
 

 

 

 

 

 

 

 

و  Phospholipon 90G 60%میلی مولار و با نسبت مولی اجزای لیپیدی شامل  52فرمولاسیون لیپوزومی با غلظت کلی 

Cholestrol 40%   بدون دارو و به همراه داروی ایبوپروفن با نسبت مولیPhospholipon 90G 55% ،Cholestrol 40%  و

Ibuprophen 5%  نانوسنتز رومیزی  توسط تراشهINSIGHT .د حل شده در یاین تراشه ها با محلول لیپدی )لیپ سنتز شده است

اتانول خالص( و آّبی در دبی کل دو میلی لیتر بر دقیقه و نسبت دبی یک به سه که از نتایج اختلاط مناسبی طبق شبیه سازی 

ی سایز نانوذرات سنتز شده و شاخص پراکندگمقدار  کامپیوتری برخورددار بود، تست گردید. پس از دیالیز و خارج کردن اتانول اضافی،

 ندازه گیری و در جدول زیر گزارش گردید. ا با دستگاه پراکندگی نور دینامیکی

 شاخص پراکندگی در میکرومیکسر های مختلف بدون دارومقدار سایز نانوذرات سنتز شده و « 1جدول »

 

 

 گزارش شده است. « 5جدول »مقدار قطر نانوذرات و شاخص پراکندگی را در و پروفن بدر مرحله بعدی با افزایش دارو ای

 مقدار سایز نانوذرات سنتز شده و شاخص پراکندگی در میکرومیکسر های مختلف با دارو اییوپروفن« 5جدول »

 

 

 قطر نانوذرات شاخص پراکندگی 

Mixer type 1 0.199 154.2 

Mixer type 2 0.187 147 

Mixer type 3 0.138 131.2 

 قطر نانوذرات خص پراکندگیشا 

Mixer type 1 0.155 165.6 

Mixer type 2 0.169 154.2 

Mixer type 3 0.168 136 
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 شرکت ریزسامانه بهبود درمان

نانوحامل های دارویی تولیدفعال در زمینه ساخت دستگاه های   
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 INSIGHTیزی منتایج سنتز لیپوزوم با دستگاه نانوسنتز رو

 



 یحاو یموزوپیل ونیفرمولاس نانوذرات بررسی شده است. مشخصات فیزیکیدر مطالعه دیگر لیپید و دارو را تغییر داده و تاثیر آن را بر

 Hspc 57% ، Cholestrol 38% ،mPEGیبا درصد مول یدیپیل بیمولار و ترک یلیم 25 یاپاکادوستات با غلظت کل یدارو

Dspe 5% یغلظت دارو و EPA سوکروز  نیدیستیه میلی مولار 15بافراز  یفاز آب برای باشد. یم تریل یلیر مبگرم  یلیم 5.5 زین

15%   (pH=6.8.استفاده شد )  میکرولیتر بر دقیقه و یک به سه  1255دبی کلی و نسبت دبی محلول لیپدی به آبی به ترتیب برابر

در حالت بدون  intensityو number ،volumeاست. جدول زیر مقدار توزیع پراکندگی و قطر نانوذرات را برا اساس سه معیار 

 نشان می دهد.  Eicosapentaenoic acid( EPA) و با دارو  دارو

 Mixer type 1مقدار سایز نانوذرات سنتز شده بر اساس سه معیار و شاخص پراکندگی در « 3جدول »

 

 

دار مق، استاندارد با دستگاه اسپکتروفوتومتری خوانده و بعد از محاسبه منحنیمقدار جذب را در حالت قبل از دیالیز و بعد از آن 

 قبل و بعد دیالیز را نشان می دهد.  دارو الیز می یابیم. جدول زیر مقدار جذب و غلظتغلظت دارو را در حالت قبل دیالیز و بعد از دی

 جذب قبل و بعد از دیالیزمقدار  « 4جدول »

 

 

 24.5کارایی محصور سازی دارو با تقسیم تفاوت غلظت قبل و بعد دیالیز به مقدار غلظت دارو قبل دیالیز به دست آمده و مقدار آن 

 درصد می باشد. 

 

 

 

                                          

 

 

 

  PDI قطر نانوذرات Number volume intensity 

 158.1 108.8 55.19 127.1 0.18 بدون دارو 

 EPA  0.249 106.8 74.84 87.37 100.1با دارو 

 مقدار غلظت دارو مقدار جذب

 بعد دیالیز قبل دیالیز بعد دیالیز قبل دیالیز

0.66 0.35 0.01669 0.00913 
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