JARC
بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین از نمد نانولیفی پلی-Ɛکاپروالکتون
فائقه پورحجت ،1محمودرضا سهرابی2و*و شهاب شریعتی
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 -1دانشجوی دکترای شیمی کاربردی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 -2استاد شیمی تجزیه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 -3دانشیار شیمی تجزیه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،دانشکده علوم پایه ،رشت ،ایران
دریافت :فروردین  ،1396بازنگری :آذر  ،1396پذیرش :دی 1396

چکیده :سامانههایدارورسان پوست با رهایش کنترلشده وسیله مناسبی برای انتقال ترکیبات دارویی بهصورت موضعی به الیههای آسیبدیده

و سالم هستند .این پوششها بهویژه برای بهبود زخم در مواردی کاربرد دارد که بیشتر به درمانهای طوالنیمدت و تعویض مکرر پوشش زخم
نیازمند است .در این مطالعه ،با توجه به ویژگی برتر نانوالیاف ،نسبت سطح به حجم باال ،از فناوری الکتروریسی برای ساخت پوششی با ویژگی درمان

فتودینامیکی ضدمیکروبی با استفاده از بسپارهای زیستسازگار و زیستتخریبپذیری همچون پلی (-Ɛکاپروالکتون ( )PCLبهره گرفته شد .شرایط

بهینه فرایند الکتروریسی) ولتاژ ،دبی خوراک ،فاصله نازل تا جمع کننده( ،برای تهیه نانوالیاف متشکل از  10،30،50درصد حجمی/حجمی عصاره
نسبت به بسپار که بهاختصار با  PCL-Enنشان داده شده است ،بهصورت ولتاژ  12kVبرای نانوالیاف  PCLو  PCL-E50و  20kVبرای  PCL-E10و

PCL-E30؛ دبی جریان  0/1ml/hبرای  PCLو  PCL-E50و  0/5ml/hبرای  PCL-E10و  PCL-E30و فاصله  100 mmبرای تمام نانوالیاف  PCLو

 PCL-Enبهدست آمد.

واژههای کلیدی :الکتروریسی ،نانوالیاف بسپاری ،آنتیباکتریال ،آزمون رهایش ،پلی (-Ɛکاپروالکتون)

(پماد ،کرم و عصاره) مفید است .در این پژوهش با بهرهگیری
از ویژگیهای درمانی عصاره گیاه علف چای( 1که بیشتر به
 St John’s Wortمعروف است) و قابلیت تولید نانوالیاف بسپاری
با روش الکتروریسی ،پوشش جدیدی تهیه و عملکرد این نمد
نانولیفی زیستتخریبپذیر جدید ،در شرایط آزمایشگاهی مورد
روش کنترل عفونتهای موضعی ،درمان
ارزیابی قرار گرفت .یک ِ

مقدمه
با مقاومت روزافزون باکتریهای بیماریزا نسبت به داروهای
آنتیبیوتیک مانند متیسیلین ،و نکومایسین و  ،...پژوهشگران در پی
یافتن ترکیبها و داروی جدیدی بهعنوان جایگزین آنتیبیوتیکهای
غیرمؤثر هستند .استفاده از گیاه با ویژگی ضدمیکروبی در قالب
پوشش ضدباکتری در قیاس با سایر روشهای استفاده از گیاه

1. Hypericum perforatum

*عهدهدار مکاتباتm-sohrabi@iau-tnb.ac.ir :
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بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین ...

فتودینامیکی ضدمیکروبی 1است [ .]1فتوحسگر یک ماهیت
درمانی است که بر اساس عملکرد (سیستمیک و موضعی) یک
فتوحسگر 2است که از طریق فعالسازی با نور انجام میشود.
بیشترین ویژگیهای پزشکی موردبررسی قرارگرفته APDT
محدود به عفونتهای موضعی در دندانپزشکی و پوست [ 2تا ،]4
درمان زخم [ 5و  ]6و ضدعفونی کردن وسایل پزشکی [ ]7است.
ارائه  PSها با استفاده از نانومواد مهندسیشده فعالیت فتودینامیکی
را بهطور چشمگیری بهبود بخشید .بهکارگیری فتوحسگر در
نانوساختارها منجر به غلظت  PSموضعی باالتر با تولید  O2مؤثر
بیشتر ،هدفگیری پیشرفتهتر با فعالسازی نوری افزونبر تابش
چندگانه ممکن شد .هایپریسین یک فتوحسگر قوی و طبیعی
است که بهعنوان ماده مؤثرهی گیاه علف چای شناختهشده و
پارهای از ویژگیهای آن مانند ویژگی ضدویروسی و ضدمیکروبی
گیاه به آن نسبت داده شده است .اگرچه ،ویژگی آبگریزی آن
کاربردهای درمانی را محدود میکند .بنابراین ،در تالشیم برای
هایپریسین که جزء مؤثر گیاه با ویژگی ضدمیکروبی است یک
حامل زیستتخریبپذیر با ویژگی اثربخشی بهتر نسبت به سایر
اشکال مصرفی آن تهیه کنیم .باوجود پیشرفت در  ،APDTنانومواد
مهندسی بارگیری شده با  PSهمچنان تحت ارزیابی در آزمایشگاه
بوده و بهندرت در کاربردهای درمان زخم بهکار میروند .برای
مثال ،اثبات شد که نانوذرات پلی الکتیک کوگالیکولیک اسید
حاوی هایپریسین ،کشتن باکتری آزمایشگاهی و درمان زخمهای
عفونی در موشهای صحرایی را بهبود میبخشد [ .]8هرچند
ریشهکنکردن میکروبی تنها فاکتور شتابدهندهی درمان زخم
نیست و بازسازی سلولها با استفاده از ارتقادهندهی ترمیم زخم از
اهمیت برابر برخوردار است [ .]9اثبات شد که چنین داربستهای
متخلخلی با مساحت ویژهی زیاد ترمیم زخم را با فعالیت همزمان
بهعنوان الگو برای تکثیر سلولی و انتقال کنترلشده عوامل
ضدمیکروبی و یا عوامل رشد بهبود میبخشند [ 10و  .]11روش
الکتروریسی ویژگیهای خاصی نسبت به روشهای متعارف
3
دارند زیرا ساختارهای نانوالیاف بسیار شبیه بستر خارج سلولی
4. Hypericin

