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چکيده
در این پژوهش از نانوالیاف الکتروریسي شده پلیمر زیست تخریب پذیر/زیست سازگار پلي الکتیک اسید ( )PLAبهعنوان سیستمي با رهاایش پیوساته
برای کاهش عوارض جانبي داروی سلکوکسیب مورد بررسي قرار گرفت .به این منظور نانوالیاف پلي الکتیاک اساید حااوی  8%و  61%دارو باه روش
الکتروریسي تهیه شد .پس از بررسيهای انجام شده برای تهیه محلول پلي الکتیک اسید حااوی دارو از مخلاو حاللهاای کلروفارم /متاانول 02%
استفاده شد .برای تعیین مورفولوژی و قطر نانوالیاف ها تأیید ساختار و تشخیص ریزساختار دارو و پلیمر از میکروسکوپ الکتروني روبشي طیف ماادون
قرمز و پراش پرتو ایکس استفاده شد .با استفاده از طیف سنجي  UV-Visرهایش سلکوکسیب از نانوالیاف تهیه شده در سه محای )pH=6/5( HCl
بافر سیترات ( )pH = 3و بافر کربنات ( )pH = 8به مدت  65ساعت به صورت جداگانه بررسي شد .همچنین رهایش دارو بهطور متوالي  1سااعت در
محی اسیدی ( HClو سیترات) و  1ساعت در محی قلیایي (کربنات) بررسي شد .نمای  nدر معادله کرسمیر -پپاس نشانگر مکانیسا رهاایش دارو از
نانوالیاف  PLAحاوی دارو از نوع غیر فیکي بود.
کلمات کلیدی :سلکوکسیب پلي الکتیک اسید نانوالیاف رهایش پیوسته دارو

