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نانوسلولز و پیشرفتهای اخیر آن در سیستمهای دارورسانی
مترجم:
نگارمختارزاده

دانشجو دکتری عمومی داروسازی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران،

negarmokhtarzade97@gmail.com

چکیده
سیستمهای کنترلی دارورسانی 1با وجود پیشرفت های فرراوان همننران مشرک تی دارنرد کری بررای رفر آنهرا بادرد از
راهکارهای جدددتر استفاده کرد ،کی دکی از آن ها استفاده از پلیمرهای طبیعی مانند سلولز است .نانوسلولز دک پلیمر طبیعی
مشتق شده از سلولز طبیعی است کی بی طور گسترده در دسترس است .ادن مواد دارای ودژگیهای برجستیای مانند مقاومت
مکانیکی باال ،سختی ،وزن کم ،زدست سازگاری و تجدددپذدر بودن هستند کی برای طراحی سیستمهای پیشرفتی دارورسانی
هم بی عنوان حامل و هم بی عنوان اکسپیانت سودمند هستند .مطالعات اخیر نشان دهندهی کاربردهای مختلف نانوسرلولزها
در سامانی ها و مسیرهای مختلف دارورسانی از جملی خوراکی ،چشمی ،داخل توموری ،2موضعی و ترران

درمرا  3هسرتند.

نانوسلولزها بی سی دستی کلی نانوبلورهای سلولز ،نانوفیبرهای سلولز و نانوسلولزهای باکتردادی تقسیم میشروند کری در ادرن
مقالی خصوصیات فیزدکی و شیمیادی و روشهای تولید آنها مورد بررسی قرار گرفتی است.
کلمات کلیدی :نانوسلولز ،نانوبلور سلولز ،نانوفیبر سلولز ،سلولز باکتردادی ،سیستم کنترلی دارورسانی
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مقدمه
سیستمهای کنترلی دارورسانی بی عنوان فناوریهای پیشرفتی برای تحودرل هدفمنرد و انتشرار کنترر شرده دارو تعردرف
میشوند .نگرانی عمده در مورد انتخاب مواد مناسب ،طبیعی ،غیر سمی و ارزان قیمت پلیمرها ضمن حفظ فعالیت زدستی و
بی حداقل رساندن عوارض جانبی نامطلوب است .پلیمرهای طبیعی مانند سلولز ،نشاستی و گلیکوژن بی طور گستردهای برای
برطرف کردن ادن نگرانی استفاده میشوند .نانوسلولز دک ماده تجدددپذدر ،قابل تجزدی زدستی و در مقیاس نانو اسرت کری
ناشی از مواد طبیعی استخراج شده از انواع ارگانیسمها (گیاهان ،حیوانات و باکتری ها) است .ادن سیستمها بی دلیرل نسربت
سطح بی حجم باالی آنها و پلیمردزاسیون باال ،کی باعث افزادش ظرفیت بارگیری و اتصا بری عوامرل درمرانی مریشرود،
مینواند سازوکار رهاسازی دارو را کنتر کند .خواص برجستی آن مانند مقاومت مکانیکی براال ،سرختی ،وزن کرم ،زدسرت
سازگاری و تجدددپذدر بودن برای ادن محصوالت مورد توجی هستند .نانوسلولزها میتوانند هم بی عنروان حامرل و هرم بری
عنوان اکسپیانت مورد استفاده قرار بگیرند .ادن مواد بی سی گروه نانوبلورهای سلولز ( ، )CNCنانوفیبرهای سرلولز ( )CNFو
سلولز باکتردادی ( )BCتقسیم میشوند.
انواع نانوسلولز
نانوبلور سلولز ()Cellulose nanocrystals
معرفی

