمو
داروهای غیر محلو در رد را با تشکی ق رات کوبکی در ابیاد نانومتر ک از نظر ترمودینامیکی پایدارند و از یکدیگر ذیدا
 در خود ل میکنند و کاربردهای گوتردهای در انتقا داروهای پوستی بربی دوس دارندن،نگ داشت میشوند
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شکل  .2مراحل تولید نانواموژلها :مرحله اول نانوامولسیون و مرحله دوم افزون فاز ژل و تولید نانو اموژل[]11

شکل  .3مزایای کلیدی نانوموادهای مبتنی بر نانو امولسیون[]13
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شکل  .4راهنمای استفاده از فاز چربی مناسب بهمنظور تولید نانواموژلها برای کاربردهای گوناگون در پزشکی[]15

شکل  .5مقایسه عبور از مانع پوست نانواموژلها (سمت چپ) و سیستمهای انتقال داروی معمولی (سمت راست) []17

پی نوشت
1

nanoemogels
Water in Oil
3
Oil in Water
4
Emulsifier
2
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