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چکیده
یکی از کاربردهای نانوفناوری در فرآوری مواد غذایی ،انکپسوالسیون (درونپوشانی) ترکیبات فعال و مغذی در پوششهای خوراکی با
اندازه نانو و افزودن این نانوذرات به مواد خوراکی است .استفاده از نانو حاملها برای ترکیبات غذا -داروی آبگریز (نوتریسیتیکال) مانند
ویتامینها می تواند مزایای متعددی از جمله کنترل رهایش در یک مکان و زمان معین ،پایداری محصول درونپوشانی شده در برابر نور،
حرارت و اکسیژن طی فرایند و نگهداری درون ماتریکس غذایی ،افزایش حاللیت ترکیبات آبگریز در محیطهای آبی مانند انواع نوشیدنیها
و شیر کم چرب ،دسترسی زیستی باالتر آنها به دلیل اندازۀ کوچک و نسبت سطح به حجم باالی قطرات و عدم کاهش شفافیت ،به علت
کوچک بودن اندازه را داشته باشد حاملهای کلوئیدی بر پایه لیپید شامل نانو امولسیونها ،نانو لیپوزومها ،میکرو یا نانو ذرات پلیمری ،نانو ذرات
لیپیدی جامد ،نانوساختارهای لیپیدی وکمپلکس کردن با حاملهای مولکولی مثل سیکلو دکسترینها و پروتئینها است .یکی از حاملهای
کلوئیدی حاملهای لیپیدی نانوساختار ( )NLCاست .این سیستمها دارای خصوصیات بسیار مشابه با امولسیونها یا نانوامولسیونها هستند .زیرا
آنها ترکیبی از چربی جامد و روغن مایع پوشیده شده با امولسیفایر پراکنده درون محیط آبی هستند که موجب گیر افتادن و تجمع بیشتر
مولکولهای دارو و ترکیبات فعال در ساختار لیپیدی میشود .در این مطالعه مروری به بررسی ساختار وروشهای تولید حاملهای لیپیدی
نانوساختار و پژوهشهای انجام گرفته در زمینه کاربرد آنها در تحویل هدفمند ترکیبات غذایی زیست فعال پرداخته شده است.
واژه های کلیدی :حامل لیپیدی نانوساختار ،تحویل هدفمند ،ترکیبات زیست فعال ،غنی سازی
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 -1مقدمه

تولید شد که امولسیون تشکیل شده در دمای اتاق سرد شد .اینکه

نانو حاملها در زمینههای مختلف صنایع غذایی ،داروسازی ،مواد

لیپید فاز داخلی ذرات با اندازۀ میکرو یا نانو را ایجاد کند به

آرایشی و بهداشتی کاربرد دارند .کاربردهای غذایی آنها عبارتند

غلظت سورفاکتانت بستگی داشت .محصول بهدست آمده

از :حصول رنگ یکنواخت در ماده غذایی؛ بازدارندگی در مقابل

نانوپلت لیپیدی 3نامیده شد و جهت تجویز خوراکی توسعه پیدا

 ،pHتغییرات قدرت یونی و درجه حرارت شدید؛

کرد .در مورد نانوپلتها غلظت باالی امولسیفایر سبب کاهش

پوشش دادن طعمها و بوهای نامطلوب؛ جداسازی گونههای

اندازه ذره میشود ،اما خطر سمیت و عوارض جانبی را نیز به

واکنشدهنده از یکدیگر؛ عالوه بر این ،درعینحالیکه

دنبال دارد .حاملهایی شبیه این سیستمها و با روش سونیکاسیون

نانوانکپسوالسیون قابلیت پخشپذیری و توزیع ترکیبات نامحلول

نیز تهیه شده وبه عنوان لیپوسفر معرفی شدند .اولین تالشها جهت

در آب را افزایش میدهد ،نبایست بر روی خواص حسی ،رنگ

ساخت نانوذرات لیپیدی با ساختار جامد توسط مولر و لوک با

و طعم محصول تأثیرگذار باشد ( .)11 ، 2حفظ ترکیب درون-

روش هوموژنیزاسیون گرم با فشار باال و توسط گاسکو با روش

پوشانی شده طی فرایند انتقال به ماده غذایی و همچنین در طی

میکروامولسیون در سال  1991شروع شد (.)22

مدت نگهداری ،بایستی در بیشترین حد باشد؛ در مقابل میزان
رهایش آن در مکان جذب بایستی به صورت بهینه باشد ( .)1به

