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می عمل العاده فوق بیولوژیکی سد یک عنوان به و باشد می بدن ارگان بزرگترین پوست 

 .کند

هیپودرم-3     درم-2    اپیدرم-1 است یافته تشکیل اصلی ی الیه سه از انسان پوست   

از دارورسانی کاربردهای محکمی سد عنوان به اپیدرم در موجود کورنئوم استراتوم ی الیه 

                                                                                                                                                                                     .کند می محدود را پوست طریق
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  نانو سیستم ها ی دارورسان پوستی

سیستم های برپایه ی  
 لیپیدی

سیستم های بر پایه ی   
 سورفکتانت

سیستم های برپایه ی  
 پلیمر

 امولسیونی وزیکولی پارتیکلی وزیکولی

liposome 

ethosome 

SLN Niosome 

Micell 

Nano emulsion 

پلیمرهای  
زیست تخریب  

 پذیر

Dendrimer 

3 
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توسط  اتوزوم Touitou است یافته توسعه 1997 سال در وهمکارانش. 

ناچیز بسیار مقدار به که باشد می لیپوزوم ی شده شناخته شناخته داروئی حامل همان اتوزوم  

 .است شده اصالح

(20-45%) زیاد نسبتا غلظت با (الکل ایزوپروپیل و اتانول) الکل فسفولیپیدها، محتوی ها اتوزوم 

 .دنباش می وآب

 ترانس) سیستمیک خون گردش یا و (درمال) پوست تر عمیق های الیه به رسانی دارو توانایی  

 .باشند می دارا را (درمال

را میکرون چندین تا نانومتر ها ده از است ممکن و بوده متغیر بسیار ها اتوزوم سایز ی محدوده  

 .شود شامل
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از دارو از ای یافته تسهیل نفوذ درمال، وترانس درمال دارورسانی های سیستم سایر با مقایسه در  

 .شود می فراهم پوست طریق

باشد می پذیر امکان (پروتئین مولکولهای ،پپتیدها)تر درشت مولکولهای توزیع. 

است رفته کار به  خام غیرسمی مواد آن فرموالسیون در. 

(شوند می تهیه کرم یا ژل فرم در اتوزومی داروهای) بیماران  باالی  سازگاری 

باشد می سازی تجاری قابل و غیرتهاجمی ،غیرفعال اتوزومی سیستم. 

به آرایشی وسایل و دامپزشکی ،دارورسانی در گسترده طور به تواند می اتوزومی دارورسانی سیستم  

 .شود گرفته کار



http://edu.nano.ir 

6 

باشد می آب و الکل فسفولیپیدها، محتوی اتوزومی سیستم.   

وشامل بوده متنوع فسفولیپیدها شیمیایی ساختار... 

 کولین فسفاتیدیل (PC)، آمین اتانول فسفاتیدیل هیدروژنه، کولین فسفاتیدیل (PE)   است ...و. 

باشد الکل ایزوپروپیل و اتانول شامل است ممکن الکل. 

 مواد به کاررفته در ترکیب اتوزوم
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     افتدداروئی در پی دو فاز اتفاق می نفوذ... 

اثر اتانول 

      را کورنئوم استراتوم لیپیدهای سختی نتیجه در دهد می واکنش لیپید مولکولهای قطبی سر با تانولا  

 .دهد می افزایش را آنها سیالیت و داده کاهش

 م      اتوزواثر 

      نفوذپذیری افتد       می اتفاق اتوزوم در موجود اتانول ی وسیله به که سلول غشای لیپید سیالیت 

 .میدهد افزایش را پوست

      با آنجا در و کنند می نفوذ پوست عمقی های الیه نزدیکی تا راحتی به ها اتوزوم علت همین به 

 .شود می آزاد پوست عمقی لیپیدهای اخلد در دارو و شده ادغام پوست لیپیدهای
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 می شوندآماده روش سرد و روش گرم  ،آسان واتوزوم ها توسط دو روش ساده  . 

    در شکل مراحل  کلی آماده سازی اتوزوم  به روش گرم نشان داده شده است: روش گرم. 
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آسان  روش گرم و روش سرد آماده می شوند اتوزوم ها توسط دو روش ساده و  . 

