JARC
تهیه فیلم بسپاری کیتوسان برای بررسی سرعت رهایش داروی پودوفیلوتوکسین
سهیال صداقت1و* و مونا اسالمی
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 -1استادیار شیمی آلی ،دانشکده شیمی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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دریافت :بهمن  ،1395بازنگری :فروردین  ،1396پذیرش :خرداد 1396

چکیده :سامانههای دارورسان از نوع فیلمهای بسپاری میتوانند اثرات جانبی برخی از داروها مانند پودوفیلوتوکسین را کاهش داده و غلظت مناسبی
از دارو را در محل درمان فراهم کنند .بسپارهای طبیعی ،مانند کیتوسان ،بهدلیل ویژگی زیست تخریبی و زیستسازگاری بیشتر موردتوجه هستند .در
این مطالعه از فیلم بسپاری کیتوسان برای تهیه سامانه دارورسان استفاده شد .فیلم بسپاری کیتوسان به روش محلول تهیه و بارگذاری شد .ویژگیهای
کاربردی آن مانند یکنواختی ،تورمپذیری و زمان ازهمپاشیدگی مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسیها نشان داد که ویژگی تورم در آب ژل با تغییرات قدرت
اسیدی همراه است .سرعت رهایش دارو از فیلم بسپاری ،از سینتیک مرتبه اول پیروی میکند .برای بهبود فرایند رهایش ،همبسپار کیتوسان  -آکریل
آمید تهیه شد .بررسیها در این فیلم همبسپار نشان داد که سرعت نفوذ آب به درون شبکه بسپاری با سرعت آزادسازی دارو متناسب است و ساختار
شبکهای آب ژل در تعیین سرعت نفوذ و مقدار تورم مؤثر است.
واژههای کلیدی :فیلم بسپاری ،کیتوسان ،سرعت رهایش ،پودوفیلوتوکسین

مقدمه
انواع داروها میتوانند در محلهای متفاوت بهمنظور ایجاد
اثرات سیستمیک و موضعی مورداستفاده قرار گیرند [ .]1از میان
اشکال دارویی کپسولها قابلانعطاف بوده و بهدلیل استفاده
آسانتر ارجحیت دارند .در تهیه کپسولها از ترکیبات بسپاری
استفادهشده و این شکل داروئی مدتزمان ماندگاری بیشتری را
نسبت به ژل بر روی بافت نشان داده است .اثرات جانبی شدید
امکان استفاده بیزیان از برخی داروها را در بهبود بیماری کاهش
داده و بهکارگیری آنها در درمان باعث تخریب و اثرات سوء در
دیگر بافتها میشود [ .]2در سالهای اخیر استفاده از سامانههای
*عهدهدار مکاتباتs_sedaghat@iau-tnb.ac.ir :

دارورسان افزایشیافته و انتقال داروهایی مانند فلووکسامین [،]3
پیریدوستیگمین بروماید [ ،]4پردنیزولون سدیم فسفات [ ،]5داروی
ضد آلزایمر [ ،]6مایکونازول ،دکسترومتورفان [ ،]7پیوگلیتازون،
فنی توئین [ ]8با سامانه دارورسانی در مقاالت متعددی گزارش
شده است .بهکارگیری بسپارها در تهیه سامانههای دارورسان،
بهویژه بسپارهای زیستسازگار ،عملکرد درمانی بهتری را در
انتقال داروها نشان داده است.
یکی از پلیساکاریدهای طبیعی و فراوان موجود در اسکلت
خارجی سختپوستان همچون خرچنگ و میگو ،کیتین است که
در اثر واکنش داستیالسیون به بسپار کیتوسان تبدیل میشود.
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بیزیان از برخی داروها را در بهبود بیماری کاهش داده و بهکارگیری آنها در درمان باعث تخریب و اثرات سوء در دیگر بافتها

سامانههای دارورسان افزایشیافته و انتقال داروهایی مانند فلووکسامین [،]3

میشود [ .]2در سالهای اخیر استفاده از

پیریدوستیگمین بروماید [ ،]4پردنیزولون سدیم فسفات [ ،]5داروی ضد آلزایمر [ ،]6مایکونازول ،دکسترومتورفان [،]7
سامانههای

بهکارگیری بسپارها در تهیه
پیوگلیتازون ،فنی توئین [ ]8با سامانه دارورسانی در مقاالت متعددی گزارش شده است .