 -3ساختار شیمیایی نانوحاملهای کلوئیدی

منظور مؤثر بودن سیستمهای انتقالی (دارو ،غذا و ژن) ،ترکیبات

این سیستمها دارای خصوصیات بسیار مشابه با امولسیونها یا

درونپوشانیکننده بایستی از مواد طبیعی تهیه شوند و از نظر

نانوامولسیونها هستند .زیرا آنها از ذرات پوشیده شده با

ایمنی و سالمتی قابل قبول ،ارزان قیمت و دارای اندازه نانو باشند

امولسیفایر پراکنده درون محیط آبی تشکیل شدهاند .فاز لیپیدی

و از تجزیه نابههنگام آنها جلوگیری شود .سیستمهای رهایش باید

آنها به طور بخشی تا کامل جامد شده است و معموالً ساختار،

با دیگر ترکیبات موجود در سیستم ،از نظر خواص

موقعیت و قرار گرفتن کریستالها بهمنظور بهدست آوردن

فیزیکوشیمیایی و کیفی محصول نهایی (ظاهر ،بافت ،طعم و زمان

کاربردهای ویژه آن کنترل میگردد ( .)21ساختارهای  SLNاز

ماندگاری) سازگار باشند .نکته مهم اینکه در فناوری نانو ،تنها

لیپیدهای جامد زیست فعال و زیستتخریبپذیر که در دمای

کوچک بودن اندازه ذره مد نظر نیست ،بلکه تغییر در خصوصیات

اتاق و حرارت بدن جامد هستند ،بهوجود میآیند .ذرات SLN

ذاتی ذره همراه با تغییر در اندازه آن نیز ،باید مورد توجه قرار

برای انتقال و رهایش ترکیبات زیست فعال غذایی ،مواد آرایشی

گیرد ( .)12انتخاب مناسب فرایند ،امولسیفایرها و دیگر ترکیبات

و مواد دارویی لیپوفیلیک استفاده میشوند؛ زیراکه این سیستمها

مورد استفاده ،مهمترین عامل جهت بهدست آوردن ذراتی با

از مقاومت باالیی در بدن برخوردار هستند ( .)19در این سیستم

اندازه و رنگ مطلوب برای هر کاربردی است .البته کنترل دقیق و

کلوئیدی ،لیپید ذوب شده بههمراه مادۀ فعال بیولوژیک (مانند

درست فرایند نیز در طول فرآیند تولید فرموالسیونها ضروری

ویتامینهای محلول در چربی) در فاز آبی حاوی سورفاکتانت

است (.)33

پخش شده و سپس بلوری میشود .این کار موجب میگردد
پایداری فیزیکی و شیمیایی به علت کاهش تحرک اجزای قطره

 -2نانوحاملهای لیپیدی ()2 SLN , 1NLC

(لیپید ،سورفاکتانت و ماده فعال) افزایش یابد و خواص نوری و

نانوذرات لیپیدی با ساختارجامد به دو دستۀ اصلی نانوکریستال

رئولوژیکی تغییر نماید .نانوذرات تشکیل یافته توسط الیهای از

لیپیدی ( )SLNو حاملهای لیپیدی نانوساختار ( )NLCتقسیم

سورفاکتانت که میتواند یک نوع یا مخلوطی از چند

میشوند ( .)1اولین ذرات با اندازۀ میکرومتر که با استفاده از مواد

سورفاکتانت باشد ،پایدار میشوند و ذرات به طور کامل یا جزئی

لیپیدی تهیه شد از طریق دیسپرس کردن فاز لیپیدی ذوب شده در

کریستالیزه شده و ساختار و شکل کریستالها در فاز چربی،

داخل محلول گرم سورفاکتانت همراه با همزدن با سرعت باال

همگی به منظور دستیابی به ساختاری با جنبههای کاربردی ویژه،
کنترل میگردد (.)11
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مواد فعال ،سرعت آهستهتر تجزیۀ ترکیب فعال در مدت زمان-
 -4مزایا و ویژگیهای نانوذرات لیپیدی

های طوالنی؛ امکان الحاق ترکیبات حساس به درون ساختار

نانوذرات لیپیدی دارای امتیازات و برتریهایی هستند که دیگر

نانوذرات و محافظت از آنها در برابر رطوبت ،نور ،تجزیه شیمیایی

حاملهای کلوئیدی ندارند و با توجه به خواصی که دارند،

و محافظت باالتر در برابر عوامل اکسید کننده به علت نفوذ کمتر

بسیاری از کمبودها و نواقص سیستمهای میکروکپسول و اخیراً نیز

اکسیژن و فلزات و در نتیجه پایداری شیمیایی باالتر؛ امکان تولید

سیستمهای نانو حامل کلوئیدی را ندارند .در مقایسه با

و استریلیزاسیون آنها در مقیاسهای بزرگ صنعتی (.)6 ، 1

نانوامولسیون و نانولیپوزومها ،نانوحاملهای لیپیدی از مزایای

مشکل اصلی امولسیونها و لیپوزومها عدم حفاظت داروهایی

منحصر به فرد و ویژهای برخوردار هستند که عبارتند از:

است که از لحاظ شیمیایی ناپایدار هستند .عالوه بر این رهایش

بازده و کارایی باال در انکپسوالسیون؛ پایداری باالتر در برابر

ترکیبات فعال در امولسیونها یکباره و در مورد لیپوزوم ها نسبتاً

تفکیک گرانشی به علت باالتر بودن چگالی ذرات؛ توانایی

سریع است .ولی با توجه به وجود لیپید جامد در ساختار حامل-

پوششدهی ترکیبات لیپوفیلیک به آسانی؛ عدم استفاده از حالل-

های لیپیدی نانوساختار ،خروج ترکیب فعال به آهستگی انجام

های آلی در تهیۀ آنها و سمیت جزئی آنها؛ وجود غلظتهای

میشود (شکل .)1

باال از ترکیبات عملگرا در هر ذره بدون جدایی فاز و ناپایدار
شدن ذرات؛ انتشار مولکولی آهستهتر و درنتیجه رهایش کندتر

شکل  -1دو ساختار نانوامولسیون مایع (چپ) و نانوکریستال چربی (راست) حاوی ترکیب لیپپدی فعال که بوسیله یک الیه سورفاکتانت
پایدار شده است.

با وجود مزایای فوق الذکر ،تنها عیب  SLNدر مقایسه با

ناپایداری سیستم و خروج ترکیب زیست فعال نقش داشته باشد

نانوامولسیونها و میکروامولسیونها ،کدرتر بودن آنهاست؛ چون

(.)1عالوه براین کریستالهای  βبه علت ساختار کاملتر و فشرده-

به علت اندیس شکست باالتر ،نور را بیشتر پخش میکنند.