سلولز نانوبلور ( ،(NCCنانوودسکر سلولز ( )CNWو میکروبلور سلولز میلی مانند از نامهای ددگر ادن دستی است .سلولز را
میتواند از چوب ،کنف ،پنبی ،کتان ،گندم ،پوست توت ،گیاه رامی ،آودسل ،سیب زمینی ،چغندر قنرد ،جلبرکهرا و جرانوران
نیامدار 4استخراج کرد .در فرآدند آمادهسازی سلولز برای ساخت  CNCقسمت بدون شکل آن جدا شده و قسمت بلوری آن
بادد حفظ شود .نواحی بلوری  CNCاز طردق پیوندهای درون مولکرولی و برین مولکرولی تشرکیل مریشروند CNC .هرا
درصدبلور باالدی (حدود 44تا )٪88دارند .بلور ها دارای اشکا مختلفی مانند دوکی ،میلیای دا سوزنی شکل هسرتند .انردازه
آنها بستی بی نوع منب سلولز متفاوت است .سادز سلولز گیاهی بین  4تا  33نانومتر و طو آن 133ترا  433نرانومتر اسرت.
سلولزهای استخراج شده از جانوران نیامدار و جلبکها دارای طو های متفاوتی از  133نانومتر ترا چنرد میکرومترر هسرتند.
 CNCودژگیهای منحصربیفردی همنون داشتن نسبت ابعادی باال ،4سطح مقط بزرگ ،مدو کشسانی براال ،6مقاومرت
مکانیکی باال ،شکل نانومیلی دکنواخت ،انبساط شکسرتگی کمترر ،7خاصریت بلرور مراد  ،زدسرت سرازگاری ،و آب دوسرتی
دارد.جدو  1شامل خ صی انواع نانوسلولزها است.
تولید CNC

درابتدا بادد سلولز از منب آن جداسازی شود .بر ادن اساس ادن فرآدند شامل مراحل زدر اسرت )1( :خشرک کرردن  /خررد
کردن  /موم زدادی ( )2خالصسازی ( )3جداسازی لیگنان (مکانیکی ،شریمیادی ،بیولروژدکی ،درا ترکیبری) ( )4رنگبرری ()4
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از تهییی سلولز چنددن روش برای ساخت  CNCوجود دارد از جملری هیردرولیز

آنزدمی کی دک روش معمو است .هیدرولیز اسیدی کی میتواند با اسیدهای غلیظ مانند سولفوردک ،هیدروکلردک ،نیتردک
و غیره انجام شود .روش ددگر با استفاده از هیدرولیز آب زدربحرانی ( 123درجی سانتیگراد و  2303میلی آمپر برای  63دقیقی)
در دک راکتور فوالد ضد زنگ انجام می شود .در روش مادعات دونی از  _1بوتیل _ _3متیل مییدازولیوم هیردروژن سرولفات
( )bmimHSO4برای حل سلولز وتشکیل  CNCاستفاده میشود .روش اکسیداسیون کی درآن موادی مانند سددم پردودات
 کلردد سددم ،سولفات آمونیوم ،دا ( -6 ،6 ،2 ،2 )TEMPOتترامتیل پیپردددن_ _1اکسیل بی عنوان اکسیدکنندههای قویمورد استفاده قرار میگیرند و سرانجام تیمارهای مکانیکی 7مانند هموژنیزاسریون ،ردزسریا سرازی ،فراصروت ،مرادکروودو،
گرمادش معمولی و آسیاب ددسک مرطوب از جملی ادن موارد هستند کی بی عنوان روشهای متداو برای بی دسرت آوردن
 CNCاستفاده میشوند .برخی از مطالعات از ترکیب روشهای فوق استفاده کردهاند.جدو  2شامل خ صی اط عات تولید
 CNCاست.
نانوفیبر سلولز ()Cellulose nanofibers
معرفی

سلولز نانوفیبردلی شده ،سلولز میکرو فیبردلی شده و نانوفیبردلهای سلولز نامهای ددگری هستند کی بررای  CNFاسرتفاده
میشوند .منب  CNFمشابی منب  CNCاست و همننین از لحاظ ساختار مولکولی مشابی هستند .اخت ف عمده بین CNC