)3. Extracellular matrix )ECM

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

هستند [ .]12بهدلیل ویژگیهای منحصربهفرد بستر نانوفیبری،
نسبت سطح به حجم باالی نانوالیاف ،از این ساختار نسبت به
سایر پوششها مانند هیدروکلوئیدها ،هیدروژلها و غیره استفاده
بیشتری میشود [ 13و  .]14پوشینهدارسازی دارو درون نانوالیاف
سبب ایجاد سامانههای رهایش کارآمدتر ،کاهش عوارض جانبی و
سمیت بهبودیافته میشود [ 15و  .]17نانوالیاف مشکلهای مرتبط
با استفاده از نانوذرات را کاهش میدهند .نانوذرات میتوانند متراکم
شوند و حالت خوشهای بهوجود آورند ،درحالیکه نانوالیاف مشها
را شکل میدهند که حتی پس از احیا دستنخورده باقی میماند
[ .]18گیاه علف چای قدمت تاریخی بیش از  2400سال دارد و
شهرت آن بهعنوان بهبوددهنده زخم پیش از قرن  15میالدی
روش کنترل عفونتهای موضعی ،درمان فتودینامیکی
است .یک ِ
ضدمیکروبی است [ .]1عملکرد (سیستمیک و موضعی) فتوحسگر
که یک ماهیت درمانی است بر اساس فعالسازی با نور انجام
میشود [ 19و  .]20هایپریسین 4یک فتوحسگر قوی و طبیعی
است که بهعنوان ماده مؤثر گیاه علف چای شناختهشده و پارهای
از ویژگیهای آن مانند ویژگی ضدویروسی و ضدمیکروبی گیاه
به آن نسبت داده شده است .اگرچه ،آبگریزی هایپریسین
کاربردهای درمانیاش را محدود میکند .بنابراین ،برای تهیه یک
حامل زیستتخریبپذیر با ویژگی اثربخشی بهتر نسبت به سایر
شکلهای مصرفی هایپریسین که جزء مؤثر گیاه علف چای با
ویژگی ضدمیکروبی است ،این پژوهش شکل گرفت [.]21
سینتیک رهایش دارو با طبیعت نیمبلوری بسپارها و همچنین
بهدلیل ریخت بسپار/چندسازه دارو کنترل میشود .سه مدل
ریختی [ ]22برای نانوالیاف بسپاری بارگذاری شده با دارو (یا
ذرات بسپاری) نخستین بار توسط ورک 5و کیسل 23[ 6و ]24
پیشنهاد شد:
الف) دارو در بستر بسپاری در سطح مولکولی حل میشود.
ب) دارو در بستر بسپاری بهصورت ذرات آمورف یا بلوری توزیع
میشود.
پ) داروی درون بستر بسپاری ،یک هسته داروی پوشینهدار

)2. Photosensitizer (PS
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)1. Antimicrobial photodynamic therapy (APDT
5. Verreck
6. Kissel
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بستری،
درون بسپار
بستر
نمک پتاسیمهیدروژن فسفات ( )HK2PO4از شرکت مرک آلمان
مخزن).
معادله1های 1
دهد .در
دهد.ی
شرح م
شرحرا
اصالحراشده
فوری وفوری و
رهایشرهایش
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های
معادله
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ی
م
شده
اصالح
ی
ها
شکل
دارو
و عصاره اتانولی گیاه علف چای از شرکت گیاهان دارویی زردبند
ی /سینتیکی ،حل شدنمدلهای نظری /سینتیکی ،حل شدن دارو از شکلهای مصرفی
مصرفی تا
دارو1
های
شکله
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تابعیمازی
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ارائه
متغیر
صورت
رهایش وبهدارو
سازوکار
ریاضی برای
های
شده.
تهیهاست
داروشده
ارائه
مصرفی
تابعی از
رهایش دارو
سازوکار
یاضی برای
 4مدلهای ریاضی برای سازوکار رهایش دارو بهصورت تابعی از
تهیه و الکتروریسی محلولهای بسپاری
متغیر شکل مصرفی دارو ارائه شده است.
Qtt = Q
+Q
K00t+ K0t
در ابتدا برای تهیه محلول بسپاری  PCLبا غلظت (،)7%W/V
مرتبه صفر)
= Q00t
صفر) صفر)
مرتبه
(مدل(مدل
()1)1
(( )1
مرتبه
(مدل
 0/7گرم از بسپار در  10mlسامانه دوجزئی حالل ،دیکلرومتان:
= ln
+Q
K011t+ K1t
ln Qtt lnدیمتیل فرمامید با نسبت  80:20که با روش آزمونوخطا بهدست
مرتبه )1
QtQ=00ln
مرتبه یک)
(مدل(مدل
()2)2
(( )2
یک)
مرتبه
(مدل
آمده بود ،حل شد و به مدت  2ساعت محلول روی همزن
1/3
1/3
1/3=K1/3
1/3
Q001/3
مغناطیسی در دمای اتاق قرار گرفت تا محلول یکنواختی بهدست
(هیکسول-کروول))14
Q0sstQ=K
tt stQt
کروول)4
هیکسون-
(( )3)3
کروول
هیکسون-
((( )3
آید.
از محلولهای پلیکاپروالکتون ( )%7 W/Vمحلولهایی با
(هیگوچی)2
Qt = K H √ t
هیگوچی)1
(( )4( )4
نسبتهای متفاوت حجمی از عصاره گیاهی تهیه شد .در این
که در آنها Qt ،مقدار داروی حلشده در زمان  Q0 ،tمقدار
مرحله برای بررسی اثر حجم مصرفی عصاره گیاهی بر قطر
دارو در زمان شروع که بیشتر برابر با صفر است K0 .ثابت رهایش
رهایش
آنها Qt ،مقدار داروی حلشده در زمان  Q0 ،tمقدار دارو در زمان شروع که بیشتر برابر با صفر است K0 .ثابت
1. Hypericin
1. Hypericin
نانوالیاف ب2.هدست آمده بر رهایش ماده
نانوالیاف و تأثیر تفاوت قطر
مدل مرتبه صفر K1 ،ثابت رهایش مدل مرتبه اول Q∞ ،مقدار
Verreck
2. Verreck
3. Kissel
3.
Kissel
رتبه
هایم
محلولمدل
رهایش
آن  K2ثابت
مؤثریت،
زمان بینها
تحت
یQ
رهایش م
اول،ب ∞
بسپاری با درصدهای ()%V/V
(هایپریسین)
مرتبه
رهاشدهمدل
داروی رهایش
مقدار Kثابت
نهایت،
مرتبهزمان
دل تحت
رهاشده
مرتبه صفر K1 ،ثابت داروی
4. Hixson–Crowell
4. Hixson–Crowell
4. Hixson–Crowell