تر موجب رانش مادۀ فعال از درون خود میشوند .پس از تولید

خواص منحصر به فرد SLNها در نتیجه تأثیر مستقیم کاهش

طی فرایند سرمایش نانوامولسیون ،قطرات امولسیون حداقل تا

اندازۀ ذرات است که منجر به افزایش انحنای سطح و همچنین

بخشی به اشکال پرانرژی کریستالهای  αو ' βکریستالیزه می-

افزایش تعداد مولکولهای هر ذره که به طور فعال با مولکولهای

شوند .در طول مدت زمان ماندگاری این ساختارها از مرتبۀ انرژی

موجود در بین سطح (یعنی ترکیبات فعال بینسطحی) واکنش

باال به اشکال کریستالی پایدار  βبا انرژی کمتر و نظم بیشتر تغییر

میدهند ،میشود .پس از تهیه نانوحاملهای لیپیدی ،ابتدا فوراً

پیدا میکنند (شکل  )2و در طول پلیمورفیسم کریستالها،

ساختارهای کریستالهای لیپیدی با انرژیهای باال یعنی  αو β

رهایش ترکیب در ساختارهای حامل لیپیدی نانوساختار دیده می-

تشکیل میشود ،اما با گذشت زمان لیپید به ساختارهای صفحهای

شود (.)22

شکل با انرژی کمتر یعنی  βتبدیل میشود ،که میتواند در
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شکل  -4انواع کریستالها و پلیمورفیسم لیپیدها در مرحله تشکیل و نگهداری (.)42

 -5روشهای تولید ساختارهای نانوذرات لیپیدی

شده در حضور عوامل فعال سطحی در  1-12◦cباالتر از دمای

سه روش اصلی برای تهیه نانوذرات لیپیدی وجود دارد که عبارتند

ذوب چربی ،بهدست آورد .در سالهای اخیر نشان داده شده است

از:

استفاده از  HPHجهت ساخت ذرات زیر میکرون از لیپیدهای
1

 -1روش هوموژنیزاسیون گرم با فشار باال ( )Hot-HPH

جامد بسیار موثرتر از استفاده از نیروهای برشی باال و اولتراسوند

 -2روش میکروامولسیون

است .برای بهدست آوردن توزیع اندازه ذرهای باریک که

 -3هوموژنیزاسیون سرد با فشار باال ()Cold- HPH

پایداری فیزیکی دیسپرسیون مایع را افزایش دهد ،توزیع

عالوه بر سه روش ذکر شده ،سایر روشها مانند امولسیفیکاسیون

یکنواختی از تمرکز نیرو الزم است .در غیر اینصورت ذرات در

– تبخیر حالل ،امولسیفیکاسیون -پخش حالل ،تزریق یا جابه-

موقعیتهای مختلف پراکنش مایع تجمع مییابند .در این حالت

جایی حالل ،روش معکوس شدن فاز نیز وجود دارد (.)12

نیروهای پخششوندگی مختلفی ایجاد میشود و بنابراین درجۀ

انتخاب نوع روش تولیدی مناسب ،تا حد زیادی به انتخاب نوع

خرد شدن ذرات در داخل نمونه متغیر خواهد بود .درجۀ

سورفاکتانت و ترکیبات لیپیدی بستگی دارد .با حرارتدهی اجزاء

دیسپرسیون در داخل پراکندگی مایع به دو عامل تمرکز نیرو و

هسته لیپیدی در باالتر از نقطه ذوب آنها و در ادامه استفاده از یک

حجم پراکندگی بستگی دارد .توزیع غیر یکنواخت نیرو در

روش تولید امولسیون یا میکروامولسیون ،به طور مثال استفاده از

استفاده از اولتراسوند اتفاق میافتد .مزیت اصلی  HPHتوزیع

فرایند هوموژنیزاسیون یا مخلوط نمودن فاز چربی ذوب شده با

یکنواخت نیرو است که منجر به تولید ذرات کوچکی با فاصلۀ

یک محلول آبی سرد ،در حضور سورفاکتانتها (لیستین ،پلی

یکنواخت میشود .یکی دیگر از مزیتهای این روش تولید

اکسی اتیلن منولورات (تویین  ،)22منواستئارات (تویین ،)62

نانوذرات در رنجهای بزرگ است که یکی از مشکالت اصلی

منواولئات (تویین  )22و پلوکسامر  ،)721ذرات دومرتبه

دیگر روشهای تولید به حساب میرود .هوموژنیزاسیون میتواند

کریستالیزه شده و تولید ساختارهای نانوحامل لیپیدی مینمایند

در دمای باال یا در دمای پایین انجام شود .هر دو تکنیک جهت

(.)27

تولید غلظتهای لیپید باالی  %72مفید هستند و عمومأ توزیع

الف -روش هوموژنیزاسیون گرم با فشار باال ()Hot-HPH

اندازه ذرهای باریکی را حاصل میکنند .شاخص پلی دیسپرسیتی

این روش متداولترین روش برای تولید و آمادهسازی  SLNو

( )PIهم معموالً زیر  2/2به دست میآید .تهیه نانوذرات لیپیدی با

نانوحاملهای لیپیدی ( )NLCاست.این روش از مزایای بسیاری

روش  HOT HPHبه طور خالصه شامل مراحل زیر است (شکل

مانند راحت بودن ،صنعتی بودن آن ،عدم استفاده از حاللهای

.)3

آلی و مدت زمان تولید کم در مقایسه با دیگر روشها برخوردار

محتوای مادۀ فعال و لیپید ذوب شده در محلول گرم سورفاکتانت

است ( .)22در این روش ساختارهای نانوحامل را میتوان از

با همزدن با سرعت باال (در همان دما) یا به وسیله فرایند

طریق ذوب نمودن چربیها ،سپس حل نمودن یک ترکیب

سونیکاسیون دیسپرس میشوند .در این حالت شکستن قطرات

زیستفعال یا غذا -دارو آبگریز در چربی ذوب شده و در ادامه

بزرگ به قطرات کوچک اتفاق میافتد .پیش امولسیون ایجاد

اعمال فرایند هوموژنیزاسیون فشار باال بر روی فاز چربی ذوب

شده با قطرات درشت ،تحت هوموژنیزاسیون فشار باال قرار می-

- Hot High Pressure Homogenization

1

گیرد .نانوامولسیون بهدست آمده در دمای محیط سرد شده و فاز
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لیپیدی کریستالیزه میگردد و در نهایت سوسپانسیون آبی

