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        ۸۲ بهار ،۱، شماره ۶      مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد                                                                             

 

۵۹

 افزايش جذب جنتامايسين سولفات از خالل مدلهاي غشايي پوست مار وليپوزوم
  در اثرحضور مواد جذب افزا

 محمد رمضاني،دكتر  **, سيد ابوالقاسم سجادي طبسي دكتراسكندر مقيمي پور ، دكتر * 
 لوبنبرگ رايماردكتر *** 

 دارويي پژوهشكده بوعليو مركز تحقيقات علوم  گروه فارماسوتيكس دانشكده داروسازي مشهد*
  و مركز تحقيقات علوم دارويي پژوهشكده بوعلي دانشكده داروسازي مشهدكوگنوزيگروه فارما**

 گروه فارماسوتيكس دانشكده داروسازي البرتا،ادمونتون،البرتا،كانادا***
 

 خالصه
مدل غشايي انتخاب شده . مواد فعال سطحي است مقاله حاضر در برگرينده اطالعايت در زمينه افزايش تراوايي غشاء در اثر حضور  

اين غشاء در يك حمفظه انتشاري كه . كار مي روده پوست مار است كه اغلب به عنوان يك غشاء مقلد شرايط آبدوست پوست انسان ب
فسفاتيديل  لسترول ومهچنني ليپوزوم هاي يه شده از ك. گرفت مورد استفاده قرار مي  تعبيه و،براي مطالعات پوسيت طراحي شده بود

ي به كار رفته در اين بررسي يدارومدل .  ذوب نيز به عنوان يك غشاء مصنوعي مورد آزمايش قرار گرفت –كولني با روش اجنماد 
) عضالين يا وريدي( براي اهداف سيستميك به صورت تزريقي  و جنتاميسني سولفات است كه به صورت خوراكي جذب مناسيب ندارد

كربوكسي فلورسئني به جهت سهولت رديايب وتعيني -)۶(۵ يعين فنل رد و, دارويي آبدوست ديگرايمدهلاز  مهچنني .مصرف مي شود
ريل سولفات لو سدمي زيرفته در اين بررسي شامل دو سورفكتانت سنت كاره جذب افزاهاي ب. دشمقدار در كنار داروي اصلي استفاده 

 جذب افزاي با منشاء طبيعي يعين ساپونني تام كيالياساپوناريا  مهچنني دو و) كاتيوين(برتالكونيوم كلرايد  و) نيوينآ(
(Quillaja saponaria) وساپونني تام اكانتوفيلوم اسكواروزوم (Acanthopyllum squarrusom)اين بررسي مهچنني  در.  بود

رابطه احتمايل بني خواص سورفكتانت تيك جذب افزاها تعيني گرديد تا ياثرات مهول ويژگيهاي كاهش دهندگي كشش سطحي آب و
 . واثرات جذب افزايي آن مشخص گردد

 حاصل (cmc)سلدست آمده نشان داد كه بيشترين اثرات جذب افزايي در غلظت هاي كمتر از غلظت حبراين تشكيل ميه نتايج ب 
براين داللت دارد كه دست آمده ه بنتايج .  ديده شدcmc در غلظت هاي بيش از ,فعاليت مهوليتيكحداكثر كه  گردد، درحايل مي

اي بيشترين ركه بر روي مدل ليپوزوم دا  بر روي جذب از راه پوست مار ندارد، در حايلشي هيچگونه اثر افزاي,برتالكونيوم كلرايد
رفكتانت هاي ساپونني هاي تام نيز در هر دو مدل غشايي داراي اثرات افزايندگي قابل قبويل در مقايسه با سو. اثر افزايندگي است

دست آمده نشان داده است كه عالوه بر ه مكانيسم دقيق جذب افزايي مواد فعال سطحي هنوز به درسيت روشن نيست ويل نتايج ب . بوده اندنتزيس
 .  باشند افزايش جذب دارو مؤثر مي مدل غشايي مورد استفاده نيز در ميزان خاصيت فعاليت سطحي، عوامل ديگري نظري بار الكتريكي ملكول و

 .كيالياساپوناريا ، يسني سولفات، ليپوزوم ، اكانتوفيلوم اسكواروزوماجذب افزا ، ساپونني ، جنتام: كلمات كليدي 
 مقدمه
 توسط ، كشف گرديد۱۹۶۳يسني سولفات كه درسال ا   جنتام

اين آنيت بيوتيك .  توليد مي گردداگونه هاي جنس ميكروسپور
راي اثرات سيستميك به  بالجذب خوراكي ندارد و معمو

. )٢١(مصرف مي شود)عضالين يا وريدي(صورت تزريقي 
شاخص درماين اين دارو بسيار اندك است و غلظت هاي باالي 

 بالقوه مسي تلقي آن  ميكروگرم بر ميلي ليتر ۱۲ تا ۱۰
تالش هاي زيادي صورت گرفته است كه . )٢۲(گردد مي

قي غري تزريقي يسني سولفات را به طرياجذب سيستميك جنتام
يكي از مشتقات ساپونني كياليا ،حاصل از مثال . ندميسر ساز

، به عنوان عامل DS-1  اختصاريساپوناريا به نام كياليا
افزاينده جذب جنتاميسني سولفات از راه بيين وچشم مورد 

ه  افزايش جذب بارزي مشاهده گرديدواستفاده قرار گرفته 
رز براي يونتوفوآروش در يك مطالعه ديگر، از . )١٩(است

چنني مه. يسني استفاده شده است اافزايش جذب پوسيت جنتام

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 بررسي افزايش جنتامايسين سولفات در مدلهاي غشايي

۶۰        ۸۲، بهار ۱، شماره ۶مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد 

جذب در افزايش   ساپونني كياليانتزي سهكارآيي مشتق نيم
 .)٢١( گزارش شده استومانسولني از راه بيين، چشم وركت

كه يك ) labrasol(مهچنني گزارش شده است كه البراسول 
افزايش جذب گوارشي باعث , است كننده جديد امولسيون

  ).٧(يسني سولفات مي گردداداروهاي با جذب پايني مانند جنتام
 هاي درون تننتايج حاصل از آزمايشوجود اينكه  با 

 )in vivo  ( بسيار قابل اطمينان هستندبراي فرموالسيون ها, 
نيز داراي ) in vitro (ويل مطالعات آزادسازي برون تن 

 اين مواردله اين مزايا مي توان به از مج. مزاياي متعددي هستند
 مطالعه فاكتورهاي متعدد با اين روش ها  :اشاره كرد

 پايدارشرايط بررسي به سهولت قابل تعيني و, امكان پذير است
 .)١٣(ستاكم آن هزينه و سرعت اجنام آزمايش باال و , است
يك مدل برون تن كه اغلب براي ارزيايب تراوايي از راه  

 حمفظه هاي انتشاري حاوي قطعه اي از ، مي رودكاره پوست ب
پوست يك مانع بيولوژيك در برابر ورود . پوست حيوان است

وقيت اين مواد در . بسياري از مواد خارجي به بدن است
جماورت پوست قرار مي گريند، براي رسيدن به گردش 