و  CNFاز لحاظ مورفولوژی و وضعیت تبلور  CNFاست .زنجیر هها در  CNFصاف و بلند هستند و بی دلیل درهم تنیردگی
زنجیرهها تعیین طو آنها دشوار است .با ادن حا بی طور کلی با اسرتفاده از روش میکروسرکو طرو آنهرا بریش از 1
میکرومتر در نظر گرفتی میشود .قطرهای  CNFبستی بی فرآدند دفیبرد سیون و پیش تیمار 8بین 3تا  133نانومتر اسرت .در
حالی کی  CNCفقط ساختار بلوری دارد ،ساختار  CNFاز هر دو بخش بدون شکل و متبلور تشکیل شده است و بری دلیرل
وجود قسمتهای بدون شکل انعطاف پذدرتر از  CNCهستند CNF .دارای ودژگیهادی مانند آبدوستی ،زدست سرازگاری
و سطح مقط بزرگ است.
تولید CNF

تهیی  CNFاز مواد اولیی بی دک پروسی قوی از تیمارهای مکانیکی (با دا بدون فرآدندهای پیش تیمار و پر

تیمرار) نیراز

دارد .با ادن حا  ،بیشتر بستی بی خواص مواد اولیی و درجی فرآدند قبل از تیمار مکانیکی دک پیش تیمار شیمیادی الزم است.
چنددن پیش تیمار کی معموالً مورد استفاده قرار میگیرند شامل پیش تیمار با کمک ح

 ،هیدرولیز با اسرید آلری ،تقسریم

آنزدماتیک ،اکسیداسیون  ،TEMPOاکسیداسیون کلردد -پردرودات ،سولفوناسریون اکسریداتیو ،کاتیونیزاسریون ،کربوکسری
متی سیون ،مادعات دونی و محلو دوتکتیک عمیق میشود .انتخاب روش مناسب ممکن است بی ودژگیهای سطح داخلی،
تغییر تبلور ،و حتی از بین بردن پیوندهای هیدروژنی زدست مولکو های سلولز بستگی داشتی باشد .تبمارهای مکانیکی برای
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تهیی  CNFشامل همگنسازی با فشار باال ،آسیاب توپی ،آسیاب اصطکاکی فوق ردز ،اکستروژن دو پینی ،منجمرد کرردن،
مخلوط کردن ،انفجار بخار ،و برخورد متقابل آبی میشود .جدو  3شامل خ صی اط عات تولید  CNFاست.
سلولز باکتریایی ()BC
معرفی

سلولز میکروبی ،نانو سلولز باکتردادی و سلولز زدستی از نرام هرای ددگرر ادرن دسرتی اسرت .برر خر ف  CNCو ،CNF
بیوسیلیی باکتری ها از قند کم وزن تولید میشود .بنابرادن ،سلولز تولید شده بدون آلودگی و ناخالصیهادی ماننرد لیگنرین،
پکتین و همیسلولز کی معموالً در محصوالت  CNCو  CNFدافت میشود هستند .انواع مختلف باکتری های گرم مثبت و
گرم منفی میتوانند برای تولید  BCاستفاده شوند .باکتریها در محیطهای غذادی آبی انکوبی میشوند و نانوسلولز بی عنوان
دک اگزوپلی ساکاردد در الدی فوقانی (الدی در تماس با هوا) تشکیل میشود .ادن مواد عمدتا از آب (بیشرتر از  )٪99و درک
شبکی نانوفیبری با قطر 23تا  133نانومتر تشکیل شدهاند .خواص ادن سلولز را مریتروان کنترر کررد بری عنروان مثرا برا
دستکاری بستر و شرادط کشت و با انتخاب سودی باکتردادی مناسب ادن امر امکانپذدر است .از ودژگیهای آن میتروان بری
تخلخل باال ،قالب پذدری ،6قابلیت انعطاف پذدری ،سازگاری با خون ،وزن مولکولی متوسط (مگاوات)  ،پادداری مکانیکی و
تبلور اشاره کرد.
تولید ()Bacterial cellulose