در ادامه این گویچهها در محلول آبی حاوی سورفاکتانت در

نانوذرات لیپیدی تشکیل میشود .این روش میتواند برای

دمای پایینتر از نقطه ذوب چربی (تقریباً  12-22◦cپایینتر از

بارگیری داروهای لیپوفیل و نامحلول بهکار رود .حتی این روش

نقطه ذوب) تحت فرایند هوموژنیزاسیون قرار میگیرند (شکل .)7

در ارتباط با مواد حساس به دما از قبیل رتینول هم میتواند

اندازۀ نانو ذرات حامل تولیدی بهروش هوموژنیزاسیون سرد با

استفاده شود ،چون زمان در معرض قرار گرفتن مواد در برابر

استفاده از نیتروژن مایع ،نسبت به دو روش هوموژناسیون داغ و

حرارت نسبتاً کوتاه است .برای داروهای هیدروفیل این پروسه

میکروامولسیون داغ بزرگتر بوده و بنابراین سرعت حل شدن

زیاد مفید به نظر نمیرسد زیرا در طول هموژن کردن ،ترکیب

آنها در طول جویدن و هضم متفاوت از آن دو است .از این روش

زیست فعال به داخل فاز آبی نفوذ میکند که نتیجۀ آن درصد

برای ترکیبات زیستی حساس به دما استفاده میشود.

بسیار پایین درونپوشانی است .باید توجه داشت که این تکنیک
در دمای باالتر از نقطۀ ذوب لیپید انجام میگیرد .نتیجۀ دمای باال
کاهش اندازۀ ذرهای است و این به علت کاهش ویسکوزیتۀ فاز
داخلی است .البته دمای باال ممکن است سرعت تجزیه شدن
ترکیب فعال و حامل را افزایش دهد که این یکی از معایب این
روش است .در واقع خود هوموژنیزاسیون با فشار باال هم سبب
افزایش دمای نمونه میشود .محصول اولیۀ هوموژنیزاسیون گرم،
یک نانو امولسیون است و این به علت مایع بودن لیپید در دمای
باال است .ذرات جامد لیپید دیسپرس شده در محیط آبی ،با سرد
کردن نمونه در دمای اتاق و یا در دماهای پایین تشکیل میشوند.

شکل  -2هوموژناسیون سرد با فشار باال (.)Cold- HPH

 -6مدلهای بارگیری دارو در داخل نانوحاملهای
لیپیدی
ترکیب فعال زیستی در موقعیتهای مختلف نانوکریستال می-
تواند جای گیرد .میتواند در ساختار لیپید حامل و همراه با آن
تشکیل کریستال دهد (شکل -1الف) ،یا اینکه فاز ترکیب فعال،
جدا از لیپید کریستالی شده و به سمت سطح رفته و در آنجا جای
گیرد (شکل -1ب) ،و یا میتواند در مرکز هستۀ لیپید باقی بماند
(شکل-1ج) و یا در ماتریکس کریستال لیپید پخش گردد
(شکل -1د) .این اختالف در موقعیت قرارگیری ترکیب فعال
شکل -9تهیه NLCهای حاوی ویتامین  Aپالمیتات به روش

عمدتاً به ترکیب اجزای خود فرموالسیون از قبیل طبیعت شیمیایی

هوموژنیزاسیون گرم با نیروی برشی باال (.)1

اجزای فرموالسیون ،لیپید ،سورفاکتانتها و همچنین روش

بهعلت اندازه ذرهای کوچک ذرات و حضور امولسیفایرها،

ساخت برمی گردد .در مدل ماتریکس لیپیدی همگن ،ترکیب

کریستالیزاسیون لیپید اتفاق میافتد(.)1 ، 12

فعال به صورت مولکولی دیسپرس میشود ،یا هنگامیکه مقدار

ب) هوموژنیزاسیون سرد با فشار باال ()Cold- HPH

در روش هوموژنیزاسیون سرد ،ابتدا ترکیب فعال در فاز لیپیدی
ذوبشده حل میشود و در ادامه گویچههای چربی حاوی مواد
مغذی و دارویی ،در اندازههای  12-122میکرومتر تشکیل شده و

زیادی از ترکیب فعال لیپوفیل با روش هوموژنیزاسیون داغ داخل
نانوذرات جامد لیپیدی میشود ،است .موقع بهکار بردن روش
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میتوان به موارد زیر اشاره کرد :الودی و سینگ ( )2222در تهیه
 SLNحامل ویتامین  Aبیان داشتند روش تهیه ،نوع سورفاکتانت
د

ج

ب

الف

جهت تثبیت امولسیون ،نوع لیپید ،همگی روی ساختار درونی و
غشاء ،اندازه و شکل SLNها تأثیرگذار هستند که این شرایط

شکل  -4موقعیتهای مختلف قرارگرفتن ترکیب فعال زیستی در

موقعیتهای مختلفی را برای جایگیری ویتامین  Aدرون ساختار

ساختار نانوحامل لیپیدی.