بافت زنده پوست عبور  سيستميك بايد از اليه شاخي و
 عبور ماده اي مثل دارو از به معنايسيت جذب پو. )۶(منايند

  مي باشدداخل جريان خون خالل اليه هاي متعدد پوست به
قدري آهسته ه اغلب داروها از خالل پوست انسان ب. )١٨(

عبور مي كنند كه مني توانند اثرات مناسب سيستميك از خود 
توزيع آن در بدن  مرحله انتشار به داخل خون و. )٩(نشان دهند

يسه با مرحله عبور از پوست بسيار سريعتر است مگر درمقا
وآا را منقبض وده اينكه خود ماده بر روي عروق پوسيت اثر من

درمان سيستميك از راه پوست به دستيايب به وفقيت م. )۶(منايد
مقدار   به پوست با سرعت ورسيهاي جذب دارو، دستيويژگ
بستگي آزادسازي مناسب از پايه يا شكل دارويي و  كايف
رساين از راه پوست به  در دهه هاي اخري ، دارو.)١٣(دارد

 مطرح گرديده داروييعلوم در حتقيقايت عنوان يك زمينه فعال 
، چند رساين پوسيت در مسري تكامل يك سيستم دارو. )٢٥(است

اين فاكتورها را مي توان . داشت نظر ربايد درا عامل اصلي 
فعاليت : ند از گروه تقسيم بندي كرد كه عبارت۵در

 دارو، ويژگهاي پوست، فرموالسيون، چسبندگي فارماكولوژيك

عواملي هستند كه ذب افزاها ج. دارو رساينطراحي سيستم  و
جذب دارو را از خالل پوست يا موانع موكوسي افزايش مي 

 هرچند كه تاكنون مكانيسم هاي دقيق عملكرد آا دهند
 از مواد فعال سطحي استفادهامروزه . )٣(شناخته نشده است 

براي افزايش تراوايي پوست بسيار مورد توجه قرار گرفته 
. )٢٤( نشده استرايجاست ويل استفاده از آا در درمان هنوز 

، نشان نز انتشاري فرافظه با استفاده از يك حمدر يك بررسي
از را ريل سولفات مي تواند جذب ديازپام ولداده اند كه سدمي 

 .)٢٠(ايش دهدخالل پوست رت افز
 مزاياي چندي براي سيستم هاي دارو رساين پوسيت  

مي توان برمشرد از قبيل افزايش رضايتمندي بيمار، كنترل تر 
. غلظت خوين دارو و كاهش اختالالت گوارشي ناشي از دارو

در عني حال بروز حتريكات پوسيت، حساسيت زايي و مالحظات 
). ١٦(ه مشار مي روند اقتصادي ازمجله معايب اين سيستمها ب

ه ي بيمدل برون تن ديگري كه براي ارزيايب افزايش تراوا 
كار گرفته شده است، اندازه گريي آزادسازي داروي فته 

ل هاي مصنوعي هستند وليپوزوم ها وزيك. درون ليپوزوم است
 يب تشكيل شده اند كه توسط يك فاز آچريبكه از دو اليه هاي 
اين ژگي بارز ليپيدهاي تشكيل دهنده وي. از هم جدا شده اند

خاصيت دوگانه دوسيت آاست يعين يك گروه قطيب به , دواليه
انواع خمتلف . )٢(يك يا دو زجنريه هيدروكربين متصل است

از ليپوزوم ها . ليپوزوم ها به اين منظور به كار گرفته شده اند
به عنوان يك شكل دارويي پايدار براي تسهيل عبور داروهاي 

. لول در آب  از خالل غشاهاي بيولوژيك استفاده مي كنندحم
ردهاي ليپوزوم ها استفاده از آا به بيكي ديگر از كار 

 كه توسط در يك بررسي . استمصنوعي عنوان يك غشاء 
Xia  WJ  با روش تبخري فاز  ليپوزوم هاو مهكاران اجنام شده

 كربوكسي -)۶(۵آزاد سازي  معكوس يه گرديده و
قابليت . )٢٤(واقع شده است  ارزيايب موردرسئني از آا فلو

مواد فعال سطحي در ختريب گلبول هاي قرمز ساهلاست كه به 
كار ه  باثرات غشايي آا وتعيني يعنوان يك فاكتور شناساي

 عمولترين پارامتري كه تاكنون مورد م. گرفته شده است
وبني در اندازه گريي قرار گرفته است تغيري حمتواي مهوگل

 مز پس از جماورت با سورفكتانت رسوسپانسيون گلبوهلاي ق
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 دكتر اسكندر مقيمي پور

۶۱        ۸۲، بهار ۱، شماره ۶                                                         مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد                           

براي مثال در ساپونني ها، توانايي مهوليتيك با . )٥(ي باشدم
پديده مهوليز . يكوزيد مربوطه تغيري مي كندلتغيري ساختمان گ

چريب غشاء  شامل كاهش كشش سطحي بني فازهاي آيب و
خارج  در ايت چريب ها وامولسيونه شده در نتيجه  گلبول قرمز و

 داروي استفاده شده در اين رعالوه ب .)٥(شدن آا از غشاء است
 ، از دو مدل دارويي حملول در نييساقيق ، يعين سولفات جنتامحت

 كربوكسي فلورسئني نيز به جهت -)۶(۵و  آب يعين فنل رد
 . استفاده شده است مقدار سهولت رديايب وتعيني 

زيايب نفوذ دارو از خالل مدل پوست دف بررسي حاضر اره 
  حاصل از يك غشاء سنتتيك ، يعيننتايجمقايسه آن با  حيوان و

 در اين بررسي از ساپونني تام كياليا. ليپوزوم مي باشد
(QTS)،اسكواروزوم انتوفيلومك ساپونني تام ا (ATS)  سدمي ،

 به (BC)  كلونيوم كلرايدلارتب  و(SLS)الوريل سولفات
عالوه بر استفاده  از اين دو   افزا استفاده شده استعنوان جذب

فعاليت مهوليتيك جذب افزاها  مدل غشايي، ويژگيهاي سطحي و
خاصيت جذب   بني اين خواص ويلراي يافنت تطابق احتمابنيز 

 . افزايي آا تعيني گرديد
 مواد و روش كار

به , استفاده در اين مقاله متامي مواد و جذب افزاهاي مورد 
از شركت ,  كه روش يه آن شرح داده شده استATSز ج

Sigma –Aldrich يه گرديده است .    
آانتوفيلوم اهتيه ساپونني تام گياه  

استخراج ساپونني تام از ريشه گياه با  :اسكواروزوم
 و مهكاران توضيح داده Lacaille-Duboisروشي كه توسط

اي گياه ريشه هبه طور خالصه ). ١١(شده اجنام گرديد 
واقع در  طبس شهرستاناز اطراف اكانتوفيلوم اسكواروزوم 

پودر  خشك وو پس از شناسايي مجع آوري جنوب خراسان 
سپس ريشه پودر شده با استفاده از اتردوپترول در . گرديد

. سوكسله چريب زدايي و با استفاده از هواي اتاق خشك گرديد
 مايع قهوه ، بعدبا متانل در مرحلهپودر ريشه حاصل استخراج 