قبل ازتولید  BCچنددن عامل مانند انتخاب سودیهادی با ظرفیت باال برای تولید و بهینی سازی شرادط رشرد بادرد در نظرر
گرفتی شوند .تولید  BCمیتواند تحت شرادط ساکن در ظروف با سطح وسی  ،با اکسیژن رسانی و با دا بدون ت طرم انجرام
شود.ادن فرآدند میتواند بیوسیلیی انواع مختلف واکنشگرهای زدستی با هوادهی تولید شود .انواع روشهای متداو شرامل
استاتیک ،محیط کشت لرزان ،راکتور بیولوژدکی هوا باالرونده ،راکتور بیولوژدکی ددسک چرخران و راکترور بسرتر قطرره ای
میشوند .هر روش فرادند متفاوتی دارد و  BCرا با ودژگیهای مختلف تولید میکند .تولید استاتیک بیشرتر بررای بیوسرنتز
 BCتا دو هفتی در مقیاس آزمادشگاهی استفاده میشود .محیط کشت لرزان برای تولید در مقیاس بزرگ مناسب اسرت کری
شامل افزادش تقاضا اکسیژن رسانی بی باکتری میشود .ادن روند ممکن است منجر بی بیثباتی ژنتیکی براکتریهرا شرود و
عملکرد  BCکاهش دابد .اشکا مختلف (بیشتر کروی) با اندازه ذرهای متفراوت در ادرن روش تولیرد مریشروند .تولیرد در
بیوراکتور هوا باالرونده شامل تأمین اکسیژن با انرژی کافی ومصرف برق کم اسرت و نانوسرلولزها بری شرکل گلولری تولیرد
میشوند .بیوراکتور ددسک چرخان بازده تولید همسانی با تولید استاتیک دارد.تولید در درک راکترور بسرتر قطررهای غلظرت
اکسیژن باالدی نیاز داشتی و نیروهای برشی کمی فراهم میکند کی نتیجی آن ورقیهای نامنظم  BCمریشرود .در جردو 1
خ صی انواع نانوسلولزها را مشاهده میکنید .جدو  4شامل خ صی اط عات تولید  BCاست.
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استفاده از نانوسلولز در سیستمهای دارورسانی
نانوسلولزها می توانند بی عنوان اکسپیانت و حامل در سیستمهای دارورسانی استفاده بشوند .پیوستی رهش کردن دارو دکی
از مطلوب تردن نتادج حاصل از نانوسلولزها است .ادن مواد میتوانند با سازوکارهای مختلفی مانند احتباس آب ،تشکیل فیلم،
افزادش چسبندگی و کنتر رئولوژی بی اص ح رهش دارو کمک کنند.
دارورسانی خوراکی

ادن مسیر دارورسانی دارای چنددن مزدت مانند سهولت استفاده ،هزدنی کم ،ادمنی و عدم تهراجم اسرت .در بیمراریهرای
مزمن کی بی استفاده مکرر دارو نیاز دارند دک مسیر مطلوب برای تجودز است .با ادن حرا چنرددن مشرکل ماننرد تخردرب
بیوسیلیی آنزدم ،هیدرولیز و نفوذپذدری کم اپیتلیوم روده در دستگاه گروارش را هرم شرامل مریشروند .بنرابرادن نیراز بری
راهبردهای جددد برای غلبی بر چنین محدوددتهادی است .در ادن راستا نانوسلولز با خواص منحصربیفرد خود میتوانرد در
سیستمهای نوآورانی دارورسانی بی عنوان دک راهکار جددد استفاده شود .نتادج مطالعات اخیر در سراخت داروهرای خروراکی
مبتنی بر نانوسلولز در جدو  4نشان داده شده است.
دارورسانی چشمی

رساندن موثر داروها بی چشم بی دلیل ساختار متمادز آن و چنرددن سرازوکار محرافظ بررای مهرار نفروذ اجسرام خرارجی و
مولکو های دارودی کار مشکلی است .فراهمی زدستی پ