-1مقدمه
د ر مصرف داروها به صورت متداول ،تنها جزء کوچکي از دارو به جايگاه مناسب در بدن ميرسد و بخش اعظم آن در طي
متابوليسم و ترشح آنزيم دفع ميگردد .هر دارويي يک محدودهي درماني برحسب غلظت دارد ،حداکثر غلظت بيخطر که باالي
اين غلظت ،سمي و حداقل غلظت مؤثر دارو که پايين اين غلظت ،بياثر ميباشد [ .]4غلطت مناسب دارو بين اين دو غلظت
قرار دارد .وقتي فرد دارو را به صورت متداول مصرف ميکند ،غلظت دارو در خون بهطور ناگهاني تا نزديکي بيشترين غلظت
بيخطر افزايش مييابد و پس از زمان کوتاهي به کمترين غلظت مؤثر خود ميرسد .در سيستم هاي نوين دارورساني با استفاده
از روشهاي مختلف ،غلظت مناسب دارو را بهطور پيوسته در يک بازهي زماني براي بيمار فراهم ميشود [.]2-1
يک سيستم با رهايش پيوسته ي دارو بايد زيست تخريب پذير و سازگار با بدن باشد ،بتواند يک عامل درماني را در بدن رها
کند و درجهي تأثير و بي خطري دارو را با کنترل سرعت ،زمان و مکان رهايش در بدن افزايش دهد .اين سيستم در جهت
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انتقال و نگه داشتتن مقدار مناسب دارو براي يک دورهي زماني بکار ميرود .انتظار ميرود از تخريب داروي رهايش نشده در
بدن جلوگيري کند و اثرات مضر ناشي از نوسانهاي غلظت دارو يا اثرهاي نامطلوب مولکولهاي دارو که تخريب شده را بتواند
کاهش دهد [ .]1-6بهطورکلي سيستمهاي رهايش پيوستهي دارو در صورتي ايدهآل است که متکي بر تشکيل کمترين دوز يا
عدم اثرات جانبي دارو باشد [.]6
براي اينکه ماده اي بتواند در سيستم هاي رهايش دارو استفاده شود ،بايد داراي ساختار فيزيکي مناسب باشد و خواص آن در
طول زمان تغيير دچار تغيير نشود .همچنين بايد خالص و از نظر شيميايي بي اثر باشد .پليمرهاي زيادي به دليل خواص
منحصر به فرد خود در سيستم هاي رهايش دارو مورد استفاده قرار گرفته اند .پليالکتيک اسيد يک پلياستر آليفاتيک خطي و
شبه بلوري است که از تخمير ذرت به دست ميآيد [ ]8 ،7و به دليل قابليت انحالل در حاللهاي رايج ،زيست تخريب پذيري،
زيست سازگاري ،خواص مکانيکي عالي و قابل هيدروليز شدن آنزيمي ،بهطور وسيعي در زيست پزشکي و بستهبندي استفاده
ميشود .سرعت هيدروليز شدن آنزيمي  PLAبا افزايش بلورينگي آن کاهش مييابد [.]4،،1
الکتروريسي فرآيندي جهت توليد انواع نانوالياف از محلولها يا مذاب مواد پليمري ،سراميکي و يا محلولهاي کامپوزيتي
متشکل از پليمر -نانوذرات مي باشد .هنگامي که قطر الياف پليمري از ميکرو به نانو کاهش مي يابد ،خصوصيات جالبي مانند
نسبت سطح به حجم بسيار باال ،انعطاف پذيري باال ،و کارايي مکانيکي بسيار خوب ( سختي و استحکام کششي) در مقايسه با
ساير شکل هاي ديگر ماده ظاهر مي شود .اين خواص منحصر به فرد نانو الياف پليمري را درکاربردهاي بسياري ،هم چون
فيلتراسيون [ ،]44کاربردهاي نوري و الکترونيکي ،لباس هاي محافظتي [ ،]42نانو حسگرها و کاربردهاي پزشکي نظير سيستم
رهايش دارو و داربست هاي مهندسي بافت حائز اهميت کرده است [.]41،41
سلکوکسيب دارويي با نام -1(-5[-1متيل فنيل)(-1-تري فلوئورو متيل) H4-پيرازول-4-ايل] بنزن سولفون آميد ،با فرمول
تجربي  C41H41F3N3O2Sاست که حالليت آن در آب بسيار پايين مي باشد و داراي عوارض گوارش و قلبي عروقي بر اثر
استفاده طوالني مدت از اين دارو ميباشد [ .]45،46از اين رو در اين تحقيق سعي بر آن شده است که با استفاده از نانوالياف
الکتروريسي شده پلي الکتيک اسيد ( ) PLAاين دارو کپسوله شود تا عالوه بر کاهش عوارض گوارشي ،عوارض قلبي -عروقي را
نيز کاهش دهد ،زيرا با کنترل رهايش دارو کمترين دوز مؤثر دارو به طور پيوسته در بدن رهايش مييابد .هدف اين کار
تحقيقاتي بررسي رهايش پيوسته¬ي داروي سلکوکسيب از نانوالياف پليمري زيست سازگار  PLAدر محيط هاي مختلف
مي¬باشد.
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-2بخش تجربی
-9-0مواد شيميایي و معرفهاي مورد استفاده
پلي الکتيک اسيد با وزن مولکولي ،424512 g/molساخت شرکت  Hisunچين ،کلروفرم ساخت شرکت آمرتات ايرران ،مترانول
ساخت شرکت مرک آلمان ،کلريدريک اسيد ساخت شرکت سيگما آلردري آمريکرا ،داروي سلکوکسريب تهيره شرده از شررکت
داروسازي امين ايران ،سيتريک اسيد و نمکهاي سديم کربنات  4،آبه ،سديم بيکربنات و تري سديم سيترات ،ساخت شررکت
سيگما -آلدري آمريکا ،سود ساخت شرکت مرک آلمان ،اتانول مطلق ساخت شررکت بيدسرتان ايرران ،پتاسريم برميرد سراخت
شرکت سيگما -آلدري آمريکا .پمپ سرنگي با توان تغذيهي  ،-6،ميليليتر بر ساعت ،مدل  ،NE-1000سراخت شررکت