رهایش ...
بررسی درسرعت
نشان داده است.
انتقال داروها
برایبهتری را
کیتوساندرمانی
بسپاری ،عملکرد
ستسازگار
فیلم 
تهیهی زی
دارورسان ،ب هویژه بسپارها
یکی از پلیساکاریدهای طبیعی و فراوان موجود در اسکلت خارجی سختپوستان همچون خرچنگ و میگو ،کیتین است که در اثر

است که در محل پوست آسیبدیده قرارگرفته و داروی خود را
کیتوسان یک آمینو پلیساکارید خطی با واحدهای  -Dگلوکزآمین
یساکارید خطی با واحدهای -Dگلوکزآمین و -N
واکنش داستیالسیون به بسپار کیتوسان تبدیل میشود .کیتوسان یک آمینو پل 
بهصورت آهسته آزاد کند تا نیاز بهدفعات مصرف دارو کاهش
و  -Nاستیل -Dگلوکزآمین است (شکل .)1
استیل-D-گلوکزآمین است (شکل .)1
یابد.

شکل  2ساختار پودوفیلوتوکسین

شکل  1ساختار کیتوسان
کیتوسان
شکل  1ساختار

بپذیری و تحریک کم سامانه ایمنی موردتوجه قرارگرفته است .در این
ستتخری 
ستسازگاری ،زی 
یساکارید کاتیونی بهدلیل زی 
این پل 

زیسبهت
حفرههای به
ساکارید
آمین آزادپلی
بسپار طبیعی حضور گروهاین
سازگاری،کرومحفظه برای مواد
عنوان انبار یا می
یتوانند
دلیلم 
آبگریز
کاتیونی 
دوستی شده و

چربی
باعث

دارای پودوفیلوتوکسین است که در محل پوست آسیبدیده قرارگرفته و
فیلم کیتوسان
حاضر تهیه
مطالعه
هدف
موردتوجه
تحریک
پذیری و
تخری .اب
زیست
داروهای ضدچربی ،ضد
ایمنیجمله ساخت
سامانهمتفاوت از
کمدر صنایع
کیتوسان
سبب کاربرد
ین ویژگی
کنند []9
ستفعال گوناگون عمل
زی 

آمینوتابهآزاد
گروه
صورت حضور
طبیعی
است .در
قرارگرفتهشدهاست.
واحدهای منوساکاریدی
کیتوساناز 
آب
آنزیم
بسپاربهوسیله
این 
کیتوسان
کلسترول و داروهای کاهش وزن
مصرف دارو کاهش یابد.
نیاز بهدفعات
کافتکنشدهد
آزاد
آهسته
میتواند به
عنوان
توانند ب
گریز م
های آب
بازگشتوبهحفره
قابلیت شده
دوستی
زیستچربی
سامانههای دارورسان

طبیعیه در تهیه
بسپاریهای
استفاده از
محیط باعث
تخریبی و
باعث 
تبدیل شود .این ویژگی

ساختار پودوفیلوتوکسین
پودوفیلوتوکسین
شکل2 2ساختار
شکل

عمل
مواد ،زیس
ویژگی یا
شده است .با توجه به انبار
مشکلی ایجاد نمیکند.
گوناگوندرمان
فعالدر طول دوره
تآنها
ماندگاری
برایکیتوسان
میکرومحفظهاز جنس
فیلمهای دارویی
های 