از تجودز موضعی چشم بسیار کم است (کمترر از  4درصرد) بری

خصوص برای قطرههای چشمی ،کی بعد از استفاده از روی چشم شستی میشوند .در ادن مورد افزادش دفعرات تجرودز دارو
مورد نیاز است ،کی منجر بی ظهور بیشتر عوارض جانبی میشود .برای غلبی بر ادن مشکل بی افزادش زمان ماندگاری دارو در
چشم نیاز است .با پلیمرهادی مانند سلولز ،آلژدنات ،پکتین و زانتان میتوان بی ادن خواستی دست پیدا کررد .نترادج مطالعرات
اخیر در ساخت داروهای چشمی مبتنی بر نانوسلولز در جدو  6نشان داده شده است.
دارورسانی داخل توموری

دکی ددگر از سیستمهای دارورسانی کی میتوان از نانوسلولزها استفاده کرد درمان موضعی و مستقیم تومورهای سرطانی
است .نتادج مطالعات اخیر در ساخت داروهای داخل توموری مبتنی بر نانوسلولز در جدو  7نشان داده شده است.
دارورسانی موضعی

هدف اصلی از مصرف موضعی برای رساندن مستقیم دارو بی مناطقی از پوست است کی زخمی ،ملتهرب ،تحردرک شرده،
خارش دار دا آلوده هستند است .دکی از مصارف متداو دارورسانی موضعی برای عفونتهای پوستی است بی همین دلیرل،
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بیشتر پادیهای نانوسلولز سیستمهای دارورسانی موضعی بی عنوان پانسمان تهیی میشوند .نتادج مطالعرات اخیرر در سراخت
داروهای موضعی مبتنی بر نانوسلولز در جدو  8نشان داده شده است.
دارورسانی ترانس درمال

داروی تران

درما برای غلبی بر محدوددتهای تجودز داروی خوراکی و تزردقی ،برا عردم عبرور از دسرتگاه گروارش و

متابولیسم پیش سیستمیک کبدی ،تنظیم سطح سرمی دارو برای بهبود نسبت کارآدی و تحمرل دارودری و طروالنی کرردن
رهش دارو استفاده میشود .نتادج مطالعات اخیر در ساخت داروهای تران

درما مبتنی بر نانوسلولز در جدو  9نشان داده

شده است.
نتیجه
هدف از ادن بررسی توصیف کاربردهای بالقوه نانوسلولز در دارورسانی بوده و.بدون شک نانوسلولز توانادی بی کارگیری در
صنعت داروسازی را دارد ،با ادن حا بسیاری از نتادج بی دست آمده از مطالعات اخیر ارزدابی سمیت را انجام ندادهاند .سمیت
سیستمهای دارورسانی مبتنی بر نانو سلولز نبادد ناددده گرفتی شرود .سرطح وسری نانوسرلولزها ،کری دکری از ودژگریهرای
منحصربیفرد آن است ،ممکن است در مسمومیت ناشی از آنها بی دلیل واکنش پذدری باال نقش داشتی باشرد .بری عنروان
مثا در دارورسانی ردوی دارو میتواند وارد خون شود .همننین دک احتما وجود دارد کی نانوسلولز در بدن تجم دافتری و
باعث سمیت شود .بنابرادن ،نانوسلولزها بادد از نظر سمشناسی ،اثرات بالقوه بر س متی و خطرات ادمنی بررسی شوند.
منبع
Hasan, N., Rahman, L., Kim, SH. et al. “Recent advances of nanocellulose in drug delivery
systems”. J. Pharm. Investig. 50 (2020) 553–572.
https: //doi.org/10.1007/s40005-020-00499-4.
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جدو  .1خ صی انواع نانوسلولز
نوع

CNC

طو

قطر

ساختار

شکل

فرآدند تولید

ودژگی ها

ناخالصی

133تا 433نانومتر

نسبت ابعاد باال ،سطح مقط

(گیاهان)

بزرگ ،مدو کشسانی باال،

 133نانومتر تا چند
میکرومتر

4تا 33نانومتر

(جانوران نیام دار و

دوکی شکل،

بلوری

میلیای شکل دا

Topdown

سوزنی شکل

جلبک ها)