2

 50،30،10از عصاره گیاهی مخلوط شدند .در محلولها مقدار
حجم بستگی دارد [.]25
سطح-
 Kثابتی است که به دوم Ks،ثابتی است که به نسبت
.]20
نسبت سطح -حجم بستگی 3دارد [3
تریتون  )%3V/V) X-100بود .بهدلیل تشکیل دو فاز در مرحله
مدلهای رهایش با بیشترین کاربرد و بهترین شیوه شرح
2
مدل مرتبه
هیگوچی،
مرتبهدارو،
رهایش
کاربرد و
های رهایش با بیشترین
صفر و
سورفکتانت غیریونی تریتون
همگن از
بسپاری
مدل مخلوط
صفر3شامل تهیه
مکانیسممدل
شرحهیگوچی،
شیوه مدل
بهترین شامل
رهایش دارو،
مکانیسم
4
انتقالدر وادامه برای بهبود رسانایی
همچنین،
مدلهای X-100
بین گزینه
وسط یک
کورزمیر– پپاس
کورزمیر-
است.مدل
کورزمیر -پپاس 3و
شد.ر در
گرفته صف
بهره حالت
هیگوچی و
مدلگزینه حد
است.یک
پپاسپپاس
کورزمیر–
مدل
الکتریکی محلولهای بسپاری حاوی عصاره گیاهی از نمک
حد وسط بین مدلهای هیگوچی و حالت صفر در انتقال و پدیده
صفر
مرتبه
مدل
دارد،
ی
بسپار
بستر
از
رهایش
مدلوسیعی
یکهکاربرد
هیگوچی
تواندمدل
یکه
پتاسیمهیدروژن فسفات به مقدار( 0/156 gمعادل)%0/78 W/V
هیگوچیدر کاربرد
باشد .درحال
درحالمی
باشد .دارو
رهایش دارو میتواندرهایش
آل است.کل مخلوط ،افزوده شد و با تغییر متغیرهای دستگاهی تأثیرگذار
برای
شدهمرتبه
کنترلمدل
بسپاری دارد،
رهایش از
شرح فرمهای مصرفیوسیعی در
صفرایده
سطحی،
بستر مصرفی
شکلهای
پوششی و یا
5
بر الکتروریسی ،ساختار عاری از گره یا با گرههای کمتر بهدست
شرح فرمهای مصرفی پوششی و یا شکلهای مصرفی کنترلشده
آمد .علت استفاده از نمک پتاسیم بهدلیل قابلیت انحالل بهت ِر
سطحی ،ایدهآل است.
نمک پتاسیم هایپریسین (ماده مؤثره) گیاه علف چای در آب بود
ش تجربی
(.]26[ )C30H15O8K
بخش تجربی

و روشها

مواد و روشها

شرکت شده
الکتروریسی
الیاف
 1/140خریتهیه
g/mlدالتون
80000
مولکولی
 81111با وزن
کاپروالکتون ()PCL
بسپارباپلی
سیگماآلدریچ،
شده از
داری
چگالی
دالتون و
وزن مولکولی
ر پلی کاپروالکتون ()PCL
پس از تهیه محلول بسپاری ( ،)%7 W/Vمحلولهای بهطور
و چگالی  1/145g/mlخریداریشده از شرکت سیگماآلدریچ ،حالل
دیکلرومتان :

مرک
 )HK3.2POاز شرکت
دیمتیل فرمامید ،سورفکتانت تریتون  X-100و نمک پتاسیمهیدروژن فسفات (4
1. Hixson–Crowell
2. Higuchi
Zero order
4. Korsmeyer–Peppas
5. Bead
و عصاره اتانولی گیاه علف چای از شرکت گیاهان دارویی زردبند تهیه شد.
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

و الکتروریسی محلولهای بسپاری
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تدا برای تهیه محلول بسپاری  PCLبا غلظت ( 1/6 ،)6%W/Vگرم از بسپار در  11mlسامانه دوجزئی حالل،

بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین ...

طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه

کامل حلشده در یک سرنگ پالستیکی  10mlریخته شد و
به سرنگ یک سوزن فلزی  15درجه 1متصل شد .هوای داخل
سرنگ و سوزن با فشاردادن محلول بهطور کامل خارج شد .سیم
منبع ولتاژ باال که تأمینکننده ولتاژ مثبت است به نوک سوزن
متصل شد .ولتاژ اعمالی بین  10تا  25 kVتنظیم شد .از دستگاه
الکتروریسی پمپ سرنگی مدل  ،SP1000HOMشرکت فناوران
نانومقیاس ساخت ایران برای این منظور استفاده شد .فاصله بین
نوک سوزن تا فویل جمعکنندهی متصل به زمین بین  100تا
 200mmتنظیم شد و الکتروریسی در دمای اتاق انجام گرفت.
جمع کننده در این مرحله شامل صفحه تخت چوبی پوشیده شده
با فویل آلومینیومی است که بهعنوان جمع کننده ثابت استفاده
شد .غشاهای فیبری  PCLبا روش الکتروریسی تهیه شدند .الیاف
 PCL-Exبا  10،30و ( 50 )%V/Vاز عصاره گیاهی با روش
الکتروریسی محلول مخلوط بهدست آمدند .میانگین قطر الیاف
با استفاده از نرمافزار  Image Jاندازهگیری شد و در ادامه ،الیاف
بهدست آمده از الکتروریسی بهعنوان  PCL-Enکه در اینجا n
مقدار درصد حجمی عصاره گیاهی موجود است ،کدگذاری شدند.
الکتروریسی محلولها برای رسیدن به شرایط ایدهآل و بهینه در
شرایط متفاوت بررسی شد که در ادامه به آنها اشاره میشود.

3

طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه یکی از مهمترین روشهای
طیفنگاری بهمنظور بررسی شیمیایی سطح نانوالیاف و تعیین
پیوندهای موجود در ترکیب و همچنین بررسی تأثیر تغییرات
اعمالشده بر ساختار بسپار از طریق بررسی پیکهای موجود در
طیف  IRاست .از آنجایی که گروههای عاملی در یک فرکانس
خاص در فروسرخ جذب نشان میدهند لذا از این دستگاه برای
بررسی وجود یا عدم وجود یک یا چند گروه عاملی خاص در
یک ترکیب استفاده میشود .در این روش نمونهها با روش
قرص  KBrو دستگاه پرس بهصورت قرص شفاف به ضخامت
 0/25 mmتهیهشده و سپس با دستگاه فروسرخ تبدیل فوریه
( )FT-IRمدل  Equinox55ساخت شرکت  Brukerکشور
آلمان و تحت آزمایش استاندارد  AstmE1252طیفها ثبت
شدند .طیفسنجی  FT-IRاز داربستهای نانوفیبری در گستره
 400تا  4000 cm-1انجام شد.