بخش
استفاده ازتجربی
دارویی مانندبخش
متفاوت
تجربیدر
کیتوسان
کاربرد
ویژگیهایسبب
کنندباعث[.]9رشداین
درمانهای
صنایع 
میشود.
پوست
بیرونی
الیه
پوستی بر
سریع سلول
ویروس پاپیلومای انسانی
توصیه شده
سلولهای
رای درمان این
اسید و غیره ب
سالیسیک
منجمدکردن
موضعیروازشها
است .استفادهمواد و
داروهای
پوستی و
کلسترول
ضدچربی،ازدیادضد
داروهای
ساخت
جمله
نیتروژن مایع و از
روشها
مواد
تکثیر
(ضدمیتوز و
آهستهماده
پودوفیلین
است.است (شکل
درمان مؤثر
پودوفیلین نیز
مورداستفاده در این پژوهش ،کیتوسان
های
دستگاه
دفعات و
مواد
آنزیم
وسیله
یکه
تواند ب
کیتوسان2بهو) .می
وزنبرایشده
داروهای گیاهی مانندکاهش
کاهش یابد.
دارو
مصرف
میتوتیکنیاز به
آنتیکند تا
آزاد
صورت
منوساکاریدی میسازد.
تکثیر سلولی را مختل
دوکوهایبهمیتوزی عمل
سلولی) بوده و با متصل شدن به
( ،Chitosan (medium molecular weightاستیک اسید ،%5
تبدیل
واحدهای
توبولین درشده
پروتئینکافت
کیتوساناز آب
مواد و دستگاههای مورداستفاده :کیتوسان ( ،Chitosan (medium molecular weightاستیک اسید ،%5
آکریل آمید و گلوتارآلدهید است.
شود .این ویژگی زیستتخریبی و قابلیت بازگشت به محیط
 2بخش تجربی
سامانههای دارورسان
باعث استفاده از بسپارهای طبیعی در تهیه
گلوتارآلدهید
روش کار
دارویی از جنس
موادموهای
شده است .با توجه به ویژگیهای فیل
روشها
روش کار
رسم منحنی استاندارد توکسین
کیتوسان ،ماندگاری آنها در طول دوره درمان مشکلی ایجاد
گرماستیک اسید  ،%5آک
،Chitosan
(medium
molecular
(weight
های مورداست
منحنیدستگاه
رسممواد و
اتانولی از 0/2
ابتدا محلول
منحنی استاندارد،
کیتوسانرسم
توکسینفاده :برای
نمیکند.
استاندارد
بر لیتر پودوفیلوتوکسین تهیهکرده و سپس با برداشتن حجمهای
سلولهای پوستی
ویروس پاپیلومای انسانی باعث رشد سریع
گلوتارآلدهید
منحنی استاندارد ،ابتدا محلول اتانولی از  0/2گرم بر لیتر پودوفیلوتوکسین تهیهکرده و سپس با بردا
برای رسم
معین ،محلولهایی با غلظتهای متفاوت (جدول  )1تهیه و جذب
بر الیه بیرونی پوست میشود .درمانهای دارویی مانند استفاده از
دستگاهمقابل محلول شاهد ب
محلولها در
مقابلهر یک
ها ودرجذب
تهیه
این )1
(جدول
غلظت
محلولهای
کار و
نیتروژن مایع و منجمدکردن معین،
اینبهوسیله
محلول ازشاهد
محلول
متفاوتیک از
های هر
درمان
ی بابرای
غیره
روشاسید
سالیسیک
توکسین طیفسنجی اندازهگیری شد.
موضعی از
منحنیاستفاده
رسم است.
این ازدیاد سلولهای پوستی توصیه شده
استانداردشد.
اندازهگیری

طیفسنجی

داروهای گیاهی مانند پودوفیلین نیز برای درمان مؤثر است (شکل .)2
برای رسم منحنی استاندارد ،ابتدا محلول اتانولی از  0/2گرم بر لیتر پودوفیلوتوکسین تهیهکرده و سپس با برداشتن
استاندارد
منحنی
برایرسم
متفاوتبرای
های متفاوت
هایی با غلظ
استاندارد
منحنی
رسم
غلظتتهای
محلوهایلی با
جدول  1
محلول
پودوفیلین یک ماده آنتیمیتوتیک (ضدمیتوز و تکثیر سلولی) بوده جدول 1
عملهای متفاوت (جدول  )1تهیه و جذب هر یک از این محلولها در مقابل محلول شاهد ب هوس
میتوزیغلظت
هایهایی با
معین،دوک 
محلول
و با متصل شدن به پروتئین توبولین در
غلظت
0/008 0/010 0/040 0/080
تکثیر سلولی را مختل میسازد.
(گرم بر لیتر)
اندازهگیری شد.