New

 Eraآمريکا ،دستگاه ولتاژ قوي با خروجي  ،-22کيلوولت ( ،)DCصفحه ي آهنري گررد بره عنروان الکتررود جمرع کننرده ،آون
آزمايشگاهي بهداد ساخت ايران ،دستگاه  UV-Visبا نام تجاري  ،Jascoمدل  V570ساخت ژاپن ،دستگاه طيرف سرنجي تبرديل
فوريه مادون قرمز مدل  WQF-520ساخت چين ،دستگاه ميکروسکوپ الکتروني روبشي مدل  ،PHILIPS-XL30ساخت هلنرد،
سرنگ انسوليني  ،1 ml/U-10با قطر داخلي  6ميليمتر ،ساخت چين ،سوزن سر سرنگ ،استيل ضرد زنرگ ،برا گريج  ،21المرل
شيشهاي با ابعاد  76/2×25/1ميليمتر و ضخامت  4-4/2ميليمتر ،ميکروسکوپ نوري دوچشمي مدل  BM-22سراخت شررکت
صنايع اپتيک اصرفهان برراي بررسري اوليره نانواليراف توليرد شرده ،دسرتگاه تفرر اشرعهي ايکرس ( ،PHILIPS )XRDمردل
 X-PERT-MPDساخت هلند و دستگاه  pHمتر مدل  TS-Technolog pH-462ساخت ايران ،مجهز بره الکتررود شيشره نروع
 Sentekساخت انگلستان .نرمافزارهاي  X-Pertبراي بررسي طيف  XRDنمونهها و  Digimizerبراي بررسي قطر نانوالياف مورد
استفاده قرار گرفت.
 -0-0تهيه محلول مناسب  PLAبدون دارو و  PLAحاوي دارو جهت توليد نانوالياف
براي محلول پليمر  PLAحاوي دارو براساس مطالعات قبلي از مخلوط کلروفرم و متانول استفاده شد [ ]44کره پرس از بررسري
چندين درصد از متانول/کلروفرم ،از کلروفرم با متانول  2، % v/vبه عنوان حالل بهينه استفاده شد .با بررسي نانوالياف حاصل از
الکتروريسي محلولهاي با درصدهاي مختلف پليمر ،محلول با  PLA 8 %w/vدر حالل کلروفرم /متانول  2، %بره عنروان بهينره
انتخاب شد .بنابراين ،/1،،، ± ،/،،،4گرم  PLAبه اضافهي  1ميليليتر کلروفرم و  4ميليليتر متانول شد و در دمراي اترا
با دور  25، rpmبه مدت حداقل  45ساعت روي همزن مغناطيسي قرارداده شد تا پس از حرل شردن ،برراي الکتروريسري نيرز
همگن شود .براي محلولهاي حاوي  8و  46 %از دارو 1 ،ميليليتر از محلول  ،PLAبره ترتيرب بره  ،/،256 ± ،/،،،4گررم و
 ،/،542 ± ،/،،،4گرم سلکوکسيب اضافه شد و به مدت  2ساعت در دماي اتا  ،روي همزن مغناطيسري برا دور 2،، rpm
قرار داده شد.
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 -3-0الکتروریسي محلولها
هرکدام از محلولهاي ذکر شده در باال ،در سرنگ ان سوليني قرارداده شد سپس قطب مثبت دستگاه ولتاژ قوي به سرر سروزن و
قطب منفي به ورقه آلومينيومي که به دور صفحهي جمع کننده پيچيده شده بود ،متصل شد .در مرحله بعد سرعت پمپ شدن
محلول ،ولتاژ و فاصلهي سوزن تا صفحهي جمع کننده بهينه شد .حجم  8ميليليتر براي هرکردام از محلرولهرا ،جهرت جمرع
آوري نانوالياف ،در شرايط بهينهي خود (ولتاژ ،47±4 kV :فاصله سوزن تا جمع کننده 45/، ±،/4 cm :و سررعت پمرپ شردن
محلول  )5/،،±،/،4 μl/minالکتروريسي شد.
 -8-0بررسي رهایش سلکوکسيب از نانوالياف
پس از تمام شدن الکتروريسي  8ميليليتر از هرکدام از محلولها ،نانوالياف حاصل شده از روي ورقهي آلومينيومي با دقت جردا
شد و به قطعههاي کوچک تر با جرمهاي  ،/،442 -،/،418گرم،براي الياف ساخته شده از  ،PLAقيچي شد .سرپس هرکردام
از قطعهها با جرم مشخص در  4،ميليليتر از بافرها (منظور از بافر ،محيطهاي رهايش مريباشرد) ،در حمرام  17 ± 2درجرهي
سانتيگراد قرارداده شد و پس از زمانهاي  4، ،6 ،1 ،4و  45ساعت ،محيط رهايش برا برافر ترازه عروض مريشرد .در نهايرت از
محلولهاي به دست آمده طيف  UV-Visگرفته شد و با اسرتفاده از جرذب بيشرينه و رابطرهي منحنري کاليبراسريون در برافر
مربوطه ،مقدار و درصد رهايش شدهي سلکوکسيب ،طبق رابطهي زير محاسبه گرديد.
A
100  C
B