ممکن است حاوی

مقاومت مکانیکی با  ،شکل

همیسلولز ،لیگنان و

نانومیلی دکنواخت ،انبساط

پکتین باشد

شکستگی کمتر ،خاصیت بلور
ماد  ،زدست سازگاری و آب
دوستی

سلولز نانوبلور ((NCC
نامهای ددگر

CNF

نامهای ددگر

Nanocrystalline cellulose

نانوودسکر سلولز ()CNW

)cellulose nano whiskers (CNW

میکروبلور سلولز میلی مانند

rod-like cellulose microcrystals

بیشتر از دک
میکرومتر

 3تا  133نانومتر

زنجیرههای صاف

بلوری و

و بلند

بدون شکل

Topdown

ممکن است حاوی
همیسلولز ،لیگنان و
پکتین باشد

انعطاف پذدر ،آب دوستی ،زدست
سازگاری و سطح مقط زداد

سلولز نانوفیبردلی شده

Nano fibrillated cellulose

سلولز میکرو فیبردلی شده

micro fibrillated cellulose
cellulose nanofibrils

نانوفیبردلهای سلولز

تخلخل باال ،قالب پذدری،
BC

بیشتر از دک

 23تا 133

میکرومتر

نانومتر

بلوری

شبکی نانوفیبری

Bottomup

عدم وجود همیسلولز،
لیگنان و پکتین

قابلیت انعطاف پذدری ،سازگاری
با خون ،وزن مولکولی متوسط
(مگاوات)  ،پادداری مکانیکی و
تبلور

سلولز میکروبی
نامهای ددگر

Microbial cellulose
bacterial nanocellulose
biocellulose

نانو سلولز باکتردادی
سلولز زدستی

7
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CNC

جدول  .2تولید CNC

منبع

چوب ،کنف ،پنبی ،کتان ،گندم ،پوست توت ،گیاه رامی ،آودسل ،سیب زمینی ،چغندر قند ،جلبکها و جانوران نیامدار
( )1خشک کردن  /خرد کردن /

جداسازی

موم زدادی

سلولز از

( )2خالصسازی

منبع

( )3جداسازی لیگنان (مکانیکی،
شیمیادی ،بیولوژدکی ،دا ترکیبی)

هیدرولیز آنزدمی
روشهای
تولید

هیدرولیز اسیدی
هیدرولیز آب زدربحرانی
روش مادعات دونی
روش اکسیداسیون

)(1
drying/grinding/dewaxing
(2) purification
(3) delignification
(mechanical, chemical,
biological, or combined) ,
Enzymatic hydrolysis
hydrolysis with
concentrated acids
subcritical water
hydrolysis
Ionic liquid
oxidation

( )4رنگبری
( )4فیلتراسیون  /شستشو  /خشک
کردن.

)(4) bleaching (5
filtration/washing/drying

تیمارهای مکانیکی مانند

mechanical treatments,

هموژنیزاسیون

such as homogenization

ردزسیا سازی

micro fluidization

فراصوت

ultrasonication

مادکروودو

microwaving

گرمادش معمولی

conventional heating

آسیاب ددسک مرطوب

wet disk milling

CNF

جدول  .3تولید CNF

منبع

چوب ،چغندر قند ،سیب زمینی ،کنف ،کتان ،پنبی ،کاه برنج ،علفهای هرز سنبل ،جلبکها ،جانوران نیام دار ،پوست موز و سلولز باکتردادی
solvent assisted
پیش تیمار با کمک ح

pretreatment

سولفوناسیون اکسیداتیو

Oxidative sulfonation

هیدرولیز با اسید آلی

organic acid hydrolysis

پیش

تقسیم آنزدماتیک

تیمار

اکسیداسیون TEMPO

enzymatic fractionation

کربوکسی متی سیون

TEMPO oxidation

مادعات دونی

ionic liquids

periodate-chlorite

محلو دوتکتیک عمیق

deep eutectic solvents

اکسیداسیون کلردد-پردودات

کاتیونیزاسیون

Cationization
Carboxymethylation

oxidation
همگنسازی با فشار باال
تیمار

آسیاب توپی

مکانیکی

آسیاب اصطکاکی فوق ردز

high-pressure homogenization
ultrafine friction grinding
ball milling
twin-screw extrusion