در آب حل شده و توسط اي رنگ ويسكوزي بود كه سپس 
 در بوتانلي -عصاره ان. شد بوتانل اشباع از آب استخراج –ان 

يل اتر ت برابر حجم دي ا۵با افزودن  مقدار كمي متانل حل و
 در مقدار ا جمددرسوبپس از صاف كردن ، . رسوب داده شد

پس از ). بار۲( گرديدمهان روند تكرار  كمي متانل حل و

لصي هاي افيلتراسيون، با استفاده از ستون سيليكاژل، ناخ
 Freeze)به صورت ليوفيليزه  در ايت احتمايل زدوده شد و

Dryer 3, LABCONCO) يه و  تا زمان آزمايش
 .)١١ (نگهداري شد

 با استفاده از دستگاه :تعيين غلظت بحراني تشكيل ميسل
 Model K12 ,  Kruss Processor(صفحه ويلهلمي
Tensiometer ( كشش سطحي غلظتهاي خمتلف حملول مواد

 و با رسم تغيريات كشش سطحي در تعيني گرديد  جذب افزا
 روش كار به اين . ساپونني تام تعيني شدcmcبرابر غلظت، 

 ميلي ليتر از حملول جذب افزا در يك ۲۰ترتيب بود كه تقريبا 
بعد از برقراري .  قرار داده شدبشر متيز درون حمفظه دستگاه
يك صفحه , ) درجه سانتيگراد۲۱(تعادل حراريت در دماي اتاق 

 ، ايريديوم كه به يك ترازو متصل بود-عمودي از جنس پالتني
پس از اينكه سيستم از نظر . ور گرديد درون مايع غوطه

نريوي الزم براي , نريوي وارد بر صفحه به تعادل رسيد
 . ي منايشگر دجييتال دستگاه نشان داده شدترشدن صفحه بر رو

 روش تبخري فاز باهتيه ليپوزوم ها 
 و) گرم  ميلي۵۰(  ليپيدها شامل كلسترول :معكوس

  ميلي ليتر كلروفرم و۵در ) گرم  ميلي۱۵۰(فسفاتيديل كولني 
 درصد ۱/۰حملول ايزوتونيك  با حل و) ۱:۱(دي اتيل اتر 

ي فلورسئني يا كربوكس(دارو pH ٤/٧ )وزين-حجمي(
 Bath (ميالم سونيكاسيون. خملوط گرديد) يسني سولفاتاجنتام

Ultrasonic, Metler Electronics( منجر به تشكيل 
امولسيون حاصل به دستگاه . امولسيون آب در روغن گرديد

 با استفاده از خالء مالمي تاقدر دماي ا  و,تبخري روتاري منتقل
 با استفاده از  نشده لهپسوانكداروي . ، حالل آيل تبخري شد

 ولتراسانتريفوژا
(Model LB-55, Beckman Instrument Inc, Rotor type 502 T1)  جدا

 .)٢٤( بار شسته شد۳وليپوزوم ها با استفاده از بافر
: ذوب–  روش اجنماد باهتيه ليپوزوم ها 

مويل  تهاي نسببافسفاتيديل كولني  كلسترول وليپيدها  شامل 
در  حل گرديد و) ۱:۱( متانل –حالل كلروفرم ستم سي در مساوي

-IKA)يك بالن ته گرد با استفاده از دستگاه تبخري روتاري 

WERK, Janke & Kunkleفالسك در . ، حالل آن تبخري گرديد
 ساعت قرار داده شد تا بقيه ۲گراد به مدت   درجه سانيت۴۳دماي 

 درصد ۱/۰حملول دارويي  لي ليترمي ۲سپس . حالل تبخري گردد
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 رتكسو  درجه به آن اضافه گرديد و۴۵در محام آب 
)Model K-550-GE,Vortex-Genie,Scientific Industries Inc.( 

 سپس فالسك در ظرف .دشگرديد تا اينكه دوباره امولسيونه 
  شودامولسيون منجمد استون قرار گرفت و/حاوي يخ خشك 

، گرديدب  دقيقه در دماي حميط ذو۲۰پس از آن به مدت  و
  درجه سانتيگراد قرار داده شد و۴۵ دقيقه در ۵به مدت  داسپس جمد

. سه بار تكرار شد عمل اين.  دقيقه ورتكس گرديد۵دوباره به مدت 
شتاب  در  دقيقه و۳۰ليپوزوم ها با استفاده از اولتراسانتريفوژ به مدت 

g۲۰۰۰۰به وسيلهدو بار   مجع آوري گرديد و PBSشد ه شست  
)١٦، ١٢( . 

 اين عمل با استفاده از :تعيني اندازه ليپوزوم ها
 Zetasizer, Model LB-55, Malvern(ردستگاه زتا سايز

Instrument, UK  ( قبل از اندازه .  درجه اجنام شد۲۵در دماي
 . ند رقيق گرديدمقطر فاقد يونمنونه ها با آب , گريي

 براي :سوالسيون ليپوزوم هاپآارآيي انك
انتخاب   دارو توسط ليپوزوم ها واحتباسان ارزيايب ميز

 ميكروليتر از ۲۰مناسب ترين آا براي ارزيايب جذب افزايي، 
 ۲ ميلي ليتر حملول ۹۸/۲با  CFسوسپانسيون ليپوزوم حاوي 

  درصد
به اين .  خملوط گرديدPBS در X100تريتون ) حجمي –وزين(

شدت  يد و آزاد گردCFمتامي ترتيب با احنالل كامل ليپوزوم ، 
 با در ايت. فلورسنس با استفاده از فلورميتر اندازه گريي شد

 .)١٢(ميزان انكپسوالسيون حماسبه شد)۳ (هاستفاده از معادل
 ۱۰  حدود :هتيه سوسپانسيون گلبوهلاي قرمز 

در يك لوله حاوي  ميلي ليتر خون از يك داوطلب سامل گرفته و
 ۴ار خون سپس در دقاين م. هپارين در ظرف يخ قرار داده شد

ا شتاب لوله ها ب و)  گرم ۵/۲هر لوله  ا تقريب(لوله تقسيم شد  
g۲۲۰۰ ,كف اليه زرد رنگ   حملول رويي و.سانتريفوژ گرديد

 مانند 
 دور رخيته) شامل گلبول هاي سفيد وپالكت ها ( بني سطحي 

 شستشو )=٧pH (بافرخود از  برابر حجم ۵وگلبوهلاي قرمز با 
 قداردست آمده با افزودن مه سوسپانسيون بر ايت د. داده شد

در ظرف رقيق شده و % ١٢تاحد مهاتوكريت كايف حملول بافر 
حداكثر زمان نگهداري در اين مرحله . نگهداري شديخ درون خيچال 

 . )٤(دوب ساعت ۲۴

 ميكروليتر سوسپانسيون گلبول قرمز ۲۰۰ :زبررسي مهولي
اي يه شده در بافر مك با حجم معاديل از حملول جذب افز

 ۳۰ درجه به مدت ۳۷در دماي ) McIlvan’s buffer(ايلوان 
 دقيقه انكوبه و سپس با استفاده از مايكروسانتريفوژ به مدت 