طیفسنجی

0/040 0/097 0/220 0/520
جذب
هدف مطالعه حاضر تهیه فیلم کیتوسان دارای پودوفیلوتوکسین

هدف مطالعه حاضر تهیه فیلم کیتوسان دارای پودوفیلوتوکسین است که در محل پوست آسیبدیده قرارگرفته و دا

محلولهایی با غلظتهای متفاوت برای رسم منحنی استاندارد

جدول 1

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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غلظت

(گرم بر لیتر)
جذب

0/080
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/

0/097

/

0/040

صداقت و اسالمی

1
حاوی توکسین را در ابعاد معین درون آب مقطر قرار داده و سپس
تهیه فیلم آبژل
در فواصل زمانی معین ،جذب محلولها با استفاده از دستگاه
در ابتدا ،به روش محلول ،2فیلم آبژل فیزیکی تهیه شد10 .
طیفنورسنج اندازهگیری شد .برای تعیین تجربی معادله سرعت
گرم کیتوسان را در  240میلیلیتر استیک اسید  %5حل کرده
و مرتبه واکنش ،نمودار دادههای سینتیکی و منحنیهای سرعت
و محلول یکنواختی به رنگ زرد روشن بهدست آمد .محلول
برحسب زمان رسم شد .با بررسی این منحنیها ،سرعت رهایش
یکنواخت را در ظرف تبلور 3ریخته و به مدت  72ساعت در دمای
فیلمهای بسپاری حاوی توکسین را در ابعاد معین درون آب مقطر قرار داده و
اندازهگیری سرعت رهایش دارو ،ابتدا 

برای
ترکیب توکسین از آب ژل مشخص شد.
اتاق قرار داده شد تا فیلم بسپاری تشکیل شود .سپس برای
اندازهگیری شد .برای تعیین تجربی معادله سرعت

طیفنورسنج

دستگاه
استیک 
محلول
جذب
 240زم
فواصل
استفاده ازکرده و
اسیدها با %5حل
لیتر
دارایانی 
مجاوررا در
کیتوسان
 10گرم
آبژل فیزیکی
ل ،2فیلم 
معین،مؤثره
میلیماده
محلول
بسپاری در
شد .فیلم
تهیهدارو،
بارگذاری

بحثسرعت برحسب زمان رسم شد .با بررسی این منحنیها ،سرعت رهایش
حنیهای
ها و 
نتیجوهمن
واکنش ،نمودار دادههای سینتیکی
3

توکسین تهیه شد.
گ زرد روشن ب هدست آمد .محلول یکنواخت را در ظرف تبلور ریخته و به مدت  72ساعت در دمای اتاق
مشخص شد .در سالهای اخیر ،روند استفاده از سامانههای دارورسان جدید
یکنواخت
در تهیه فیلم آبژل به روش شیمیایی ،به محلول
توکسین از آب ژل
صورتمؤثره
محلول دارایبهماده
شد .محلول
افزودهمجاور
گلوتارآلدهیدی در
دارو ،فیلم بسپار
پاری تشکیل شود .ازسپس برای
سینفیلم رو به افزایش بوده است .در مطالعات
قرص،توکژل و
بارگذارییلیتر
کیتوسان 0/5 ،میل

فریدمن و همکارانش به نمونههایی از این کاربردها اشاره شده است
بهدستآمده به مدت  72ساعت در دمای اتاق قرار داده شد تا
نتیجهها و
فیلم بسپاری شکل گیرد .برای تهیه همبسپار 
[ 10و  .]11این سامانهها بهدلیل توانایی و کنترل آزادسازی آهسته
بحث آکریل
کیتوسان –
پیوسته شد
گلوتارآلدهیدو افزوده
یلی
آکریل 
گرم 0میل
کیتوسان/5 ،2
یکنواخت
محلول
ه روش شیمیایی ،به
محلولقابلتوجهی دارند .از میان شکلهای دارویی
دارو .،مزایای
تر و ترکیب
آمید
یکنواختاز کیتوسان،
محلول
آمید ،به