()4-2
 = Aمقدار سلکوکسيب رهايش شده از نانوالياف
 = Bمقدار کل سلکوکسيب موجود در نانوالياف
 = Cدرصد سلکوکسيب رهايش شده از نانو الياف

همچنين جهت تطابق رهايش سلکوکسيب از نانوالياف در محيط آزمايشگاهي با رهايش در دستگاه گوارش ،قطعههاي نانواليراف
پس از  6ساعت (حداکثر زمان ماندن غذا در معده) قرار گرفتن در محيطهاي اسيدي ،به مدت  6ساعت (حداکثر زمران مانردن
غذا در روده ي باريک) نيز در بافر کربناتي قرار داده شد و مانند باال درصد رهايش شدهي سلکوکسيب محاسبه گرديرد (دمرا در
همهي محلولها  17 ± 2درجهي سانتيگراد بود).
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-3بحث و نتیجهگیری
 -9-3تصاویر نانو الياف توليد شده بوسيله ميکروسکوپ الکتروني روبشي
نانواليافهاي  PLAبدون سلکوکسيب PLA ،حاوي  8 %و  46 %درصد سلکوکسيب ( PLA-8و  )PLA-16بهوسيلهي فرايند
الکتروريسي در شرايط بهينهي ذکرشده ي قبلي تهيه شدند .از نانوالياف جمع شده بر روي المل شيشهاي ،تصاوير  SEMگرفته
شد .تصاوير مربوط به نانوالياف در شکل  4آورده شده است .با استفاده از تصاوير  SEMگرفته شده و نرمافزار ،Digimizer
متوسط قطر الياف اندازه گيري شد .همانطور که در جدول 4نشان داده شده است ،قطر الياف  PLAبدون دارو کمتر از قطر
نانوالياف حاوي دارو ميباشد.
جدول  .6نتایج اندازهگیری قطر نانوالیاف
نمونه

کمترين قطر )(nm

بيشترين قطر )(nm

متوسط قطر ()nm

PLA

2،،

54،

17، ± 1،

PLA-8

221

582

141 ± 442

PLA-16

212

6،1

117 ± 441

شکل  -6تصاویر  SEMنانوالیاف تولید شده در مقیاس  PLA )a 5 μmبدون سلکوکسیب  PLA )bحاوی  8 %سلکوکسیب و  PLA )cحاوی
 61 %سلکوکسیب
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 -0-3بررسي طيف  FT-TRنانوالياف
به منظور تأييد ساختار  PLAو دارو در نانوالياف الکتروريسي شده از طيف  FT-IRاستفاده شد .طيفها در شکل  2نشان داده
شده است .طيف  FT-IRداروي سلکوکسيب (شکل  )2cداراي يک پيک دوتايي در  111، cm-1و  1211 cm-1مربوط به
ارتعاش خمشي  ،NHيک پيک در  4118 cm-1مربوط به ارتعاش کششي نامتقارن گروه  S=Oو در  4465 cm-1پيک مربوط به
ارتعاش کششي متقارن اين گروه ميباشد .طيف  FT-IRنانوالياف ( PLAشکل  )2aداراي پيکهايي در  2114 cm-1و
 2114 cm-1مربوط به ارتعاش کششي  ،CH1در  4757 cm-1مربوط به ارتعاش کششي  C=Oو در محدودهي
 4482-4،86 cm-1پيکهاي ارتعاشي کششي مربوط به گروه استري ميباشد .طيف  FT-IRنانوالياف  PLAحاوي سلکوکسيب
(شکل  )2bنيز داراي جابجايي در محل پيکهاي  PLAميباشد .پيکهاي مربوط به ارتعاشهاي کششي  CH1در 2111 cm-1و
،2111 cm-1