از مايع  ميكروليتر ۲۰۰.سانتريفوژ شد g٣٢٠٠با دور  ثانيه ۱۵
جماور ) Drabkin’s reagent(عرف درابكيرت م ميلي ليتر ۳رويي با 
عيني مقدار مهوگلوبني آزاد شده به دستگاه اسپكتروفتومتر و جهت ت
 ميكروليتر از خملوط ۲۰۰كنترل مثبت عبارت بود از . منتقل شد

 ميلي ۳ ميكروليتر بافر كه به ۲۰۰سانتريفوژ نشده در مرحله اول و 
عرف درابكيرت افزوده شده بود و مهوليز حاصل به عنوان مليتر 

مهچنني كنترل منفي . شدگرفته  ردر نظ درصد ۱۰۰ارزش مهوليز 
 ميكروليتر بافر خملوط با حجم معاديل از سوسپانسيون ۲۰۰شامل 

 ميكروليتر از حملول ۲۰۰, گلبول قرمز بود كه پس از سانتريفوژ
جذب منونه ها در . عرف درابكيرت جماور گرديدم ميلي ليتر ۳رويي با 

وفتومتر تعيني و  نانومتر با استفاده از دستگاه اسپكتر۵۴۰طول موج 
براي هر منونه  مهوليز با مقايسه آا با جذب كنترل مثبت درصد

 .)٤(حماسبه گرديد
 ي سانيت متر مربع پوست پوسته انداز۳×۳ قطعات :هتيه پوست

 كرج،(يه شده از مؤسسه رازي ) Vipera Lobetina(شده افعي 
ر فريزر د بني دو ورقه آلومينيمي قرار داده و  بريده شده و)ايران

براي دفراست شده و  منونه ها ,قبل از شروع هر تست. نگهداري شد
 قرار داده PBS دقيقه در ۴۰اطمينان از هيدراسيون كامل به مدت 

 . )٨(شد
 :بررسي با استفاده از حمفظه انتشاري 

) ۱شكل ( نزري فراابراي اين مطالعه نوعي از حمفظه انتش
 ميلي ليتر ۵حاوي   )ندهحمفظه ده(قسمت بااليي . طراحي گرديد
يا بدون با  (GS or PR)داروي مورد بررسي . منونه مايع بود
در  وشده  ميلي ليتر حل ۵ با حجم ايي PBSجذب افزا در 

 پاييين از قسمت اصلي، پوشش ه حمفظ. حمفظه دهنده قرار گرفت
 قطعه. بودزوائد منونه برداري تشكيل شده  وعايق حراريت 

شاخي به اليه  اين دو حمفظه قرار گرفت كه  به حنوي بنيتپوس
  PBS  ميلي ليتر۲۰در قسمت اصلي . )٨(مست فاز دهنده باشد

نك، اين حملول با يبراي اطمينان از شرايط س. اده مي شد دقرار
براي . استفاده از يك مگنت در طول آزمايش هم زده مي شد

 تست، سه دستگاه به طور مهزمان مورد استفاده قرار مي هر
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وصل مي گراد  درجه سانيت ۳۷حمفظه ها به جريان آب  . گرفت
در فواصل . شدباشدند تا دماي آا در طول آزمايش ثابت 

 ه منونه از حمفظه گرينده برداشتيك ميلي ليتر,  دقيقه۳۰زماين 
براي . يددمي گرآن جايگزين  PBSمهان حجم  مي شد و

زمايش، حملول اطمينان از سامل بودن پوست، پس از پايان هر آ
له وفاز دهنده را خارج منوده وبه جاي آن حملول اتانويل وي

 ساعت در فاز كاگر پس از ي. مي شددوژانسيان قرار داده 
گرينده هيچگونه رنگي مشاهده مني شد به معين سامل بودن 

 . پوست بود 
  ميكروگرم بر ۱۰۰ ذخريه حملول :تعيني مقدار فنل رد

و ,   ۱۰ ,۲۵ ,۵۰يه شد سپس غلظتهايPBS ميلي ليتر فنل رد در
   يه شد ودخريه ميكروگرم بر ميلي ليتر با استفاده از حملول ۷۵

 جذب آن آربوآسي فلورسئني-)۶(۵تعيني مقدار 
 نانومتر با استفاده از اسپكتروفتومتر ۵۰۰ و۴۳۵در دو طول موج 

 استفاده از منحين با .منحين كاليرباسيون آن رسم گرديدو تعيني 
ابتدا  :.منونه هاي جمهول حماسبه شد كاليرباسيون غلظت فنل رد

از منونه ها با استفاده از دستگاه حاصل شدت فلورسنس 
 )Fluoro Max, SPEX Industries Inc., USA(فلورميتر 

ه  سپس داده هاي ب. نانومتر تعيني گرديد۵۸۸در طول موج 
ظت تبديل و با دست آمده با استفاده از منحين كاليرباسون به غل

 . داروي آزاد شده تبديل گرديد به درصد) ۲(استفاده از معادله 
 تعيني مقدار :يسني سولفاتاتعيني مقدار جنتام

يسني سولفات با استفاده از روش انتشار در آگار اجنام اجنتام
شد كه يكي از مناسب ترين روش ها براي تعيني مقدار 

ه، ظروف خمصوص به طور خالص. )٢٣، ١٥(يسني استاجنتام
با حميط كشت حاوي متر  ميلي ۵ شيشه اي تا عمق تقرييب

. پر شد) Serratia marcescense(سريشيا مارسه سرت
استاندارد   با حملول هاي جمهول ومتر ميلي ۷ي به قطر يچاهكها

 ساعت نگهداري ۲ظروف در دماي اتاق به مدت  پر شد و
درجه  ۳۷ دماي  ساعت در۱۸به مدت ظروف سپس . گرديد
هاله ممانعت از  پس از اين زمان، قطر. انكوبه شدگراد  سانيت

پس از مقايسه با داده هاي استاندارد،  رشد اندازه گريي و
 .)١٥، ١٠(غلظت حماسبه شد 

براي حماسبه كارآيي انكپسوالسيون از  : حماسبات  رياضي
 استفاده شد) ۱(معادل 

 
 رصد انكپسوالسيوند  =                                              

 كه در آن
Cx  غلظت كل CF يپوزوم ها ،ل پس از احنالل كامل 

  C0 غلظت دارو در حملول بافر قبل از اختالط با ليپوزوم ها و 
Ctباشدي غلظت دارو در حملول حاوي جذب افزا م . 