سامانههای دارورسان جدید بهصورت قرص ،ژل و فیلم رو به افزایش بوده است .د

در سالهای اخیر ،روند استفاده از

بسپاری از جنس بسپارهای زیستسازگار عملکرد
محلولهمبسپارمتفاوت ،فیل
بسپاری
هایآکریل
کیتوسانم –
برایبا تهیه
یکنواختگیرد.
محلولی شکل
شد .بسپار
افزودهفیلم
بسپارششد تا
آغازگررار داده
 7ساعت در دمای اتاق ق
بهتری را نشان داده است.
توکسین مخلوط شده و با افزایش گلوتارآلدهید ساختار متخلخل
اینی
بسپار
محلول
افزوده وروشد.
بسپارش
مناسب آمی
ت کیتوسان 2 ،گرم آکریل
سامانه بسپاری از جنس
کیتوسانفیلمهای
طبیعیمتفاوت،
بسپاردارویی
شکلهای
استفاده از
محلول میان
توجهی بادارند.
قابل
دارو ،مزایای
پیوسته
پژوهش ،ازبا
یکنواخت در
فوق
های
ش
آهستهاز
هرکدام
آغازگرشد .در
ترکیب فراهم
براید وحمل دارو
فوقکه میتواند غلظت دارو را در طول زمان
طراحی شد
دارورسانی
دمای
ساعت در
مدت 72
دستآمده
یکنواخت به
محلول
است.
داده
بهتری را
سازگار
حمل 
زیست
های
روش
نشاناز
هرکدام
عملکرداتاقدر
شد.
فراهم
دارو
مناسببهبرای
متخلخل
ساختار
با افزایش گلوتارآلدهید
کنترل کرده و اثرات جانبی دارو را کاهش دهد .فیلمهای بسپاری
قرار گرفت تا خشک شود و فیلم آبژل تشکیل شود.
در این پژوهش ،با استفاده از بسپار طبیعی کیتوسان سامانه دارورسانی طراحی شد که میتواند غلظت دارو را در ط
شود.
تآمده به مدت  72ساعت در دمای اتاق قرار گرفت تا خشک شود و فیلم 

شده ویژگیهای ظاهری مناسب داشته و انعطافپذیری کامل
آبژل تشکیلساخته
کنترل کرده و اثرات جانبی دارو را کاهش دهد .فیلمهای بسپاری ساختهشده ویژگیهای ظاهری مناسب داشته و انعط
دارند .اثر دما و قدرت اسیدی محلول بر مقدار تورم نیز بررسی شد.
تعیین مقدار تورم فیلمهای کیتوسان
ی کیتوسان
تغییرات مقدار تورم در دو
مقدار تورم
محلول بر
قدرت اسیدی
فیلمدارند .اثر
کامل
مربوطبربهاساس
نمودارهایآبژل
شد.در دو نوع
بررسیتورم
نیز مقدار
تغییرات
مربوط به
نمودارهای
دما وابعاد
بسپاری با
فیلمها بهگونهای تهیه شدند که هر قطعه

سامانهها بهدلیل توانایی و کنترل

فریدمن و همکارانش به نمونههایی از این کاربردها اشاره شده است [ 10و  .]11این

مقدار تورم

شکلهای  3تا  5آمده است.
ترتیب در
قدرت
زمان ،دما
باشد100.
قطعات
دارو باشد.
دارایی2بامیلی
زمان،رادمادرو
اساس
است.
به  5آمده
اسیدی 3تا
شکلهای
ترتیب
اسیدیاز به
100
قطعاتو دررا در
قدرت یک
هر
دارو
میلیازگرم
هر یکبر
دارای 2
گرممعین
ابعاد
معینبسپار
شدند که هر قطعه فیلم
میلیلیتر آب مقطر و در دمای اتاق قرارگرفته و با همزدن محلول
physical chemical
های قطعات شناور در زمانهای
وزنی در
قطعات تغیی
متورم شدند.
محلول فیلم
دمای اتاق قرارگرفتهفیلومباهاهم
رات زمان
شناور در
تغییراتهاوزنی در
زدنشدند.
متورم
2000
استفاده .از معادله  1مقدار تورم فیلمها
ها و با
شده
تعیین شد
گیریفیلم
اندازهتورم
معینقدار
با استفاده از معادله  1م
1500
تعیین شد.
1000
()1
 =[(Wt – W0( / W[ ×100مقدار تورم
)1
500
اثر دما و قدرت اسیدی محلول بر مقدار تورم نیز بررسی شد.
0
حلول بر مقدار تورم نیز بررسی شد.
50

تعیین سرعت رهایش
برای اندازهگیری سرعت رهایش دارو ،ابتدا فیلمهای بسپاری

40

شکل  3تغییرات مقدار تورم در دو نوع آبژل فیزیکی و شیمیایی بر اساس زمان

شکل  3تغییرات مقدار تورم در دو نوع آبژل فیزیکی و شیمیایی بر اساس زمان
3. Crystallizer
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زمان

20

10

0

2. Solvent casting
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تهیه فیلم بسپاری کیتوسان برای بررسی سرعت رهایش ...