 SLNایجاد میکند .در برخی ساختارها ترکیب فعال درون

هوموژنیزاسیون سرد ،تودۀ لیپید مادۀ فعال حل شده را به صورت
پراکندگی مولکولی در برمیگیرد .شکستن مکانیکی لیپید جامد
و ریزشدن آن و دربرگرفتن ترکیب فعال توسط لیپید ،منجر به
تشکیل نانوذرات با ساختار ماتریکس همگن میشود .همین اتفاق
موقعیکه قطرات روغن تهیه شده با هوموژنیزاسیون داغ ،سرد و
کریستالیزه شده و عدم جدایی فاز بین ترکیب فعال و لیپید اتفاق
میافتد ،نیز صورت میگیرد .ماتریکس همگن ترکیب فعال
بارگیری شده میتواند رهایش طوالنی مدتی از ساختار نانوحامل
لیپیدی را بههمراه داشته باشد .مدل جایگیری ترکیب فعال در
الیه و پوستۀ اطراف ساختار ،یک بخش غنی شده با جزء فعال
است که هستۀ لیپیدی را دربر میگیرد .این مدل زمانی حاصل
میشود که در طول سردشدن ،فرآیند جدایی فاز در هنگام
ساخت  SLNبا روش  HOT-HPHاتفاق افتد .در آغاز تشکیل
ذرات ،لیپید تهنشین شده و هسته لیپیدی تقریباً فاقد ترکیب فعال
است .در همان زمان غلظت جزء فعال در مایع لیپیدی کریستالیزه
نشده افزایش مییابد و در نهایت مولکولها در پوستۀ بیرونی
ذرات جای گرفته و ذرات در همان شکل کریستالیزه میشوند.
این مدل برای ترکیباتی که رهایش سریع از ساختار نانوحامل را
دارند ،میتواند مفید واقع شود .)21( .مدل جایگیری ترکیب
فعال در مرکز ساختار با مکانیسمی عکس مکانیسم مدلهای قبلی
عمل میکند .در این مورد ترکیب فعال ابتدا تهنشین میشود و
الیهای از لیپید به دور این هسته تشکیل میشود که مشخصاً مقدار
ترکیب فعال کمتری دارد .در این مدل ،رهایش کنترل شده است
و از قانون دیفوزیون فیک پیروی میکند .این مدل موقعی تشکیل
می شود که غلظت دارو در لیپید ذوب شده به حالت اشباع برسد.
همچنین گزارشاتی مبنی بر اتصال ترکیبات فعال به الیۀ خارجی
نانو ذرات جامد لیپیدی که ازسورفاکتانتها تثبیت کنندههای
فسفولیپیدی و حجیم ساخته شدهاند ،وجود دارد .توزیع ترکیب
فعال به خصوصیات فیزیکوشیمیایی  SLNو همچنین اجزای آن
بستگی دارد ( .)22از جله تحقیقات انجام شده در ارتباط با SLN

ماتریکس لیپید ،یا در پوستۀ بیرونی و یا در هستۀ مرکزی قرار
گرفته و بنابراین رهایشهای متفاوتی از ویتامین  Aرا در سیستم
هدف موجب میگردد.
 -7حاملهای لیپیدی نانوساختار ()NLC
بهطور کل مولکولهای ترکیبات غذا-دارو و دارویی میان
زنجیرههای اسید چرب یا در مناطق بینظم ساختار کریستالی
 SLNقرار میگیرند .اما با تبدیل وضعیت لیپید به شکل کم-
انرژی ،ساختار کریستالی کامل با فضاهای خالی بسیار ریز برای
جایگیری مولکولهای ترکیبات زیستفعال بهوجود میآید.
بنابراین خروج مولکولهای درونپوشانی شده در طول نگهداری
بهخصوص وقتی که ساختار  SLNمتشکل از چربی خیلی خالص
باشد ،رخ میدهد و در نهایت منجر به کاهش ظرفیت بارگیری
ترکیب فعال در ساختار  SLNمیشود .همچنین میزان مادۀ
درونپوشانی شده و پروفایل رهاسازی SLNها در طی مدت
زمان نگهداری دستخوش تغییر میشود ( .)32 ،1با توجه به
ایرادات ذکر شده در ارتباط با ساختارهای  ،SLNسیستمهای
نانوحامل جدید و بهبود یافتهتری در راستای کاهش معایب
SLNها توسعه یافته است که میتوان از آنها به عنوان حاملهای
لیپیدی نانو ساختار ( )NLCیاد کرد .ساختار  NLCدارای
مخلوط متفاوتی از چربی در مقایسه با  ،SLNترکیبی از چربی
جامد و روغن مایع است که لیپید و روغن غیر قابل امتزاج با
یکدیگر بوده و ترکیب این دو بسیاری از جنبههای کاربردی
دارویی -غذایی را برای اینگونه ساختارها فراهم میسازد و
موجب گیر افتادن و تجمع بیشتر مولکولهای دارو و ترکیبات
فعال در ساختار لیپیدی نسبت به SLNها میشود (شکل .)6
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هسته انگور و اسکوالن ( )11و تولید حاملهای لیپیدی نانوساختار
حاوی کوئرستین ( )21اشاره کرد.
 -8اجزاء تشکیل دهندۀ حاملهای لیپیدی نانوساختار
()NLC

 NLCنانوذرات حاصله از نانوامولسیون روغن در آب است و
شکل  -4مقایسه نظم و کریستالهای لیپیدی در دو ساختار

همانند نانو و میکروامولسیونها ،مهمترین اجزاء تشکیل دهندۀ

 SLNو.)91( NLC

آن ،لیپید ،عوامل فعال سطحی و آب است .در جدول  1انواع
ترکیبات لیپیدی و روغن مایع به همراه سورفاکتانت آورده شده

از جمله مزایای کاربرد این نوع ساختار ،کنترل و رهاسازی عوامل

است (جدول  )1در  NLCقسمت اعظم روغن مورد استفاده در

فعال و ویتامینها و افزایش میزان نفوذپذیری دیوارۀ معده به

امولسیون ،با لیپید جامد جایگزین میشود که منجر به تولید

عوامل دارویی و غذایی است ( 31و  .)21علیرغم حضور روغن

ماتریکس ذرهای جامد ،به عنوان بستری برای حمل ترکیبات فعال

مایع ،ساختار  NLCدر دمای اتاق و حرارت بدن به صورت

میشود  .به منظور بدست آوردن ساختار ماتریکسی نانوذرات،

ذرات جامد پراکنده در فاز آبی هستند بهعلت ساختار کریستالی

معموالً لیپید جامد به نسبت ( 32 :12و یا نسبتهای دیگر) با

ناکامل لیپید در  NLCانتظار میرود فضا برای جایگیری ترکیب

روغن مایع مخلوط میشود .هر چقدر میزان لیپید جامد NLC

فعال در مخلوط لیپید و روغن ودر نتیجه ظرفیت بارگیری افزایش

بیشتر باشد ،ظرفیت بارگیری ترکیب فعال در ساختار آن نیز

و رهاسازی ترکیبات درونپوشانی شده طی مدت زمان نگهداری

افزایش مییابد که از لحاظ بعد اقتصادی و همچنین تأثیر بر مادۀ

کاهش یابد و میتوان با تعویض ترکیبات شبکه لیپیدی ،پروفایل

غذایی ،مزیت محسوب میشود .مخلوط لیپید در ساختار ،NLC

توانبه ترکیبات فعال را به آسانی منظم کرد ( .)7تحقیقات زیادی
در ارتباط با استفاده از  NLCدر صنایع غذایی انجام شده است .از
آن جمله میتوان به تولید نانوحامل لیپیدی حاوی ویتامینA