 آزاد شده توسط ليپوزوم ها با استفاده از CF و GSغلظت   
                                           .سبه شدحما) ۲(معادله 

  درصد داروي آزاد شده=   
 كه در آن

Ct غلظت كل دارو پس از احنالل كامل ليپوزوم ها توسط  
   X 100تريتون 

 Ccها و پوزومي غلظت دارو در بافر قبل از اختالط با ل 
 CTغلظت دارو در حملول حاوي جذب افزا مي باشد. 
، غلظت ) ۳(عات حمفظه انتشار، با استفاده از معادله در مطال 

 . در منونه ها حماسبه شدPR و GSواقعي 
)۳  ( 
 

 كه در آن
Ctn غلظت واقعي دارو در منونه n، ام  
Conه  در منونو غلظت ظاهري دارnام ، 

Con-1 غلظت ظاهري دارو در منونه n-1ام  , 
v حجم منونه و V حجم كل فاز گرينده است . 
 هر يك از داده هاي مربوط به هر نقطه :اسبات آماري حم

 برآيند دو آزمايش جداگانه  بيانگر ميانگني سه داده و
 نشان داده شده و ميانگني SEM± مي باشند نتايج به صورت 

. مقايسه گرديده است student t-testبا استفاده از روش 
 . د شي تلقمعين دار به عنوان تفاوت ۰۵/۰ كمتر از pارزش 
 نتايج

 بررسي كشش سطحي 
، ميانگني كشش سطحي آب خاص ۱جدول  براساس داده هاي 

  ٦٧/٠±۶۲/۷۲  mN/m  )گراد  درجه سانيت۲۱(در دماي اتاق 
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 فرانز ديفيوژن طراحي شده براي بررسيهاي پوستي : ١تصوير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جذب افزاتغييرات كشش سطحي در اثر افزايش غلظت مواد : ٢تصوير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QTS و BC, SLS, ATSفعاليت هموليتيك  : ٣تصوير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  از خالل پوست مار در  حضورGSافزايش عبور  : ٤تصوير 
BC, SLS, ATS و QTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  از خالل پوست مار در اثر حضورPRافزايش عبور  : ٥تصوير 
BC, SLS, ATS و QTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  از ليپوزوم در اثر حضورGSروند آزادسازي  : ٦تصوير 
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 .QTS , ATS , BC , SLSنتايج حاصل از بررسي كشش سطحي : ١ل دو   ج             

ميكروگرم بر (غلظت 
 )ميلي ليتر

 
QTS ATS 

 
BC SLS 

٥٦٣/٧١±١٠/٠ ٨١٠/٧٢±٣٩٣/٠ ٥٠٠/٧١±٣٧٧/٠ ٩٤٨/٧٢±٠١٠/٠ ٠ 
١٥٧/٦٥±٠٧٤/٠ ٥٦٧/٦١±١١٩/٠ ٣٣٣/٦٦±٣١١/٠ ١١٣/٦٧±٠١٠/٠ ٨ 
٧١٠/٥٤±٠٠٠/٠ ١٥٧/٥٦±٠٧٤/٠ ٠٠٠/٦٢±٣٦١/٠ ٥٠٠/٦٢±٠٠٠/٠ ١٦ 
٩٤٨/٤٤±١٤٧/٠ ٩٢٠/٣٤±٠٣٤/٠ ٠١١/٥٣±٣٦١/٠ ١٥٧/٥٥±٩٤٧/٠ ٣٢ 
٨٢٥/٣٦±٠٢٤/٠ ٧٤٣/٣٢±٠٩٧/٠ ٦٧٧/٥١±٤٤٥/٠ ٦٤٩/٤٨±٨١٠/٠ ٥/٦٢ 
٥/١١٧  ٨٧٨/٣٢±١٠١/٠ ٢٧٠/٣٤±٠٠٠/٠ ٣٣٣/٥٠±٤٧٣/٠ ٣٠٠/٤٢±٣٣٩/٠ 
٢١٣/٣١±٠٢٤/٠ ٦٩٠/٣٤±٠٠٠/٠ ٣٣٤/٤٨±٢٩٨/٠ ٧٤٠/٣٩±٢٥٠/٠ ٦٧/١٦٦ 
٠٥٨/٣٠±٠١٥/٠ ٦٤٩/٣٤±٠٨١/٠ ٣٣٣/٤٧±١٥٣/٠ ٨٨٠/٣٧±٠٠٠/٠ ٥٣/٢١٠ 

٩١٠/٢٩±٠٠٠/٠ ٦٠٠/٣٤±٠٠٠/٠ ٦٧١/٤٦±٢٦١/٠ ٩٤٨/٣٧±١٨٤/٠ ٢٥٠ 
١٥٨/٣٠±٠١٥/٠ ٥٩٨/٣٤±٠٩٧/٠ ٣٣٣/٤٥±٣٢٣/٠ ٦٥٨/٣٧±١١٩/٠ ٧١/٢٨٥ 
٤٩٨/٣٠±٠١٥/٠ ٥٦٣/٣٤±١٤٧/٠ ٦٧٠/٤٤±٢١١/٠ ٦٥٠/٣٧±٠٠٠/٠ ١٨/٣١٩ 

 
 .QTS  ,  ATS  ,  BC  ,  SLS اثرات هموليتيك: ٢جدول             

 درصد مهوليز ميكروگرم بر ميلي ليتر (غلظت 

 ATS SLS QTS BC 
٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/٠ ٠ 

٨٦١/٥٥±٢٣٨/٤ ١٩٥/٢٠±٩٨٢/٠ ٥٧٠/١١±٧٨٠/١ ١٤٤/١٩±١١١/٤ ٥/٣٧ 

٨٦١/٥٥±٥٨٧/١٠ ٠٣٩/٢٤±٠٩٢/٤ ٤٢٠/٢٩±٤٧٠/٢ ٣٠٠/٢٧±٠٠١/١ ٥٠ 

٩٥٣/٨٣±٩١٣/٨ ٨٢٠/٢٧±٩٨٢/٠ ١٩١/٥٥±٤٩٣/١ ١١٣/٣٠±٢٢٧/٢ ٥/٦٢ 
٧٤٧/٨٩±٢٥٤/٨ ٥٣٩/٣١±١١٠/٣ ٥١٩/٦٨±١١٨/٣ ٠٢٣/٣٥±٣٣٣/٣ ٧٥ 