شد .نمودار لگاریتم تغییرات غلظت برحسب زمان خطی است
همانگونه که در شکل  3مشاهده میشود در آبژلهای
(جدول  )2و الگوی رهایش دارو از فیلمهای بسپاری کیتوسان
فیزیکی ،مقدار تورم با گذشت زمان در محلول بهطور قابلتوجهی
افزایش میکند .سرعت رهایش یا مقدار آزادسازی
توجهیپیروی
مرتبه یک
از
زیرا آبژل فیزیکی فاقد پیوند عرضی بوده و
افزایش مییابد،
ژلهای فیزیکی ،مقدار تورم با گذشت زمان در محلول بهطور قابل
که در شکل  3مشاهده میشود در آب 
ترکیب پودوفیلوتوکسین از حفرههای آبژل تهیهشده به روش
زنجیرههای بسپاری انعطافپذیر هستند .شکل  4نیز نشان میدهد
انعطافپذیر هستند .شکل  4نیز نشان میدهد که افزایش

زنجیرههای بسپاری

را آبژل فیزیکی فاقد پیوند عرضی بوده و
فیزیکی در شکل  6نشان داده شده است.
که افزایش دما ،حرکتهای زنجیرههای بسپاری را بیشتر کرده که
نفوذ محلول فراهم و مقدار تورم
بیشتری برای
بیشتریشود تا
فضایباعث می
کردهتاکه این
بسپاری را

تهای

فراهم و
فضای محلول
برای نفوذ
بیشترشود
باعث می
زنجیرههای این
1000
یابد.که سرعت آزادسازی
میداد
مطالعات
آزادسازییابد.
سرعت افزایش
مقدار تورم
نشان 
افزایش
دارو با دما
د .مطالعات نشان داد که
PHYSICAL
CHEMIACL
800
دارو با دما افزایش مییابد.
chemical

10

200
مقدار تورم

40

30

20
دما

physical

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

400

مدار تورم

600

7

قدرت اسیدی

0

4

اسیدی
در دو
تورم در
قدرت اسیدی
اساس قدرت
بر اساس
ژل بر
بژل
نوع آآب
دو نوع
مقدار تورم
تغییرات مقدار
شکل55تغییرات
شکل

با رسم تغییرات غلظت توکسین آزادشده از آبژل بارگذاری شده برحسب زمان معادله سرعت رهایش بررسیشده و با رسم
0

(الف)ش دارو تعیین شد .نمودار لگاریتم تغییرات غلظت برحسب زمان خطی است (ج
دادههای سینتیکی برحسب زمان الگوی رهای

شکل  4تغییرات مقدار تورم در دو نوع آبژل بر اساس دما
0
شکل  4تغییرات مقدار تورم در دو نوع آبژل بر اساس دما
1
بسپاری کیتو
پیروی میکن0د 0.سرعت رهایش یا مقدار آزادسازی ت
مرتبه یک 200
سان از 400
600
 )2و الگوی رهایش دارو از فیلمهای 800
800

600

200

400

-0.5 0
-0.5

الف

غلظت
لگاریتم
غلظت
لگاریتم

شده است.
پودوفیلوتوکسینهاز
وسیله
بهطورکلی در آبژل شیمیایی با تشکیل پیوند عرضی ب
حفرههای آبژل تهیهشده به روش فیزیکی در شکل  6نشان داده -1
آبژل شیمیایی با تشکیل پیوند عرضی بهوسیله گلوتارآلدهید ،حرکت زنجیرههای بسپاری والفانعطافپذیری آنها
در 
-1

گلوتارآلدهید ،حرکت زنجیرههای بسپاری و انعطافپذیری آنها
-2
محدودشده ،جذب آب کاهش مییابد .کاهش مقدار تورم ،سرعت
جدول  2بررسی دادههای تجربی برای تعیین سرعت رهایش در -2آبژل فیزیکی
.]13مییابد (شکل  .)5کیتوسان یک بسپار نامحلول در آب بوده
افزایش
دهدتورم
مقدار
-2.5
[ 12و
محیط،می
اسیدیکاهش
ویژگی را نیز
شان داد که با افزایشرهایش
-2.5
زمان
زمان
غلظت
لگاریتم غلظت
معکوس غلظت
زمان
شود .در
مقدارشبکه 
محیط،درون
اسیدیو آب به
ویژگیمییابد
انحالل بهبود
دارشدن گروه