پالمیتات ( ،)21بهینهسازی فرموالسیون  NLCحاوی لوتئین ()17؛

تأثیر مهمی بر پایداری شیمیایی مواد زیست فعال حساس می-
گذارد .از انواع چربیهای منو ،دی و تریگلسیرید ،اسیدهای
چرب و واکسها در تولید  NLCاستفاده میشود .اجزاء تشکیل-
دهندۀ فرموالسیون ( NLCتمجیدی و همکاران.)2213 ،

تولید حاملهای لیپیدی نانوساختار بتاکاروتن با استفاده از روغن

جدول  -1اجزاء تشکیلدهندۀ فرموالسیون .)42( NLC
انواع مختلف اجزاء تشکیل دهنده ساختار NLC
روغن مایع

لیپید جامد

سورفاکتانت /امولسیفایر

روغن سویا ،تریگلسیریدهای متوسط زنجیر ( /)MCTکاپریک کاپریلیک اسید ،اسید اولئیک،
آلفاتوکفرول /ویتامین  ،Eروغن ذرت ،اسکوالن.
اسید استئاریک ،صمغ کارنوبا ،گلسیریل تریاستئارات /تری استئارین ،ستیل پالمیتات ،گلسیریل منوکاپرات،
گلسیریل پالمیتواستئارات ،گلسیریل بهینات ،پروپیلن گلیکول منواستئارت.
تویین  ،08لستین ،پلوکسامر  ،800میورول  ،80-80Kپلیگلسیریل -3-متیل گلوکز دی استئارات ،سدیم دو
دسیل سولفات ( ،)SDSسدیم دواکسی کوالت ( ،)SDCتویین .08
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از نکاتی که در ارتباط با انتخاب مخلوط لیپیدی بایستی در نظر

جامد میشود .از این ترکیب به عنوان امولسیفایر در صنایع غذایی

گرفته شود ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

و دارویی نیز استفاده میشود ( .)23اسیدهای چرب آزاد نسبت به

 -1حاللیت ترکیب فعال در ماتریکس لیپیدی :یکی از مهمترین

تریگلسیریدها از فعالیت سطحی بیشتری برخوردار بوده و

فاکتورهایی که در تعیین ظرفیت بارگیری دارو و ترکیب فعال در

بنابراین اکثراً در سطح روغن-آب تجمع پیدا میکنند .این امر

فاز لیپیدی تأثیرگذار است ،حاللیت آن در فاز لیپیدی است (.)13

حساسیت آنها را به اکسیداسیون افزایش میدهد .رادیکالهای

 -2امتزاج پذیر نبودن مولکولهای روغن مایع و لیپید جامد :این

آزاد تولید شده از اکسیداسیون اسیدهای چرب آزاد ،میتواند به

امر موجب میشود مولکولهای روغن مایع در شبکۀ ماتریکس

ترکیب زیست فعال و حساس درونپوشانی شده در ساختار

کریستالی لیپید جامد شرکت نکنند و کریستالهای لیپید نیز در فاز

 NLCآسیب وارد کنند .از روغنهای خوراکی طبیعی مانند

روغن مایع حل نشوند .همچنین لیپیدهای جامد و روغنهای مایع

روغن ذرت ،سویا ،آفتابگردان ،ویتامین  Eو اسکوآلن نیز میتوان

در غلظتهای مشخص و مورد نیاز در تشکیل  NLCبایستی حل

بهعنوان روغن مایع در تولید  NLCاستفاده کرد ( .)2اسکوآلن

شوند تا جدایی فاز و ناپایداری در دمای پایینتر از نقطۀ ذوب

یک تری ترپن بوده که در گیاهان ،حیوانات و بدن انسان یافت

لیپید رخ ندهد .بهاین معنا که روغن مایع به صورت مناطق پراکنده

میشود .این ترکیب به اکسیداسیون حساس است.

و نامنظم در ماتریکس یکنواخت چربی جای بگیرد (.)22

ب -فاز لیپید جامد

 -3پایداری فاز لیپیدی در برابر تجزیۀ شیمیایی از جمله

متداولترین لیپیدهای جامد مورد استفاده در تهیۀ ،NLC

اکسیداسیون و لیپولیز.

گلسیریل دی بهینات (با نام تجاری کامپریترول) ،گلسیریل

 -7زیستتخریبپذیری و قابلیت تولید ذرات در مقیاس نانو.

پالمیتواستئارات (با نام تجاری پریسرول) ،گلسیریل منواستئارات/

وقتی که ویسکوزیتۀ فاز روغن یا کشش بین سطحی پایین باشد،

منواستئارین ،ستیل پالمیتات و استئاریک اسید است .بسیاری از

نسبت به حالتیکه از روغن ویسکوزتر استفاده شود ،تولید ذرات

این لیپیدها عالوه بر نقش وعملکرد حامل بودن ،دارای فعالیت

نانو آسانتر و سریعتر میشود (.)32

سطحی نیز هستند .اسیدهای چرب اشباع نسبت به انواع غیراشباع،

 -1سمیتزا نبودن فاز لیپیدی در حین تولید .NLC

خیلی آهستهتر تحت اکسیداسیون قرار میگیرند .گلسیریل بهینات
شامل دیگلسیریدهای اسید بهینیک ( )C:22به همراه مقداری از

الف -فاز روغن مایع
1

تریگلسیریدهای متوسط زنجیر (  )MCTو اسید اولئیک

منو و تریآسیل گلسیرولها است .نانوذرات تولید شده با استفاده

متداولترین روغنهای مورد استفاده در تولید  NLCهستند

از این نوع چربی ،بهدلیل وجود ساختار کریستالی نامنظم ،دارای

(جدول  .)1قابلیت هضم  MCTنسبت به تریگلسیریدهای بلند

کارایی درونپوشانی و پایداری باال هستند ( .)2گلسیریل

زنجیر مانند روغن ذرت سریعتر بوده و در برابر اکسیداسیون

پالمیتواستئارات ،مخلوطی از دی و تریآسیل گلسیرولهای اسید

پایداری باالتری دارند ( .)9این ترکیبات بدون بو بوده ،ولی اگر

پالمیتیک و اسید استئاریک است .این چربیها از رهایش مطلوب

تحت هیدرولیز قرار گیرند ،اسیدهای چرب آزاد شده بهطور

و کنترل شده از ترکیب فعال در طی مدت زمان برخوردار هستند.