٥٤/٩٠±١٦١/٨ ١٩٥/٣٥±٦٠١/٣ ٧٥٤/٧٥±٤٠١/٠ ١٩٧/٣٩±٩٢٣/٠ ٥/٨٧ 

٢٥٩/٩٢±٧٢٨/٦ ٧٨٩/٣٨±٨١٨/٠ ١١١/٨١±٥٨٨/٢ ٧٤٥/٤٧±٣٣٣/٣ ١٠٠ 

٧١٨/٩٤±٧٢١/٤ ٨٠٠/٤٨±٨٩٠/٢ ٤٦٥/٨٧±٦١٨/١ ٨٥/٤٨±٠٢٠٢/٣ ١٥٠ 

١٢١/٩٧±٩٤١/٣ ١٢١/٨٠±٩٠٤/٢ ٩٦٣/٩١±٢٧٠/٨ ٠٠٠/٨٠±٨٦١/٠ ٢٠٠ 

٨٥٩/٩٨±٢٤٨/٥ ٧٧٩/٩٨±٦٠١/٢ ٠٢٠/٩٩±١٩٨/٣ ٨٤٨/٩٨±٧٨٠/٠ ٢٥٠ 

٣٤٧/٩٩±١٠٠/٢ ٥٠٠ ۲۳۸/۴±۳۶۵/۹۸ ٠٤٥/٩٨±٨٠١/٥ ٨٠٠/٩٨±٣١١/٠ 

 
 .درصد داروي آزاد شده از ليپوزوم ها در اثر حضور جذب افزاها: ٣جدول 

 درصد داروي آزاد شده
BC SLS QTS ATS 

غلظت 
ميكروگرم (

 )بر ميلي ليتر
CF GS CF GS CF GS CF GS 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٥١٦/٥٥±١٦٤/٠ ٥١٦/١٠±٩٨٩/٢ ١٤٧/٧±٣٦٤/١ ٨٦٩/١٧±٤١١/٣ ٥١٣/١١±٦٦٨/١ ٨٩٥/٣٢±٠٣٣/٣ ٣١٦/٢٧±٠٦٥/٣ ٠٢٣/٣٩±٢٦٢/٤ ٥ 
١١٩/٨±٧٦١/٢ ٢٣٤/١٧±٠١٧/٤ ٤٧٩/٩±٩٠٠/١ ٠٦٤/٢١±١٦٧/٣ ٧٩٧/١٨±٦١٥/١ ٩٩٣/٤٦±٠٣٢/٣ ٨١٠/٥١±٧٢١/٦ ٧٠٧/٧٩±١٠٨/١ ١٠ 
٤١٧/١٠±٥٥٢/٣ ٤٩٢/٢٦±٣٧١/٧ ٧٦٢/١٢±١٩٣/١ ٥٢٤/٢٥±٦٥/٢ ٧٧١/٢٠±١٥٧/٤٦٠٧٩/٣±٢٦٢/١٠ ١٤٨/٤٩±٧٧٣/١ ١٧٨/٧٩±٧٧٣/١ ٢٠ 
٤٧٩/١٤±٠٠٣/١ ٠٠٣/٣١±٢٦٧/٥ ٤٢٧/١٦±٨٧٧/٠ ٩٤٩/٢٩±٣٢٧/٨ ٩٣٠/٢٢±٨٦٠/٤٥٨٩٢/٦±٥٣٠/١٢ ٤٧١/٥٥±٣٤٠/٨٥٢٣٥/١±٣٤٠/١٠ ٣٠ 
٢٦٢/٢ ٤٠±

٢١٧/٧٧ 
٦١٩/٣±
٠٥٢/٥٤ 

٥٣٣/١٠±
٨٤٣/٥٤ 

٦٣٦/٦±
٤٧٠/٣٢ 

٥٢٦±٥٩٤/١
/٣٨ 

١١٦±٥٨٠/٤
/٢٣ 

٦٦١/٨±
٣٢٣/٤٠ 

٦٤٩/٤±
٧١١/٢٢ 

٤٦٩/٢ ٥٠±
٢١٧/٧٢ 

١٨٦/٤±
٠٢٤/٥٤ 

١٨٦/٤±
٠٢٤/٤٤ 

٥٥٣/٢±
٦١٥/٣٨ 

١٠٢±٠٨٢/٦
/٤٧ 

٦١٧±٦٤٩/٣
/٣٠ 

٤٦٣/٩±
٩٢٩/٥١ 

١٦١/٥±
٩٣٨٫٢٨ 
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 بررسي افزايش جنتامايسين سولفات در مدلهاي غشايي

۶۶        ۸۲، بهار ۱، شماره ۶مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد 

 .رد عبور كرده از خالل پوست به درون فاز گيرندهفنل درصد : ۴جدول           

 درصد فنل رد عبور كرده
)هدقيق(زمان 

ATS QTS BC SLS شاهد 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٠ ١٩٢/٠±٢٦٤/٠ ٠ ٠ ٠٩١/١±٧٤١/٠ ٣٠ 
٠ ٨٧٣/٤±٨٨٨/٠ ٠ ٧٥٠/٠±٠٧٧/٠ ٥١١/٢±٧٣٣/١ ٦٠ 
٠٦٣/٠±٠١٩/٠ ٢٢٩/١٧±٢٥٠/٠ ١٢٥/٠±٠٩٧/٠ ٢٠٣/٠±١٧٣/٠ ٧٩٥/٤±٥١٦/٠ ٩٠ 
١٨٩/٠±٠٨٦/٠ ٠١٩/٢٠±٨٤١/٠ ٦٢٨/٠±١٥٣/٠ ٩٩٧/٣±٢١٧/٠ ٠٠٥/٨±٧٩٢/٠ ١٢٠ 
٢٥٥/٠±١٢٨/٠ ٥٦٣/١٩±٤٦٠/٠ ٥١٥/١±٨٨٨/١٢١٩٨/٠±٣٤٣/٠ ١٢١/١٢±٩١٦/٠ ١٨٠ 
٦٣٥/٠±١٢٢/٠ ٢٨٣/٢٠±١٦٤/٠ ٠٤٦/٣±٠١٨/١٩٠٩٦/٠±٧٤٠/٠ ٤١٥/١٩±٢٥٠/٠ ٢٤٠ 

 
 .يسين عبوركرده از خالل پوست به درون فاز گيرندهادرصد سولفات جنتام: ٥جدول         

 عبور كردهدرصد جنتامايسني 
)هدقيق(زمان 

ATS QTS BC SLS شاهد 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٠ ٦٣٣/٦±٥٦٧/١ ٠٧٦/٠±٠٦٦/٠ ٥٩٠/٧±٥٩٠/١ ٤٢٣/٣±٠٦٦/١ ٣٠ 
٠١٠/٠±١٧١/٠ ٥٤٨/٨±١٢٦/١ ٠٣٦/١٣±٦١٦/٠ ٠٣٦/١٣±٦٠٦/٠ ١١٩/٧±٣٣٤/١ ٦٠ 
١٠٤/٠±٢٥٧/٠ ١٣٠/١٧±٦٢٠/١ ١٦٥/١٤±٣٩٢/٠ ١٦٥/١٤±٣٩٢/٠ ٢٥٠/١١±٩٨٦/٠ ٩٠ 
٤١٧/٠±٠٣٤/٠ ٣٨٨/١٨±٦٥٥/٠ ٦٨١/١٥±١٧٦/٢ ٦٨١/١٥±١٧٦/٢ ٠١١/١٣±٤١٤/٠ ١٢٠ 
٨٩٤/٠±٠٣٠/٠ ٨٤٢/٢٠±١٩٢/١ ٥٣٩/١٦±١٥٥/١ ٥٣٩/١٦±١٥٥/١ ١٢٥/١٦±١٦٩/١ ١٨٠ 
٧٥٦/١±٧٣٨/٠ ٨٤٢/٢٠±١٩٢/١ ٢٥٤/١٧±٥٤٢/٠ ٢٥٤/١٧±٥٤٢/٠ ٠٠٣/٢٠±٦٦٧/٠ ٢٤٠ 

 
 تشكيل ميسل  حبراين غلظت هاي ۲ منوداربا استفاده از . بود

(cmc)  ات ريل سولفلوالكونيوم كلرايد، سدمي برتبراي 
گرم ميكرو۱۰۰ تا ۵۰و  ۳۰ ,٢٥ تام به ترتيب هاي اپوننيس