پروتون
ط اسیدی رقیق ،با
فرایندافزایش
آمین،که با
نشان داد
بررسیها
60
0/0096
-2/01
می104
آبژل جذب /1
(ب)
18000 0/0143
-1/84
89/9
کیتوسانمییک
ساکاریدی.)5
یابد (شکل
افزایش م
گروههای تورم
0
100
200
300 .]15400
درژل مؤثر باشد [ 14و
نامحلول 
آب
بسپارفرایند تورم
تواند در
کیتوسان نیز
ساختاریپلی
هیدروکسیل
اسیدی ،
300 20/1 400
480
-1/200
30
-0.5 0 0/0497 100
-0.5
آب بوده که در محیط اسیدی رقیق ،با پروتوندارشدن گروه آمین،
720
0/2012
-0/69
4/97
-1
ب
-1
فرایند انحالل بهبود مییابد و آب به درون شبکه آبژل جذب
ب
-1.5
--1.5رادیکال میکند که با جذب هیدرو
کیتوسان –آکریل آمید ،ابتدا آغازگر در دمای باال تجزیه و تولید آنیون
میشود .در محیطهای اسیدی ،گروههایدر تهیه 
هم
بسپارساختار
هیدروکسیل
-2
-2
واکنشژل مؤثر
تورم آب
بسپارش آغاز میشود .این واکنش بسپارش با تکپار موجود در محیط ،آکریل آمید ،ادامه پیدا میکند .برای تش
فرایندیره،
پلیساکاریدی کیتوسان نیز میتواند در زنج
-2.5
زمان
-2.5
باشد [ 14و .]15
زمان
 16و  .]17با تشکیل پیوند عرضی بین زنجیرههای بسپاری ،آ
پیوندهای عرضی از ترکیب گلوتارآلدهید استفادهشده است [
همبسپار کیتوسان -آکریل آمید (ب)
شکل  6سرعت رهایش دارو در آبژل فیزیکی (الف) و 
همبسپار کیتوسان -آکریل آمید (ب)
شکل  6سرعت رهایش دارو در آبژل فیزیکی (الف) و 
با رسم تغییرات غلظت توکسین آزادشده از آبژل بارگذاری
بسپار بر نفوذ مولکولهای آب به
همهمبسپار
تشکیل(ب) 
.
شود
می

فراهم
دارو
بارگذاری
امکان
شرایط
این
در
که
متخلخل شکلگرفته
شکل  6سرعت رهایش دارو در (الف) آبژل فیزیکی و
شده برحسب زمان معادله سرعت رهایش بررسیشده و با رسم
آکریل آمید
افزایش مقدار گلوتارآلدهید ،اثرات منفی بر مقدار ت
کیتوسانم-یدهد.
تعیینتأثیر گذاشته و سرعت نفوذ را کاهش
دارو
حفر ههای
داروگیری
رهایشحامل
نتیجه
نمودار دادههای سینتیکی برحسب زمان الگوی
نتیجهگیری


ه ،جذب آب کاهش مییابد .کاهش مقدار تورم ،سرعت رهایش را نیز کاهش میدهد [ 12و .]13

-1.5
-1.5

غلظت
لگاریتم
غلظت
لگاریتم

بارگذاری دارو نشان میدهد.

6
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(st order: r = C[A] = Log

7

ی سینتیکی برحسب زمان الگوی رهایش دارو تعیین شد .نمودار لگاریتم تغییرات غلظت برحسب زمان خطی است (جدول

گوی رهایش دارو از فیلمهای بسپاری کیتوسان از مرتبه یک 1پیروی میکند .سرعت رهایش یا مقدار آزادسازی ترکیب

وتوکسین از حفرههای آبژل تهیهشده به روش فیزیکی در شکل  6نشان داده شده است.