مطالعه رهایش و بررسی سینتیک رهایش عصاره گیاهی علف
چای از نمدنانولیفی با روش طیفنورسنجی

در فرایند آزادسازی دارو ،بهمنظور دستیابی به طولموج مناسب،
باید غلظتی از عصاره گیاهی خشکشده را بهعنوان نمونه استاندارد
برای رسم منحنی واسنجی 4تهیه کرد که بر اساس آن بتوان آزمون
رهایش را انجام داد .بهبیاندیگر ،نمدهای نانولیفی حاوی عصاره
الکلی باید در بافر فسفات نمکی 5حل و با استفاده از دستگاه جذب
در طولموج  200تا  800نانومتر روبش شود .از دستگاه طیفسنج
مرئی -فرابنفش (( )UV-Visمدل  ،ModelUV2401شرکت
 Mapadaساخت چین) برای خواندن جذب نمونه در  587nmکه
طولموج حداکثر مربوط به ماده مؤثره هایپریسین است ،استفاده
شد .تمام آزمونهای رهایش عصاره گیاهی بر اساس قرائت جذب
در  λmaxمربوط به هایپریسین انجام شد.

روشهای بررسی ریخت و ویژگیهای نانوالیاف سنتزی

ریخت و قطرالیاف الکتروریسیشده با میکروسکوپ الکترونی
روبشی )VEGA, TESCAN Co, England( 2بررسی شدند.
همه نمونهها با یکالیه نازک طال برای افزایش رسانایی به
روش الیهنشانی ،پوشش داده شدند .برای این کار از دستگاه
 Mod K450X,EMTECHساخت انگلستان ،استفاده شد .قطر
الیاف با استفاده از نرمافزار  Image Jبرای  100نقطه متفاوت از
الیاف اندازهگیری و با استفاده از آن ،میانگین و انحراف معیار ()std
و ضریب تغییرات ( )%CVمحاسبه شدند .معنیداربودن مقایسه
میانگینها با تحلیل واریانس داده ( )One way- ANOVAدر
سطح اطمینان  %95با نرمافزار  SPSSنسخه  ،16انجام شد.
)5. Phosphate Buffered Saline (PBS

4. Calibration

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

رسم منحنی استاندارد

برای بهدست آوردن منحنی واسنجی استاندارد25ml ،

3. FT-IR Spectroscopy
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)2. Scanning Electron Microscopy (SEM
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طیفسنج مرئی -فرابنفش (( )UV-Visمدل  ،ModelUV2401شرکت  Mapadaساخت چین) برای

از دستگاه
همزده شدند .محیط رهایش ( 2mlاز محلول) تحت بازه
محلولها تحت دمای اتاق و با دور  111rpmبا یک همزن مغناطیسی 

آزمونهای

ذب نمونه در  086nmکه طولموج حداکثر مربوط به ماده مؤثره هایپریسین است ،استفاده شد .تمام
طیفسنجی  UV-Visخوانده و دوباره با محیط کشت تازه پر

زمانی مشخص ،برداشته و جذب تابش در طولموج  086 nmبا
اره گیاهی بر اساس قرائت جذب در maxمربوط به هایپریسین انجام شد.

میشد .جذب عصاره موجود در محلول نمکی بافر فسفات تعیین و از منحنی واسنجی ،مقدار  mg/lعصاره خشکشده محاسبه
سهرابی و همکاران

ی استاندارد
بهعنوان تابعی از زمان ب هدست آمد و درصد عصاره آزادشده بر اساس وزن اولیه داروی
شد .مقدار تجمعی آزادسازی عصاره 
بارگیری شده در نمدهای الکتروریسی،
اولیه ،داروی
گیاهی،200 ،100
های ،50
20غلظت
 mlبا
کشده
واسنجیگیاهی خش
عصاره
،311 ،211
وزن111
اساس،01
 ،300غلظتبرهای
شده با
عصاره
در،
استاندارد
خشکشد.
الکتروریسی ،تعیین
نمدهای
ت آوردن منحنی بارگیری شده
تعیین شد.
 4000 ،500،1000،3000و  6000mg/lدر محلول نمکی بافر
در
086
 4111 ،1111،و  7111mg/lدر محلول نمکی بافر فسفات تهیه شد .جذب محلولها در طولموج nm
)2ml
شده (
رقت
اصالح
از
شد )2ml( .از محیط
گرفتهشده
بهرهبرداشته
غلظترقت
اصالحاصالح
معادله برای
محیط رهایش ازاز طرفی
 587ازدر مقابل
nm
برداشتهموج
ها در طول
محلول
برایجذب
طرفیشد.
فسفات تهیه
بهره گرفته شد.
اصالح وغلظت
رهایش از
UV-Vis
دستگاه با استفاده
بافر فسفات
محلول نمکی
د محلول نمکی بافر شاهد
غلظت
معادله جذب
ارتباط بین
بدین ترتیب
دستگاه شد.
UV-Visازخوانده
استفاده از
فسفات با
خوانده شد .بدین ترتیب ارتباط بین جذب و غلظت محلولهای
دست آمده()1بین محلول و غلظت عصاره
رابطه به
معادله 1
منحنیشد.
واسنجی رسم
منحنی
استاندارد بهدست آمد و
معادله
رسم شد.
واسنجی
آمد و سپس
سپسدست
استاندارد به
)C'n = Cn(VT/(VT-VS))(C'n-1/Cn-1
()1
محلول و غلظت عصاره خشکشده در
آمدهیبین
دست
در محلول نمکی بافر 1رابطه ب
دهد.
نشان م
فسفاتهرا
که در آن  C'nغلظت اصالحشده نمونه  nاُم برحسب mg/l
محلول نمکی بافر فسفات را نشان میدهد.
و  Cnغلظت اندازهگیری شده هایپریسین نمونه  nاُم برحسب
()1
Y=8×11-0 X+1/1121
()1
که در آن  C'nغلظت اصالحشده نمونه  nاُم برحسب  mg/lو  Cnغلظت اندازهگیری شده هایپریسین نمونه  nاُم برحسب mg/l
 mg/lو  Cn-1غلظت اندازهگیری شده نمونه ( )n-1اُم برحسب
برحسب ml
(کل) برحسب
حجمحجم
VT V
 Tmg/lو
ُnmم 587و X
شدهدر طو
گیریشده
اندازهخوانده
غلظتجذب
کهn-1در Cآن Y
 VVsحجم
اولیه(کل)
رهایشاولیه
محیطرهایش
محیط
برحسب  mg/lو
موج )n-ا
نمونهل (1
و
mlوو s
 Yجذب خواندهشده در طولموج  086nmو  Xغلظت عصاره خشکشده برحسب  mg/lاست.
حجم محیط رهایش (بافرفسفات نمکی) برداشتهشده که در هر بار
غلظت عصاره خشکشده برحسب  mg/lاست.
محیط رهایش (بافرفسفات نمکی) برداشتهشده که در هر بار اندازهگیری جذب ،مقدار آن  2 mlاست [.]26
اندازهگیری جذب ،مقدار آن  2mlاست [.]27
1. FT-IRSpectroscopy
مطالعه رهایش هایپریسین
2. Calibration
بررسی سینتیک رهایش هایپریسین از نمد نانولیفی PCL-En
3.PhosphateBufferedSaline
)(PBS
هایپریسین
بررسی سینتیک رهایش
بهمنظور بررسی میزان آزادسازی عصاره از نمدهای نانوالیافی