 . بر ميلي ليتر حماسبه شد
 قابليت انكپسوالسيون ليپوزوم ها بررسي اندازه و

 نانومتر را به ترتيب ۲۷۶ و۸۱۲ ميانگني ،ناليز اندازه ذره ايآ
 ت يابل ق.نشان داد RPEو  FT يبراي ليپوزوم ها

 درصد و  ۰۱/۲۶± ۱۶/۲  ترتيب به انكپسوالسيون 
 براساس اين نتايج، .  درصد حماسبه شد۴۳/۱۱ ۳/۵± 

 .داراي توانايي انكپسوالسيون باالتري بودند FT ليپوزوم هاي
 .  از آا استفاده شد, هالذا در مطالعات تراوايي ليپوزوم

 آزمايش مهوليز
را   QTS, ATS, SLS,BC فعاليت مهوليتيك۲جدول  
 كلي حداكثر فعاليت مهوليتيك در به طور .  مي دهدننشا

 بروز مي كند در غلظت هاي كمتر از   cmcغلظت هاي باالتر از   

cmc افزايش بارزي در مهوليز به موازات افزايش غلظت جذب افزا 
مورد  ميان جذب افزاهاي  از,۳ منوداربراساس . مشاهده مي شود 

ريب غشاء كلرايد داراي بيشترين اثر در خت آزمايش، برتالكونيوم
 . دبوآزاد سازي مهوگلوبني  گلبول هاي قرمز و

 مطالعات جذب پوستي 
 نشان دهنده اثر جذب افزاها بر روي ۵و۴ منودارهاي  

با توجه به . است از خالل پوست مار PR  و CFجذب پوسيت 
 خصوص يكبه  اثر مهه جذب افزاها، ,دست آمدهه نتايج ب

 نتايج .بودقابل توجه بسيار  ساعت پس از جتوير فرموالسيون
 نتوانسته BCنشان مي دهد كه  ۵و  ۴دست آمده در جدول ه ب

است نفوذ پذيري پوست را نسبت به مدهلاي دارويي افزايش 
 اثر قابل مالحظه اي در افزايش BC ، SLS بر خالف .دهد

در مقايسه با كنترل منفي . جذب پوسيت اين مدهلا داشته است
 تام توانسته اند ميزان انتقال دارو هايونني پ ، ساBCومهچنني 

  .را به حنو بارزي افزايش دهند
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 دكتر اسكندر مقيمي پور

۶۷        ۸۲، بهار ۱، شماره ۶                                                         مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد                           

 بررسي تراوايي ليپوزوم ها
حضور   از خالل ليپوزوم در       GS و    CFروند آزاد سازي     
 ۷ و ۶ منودارهـاي  و   ۳جدول  در    افزاها بررسي گرديده و    جذب

 ديده مـي شـود،      ۷ منودارمهانطور كه در    . نشان داده شده است   
 در حضور جذب افزاها، با افزايش غلظت آـا          CFي  آزاد ساز 

 از GS ايــن پديــده در مــورد آزادســازي. افــزايش مــي يابــد
 در آزادسـازي افـزايش  ). ۶تصـوير (نيز صدق مي كند  ليپوزوم  
طـور  ه ب.  از جذب افزاهاي ديگر استچشمگريتر  BCحضور 

دست آمده نشان مي دهد كه توانايي جذب افزاها         ه  كلي نتايج ب  
 .  بوده استGS بيشتر از   CFفزايش جذب   در ا

 بحث ونتيجه گيري
  ۲سطحي وفعال  عامل ۲دراين مقاله اثرات جذب افزايي   

يسني سولفات اگياهي بر روي جذب جنتام جذب افزا با منشاء
 از . در دو مدل غشايي مورد بررسي قرار گرفته است 

تن با كار رفته در اين حتقيق آزاد سازي برون ه روشهاي ب
از مجله اين . استفاده از حمفظه انتشار داراي مزايا متعددي است 

مزايا مي توان به امكان بررسي فاكتورهاي مؤثر بر روند 
جذب وتعيني سازگاري اجزاء فرموالسيون با يكديگر و با 

بسياري از داروها از . )١٣ (داروي مورد بررسي را نام  برد
ور مي كنند كه قادر به خالل پوست انسان به حدي آهسته عب

مواد خمتلفي وجود . اجياد غلظت هاي پالمسايي مؤثر مني باشند 
دارند كه مي توانند اين سرعت را براي برخي از داروها 

برخي از اين مواد به عنوان كمك حالل براي . افزايش دهند
برخي ديگر با اجياد تغيريات ساختماين در  دارو عمل مي كنند و
 اومت پوست را در برابر نفوذ دارو تغيري بافت پوست ، مق

عالوه بر ويژگيهاي جذب ، موفقيت درمان . )٩(مي دهند
 سرعت و پوست به دسترسي دارو به پوست با سيستميك از راه

. )١٣(كار رفته بستگي دارد ه ميزان مناسب از شكل دارويي ب
 افزاها بسيار حمدود است كه بجود كاربرد اين جذوبا اين 
  به خاطر حتريكات پوسيت اجياد شده توسط آا الاحتما

رساين پوسيت در  بنابراين موفقيت هر سيستم دارو. مي باشد

 تميك آن تأئيد يا رد سسي ايت با بررسي مسيت موضعي و
 . )١٩(گردد مي

 اگر چه پوست انسان ترين مدل براي مطالعات جذب  
دسترس بودن  رد طر حمدوديتا، استفاده از آن به خاستپوسيت 

پوست پوسته اندازي شده مار  .)١(آن مهيشه امكان پذير نيست
جايگزين مناسيب براي پوست انسان است، زيرا پاسخ آن به 

لكويل شباهت بسياري به بافت شاخي وم اندازه چريب دوسيت و
اين، سرعت تبخري آب از اين مدل شبيه  عالوه بر. پوست دارد

اين بررسي از پوست مار  رلذا د. )١٦(پوست انسان مي باشد
مدهلاي . به عنوان تقليد كننده رفتار پوست انسان استفاده شد

فنل  يسني سولفات واكار رفته در اين حتقيق جنتامه دارويي ب
فنل رد به .  آب حل مي شوند ررد بود كه هر دو به راحيت د

. علت اجياد رنگ در حميط آيب به راحيت تعيني مقدار مي گردد 
 استفاده شد كه CFر بررسي تراوايي ليپوزوم ها از مهچنني د

در مقادير بسيار اندك با استفاده از  تركييب فلورسنس است و
به نظر مي رسد كه اين . فلورميتر قابل اندازه گريي مي باشد

ملكول ها به دليل حملول بودن در آب ، از فضاهاي بني سلويل 
 .)١٣(يندكراتيين جهت نفوذ به داخل پوست استفاده منا

نشان داده شده است كه عوامل خمتلفي قادرند جذب پوسيت  
دراين حتقيق، از دو سورفكتانت . داروها را افزايش دهند

افزايش  مطالعه جهت  SLS وBCنيوين، يعين  آكاتيوين و
مهچنني ساپونني هاي تام . استفاده شده است   تراوايي غشاء

 نيز ديگر ،بيعي دارندط  فيلوم كه هر دو منشاءاكانتوياليا و ك
 . كار رفته در اين حتقيق مي باشنده جذب افزاهاي ب