صداقت و اسالمی

جدول  2بررسی دادههای تجربی برای تعیین سرعت رهایش در آبژل فیزیکی

جدول  2بررسی دادههای تجربی برای تعیین سرعت رهایش در آبژل فیزیکی
نتیجهگیری
زمان
غلظت
لگاریتم غلظت
معکوس غلظت
ترکیب دارویی  -گیاهی پودوفیلوتوکسین دارای اثرات جانبی
60
0/0096
-2/01
104/1
زیانبخش است .این دارو باعث ریزش موی بیمار شده و عوارض
180
0/0143
-1/84
89/9
480
0/0497
-1/30
20/1
جانبی دیگر مانند کاهش اشتها ،تهوع و استفراغ را در پی دارد .لذا
720
0/2012
-0/69
4/97
بهمنظور تسهیل استفاده از این دارو استفاده از سامانه دارورسانی
در تهیه همبسپار کیتوسان –آکریل آمید ،ابتدا آغازگر در دمای باال
تهیه آب ژل کیتوسان ،بهصورت فیزیکی و
پیشنهاد میشود .با
همبسپار کیتوسان –آکریل آمید ،ابتدا آغازگر در دمای باال تجزیه و تولید آنیون-رادیکال میکند که با جذب هیدروژن از
ه 
تجزیه و تولید آنیون-رادیکال میکند که با جذب هیدروژن از زنجیره،
شیمیایی و سپس بارگذاری دارو ،یک سامانه دارورسان برای
در ادامه پیدا میکند .برای تشکیل
آمید،
آکریل
محیط،
موجود در
تکپار
بسپارش
واکنش
شود .این
 ،واکنش بسپارش آغاز می
موجود
تکپار
بسپارش با
واکنش
شود.بااین
آغاز می
بسپارش
واکنش
ترکیب پودوفیلوتوکسین ارائه شد که میتوان با کنترل سرعت
تشکیل
ادامه پیدا
آکریل آمید،
محیط،
آبژل
درمانی 
های دزبسپاری،
عرضیبین زنجیره
پیوندهایعرضی
تشکیل پیوند
برای .با
کند]17 .
استم[ی 16و
استفادهشده
رآلدهید
ای عرضی از ترکیب گلوتا
مناسب را در اختیار بیمار قرار داد .برای بهبود
رهایش،
پیوند
تشکیل
شود .]17.با
استمی[ 16و
شده
استفاده
گلوتارآلدهید
این ترکیب
ل شکلگرفته که در از
کیتوسان  -آکریل آمید تهیه شد .در فیلم
رهایش ،ه
بسپاربه درون
هایمآب
بر نفوذ مولکول
بسپار
تشکیل 
هم
فراهم
دارو
بارگذاری
شرایط امکان
عرضی بین زنجیرههای بسپاری ،آبژل متخلخل شکلگرفته که در
همبسپاری تهیهشده ،نفوذ مولکولهای آب به درون حفرات حامل
ی حامل دارو تأثیر گذاشته و سرعت نفوذ را کاهش میدهد .افزایش مقدار گلوتارآلدهید ،اثرات منفی بر مقدار تورم و
این شرایط امکان بارگذاری دارو فراهم میشود .تشکیل همبسپار بر
دارو کاهش یافت و با کاهش مقدار تورم ،بهبود سرعت رهایش
ی دارو نشان میدهد .نفوذ مولکولهای آب به درون حفرههای حامل دارو تأثیر گذاشته و
دارو بهدست آمد .بررسیهای بیشتر نشان داد که سرعت رهایش
سرعت نفوذ را کاهش میدهد .افزایش مقدار گلوتارآلدهید ،اثرات منفی
دارو از فیلم همبسپاری با دما و قدرت اسیدی محیط متناسب
(1. First order: r = C[A] = Log
بر مقدار تورم و بارگذاری دارو نشان میدهد.
است.
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Study of release rate of podophyllotoxin in chitosan hydrogel
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Abstract: In biological fluids, chitosan hydrogel has become a potential candidate for carriers
of bioactive molecules and controlled release of drugs in their swollen state. The prepared film
of cross-linked chitosan utilized as a medium for delivery of podophyllotoxin in skin diseases.
The drug delivery systems can reduce side effects of toxins and provide a high concentration
of drug at the site. Physicochemical properties of prepared film, such as swelling behavior and
release rate were studied. Some parameters have influenced on hydrogel swelling including cross
linker concentration, temperature, and pH. The prepared hydrogel shows maximum swelling at
the lowest PH. Hydrogel films with 15% glutaraldehyde as a cross linker have good behavior for
drug release. Formulations prepared from chitosan and acryl amide have good behavior, but the
concentration of cross linker has a negative effect. Drug release profile in this film follows the first
rate model.
Keywords: Solvent casting, Chitosan, Podophyllotoxin, Drug delivery carrier
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