معنیداری بر آرومای  NLCتأثیر میگذارد MCT .از لحاظ

گلسیریل منواستئارات نیز مخلوطی از منو و دیآسیل گلسیرولها

مصرف در مواد غذایی ایمن شناخته شده و میتوان آن را مستقیماً

است و حداقل دارای  72%منواستئاروئیل گلیسرول است .ستیل

به مواد غذایی از جمله نوشیدنیها به عنوان حامل ،حالل ،عامل

استر و ستیل الکلها (مانند ستیل پالمیتات) نیز دستۀ دیگری از

رهاکنندۀ ترکیب فعال ،اضافه کرد .اسید اولئیک (-9سیس

لیپیدهای جامد بوده که مجاز به استفاده در مواد غذایی نیستند .از

اکتادکانوئیک اسید  ،) C18:1در بسیاری از روغنهای طبیعی

لیپیدهای طبیعی موجود در کره کاکائو و همچنین صمغهای

وجود دارد .بدون بو بوده و از طریق هیدرولیز لیپیدهای حیوانی و

طبیعی مانند کارنوبا و موم زنبور عسل که مجاز به استفاده در مواد

گیاهی (به طور مثال زیتون) حاصل میشود .دارای ویسکوزیتۀ

غذایی هستند ،نیز میتوان به عنوان لیپید جامد استفاده نمود .از

پایین (تقریباً  -21 mpa.sدر دمای  )21◦cبوده و در دمای 7◦c

اسیدهای چرب اشباع و تریگلسیریدهای آنها مانند اسید

1 - Medium Chain Trigeliserid

استئاریک ،اسیدمیریستیک و همچنین گلیکول منواستئارات به

حاملهای لیپیدی نانوساختار به عنوان سیستمهای رسانش هدفمند جهت غنی سازی نوشیدنی های آبی با ترکیبات فعال زیستی 23

عنوان لیپید جامد نیز استفاده شده است.

دارویی بهوفور استفاده میشود .لستینهای طبیعی مخلوطی از

ج -سورفاکتانتها و امولسیفایرها

فسفولیپیدها و چربیهای مختلف از جمله فسفاتیدیل کولین،

در گذشته تمام فرموالسیونهای  NLCبه جای استفاده از

فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل اینوزیتول هستند .لستینها

بیوپلیمرها ،با استفاده از سورفاکتانتها و یا بهندرت با استفاده از

مولکولهایی هیدروفوب با  HLBحدوداً  2هستند ،بنابراین به-

ترکیبی از سورفاکتانتها و بیوپلیمرها پایدار میشدند (.)37

تنهایی مناسب برای پایدارسازی سیستم  NLCنمیباشند و بهطور

سورفاکتانتها قادر به تشکیل خودبهخودی امولسیون با استفاده از

گسترده در ترکیب با دیگر سورفاکتانتها بهکار میروند .برای

روشهای کمانرژی بوده و همچنین میتوانند در تولید امولسیون

تولید لستین با خاصیت هیدروفیلی باالتر ،بایستی یکی از دو اسید

به روشهای پرانرژی (مانند هوموژنیزاسیون فشار قوی) ،در سطح

چرب لستین را به طریق شیمیایی یا آنزیمی از ساختار آن جدا

قطره جذب و کشش سطحی را کاهش دهند (  .)16عالوه بر این،

کرد تا لستین با خاصیت هیدروفیلی باالتر به نام لیزولستین حاصل

در طول تولید NLCخواص عملکردی بسیاری از بیوپلیمرها به-

شود که این ترکیب قادر به پایدارسازی دیسپرسیونهای روغن در

طور قابل مالحظهای تغییر میکند .با این وجود استفاده از

آب است .لستینها سورفاکتانتهای دویونی هستند و بسته به pH

بیوپلیمرها در پایدارسازی  ،NLCدر مطالعات بعدی بایستی

و غلظت الکترولیت در محیط آنها دارای بار منفی ،خنثی و مثبت

بررسی شود .معموالً به جای استفاده از یک نوع سورفاکتانت ،از

هستند .لستینها بهخصوص لستین سویا ،محتوی اسیدهای چرب

مخلوط سورفاکتانتهای محلول در آب و محلول در روغن

غیر اشباع زیادی هستند که این امر آنها را به اکسیداسیون

استفاده میشود ،زیرا باعث بهبود خواص کاربردی آنها و

حساستر میکند (.)22

پایداری فیزیکی بهتر نانوحامل میشود .تویین  22به عنوان

پلوکسامر  122یکی دیگر از انواع سورفاکتانتهای غیریونی با

سورفاکتانت هیدروفیل غیریونی در تولید انواع نانوامولسیونها و

 HLBنزدیک به  29است ( .)23دارای خاصیت سمیتزایی پایین

همچنین نانوساختارهای لیپیدی استفاده میشود .تویین  22استر

بوده و قادر به کنترل رهایش ترکیب فعال از ساختار نانوحامل و

اولئات سوربیتول است و فرم بدون آب آن با تقریباً  22مول اتیلن

تحویل آنها به سیستمهای هدف است .این ترکیبات در دماهای

اکساید (به ازای هر مول از سوربیتول و سوربیتول انهیدروز)