اکستروژن دو پینی

منجمد کردن
مخلوط کردن
انفجار بخار
برخورد متقابل آبی

8

Cryocrushing
Blending
steam explosion
aqueous counter collision
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جدول  .4تولید BC

BC

منبع

باکتری گرم مثبت:

قبل از تولید

Acetobacter xylinum
Acetobacter sp. V6
Acetobacter sp A9
A. xylinum ssp
Gluconacetobacter hansenii
باکتری گرم
A. xylinum E25
منفی:
Sarcina ventriculi
Gluconacetobacter xylinus K3
G. xylinus IFO13773
A. xylinum NUST4.1
Gluconacetobacter sp. St-6012 and
)Lactobacillus mali JCM1116 (co-culture
xylinus sp. RKY
انتخاب سودی مناسب و اهینیسازی شرادط رشد
استاتیک

Static
shaking culture
airlift bioreactor
rotating disc bioreactor
trickle bed reactor

محیط کشت لرزان
راکتور بیولوژدکی هوا باالرونده

تولید

راکتور بیولوژدکی ددسک چرخان
راکتور بستر قطره ای

جدول  .5نمونههای نانوسلولز در دارورسانی خوراکی
نانوسلولز

دارو

نتیجی سیستم دارورسانی

CNC

ردفامپیسین

پیوستی رهش شدن دارو

CNC

سیلیبین

افزادش میزان انح

نانوکامپوزیت

CNC

رپاگلینید

افزادش راندمان محصورسازی دارو ،رهش پیوستی و کنتر شده

کامپوزیت میکروهیدروژل

CNW

ودتأمین ب 12

پیوستی رهش شدن دارو

فوم جامد مبتنی بر نانوفیبر سلولز

CNF

ردبوف ودن

انتشار طوالنی مدت ،افزادش ماندگاری در معده ،شناوری دارو

CNF

ادندومتاسین

CNF

ادندومتاسین

نوع سامانه
نانوذرات هیبریدی
امولسیون پیکرینگ خود پایدارشونده

11

و فراهم زدستی دارو

دارو

روی مادعات معده
کاغذ نانو سلولز و نانو فوم
فیبر کامپوزیت نانو سلولز خود مونتاژ

11

تخلخل زداد ،پیوستی رهش شدن دارو
ظرفیت بارگیری باال ،انکپسوالسیون باال ،انتشار طوالنی مدت
9
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دارو

آئروژل

CNF

سددم سالیسی ت

بارگذاری زداد دارو ،پیوستی رهش شدن دارو

هیدروژلهای نانوکامپوزیت

CNC

ددکلوفناک سددم

خواص مکانیکی و ودسکواالستیک خوب ،حساسیت بی pH

کامپوزیت دارو BC-

BC

فاموتیددن

خوب ،رهش کنتر شده دارو
توزد دکنواخت دارو ،رهش انفجاری دارو

تیزانیددن

جدول  6نمونههای نانوسلولز در دارورسانی چشمی
نوع سامانه

نانوسلولز

دارو

نتیجی سیستم دارورسانی

پلوکسامر/CNF-g 417نانو کالژن

CNF

کتوروالک ترومتأمین

افزادش مقاومت مکانیکی هیدروژ  ،رهاسازی طوالنی مدت دارو،

CNC

پیلوکارپین HCL

خاصیت واکنش دهندگی بی گرما
ژل پاسخ دهنده به حرارت نانوکامپوزیت

12

افزادش مقاومت مکانیکی ژ  ،پیوستی رهش شدن دارو

جدول  7نمونههای نانوسلولز در دارورسانی داخل توموری
نوع سامانه

نانوسلولز

دارو

نتیجی سیستم دارورسانی

هیدروژل  BCبارگیری شده با

BC

دوکسوروبیسین

بارگذاری زداد دارو ،پیوستی رهش شدن دارو ،اثر خوب ضد تومور ،بدون عوارض جانبی

نانوذرات لیپیدی
نانوذرات مغناطیسی

CNC

متوتروکسات

بارگذاری زداد دارو ،توانادی اتصا خوب ،هدف آن مستقیما سلولهای سرطانی است،
رهش پیوستی و کنتر شده دارو ،ترشح دارو مبتنی بر pH