پيک

مربوط

به

ارتعاش

کششي

C=O

در

cm-1

4755

و

پيکهاي

گروه

در  4481-4،88 cm-1ظاهر شدهاند .همچنين پيک ارتعاش خمشي  NHسلکوکسيب در 128، cm-1ظاهر شده است.

شکل -0طیف  )a FT-IRنانوالیاف  )b PLAنانوالیاف  PLAحاوی سلکوکسیب و  )cسلکوکسیب.
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 -3-3بررسي ریزساختار دارو و پليمرها به وسيلهي پراش اشعهي ایکس
به منظور بررسي ساختار بلوري سلکوکسيب PLA ،قبل و بعد از تشکيل نانوالياف ،ساختار اين مواد بهوسيلهي پراش پرتو ايکس
مورد ارزيابي قرار گرفت شکل  1bالگوي  XRDنانوالياف  PLAبدون سلکوکسيب و شکل  1aالگوي  XRDنانوالياف  PLAحاوي
 46 %سلکوکسيب را نشان ميدهد .در هردو الگو ،تنها يک قله نسبتا پهن در  2θ = 46/8oديده ميشود که مربوط به

PLA

ميباشد و نشان ميدهد ساختار  PLAدر نانوالياف به صورت غير بلوري ميباشد .پيکي از دارو در الگوي  XRDنانوالياف

PLA

حاوي  46 %سلکوکسيب ظاهر نشده است که نشانگر بينظم شدن کامل بلورهاي سلکوکسيب است.

شکل  -3الگوی  )a XRDنانوالیاف  PLAحاوی  61 %سلکوکسیب و  )bنانوالیاف  PLAبدون سلکوکسیب.

 -8-3بررسي رهایش سلکوکسيب از نانوالياف
رهايش سلکوکسيب از هرکدام از نانوالياف در سه محيط محلول  HClبا  ،pH = 4/5بافر سيترات با  pH = 1و بافر کربنات با
 pH = 8بهطور جداگانه و بهطور متوالي در  pHاسيدي و بازي بررسي شد ،به اين صورت که نانواليافهاي  PLAحاوي 8 %
دارو در محيط  )PL8-H( HClبه مدت  45ساعت ،در محيط بافر سيترات ( )PL8-Ciبه مدت  45ساعت ،در محيط بافر کربنات
( )PL8-Caبه مدت  45ساعت ،بهطور متوالي در محيط  HClبه مدت  6ساعت و در محيط بافر کربنات نيز به مدت  6ساعت
( )PL8-HCaو بهطور متوالي در محيط سيترات به مدت  6ساعت و در محيط بافر کربنات به مدت  6ساعت ()PL8-CiCa
رهايش آنها بررسي شد .براي رهايشهاي متوالي در محيط اسيدي -بازي زمان  6ساعت براي محيط اسيدي و نيز  6ساعت
براي محيط بازي درنظرگرفته شد ،زيرا حداکثر زمان ماندن غذا در معده و نيز در روده  6ساعت ميباشد .هر کدام از اين
رهايشهاي ذکر شده براي نانوالياف  PLAحاوي  46 %دارو نيز انجام شد .هرکدام از رهايشها سه بار تکرار گرديد .با استفاده از
اسپکتروسکوپي  ،UV-Visنمودارهاي کاليبراسيون و معادله ( )4-2درصد داروي رهايش شده در زمانهاي مختلف محاسبه
شدکه نتايج آن به صورت نمودار در شکل  1آورده شده