از نمد نانولیفی PCL-En

1
مرتبه صفر،
فیکیان
مدل
اساس چهار
تجمعی بر
هایپریسین از
سازوکار
حاویبرای
نانولیفی،
نمدهای
هایپریسین از
رهایش
رهایشسازوکار
نمودار بررسی
نانولیفی ،برای
نمدهایموج
جذب در طول
رهایش6اندازهگیری
برونتنی
بررسیشرایط
عصاره در

نمودار رهایش تجمعی بر اساس چهار مدل فیکیان 1مرتبه صفر،
 587nmانجام پذیرفت .این طولموج بهعنوان طولموج بیشینه
آبگریز بودن
مرتبه یک ،هیگوچی و هیکسون کروول بررسی شد .بنا بر نتایج تخریب طوالنیمدت ،بستر بسپاری به علت 
مرتبه یک ،هیگوچی و هیکسون کروول بررسی شد .بنا بر نتایج
جذب هایپریسین معرفی شده است .هایپریسین مؤثره گیاه علف
بسپاربسپاری
بودنبستر
گریزهای
طریق آب 
روزنه
بستر انتقال
مدت،ندارد.
هایپریسین
ایندر رهایش
اصلی
ضدمیکروبینقش
کاپروالکتون،
ها پلی
پذیر
چایبسپار
بسپاریازبه علت
تخریب طوالنی
گیاه به
ویژگی
تخریبش
زیست به گزار
است و بنا

زیستتخریبپذیر پلیکاپروالکتون ،نقش اصلی در رهایش
ماده و همچنین هیپرفورین نسبت داده میشود .ازاینرو ،آزمون
است و رهایش داروی حلشده بهدلیل زیستتخریبپذیری آهسته بسپار یا فرسایش الیههای سطحی است .سطح باالی
هایپریسین ندارد .انتقال از طریق روزنههای بستر بسپاری است
رهایش بر اساس آزادسازی مقادیر متفاوت هایپریسین و با استفاده
آهستهبوده که
بافرفسفات
سطحی
جذب
رهایش الیاف
روی سطح
ناشی از
احتماالً
سنج اولیه
رهایش
نمکیپذیری
محلولتخریب
دلیل زیست
شده به
دارویو حل
قرارگرفته و
هایپریسیننمونههای
انتشاربا استفاده از
آزمونها
انجام شد.
UV-Vis
از طیف
بسپار یا فرسایش الیههای سطحی است .سطح باالی رهایش
مستطیل شکل  5×5cm2از نمدهای نانولیفی حاوی دارو در 25ml
با مدل هیگوچی تطبیق داشته و لذا بهدلیل تخریب طوالنیمدت بسپار سازوکار رهایش با مدل هیکسون کروول تطبیق ندارد.
اولیه احتما ًال ناشی از انتشار هایپریسین قرارگرفته روی سطح
محلول نمکی بافرفسفات بررسی شدند .محلولها تحت دمای اتاق
1. Fickian
model
مدل
الیاف و جذب سطحی محلول نمکی بافرفسفات بوده که با
و با دور  100rpmبا یک همزن مغناطیسی همزده شدند .محیط
هیگوچی تطبیق داشته و لذا بهدلیل تخریب طوالنیمدت بسپار
رهایش ( 2mlاز محلول) تحت بازه زمانی مشخص ،برداشته و
7
سازوکار رهایش با مدل هیکسون کروول تطبیق ندارد .افزون بر
جذب تابش در طولموج  587 nmبا طیفسنجی UV-Vis
آن ،ضریب همبستگی برای سرعتهای متفاوت رهایش دارو از
خوانده و دوباره با محیط کشت تازه پر میشد .جذب عصاره موجود
نمدهای متفاوت انطباق نسبی با مدل مرتبه صفر را شرح میدهد
در محلول نمکی بافر فسفات تعیین و از منحنی واسنجی ،مقدار
که این مدل مربوط به رهایش داروهای کم محلول به درون
 mg/lعصاره خشکشده محاسبه شد .مقدار تجمعی آزادسازی
محیط رهایش است.
عصاره بهعنوان تابعی از زمان بهدست آمد و درصد عصاره آزادشده
1. Fickian model

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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)Frequency (%

Frequency
)Frequency (%

بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین ...
)Diameter (m

بررسی ریخت و ویژگیهای نانوالیاف سنتزی
)Diameter (m

چگونگی توزیع نانوالیاف با توجه به شرایط بهینه برای تولید
نانوالیاف در شکل  1ارائه شده است .متوسط قطر نانوالیاف در این
شرایط برای نانوالیاف  PCLبرابر  245 ± 0/08با ضریب تغییرات
)Frequency (%

)Frequency (%

)Frequency (%

)Frequency (%
)Frequency (%

نتیجهها و بحث

 0/0326است .با توجه به شکل  1متوسط قطر نانوالیاف چندسازهای
در مقایسه با نانوالیاف خالص زیاد شده و به ترتیب میانگین قطر
نانوالیاف  PCL-E10برابر  328 ± 0/067با ضریب تغییرات 0/020
و  PCL-E30برابر  412 ± 0/14با ضریب تغییرات  0/033و برای
 PCL-E50برابر  401 ±0/01با ضریب تغییرات  0/0024است.
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)Frequency (%