جدول  8نمونههای نانوسلولز در دارورسانی موضعی
نوع سامانه

نانوسلولز

دارو

نتیجی سیستم دارورسانی

CNCمتصل به کیتوزان

CNC

پروکائین HCL

رهش طوالنی مدت دارو

ادمیپرامینHCL
غشا CNC

CNC

کلرهگزدددن

پیوستی رهش شدن دارو ،اثر آنتی باکتردا خوب

فیلم CNC

CNC

کورکومین

رهش پیوستی و کنتر شده دارو ،تسرد بهبود زخم

سیستم هیبریدی پلوکسامر  /اکتینیدین/

BC

اکتنیددن

پیوستی رهش شدن دارو ،بهبود قدرت مکانیکی ژ  ،فعالیت ضد میکروبی

BC
بایوکامپوزیت BC/CMC

BC

متوتروکسات

رهش کنتر شده دارو

پانسمان زخمBCبارگیری شده با

BC

کورکومین

هیدروژ BCبارگیری شده با cAgNPsموفق ،فعالیتهای ضد باکتری

cAgNPs

خوب

و آنتی اکسیدانی خوب
11
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افزادش خواص حرارتی و مکانیکی فیلم ها ،بهبود تورم فیلم ،پیوستی رهش
شدن دارو ،زدست سازگاری باال ،اثر ضد باکتری خوب است

کیتوزان
غشا دو الیه BCبا تراکمهای فیبری

BC

سفتری آکسون

ودژگیهای شبکی فیبر دو الدی و سی بعدی ،تراکم باال تنیدگی فیبر ،ظرفیت
بارگیری باال ،پیوستی رهش شدن دارو

متفاوت

جدول  9نمونههای نانوسلولز در دارورسانی ترانس درمال
نانوسلو

نوع سامانه

نتیجی سیستم دارورسانی

دارو

لز
غشای ژلی نانو سلولز ناهمسانگرد
(پچهای پوستی)

CNF

سطح مقط باال ،منافذ کوچک ،خواص شارژ سطحی قابل تنظیم ،جذب

پیروکسیکام

13

خوب پوستی ،پیوستی رهش شدن دارو

فیلم ترانس درمال  / CNFکیتوزان

CNF

کتوروالک ترومتأمین

غشاهای پوستی BC

BC

کروسین

کامپوزیت نانوسلولز/پلی

BC

پیوستی رهش شدن دارو ،افزادش مقاومت مکانیکی فیلم تران

درما ،

سازوکار انتشار دارو مبتنی بر رفتار تورمی
نفوذ دارو با ثبات و طوالنی مدت ،جذب خوب کروسین بی غشای BC
خواص حرارتی و مکانیکی و ودسکواالستیک خوب ،غیر سادتوتوکسیک و
حساس بی  ،Phظرفیت جذب آب باال

( N-methacryloyl
)glycine
حساس به PH
میکرونیدل نانوفیبر BC

BNF

افزادش میزان نفوذ دارو ،خواص تورم پذدری ،الحاق بافتی خوب

لیدوکائین

پی نوشت
drug delivery system
intratumoral
transdermal
tunicin
aspect ratio
modulus of elasticity
breaking expansion
mechanical treatment
pretreatment
Self-stabilized Pickering emulsion
Self-assembly Nanocellulose composite fibers
In situ nanocomposite Thermo responsive gels
)Anisotropic Nanocellulose gelmembranes (transdermal drug delivery patches
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