 روش سرد 

مراحل کلی آماده سازی اتوزوم به روش سرد: 



http://edu.nano.ir 

11 

وزیکول  شکل(Vesicle shape) 

اتوزوم ها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و میکروسکوپ الکترونی گذاره  

(TEM ) باشندبه راحتی قابل مشاهده  می. 

 تصویر(TEM )گرفته شده از اتوزوم ، بزرگنمائی(x 80, 000) 
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سایز توزیع و وزیکول سایز (Vesicle Size and Size distribution) 

تاثیر تحت بسیار که بوده میکرون چندین تا نانومتر ها ده بین ها وزیکول سایز ی محدوده 

 .باشد می اتوزوم ترکیب

 

     غلظت فسفولیپید بر سایز اتوزوم  اثر      غلظت اتانول بر سایز اتوزوماثر 
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مطالعه ی پایداری 

پایداری وزیکول ها با ارزیابی سایز و ساختار وزیکول تشخیص داده می شود. 

 ش روتوسط سایز(DLS )  Dynamic Light Scattering توسطساختار نیز تغییر  و  

TEM  باشدمشاهده می قابل. 

   مطالعه ی نفوذ پوستی 

توانائی نفوذ اتوزوم های آماده شده به داخل الیه های پوستی با استفاده از میکروسکوپ 

CLSM (Confocal Laser Scanning Microscopy ) باشد  میارزیابی قابل. 
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اتوزوم پراکندگی ثبات آوردن دست به در مهمی عامل لیپید ترکیب از مناسبی انتخاب  

(stable ethosomes dispersions) آن درمانی و داروئی مناسب خصوصیت همراه به  

   .باشدمی 

دهند تشکیل را بزرگتری های وزیکول و خورده جوش باهم دارند تمایل ها لیپوزوم. 

باعث که شود می محسوب مهم مشکل یک آنها سازی ذخیره در ها لیپوزوم جوشی هم 

 .گردد می وزیکول از دارو نشت

باشد می خنثی های لیپوزوم تجمع علت زیاد احتمال به الکترواستاتیک دافعه فقدان. 

و پراکندگی ثبات افزایش و منفی بار آمدن وجود به باعث اتانول ،ها اتوزوم مورد در  

 .گردد وزیکول سایز کاهش به منجر است ممکن  لذا شده، سیستم انباشتگی از جلوگیری
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می وزیکول غشاء پذیری نشت باعث احتماال 45% از باالتر اتانول غلظت در بیشتر افزایش 

 ... بنابراین گردد

گردند می ناپایدار ها اتوزوم و یافته کاهش انداختن دام به راندمان. 

اکسیداتیو واکنشهای متحمل هستند اشباع غیر چرب اسیدهای حاوی که سفولیپیدهاییف 

(oxidative reactions) اتوزوم نفوذپذیری تغییرات باعث واکنش محصوالت و شده  

 .گردند می ای دوالیه

نظیر ها اکسیدان آنتی افزودن با α-توکوفرول (-tocopherol α) آماده چربی حفاظت با و 

 .رسانید حداقل به را ها چربی اکسیداتیو تخریب توان می نور از شده

 انداختن دام به راندمان غشا سیالیت افزایش علت به 45%تا 15از اتانول غلظت افزایش  

(entrapment efficiency) دهد می افزایش را. 
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1 Azelaic acid )           (                         )              (                  
      

2 DNA                                                    

3 Diclofenac           ) ) 

 

 

                                                                  

4 Erythromycin             ) )                                                   

5 Zidovudine         ) )                                                       HIV 

6 Bacitracin           ) )                                                     

7 Insulin        ) )        -                                               

8 Trihexyphenidyl 
Hydrochloride (         

                  )  

                              

9 Cannabidol          ) )                                                          

10 Acyclovir          ) )                                                       
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 مشارکت در توسعه سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
 کارگروه ترویج و فرهنگ سازی عمومی

  در مندان عالقه و دانشجویان مشارکت با نانو فناوری آموزش جامع سیستم
 رشته سایر و نانو فناوری مختلف های گرایش ارشد وکارشناسی دکتری مقاطع

 اساتید، تمامی از لذا .است توسعه حال در نوین فناوری این با مرتبط های
 و پیشنهادات نظرات، گردد می تقاضا مندان عالقه و متخصصین دانشجویان،

 آموزش سایت با سیستم این بهتر چه هر توسعه منظور به را خود انتقادات
 .بگذارند میان در نانو فناوری
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