است.
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در نانوالياف  PLAحاوي داروي سلکوکسيب ،با افزايش درصد سلکوکسيب ،ميزان رهايش دارو افزايش مييابد .از آنجاکه
سلکوکسيب و  PLAهردو آبگريز هستند ،بنابراين برهمکنش ميان آنها قوي است چون مولکولهاي سلکوکسيب که در سطح
ليف قراردارند نسبت به مولکولهايي که در وسط اند بيشتر ميتوانند رهايش يابند پس با افزايش درصد سلکوکسيب ،تعداد
مولکولهاي آن در سطح افزايش يافته و رهايش آن بيشتر ميشود .رهايش سلکوکسيب از نانوالياف  PLAحاوي  8 %دارو،
بسيار ناچيز يا صفر ميباشد .هرچه قدرت يوني محيط باالتر باشد ،مولکولهاي آب آزاد کمتري براي نفوذ ميان زنجيرههاي
پليمري وجود خواهد داشت .قدرت يوني محلول  ،HClبافر سيترات و بافر کربنات به ترتيب  ،/،5 ،،/،1و ،/4

C2.mol/Lit

محاسبه شد .يعني اگر تنها عامل مؤثر بر رهايش دارو قدرت يوني بود انتظار ميرفت رهايش به ترتيب در محلول  ،HClبافر
سيترات و بافر کربنات کاهش مي يافت .اما  pKaسلکوکسيب برابر با  44/4ميباشد ،بنابراين با توجه به تعادل موجود در رابطه
( )4-1و اصل لوشاتليه ،در مح يط قليايي ،هيدروژن اسيدي در سمت راست تعادل خارج ميشود و تعادل به سمت حل شدن
سلکوکسيب پيش ميرود.

()4-1

Celecoxib  H 2O  Celecoxib   H 3O 

بنابراين اگر عامل  pHتنها عامل تأثيرگذار بر رهايش دارو بود انتظار ميرفت رهايش بهترتيب در محلول  ،HClبافر سيترات و
بافر کربنات افزايش مي يافت .در نتيجه تقابل دو عامل قدرت يوني و  pHباعث ميشود رهايش سلکوکسيب در محيط سيترات
با  pH = 1بيشتر از رهايش آن در محيط  HClبا  pH = 4/5است .ولي در محيط کربنات بهدليل باال بودن قدرت يوني رهايش
کمتر از محيط سيترات شده است.
 -0-3بررسي سينتيک رهایش سلکوکسيب از نانوالياف
کرسمير و پپاس يک معادلهي ساده ي تجربي قابل استفاده براي بررسي سينتيکي يک سيستم رهايش پيوستهي دارو ،با
مکانيسم انتشار توسعه دادند:

()2-1

Mt
 Kt n
M

که  Mtمقدار داروي رهايش شده در زمان  M∞ ،tمقدار کل داروي موجود در هر نمونه n ،نشان دهندهي ثابت نفوذ مکانيسم
رهايش و  Kثابت سينتيکي ميباشد [.]42
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شکل -4نمودار ) :(aرهایش در بافرکربنات ) :(bرهایش دربافر سیترات ) :(cرهایش در محلول  :(d) HClرهایش متوالي در محلول  – HClبافر
کربنات ) :(eرهایش متوالي در بافر سیترات – بافر کربنات .منحني قرمز رنگ و سبز رنگ بهترتیب مربو به پلیمر حاوی  8%و  61 %ميباشد.
جدول  .0مقادیر نمای  nثابت سینتیکي و ضرایب همبستگي محاسبه شده از معادله کرسمیر-پپاس []60
مربع ضريب
مرتبه n
ثابت K
نمونه
همبستگي
PL8-H