اثرات مهوليتيك جذب افزاها با افزايش , چنانچه ديده شد 
 بيشتر از الغلظت افزايش مي يابد و در غلظيت معني، كه معمو

cmc سورفكتانت بوده است، به حداكثر مقدار خود مي رسد 
صعودي افزايش درصد مهوليز  البته سري .) درصد۱۰۰حدود (

مهانطور كه در  براي مهه جذب افزاها يكسان نبوده است و
 مورد ر مالحظه مي شود، روند افزايش ميزان مهوليز د۳ منودار

 بسيار تندتر از ساپونني هاي تام نتزيسورفكتانت هاي س
 اين پديده نشان مي دهد كه با توجه به اثرات . است
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 بررسي افزايش جنتامايسين سولفات در مدلهاي غشايي

۶۸        ۸۲، بهار ۱، شماره ۶مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد 

، ساپونني هاي  ساپونني هاتركمكاهش دهندگي كشش سطحي 
ت ماهيت طبيعي خود با علا غلظت هاي كم يا متوسط به بتام 

البته در . شدت كمتري غشاء گلبول هاي قرمز را ختريب مي منايند
ها نيز مانند سورفكتانت  مقادير باال ، اثرات ختريب غشاء ساپونني

 .  درصد مي رسد ۱۰۰به حدود   بسيار شديد است وسنتزيهاي 
دست آمده نشان مي دهد كه جذب مدهلاي ه نتايج ب  

دارويي فوق الذكر بدون حضور جذب افزا در هر دو مدل 
توان اثرات ه ار ناچيز است و در حدي نيست كه بيغشايي بس

 در ابا افزودن مواد جذب افزا، تقريب. درماين از آن انتظار داشت
كار ه ي ب در جذب پوسيت داروهاقابل قبويلمهه موارد افزايش 

 البته اين نتيجه گريي شامل .رفته بوجود آمده است
دست آمده نشان مي دهد ه نتايج ب. برتالكونيوم كلرايد مني شود

مهوليتيك بسيار باال،  كه علريغم ويژگيهاي فعاليت سطحي و
برتالكونيوم كلرايد در قبال افزايش تراوايي پوست مار بسيار 

 توان گفت كه كاربرد با صراحت مي. ضعيف عمل منوده است
اين ماده در مقايسه با كنترل هاي آزمايش در زمااي ابتدايي 
شروع آزمايش، تأثري بارزي بر روي جذب جنتاميسني 

   وريل سولفاتلوسدمي . سولفات وفنل رد نداشته است
ساپونني هاي تام، برخالف برتالكونيوم كلرايد، به خويب 

پوست نسبت به مدهلاي توانسته اند موجب افزايش تراوايي 
مهانطور كه انتظار مي رفت، به علت فعاليت . دارويي گردند

  مهيشه قويتر از ريل سولفاتلوسدمي سطحي باالتر 
مدل غشايي ديگري كه در . ساپونني هاي تام عمل منوده است

 ليپوزوم مي باشد كه از ,اين مطالعه از آن استفاده شده است
.  مدل پوست متفاوت مي باشدنظر طبيعت آبدوسيت تا حدي با

ليپوزوم ها از ملكوهلاي ليپيدي تشكيل شده اند كه به حنوي 
قرار گرفته اند كه خبش آبدوست آا در متاس با حميط آيب مي 

از دو ا كار رفته در اين مطالعه عمومه ليپوزوم هاي ب. باشد
بر اساس . ماده كلسترول وفسفاتيديل كولني ساخته شده بود

در ليپوزوم ها نيز   له ، تراوايي دارو از خالل غشاءنتايج حاص
بر . حميط حاوي جذب افزا، افزايش قابل مالحظه اي داشته است

برتالكونيوم كلرايد توانسته است , ي پوستيخالف مدل غشا

اين . تراوايي ليپوزوم ها را به حنو قابل مالحظه اي افزايش دهد
.  بيشتر بوده است هموريل سولفاتلسدمي افزايش حيت از اثر 

ساپونني هاي تام مهچنان با اثرات مالمي وتدرجيي خود، 
اين . خاصيت افزايش نفوذ پذيري مالمي تري نشان داده اند

كار رفته از ساپونني، قابل ه افزايش در باالترين غلظت هاي ب
 .  بوده استنتزيمقايسه با اثر سورفكتانت هاي س

ايد بر روي مدهلاي برتالكونيوم كلر تفاوت حنوه تأثري 
پوست مار وليپوزوم  را مي توان در فاكتورهاي مؤثر بر جذب 

 نظريه، سورفكتانت ها با يكبر اساس . افزايي جستجو كرد
 اجياد تغيريات ساختماين در غشاء موجب افزايش جذب

يون  دافعه بني سطح پوست ووجود نريوهاي . )٩( مي گردند
برتالكونيوم كلرايد  كارآيي عامل احتمايل فقدان ,برتالكونيوم

در كليه موارد، افزايش جذب در  .در افزايش جذب پوسيت است
اين پديده . آغاز شده است cmcز غلظت غلظت هاي كمتر ا

لي صنشان مي دهد كه تشكيل ميسل را مني توان عامل ا
مكانيسم دقيق اثرات جذب افزايي . افزايش جذب دانست
در يك مقاله . ه نيست شناخته شديبسورفكتانت ها به خو

مي توانند با اجياد تغيري در  گزارش شده است كه ساپونني ها
با توجه به . )١٧( تراوايي آن را افزايش دهند,ساختمان غشاء

شباهت ويژگيهاي فيزيكوشيميايي، مكانيسم مشاي براي 
 . نيز قابل تصور استسنتزيسورفكتانت هاي 

با ن است كه مطلب ديگري كه نيازمند توضيح است اي 
هيچگونه تطابقي , دست آمده در اين بررسيه توجه به نتايج ب

ديده قدرت جذب افزايي اين ملكوهلا  بني اثرات مهوليتيك و
 cmcحداكثر اثرات مهوليتيك در غلظت هاي باالتر از. دنش

 cmcوحداكثر اثرات جذب افزايي در غلظت هاي كمتر از 
اين كه اثرات  ي است بريداياين پديده نيز ت. مشاهده مي شود

جذب افزايي توسط منومرهاي سورفكتانت اعمال مي گردد و 
مي توان اميدوار بود كه قبل از آنكه سورفكتانت بتواند 
تغيريات خترييب غري قابل برگشت بر روي غشاء اعمال منايد، 

 . دنبروز ده اثرات جذب افزايي خود را
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 نتيجه گيري كلي 
ق، پيشنهاد مي شود كه اثرات براساس نتايج اين حتقي   

پوست مار  مستقيم سورفكتانت ها بر روي غشاء ليپوزوم و
مهچنني پيشنهاد مي شود . مسئول اثرات جذب افزايي آاست

 و كه ميزان اثر جذب افزايي نه تنها به ماهيت سورفكتانت
، بلكه به ويژگيهاي ديگري نظري بار شكل و اندازه ملكويل آن

در .  ا نيز بستگي داردز جذب اف و غشاءقطبيت الكتريكي و
روي اثرات جذب افزايي نيز  ضمن تاثري غلظت جذب افزا بر

 .بسيار قابل توجه است
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