)Frequency (%
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)Diameter (m
)Diameter (m

ع قطر نانوالیاف  (c) PCL-E30 ،(b) PCL-E10 ،(a) PCLو )d( PCL-E50

)Frequency (%
Frequency
)(%

)Diameter (m
)Diameter (m

9

)Diameter (m

)Frequency (%
)Frequency (%

شکل  1تصویر  SEMو توزیع قطر نانوالیاف  (c) PCL-E30 ،(b) PCL-E10 ،(a) PCLو )d( PCL-E50

)Frequency (%
)Frequency (%

و )d( PCL-E50

)Diameter (m

)Frequency (%

)Diameter (m
)Diameter (m
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) (mشکل 1

)Diameter (m

)Diameter (m

شکل  1تصویر  SEMو توزیع قطر نانوالیاف (  ،PCL-E30 (c) ،PCL-E10 (b)،PCL (aو (PCL-E50 (d
9

با شبهه باشد .لذا تنها درصورتی میتوان نتیجهگیری درست در
عاملهای فرایندی انجام داد که شرایط محیطی ثابت باشد.
مورد
)Diameter (m

10

30

)Frequency (%

30

10

50

50

)Frequency (%) Frequency (%

افزایش عصاره گیاهی در 9محلول بسپاری منجر به افزایش
رسانایی محلول شده و در نتیجه جریان الکتریکی بزرگتری در
)Diameter (m
)Diameter (m
ایجاد میشود .بنابراین،
سیال
Diameter
طول فرایند الکتروریسی در جت )(m
شکل  1تصویر  SEMو توزیع قطر نانوالیاف  (c) PCL-E ،(b) PCL-E ،(a) PCLو )d( PCL-E
فروسرخ( PCL-E
 (c) PCL-Eو
،(b)Diameter
PCL-E
،(a) PCL
نانوالیاف
 SEMوو توزیع قطر
شکل 1
عصاره)dگیاهی و نمد نانولیفی PCL-En
سنجی
ف
) (mطی
دافعه
نیروهای
غلبهتصویرکرده
انباشتگی بار بر نیروهای چسبندگی
همانطور که از مقایسه طیفهای  FT-IRمربوط به الیاف خالص
بارهای انباشتهشده میان نانوالیاف ،تشدید میشود .درنتیجه
سرعت فرایند الکتروریسی میتواند افزایشیافته و جت سیال  PCL 99و الیاف  PCLهمراه با عصاره گیاهی قابلمشاهده است
(شکلهای  2و  ،)3الحاق دارو درون نانوالیاف  PCLتأیید میشود.
زمان کافی برای کشیدهشدن مطلوب بهوسیله ناپایداری خمشی
)Diameter (m
-1
Diameter
 2863مربوط به ارتعاشات
)cm(m
در این طیفها پیکهای  2940و
را ندارد به همین دلیل قطر نانوالیاف میتواند با افزایش مقدار
شکل  1تصویر  SEMو توزیع قطر نانوالیاف  (c) PCL-E ،(b) PCL-E ،(a) PCLو )d( PCL-E
متقارن و نامتقارن گروه  C-Hاست و ارتعاش کربونیل  C=Oگروه
عصاره الکلی در محلول به مقدار قابلتوجهی افزایش یاید .با توجه
گیری در )Diameter (m
استری در  1729 cm-1رخ میدهد .پیکهای  1046 ،960و cm-1
به تأثیر عوامل محیطی از جمله رطوبت و دما نتیجه
9
)d( PCL-E
شکل  1تصویر  SEMو توزیع قطر نانوالیاف  (c) PCL-E ،(b) PCL-E ،(a) PCLو 1
 1102مربوط به ارتعاشات  C=Oاست و ارتعاش خمشی گهوارهای
مورد عاملهای فرایندی میتواند یک نتیجهگیری ناقص و همراه
10
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هرچند که بهدلیل رطوبت نمد نانولیفی نیز وقوع چنین پیکی
گروه  CH2در  732cm-1رخ میدهد.
امکانپذیر است اما پیک حوالی  1500تا  1600 cm-1مربوط
نوارجذبی در  1294 cm-1نشاندهنده ارتعاشهای کششی
به کشش  C=Cعصاره گیاهی است .پیک  880 cm-1هم در
پیوندهای  C-Cو  C-Oدر پیکره بلور  PCLاست .در شکل 2
عصاره گیاهی و هم در نمدهای نانولیفی حاوی عصاره به چشم
که طیف فروسرخ عصاره گیاهی را نشان میدهد ،وجود پیک
گیاهی و
سرخ عصاره
حلقهفرو
فبهسنجی
مربوط 
طی
 PCL-Eمیخورد که دلیل وجود حلقه آروماتیک در عصاره گیاهی است و
نانولیفی nکششی
است.نمدارتعاش
آروماتیک
های
880 cm-1
PCL-E
نانولیفی
فسنجی فروسرخ عصاره گیاهی-1و نمد
طی 
-1
-1
آروماتیک هستند،
عاری
عصاره که
همراهدوبا بسپار
ساختار هر
توجه به
طیف وهایپیک
cm
1500
حلقه است
قابلازمشاهده
گیاهی
الیاف PCL
 1200خالص با PCLو
cmبه الیاف
در مربوط
FT-IR
 1600
مقایسه
طور وکه از
 C=Cدر  cm
همان
همراه با عصاره گیاهی قابل -1
cmاست
مشاهده
PCL
PCL
فنلی الیاف خالص
مربوط به
طیفهای FT-IR

همانطور که از مقایسه

طیف نمونههای
 cmدر
گیاهی -1که
نانوالیافcm-1
الیاف پهن
دارو وپیک
است و
درون
C-Oالحاق
(شکلهای  2و ،)3
مربوط به گروههای
سهط به
هر مربو
2873
عصاره 2541و
593یکهای
طیفها پ
پیک این
میشود .در
 3400
 PCLتأیید
در و  2873 cmمربو
2541
کهای
هایاین طیفها پی
گروهد .در
میشو
کششی 
 PCLتأیید
حضور نانوالیاف
دارو درون
الحاق