،/6111

6/57×4،-1

،/57

PL8-CiCa

،/7858

5/11×4،-1

،/12

PL16-H

،/16،8

7/62×4،-1

،/26

PL16-Ci

،/1112

1/71×4،-1

،/11

PL16-Ca

،/6111

1/،2×4،-1

،/2،

PL16-HCa

،/81،2

6/،4×4،-1

،/54

PL16-CiCa

،/7168

4/76×4،-1

،/81
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مقادير  n ≥ ،/5اشاره به مکانيسم فيکي دارد و نشان دهندهي اين است که رهايش دارو بهوسيلهي انتشار کنترل ميشود [.]4
مقادير  nاگر بين  ./5تا  4باشد اشاره به مکانيسم غير فيکي دارد و پديدهي تورم و انتشار به صورت همزمان اتفا ميافتد که
نشان دهندهي سينتيک مرتبهي اول است .اگر  n = 4باشد نشان دهندهي اين است که سينتيک رهايش دارو به زمان بستگي
ندارد و سينتيک از نوع مرتبهي صفر است يعني رهايش دارو بهوسيلهي پديدهي تورم کنترل ميشود [.]42

براي محاسبهي مرتبهي  ،nاز دوطرف معادله ،لگاريتم گرفته شد و سپس نمودار  logMtبرحسب زمان رسم گرديد .شيب
نمودار ،تعيين کنندهي مرتبه  nاست .بهوسيلهي عرض از مبدأ نمودار ميتوان ثابت سينتيکي  Kرا محاسبه کرد و ضريب
همبستگي نمودار ( )R2نشان دهندهي ميزان تطابق الگوي رهايش دارو با مدل کرسمير -پپاس است .نتايج محاسبه شده در
جدول  2آورده شده است .مطابق نتايج بدست آمده در نمونههاي نانوالياف  PLAحاوي  8 %سلکوکسيب به دليل صفر يا ناچيز
بودن مقدار رهايش سلکوکسيب ،نميتوان در مورد سينتيک دارو بحث کرد .در نمونههاي نانوالياف  PLAحاوي 46 %
سلکوکسيب در محيطهاي سيترات  -کربنات و  - HClکربنات مقدار مرتبهي  nبيشتر از  ،/5ميباشد که نشان دهندهي
سينتيک رهايش غيرفيکي است و پديدهي تورم و انتشار به صورت همزمان اتفا ميافتد .همچنين سينتيک آن از نوع مرتبهي
اول است .در محيطهاي ديگر مقدار مرتبهي  nکمتر از  ،/5ميباشد ،بنابراين مکانيسم فيکي ميباشد و از طريق انتشار کنترل
ميشود.
-4نتیجهگیری
رهايش سلکوکسيب از نانوالياف تهيه شده در سه محيط محلول  ،)pH = 4/5( HClبافر سيترات ( )pH = 1و بافر کربنات (= 8
 )pHبه صورت جداگانه و نيز به صورت پي در پي در  HClسپس کربنات و در سيترات سپس کربنات مورد ارزيابي قرارگرفت.
جهت تعيين مقادير رهايش شدهي دارو از روش اسپکتروسکوپي  UV-Visاستفاده شد .در نمونههاي نانوالياف  PLAحاوي 8 %
سلکوکسيب مقدار رهايش صفر يا بسيار ناچيز ميباشد و در نمونههاي نانوالياف  PLAحاوي  46 %سلکوکسيب ،سرعت رهايش
در بافر سيترات بيشتر از محلول  HClميباشد .همچنين نتايج حاصل نشان داد رهايش سلکوکسيب از نانوالياف  ،PLAبا
افزايش درصد دارو رهايش بيشتر ميشود .بررسي سينتيک رهايش نشان داد در محيطهاي  ،HClسيترات و کربنات ،مکانيسم
از نوع فيکي است و براي رهايشهاي پي در پي  – HClکربنات و سيترات – کربنات از نوع غير فيکي ميباشد .نتيجهي مهم
ديگري که از اين پژوهش حاصل شد ،بينظم شدن بلورهاي سلکوکسيب در نانواليافهاي تهيه شده بود که باعث افزايش
حالليت داروي سلکوکسيب که حالليت آن در آب بسيار پايين است ،خواهد شد ،بنابراين جذب دارو در روده و در نتيجه
دسترسي زيستي آن افزايش مييابد .مزيت سيستم نانوالياف  PLAحاوي سلکوکسيب ،رهايش آهسته دارو در آن ميباشد.
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