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چکیده

مقدمه: استفاده از نانوذرات حامل دارو یکی از مهمترین روش های دارورسانی در درمان هدفمند سرطان می باشد 

تا بدین وس��یله عوارض خطرناک داروهای ش��یمی درمانی تاحد امکان کاهش یابد. در این راس��تا، بکارگیری امواج 

فراصوت می تواند کمک بزرگی در کنترل نحوه رهایش دارو از نانوذرات در موضع مدنظر برای رسیدن به بازده درمان 

باالتر ارائه کند. در این مطالعه سعی بر آن بوده است اثر امواج فراصوت بر میزان رهایش دارو از نانوذرات پلمیری پلی 

الکتیک-کو-گلیکولیک اسید )PLGA( حاوی داروی 5-فلوئورویوراسیل )5FU( در شرایط in vitro بررسی شود.

موادوروشها:نانوذرات پلیمری حاوی دارو به روش امولسیون سازی چندگانه سنتز و اندازه ذرات توسط میکروسکوپ 

 الکترونی عبوری و پراکندگی دینامیکی نور سنجیده شد. الگوی رهایش دارو از نانوذرات بدون و با حضور امواج فراصوت 

3 مگاهرتز در شدت های 0/3، 0/5 و 1 وات بر سانتی متر مربع برای مدت زمان تابش 5 و 10 دقیقه در کیسه دیالیز و بافر 

نمکی فسفات )PBS( بررسی گردید. نمونه گیری از محیط آزمایش )PBS( در بازه های زمانی مشخص انجام و غلظت 

دارو در هر نمونه توسط طیف سنجی نوری و با استفاده از قانون بیر- المبرت مورد بررسی قرار گرفت. 

 نتایج: اندازه نانوذرات در حدود 70 نانومتر بدست آمد و تصاویر میکروسکوپ الکترونی مشخص کرد شکل نانوذرات کروی 

می باشد. مشاهده شد در فرکانس ثابتی از امواج فراصوت و مدت زمان تابش مشخص، شدت امواج فراصوت بر میزان 

رهایش دارو از نانوذرات اثر معناداری دارد و رابطه آن بصورت مستقیم می باشد. به عالوه در فرکانس و شدت ثابت، با 

افزایش مدت زمان تابش میزان رهایش دارو از نانوذرات افزایش یافت. 

بحـثونتیجهگیری: یافته ها نش��ان می دهند ام��واج فراصوت می تواند بر الگوی رهای��ش دارو از نانوذرات تاثیر 

معناداری داشته باشد که این آثار را می توان به استرس، استرین و نوسان مولکولی اعمال شده توسط امواج فراصوت 

ب��ه نان��وذرات پلیمری حاوی دارو ارتباط داد. به عالوه می توان گف��ت با کنترل پارامترهای تابش امواج فراصوت نظیر 

فرکانس، شدت و مدت زمان تابش، می توان رهایش دارو از نانوذرات را تحت کنترل درآورد که این امر می تواند توسعه 

سیستم های دارورسان قابل کنترل در درمان سرطان را نوید دهد. 

نانوذرات، فراصوت، سرطان، پلیمر PLGA، داروی 5FUکلمات کلیدی
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