،PCL-Eط30به PCL-E10-، PCL-Eنیز مشهود است گواه مهمی بر
است.
هیدروکسیل
ارتعاشات
دلیل
(شکلهای  2و  ،)3به
ارتعاشات متقارن و نامتقارن گروه  C-Hاست و ارتعاش کربونیل  C=O50گروه استری در  1625cm 1رخ میدهد .پیکهای
است .سایر پیکهای عصاره گیاهی
عصارهیدر نمد نانولیفی
الکلی در
عصاره
ارتعاش گروه
مربوط به
پیک
نامتقارنطیف
ارتعاشات متقارن و همه
حضور پیکها
 1625رخ میدهد.
در cm 1
هیدروکسیلاستری
کربونیل  C=Oگروه
است و
هاC-H
گروه
 1147 ،571و  1112cm-1مربوط به ارتعاشات  C=Oاست و ارتعاش خمشی گهوارهای 1گروه  CH2در  632cm-1رخ میدهد.
-1
ارتعا.شهای گروههای عاملی  PCLهمپوشانی داشته و
است.در  cm 1به
خمشیعصاره
ارتعاشحضور
گواهی بر
3400بهوجود
وسیلهیدهد
 632رخ م
بستر CH
در 1گروه
گهوارهای
که است و
داردC=O
ارتعاشات
cmمربوط
 1147 ،571و 1112cm
تنها وجود این دو پیک نشاندهنده حضور دارو درون غشاء است.
n

(Diameter

-1

-

-1

-

2

% Transmittance

% Transmittance

مطالعات رهایش و سینتیک رهایش هایپریسین از نمدهای
نانولیفی

دلیل ویژگی آبگریزی پایین ،ویژگی
بسپار  PCLبه
) Wavelength (cm
) Wavelength (cm
شدهتتخریبپذیری آن بسیار آهسته است .نتایج رهایش عصاره
عصاره گیاهی خشکزیس
شکل  2طیف FT-IR
-1

-1

شکل  2طیف  FT-IRعصاره گیاهی خشکشده

شکل  2طیف  FT-IRعصاره گیاهی خشکشده
% Transmittance

% Transmittance

% Transmittance

% Transmittance

% Transmittance

% Transmittance

% Transmittance

% Transmittance

)Wavelength (cm-1

)Wavelength (cm-1

نمونههای  PCL-E30،PCL-E10 ،PCLو PCL-E50

طیفهای FT-IR
شکل  3
 PCL-EPCL-Eو PCL-E50
، PCL-E
،PCL
نمونه
FT-IR
شکل  3طی
PCL-E
هایهای
FT-IRف 
نمونه
طیفهای

شکل 3
 PCL-Eو 50
های30،
10 ،PCL
30
10
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(Diameter

بررسی سینتیکهای رهایش فتوحسگر نوری قوی هایپریسین ...

گیاهی از نمدهای نانولیفی  PCL-Enدر شکل  4نشان داده شده
است .مرحله رهایش اولیه بسیار کوتاه و انفجاری دارو میتواند
بهدلیل داروهای به دام افتاده در نزدیک سطح الیاف باشد.

)Cumulative hypericin release (%

بوده سرعت آن نهتنها بهوسیله فرسایش بسپار بلکه با نفوذ دارو
از طریق ناحیه آمورف بستر بسپاری صورت میپذیرد .تخریب
آهسته  PCLباعث نفوذ آهسته آب از طریق بسپار میشود که تنها
سازوکار ممکن رهایش دارو است .افزونبراین ،سرعت تخریب
بسپار بهدلیل آبگریزبودن و ساختار نیم بلوری آن بسیار آهسته
است .بنابراین ،نفوذ از طریق بستر بسپاری تنها سازوکار رهایش
داروست .ابعاد نانوالیاف نیز برای الگوی رهایش مداوم نمدهای
نانولیفی مؤثر است زیرا الیاف باریکتر بهدلیل نسبت سطح به
حجم باال ،رهایش بهتری دارند.

بررسی سینتیک رهایش هایپریسین از نمد نانولیفی

شکل  4منحنی رهایش نمدهای نانولیفی PCL-En
شکل  4منحنی رهایش نمدهای نانولیفی PCL-En

تخریبپذیری پلیکاپروالکتون در قیاس با سایر بسپارها آهسته
گیرد .سطح باالی رهایش اولیه احتما ًال ناشی از انتشار
صورت می
ر نمونه نانولیفی به نسبت  %11از عصاره ،در حدود  %16/83رهایش هایپریسین در  12ساعت اول نشان داد .این مقدار
در میان نانوالیاف ،نمدهای نانولیفی  PCL-E10از میانگین
هایپریسین قرارگرفته روی سطح الیاف و برجذب درون محلول
که نشان میدهد نزدیک به نصف دارو در چهار روز
هایش در  57ساعت بعد به  %45/27و در  214ساعت به  %88/07رسید
قطر  PCL-E30 ،328 ± 0/067 nmاز میانگین قطر
نمکی بافر فسفات بوده که با مدل هیگوچی تطبیق زیادی داشته
نمونههای  PCL-Eو  PCL-Eدر

ل آزاد شده است .در واقع با گذشت زمان سرعت آزادسازی دارو کاهش مییابد .در مورد
 412 ± 0/14 nmو  PCL-E50از میانگین قطر 401 ±0/01 nm
و لذا بهدلیل تخریب طوالنیمدت بسپار ،سازوکار رهایش با مدل
 3ساعت نخست حدود نصف دارو رهایش یافت.
برخوردار بودند که در  PCL-E10هم بهدلیل قطر نانوالیاف و هم
هیکسون کروول تطبیق ندارد .افزون بر آن ،ضریب همبستگی
مام منحنیها دو مرحله را نشان دادند که مرحله رهایش اولیه ،ب ه صورت انفجاری و به دنبال آن مرحله آهسته یا ثانویه بود
بخش آمورف بیشتر بستر بسپاری ،رهایش انفجاری و رهایش
ت.های متفاوت رهایش دارو از نمدهای متفاوت ،انطباق
برای سرع
به
آمورف
ناحیه
طریق
شد.میشود [ ]28و بنابراین نفوذ عصاره از
مشاهدهبستر
تریآب درون
دربنفوذ
تأخیر
بیعت آبگریز  PCLباعث
مناس
پیوسته
نسبی با مدل صفر را شرح میدهد که این مدل مربوط به رهایش
رهایش دارو
مرحله بعدی
 83در
میشود.
حدود
درتری
کوچک
انفجاری
خودبهباعث اثر
شود که این
در می
حیط رهایش ،با تأخیر انجام
%17
عصاره،
رهایش از
نسبت %10
نانولیفی
نمونه
کم محلول به درون محیط رهایش است .ضرایب
داروهای
/
بسپاری صورت می
آمورف بستر
نشانطریق
اولدارو از
ساعتنفوذ
 12بلکه با
فرسایشدربسپار
رهایشوسیله
هسته بوده سرعت آن نهتنها به
رهایش
ناحیهمقدار
داد .این
هایپریسین
پذیرد.برای مدلهای سینتیک رهایش محاسبهشده در جدول
همبستگی
ساعت به
میدرشود204
طریق%49
نفوذساعت
باعث 96
خریب آهسته  PCLدر
براین،است.
افزونشده
رسید دارو 1
است.ارائه 
%88رهایش
ممکن
که تنها
بسپارو 
آهسته آب
سازوکار/56
بعد ازبه /26
50