باال پایدار هستند .از این ترکیبات در داروسازی ،صنعت و تولید

پلیمریزه میشود .این ترکیب را میتوان مستقیماً به مواد غذایی

مواد آرایشی استفاده میشود ،ولی افزودن مستقیم آنها به غذا

افزود .میزان مجاز دریافتی روزانه آن روزانه  2-21میلیگرم به

مجاز نیست .سدیم دودسیل سولفات ( ،)SDSپلی اکسی اتیلن

ازای کیلوگرم وزن بدن است ( .)22میتوان گفت وقتی که تنها

سوربیتان منولورات (پلی سوربات  /22تویین  )22و سدیم داکسی

از سورفاکتانتهای غیر یونی برای پایدارسازی سیستم NLC

کوالت ( )SDCاز دیگر ترکیبات سورفاکتانت در سیستمهای

استفاده شود ،دافعۀ فضایی (استریک) مهمترین عامل پایداری

 NLCهستند .سدیم دو دسیل سولفات یک سورفاکتانت

ذرات  NLCاست .ذراتی که بهوسیلۀ دافعۀ فضایی پایدار شدهاند،

هیدروفیل غیریونی با  HLBبرابر  72است و تویین  22نیز یک

کامالً به غلظت الکترولیت و  pHغیرحساس بوده و همچنین از

سورفاکتانت هیدروفیل غیریونی با  HLBبرابر  16/1است که

پایداری خوبی در برابر فریز شدن و دیفراست برخوردار هستند .با

استفاده از آن در مواد غذایی به طور مستقیم مجاز شناخته شده

اینحال تجمع و فولوکاسیون ضعیفی در این نوع سیستمها ممکن

است .ژلوسیرس ،ترکیبات لیپیدی با عملکردهای چندگانه هستند

است اتفاق افتد که بهراحتی برگشتپذیرند .در این نوع سیستمها،

که از منو ،دی و تری آسیل گلیسرولها و همچنین منو و دی

مقادیر زیادی از امولسیفایر برای پوشش سطح قطرات در مقایسه

استرهای اسید چرب پلی اتیلن گلیگول تشکیل شدهاند .این

با هنگامیکه ذرات با دافعۀ الکترواستاتیکی حفظ میشوند ،نیاز

ترکیبات دارای خواص ویژه بوده و میتوان از آنها به عنوان

است .از دیگر امولسیفایرها و عوامل فعال سطحی ،به لستین می-

سورفاکتانت و هم-سورفاکتانت و همچنین ماتریکس لیپیدی در

توان اشاره کرد که میتوان آن را از منابع مختلف از جمله سویا،

سیستمهای تحویل و رهایش دارو استفاده کرد ( .)26این

تخممرغ و شلغم روغنی ،بدست آورد .این ترکیب از لحاظ

ترکیبات دارای خواص امولسیفایری و حالل بودن هستند .استفاده

مصرف در صنایع غذایی مجاز و ایمن بوده و در صنایع غذایی و

از آنها در ساختار نانوحاملهای لیپیدی ،منجر به افزایش پایداری

45
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و بارگیری ترکیب فعال لیپوفیل میشود ( .)29از دیگر ترکیبات

ساختار ماتریکسی نانوذرات ،معموالً لیپید جامد به نسبت 32 :12

موجود در ساختار نانوحامل ،میتوان به نگهدارندهها (مانند آنتی-

(و یا نسبتهای دیگر) با روغن مایع مخلوط میشود .تری-

اکسیدانها ،عوامل ضد میکروبی) ،هم-سورفاکتانتها ،همحالل-

گلسیریدهای متوسط زنجیر ( )MCTو اسید اولئیک متداولترین

ها ( مانند گلیسرول) اشاره کرد.

روغنهای مورد استفاده در تولید  NLCهستند و متداولترین

در مطالعهای که داس و همکاران ( )2212روی مقایسۀ مزایا و

لیپیدهای جامد مورد استفاده در تهیۀ  ،NLCگلسیریل بهینات،

برتری دو سیستم  SLNو  NLCدر اندازه ذرات ،میزان بارگیری

گلسیریل پالمیتواستئارات ،گلسیریل منواستئارات /منواستئارین،

و رهایش دارو طی مدت زمان ،پایداری و سایر خصوصیات

ستیل پالمیتات و استئاریک اسید است .طبق مطالعات انجام گرفته،

فیزیکوشیمیایی انجام دادند ،بهاین نتیجه رسیدند که هر دو سیستم

سیستمهای  NLCنسبت به SLNها ،لیپوزوم و امولسیون،

نانوحامل در دمای  2-2◦cبا ظرفیت باالی بارگیری دارو پایدار

پایداری و درصد بارگیری بیشتری را بهخصوص در دمای 21◦c

هستند ،درحالیکه پایداری آنها در دمای  21◦cهمراه با درصد

نشان دادند و طی مدت زمان نگهداری پروفایل رهاسازی ترکیب

بارگیری پایین ترکیب دارویی است .با این وجود سیستمهای

فعال در سیستم  NLCبدون نوسان بوده است.

 NLCنسبت به SLNها پایداری و درصد بارگیری بیشتری را به-
خصوص در دمای  21◦cنشان دادند .طی مدت زمان نگهداری

 -15منابع

پروفایل رهاسازی دارو در سیستم  SLNمتغیر بوده ،درحالیکه

 .1پزشکی ،ا ،.قنبرزاده ،ب ،.همیشهکار ،ح ،.مقدم ،م و

این نوسانات در ارتباط با سیستم  NLCمشاهده نشد .از جمله

محمدی ،م .)8333( .حاملهای لیپیدی نانوساختار)(NLC

محدودیتهایی که در ارتباط با سیستمهای  SLNو  NLCوجود

حاوی ویتامین Aپالمیتات؛ عوامل موثر بر اندازۀ ذرات ،کارایی

دارد ،این است که بهکارگیری فشار و دمای باال در فرایند تولید

درونپوشانی و پایداری .فصل نامه علوم و فناوری های نوین

آنها میتواند موجب تخریب ترکیبات فعال شود و همچنین نیاز به

در صنایع غذایی ،سال دوم ،پاییز 33.
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