30

است.روز
آهستهچهار
بسیار در
نصف دارو
نشانگریزمی
رعت تخریب بسپار بهکه
آزاد از طریق بستر بسپاری
اول نفوذ
بنابراین،
نزدیکنیمبهبلوری آن
دهد ساختار
بودن و
دلیل 
آب

آزادسازی دارو
سرعت
الگویزمان
گذشت
واقع با
است .در
ها سازوکار رهایش شده
گیری
کاهشاست زیرانتیج
الیافهباریکتر
نانولیفی مؤثر
مداوم نمدهای
رهایش
نیز برای
نانوالیاف
داروست .ابعاد
های  PCL-E30و  PCL-E50در  34ساعت
مییابد .در مورد نمونه
در این پژوهش ،برای ساخت پوششی با ویژگی درمان
دلیل نسبت سطح به حجم باال ،رهایش بهتری دارند.
نخست حدود نصف دارو رهایش یافت.
فتودینامیکی ضدمیکروبی ،از بسپارهای زیستسازگار و
رسی سینتیک رهایش هایپریسین از نمد نانولیفی
تمام منحنیها دو مرحله را نشان دادند که مرحله رهایش
زیستتخریبپذیر همچون پلی-Ɛکاپروالکتون ( )PCLبا
خریبپذیری پلیکاپروالکتون در قیاس با سایر بسپارها آهسته صورت میگیرد .سطح باالی رهایش اولیه احتماالً ناشی از

اولیه ،بهصورت انفجاری و به دنبال آن مرحله آهسته یا ثانویه بود.
بهره گرفته شد .شرایط بهینه فرایند الکتروریسی ) ولتاژ،
موفقیت
هیگوچی تطبیق
بودهیکه با
فسفات
آب بافر
نفوذنمکی
محلول
باعث درون
PCLبرجذب
گریزالیاف و
رویبسطح
تشار هایپریسین قرارگرفته
بستر م
درون
تأخیر در
طبیعت آ
خوراک ،فاصله نازل تا جمع کننده ( ،برای تهیه نانوالیاف
شود مدل دبی
تطبیق ندارد .افزون
نفوذبسپار،
بنابراینمدت
تخریب طوالنی
ادی داشته و لذا بهدلیل
کروولمحیط
هیکسون به
مدل آمورف
رهایش باناحیه
سازوکار طریق
عصاره از
[ ]28و
موردنظربر بهآن،دست آمد .در مطالعه سینتیک رهایش هایپریسین
انطباقباعث
متفاوت،خود
نمدهایکه این
دارویازشود
انجام م
آلکالوئید چندحلقهای طبیعی استخراجشده از علف چای،
HY
دهد) ،که این
رهایشرا شرح (می
اثرمدل صفر
نسبی با
تأخیررهایش
رهایش،ای بامتفاوت
ریب همبستگی برای سرعته
انفجاری کوچکتری میشود .در مرحله بعدی رهایش دارو آهسته
رهایش اولیه با مدل هیگوچی تطبیق داشت .افزون بر آن ،ضریب
12
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داد که میزان جذب آب رابطه مستقیمی با ویژگی آبدوستی
همبستگی برای سرعتهای متفاوت رهایش دارو از نمدهای
نمدها دارد .در بررسی سینتیک رهایش نمونهها ،حالت انفجاری
متفاوت انطباق نسبی با مدل صفر داشت که این مدل مربوط
نمد نانولیفی  PCL-Enبهعنوان تابعی از غلظت دارو از معادله
به رهایش داروهای کم محلول به درون محیط رهایش است.
سینتیکی هیگوچی ،ضریب همبستگی  0/9591برای ،PCL-E10
روش کنترل عفونتهای موضعی ،درمان فتودینامیکی
یک
ِ
 0/9593برای  PCL-E30و  0/9670برای  PCL-E50بهدست
ضدمیکروبی است .اثر اختالف غلظت عصاره گیاه علف چای
آمد .در مرحله بعدی رهایش دارو آهسته بوده سرعت آن نهتنها
بر رهایش دارو از نانوالیاف بررسی شد .تمام منحنیها دو مرحله
با فرسایش بسپار بلکه با نفوذ دارو از طریق ناحیه آمورف بستر
را نشان دادند که مرحله رهایش اولیه ،بهصورت انفجاری و به
بسپاری صورت میپذیرد .تخریب آهسته  PCLباعث نفوذ
دنبال آن مرحله آهسته یا ثانویه بود .رهایش انفجاری مبتنی
مدل مربوط به رهایش داروهای کم محلول به درون محیط رهایش است .ضرایب همبستگی برای مدلهای سینتیک رهایش
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Abstract: Transdermal drug delivery systems with controlled release are a useful device
for local transfer of pharmaceutical components to the damaged site and healthy layers
of the skin. These devices are particularly suitable for wound healing in cases where
long-term treatment and frequent wound dressing exchange are needed. In this research,
due to the superior feature of nanofibers, high surface to volume ratio, electrospinning
technique was used to make dressings, for antimicrobial photodynamic therapy (aPDT),
using biocompatible and biodegradable polymers such as poly (Ɛ-caprolactone) (PCL).
Optimized conditions (voltage, flow rate nozzle to collector distance rotation) for obtaining
nanofibers PCL/Extract (10, 30, 50%V/V) are as follows: Voltage of 12kV for nanofibers
PCL and PCL-E50, and 20kV for PCL-E10 and PCL-E30, flow rate of 0.1ml/h for PCL
and PCL-E50, and 0.5 ml/h for PCL-E10 and PCL-E30, and distance of 100 mm for all
the nanofibers.
Keywords: Electrospinning, Polymeric Nanofibers, Antibacterial, Release Test, Poly (Ɛ-caprolacton)
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