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 مقدمه:
و  یاتم اسیرل ماده در مقکنت ییتوانا ینانوفناور

نوظهور ماده در ابعاد  یها یژگیاستفاده از خواص و و

رشد  ریاخ یها در دهه یفناور نینانومتر است. ا 100-1

 ندهیآ یعنوان انقالب صنعت داشته و از آن به یریچشمگ

 نهیزم ینانو به حوزه پزشک ی. ورود فناورشود یم ادی

. در هر آورد یود مرا به وج ییو دارو یشکپز ینانوفناور

 یعلم نهیزم نیو درمان از ا صیتشخ ،یریشگیپ حوزه سه

سرطان و  نهیدر زم ها شرفتیاستفاده شده و پ دیجد

بوده است. کپسوله  ریچشمگ یدرمان یمیش یداروها

. کاربردهاست نیاز جمله ا کیتوتوکسیسا یکردن داروها

ه به کار رفت زین یستیمواد ز ریسا نهیدر زم کردیرو نیا

 ها. است از جمله اسانس

 چکیده:
 یاست. حوزه پزشک یو مولکول یاتم اسيمواد در مق یها یژگیکنترل و ییتوانا یولوژنانوتکن زمينه و هدف:

 بر  یقاتيتمرکز تحق نیشتريب نهيزم نیقرار گرفته است. در ا یفناور نیا ريهم تحت تأث یمدرن و داروساز
هستند که  یباتيها ترک بوده است. اسانس کيتوتوکسیسا یمخصوصاً داروها ییفعال دارو باتيترک یريگ درون

و  کيفرار آرومات یها از انواع مولکول یا دهيچيها مخلوط پ دارند. آن یشیو آرا یو بهداشت یدرمان یکاربردها
 انگل و  قارچ، ضد ضد روس،یو ضد ،یباکتر ها به عنوان عوامل ضد هستند. استفاده از اسانس کيفاتيآل

ها وارد عمل شده و به  آن وبيدر جهت رفع ع یوژدارد. امروزه نانوتکنول خیبه قدمت تار یا حشره سابقه ضد
و  یکاربرد نانوتکنولوژ یکمک کرده است. هدف از مطالعه حاضر بررس تیو کاهش فرار تيبهبود حالل

 باشد. یها م آن یداریو پا یها در بهبود اثرات درمان ها و نقش آن اسانس یريگ نانوذرات مختلف در درون
شده شامل نانوذرات  نانوذرات شناخته یديها )با استفاده از کلمات کله ددر مطالعه حاضر دا :یبررس روش

شامل  یکيالکترون یها داده یها گاهی( از پایسينانوذرات مغناط ن،یکلودکستريس ون،يامولس پوزوم،يجامد، ل یديپيل
Pubmed ،Google Scholar ،Magiran ،Irandoc ،IranMedex د.ش یآور جمع یعلم یها داده گاهیو پا 

 استفاده شده است. دسته اول  شترياسانس ها، دو دسته از نانوحامل ها ب یکیزيف تيبا توجه به ماه ها: افتهی
ها هستند. دسته  ونيکروامولسيها و م ونيجامد، نانوامولس یديپيها، نانوذرات ل پوزومياز جمله ل یديپيل یحامل ها

 یکروبيم ضد تيفعال توجه  قابلکه سبب بهبود  است یمرينانوذرات پل یحاو یها ونيدوم شامل فرموالس
 هم در انتها اشاره شده است. یسيها و نانوذرات مغناط نیکلودکستريها شده اند. س اسانس

عالوه  ها شده است، به اسانس ییايميش یداریپا شینانو و استفاده از نانوذرات سبب افزا یفناور :یريگ جهينت
 آن را به همراه داشته است.حاصل از  یو عوارض جانب تيکاهش سم

 
 .مريپل پوزوم،ياسانس، نانوذره، ل ،ینانوتکنولوژ های کليدی: اژهو
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 کردیرو کی یستیکردن مواد فعال ز کپسوله

 یداریپا شیدارو، افزا شیرها میتنظ یمد برااو کار یعمل

 ط،یها از واکنش با مح مواد فعال، محافظت از آن یکیزیف

و  تیکاهش سم ،یفعال ستیز شیافزا ت،یکاهش فرار

 تواند یمنظر  است. ماده مورد ماریب یبهبود انطباق و راحت

 کننده کیبا اثرات تحر بیترک کی ایو  ددارو، فاکتور رش

 دو دهه گذشته تالش ی(. البته ط1،2باشد ) یمنیا ستمیس

 نیهدفمند پروتئ شیدر کپسوله کردن و رها یاریبس های

صورت گرفته است. استفاده از  زین کینوکلئ یدهایو اس ها

 یدهایسشکننده ا تیبه خاطر ماه ها پوزومیو ل مرهایپل

 یها ستمیدر س یدرمان یها RNAمخصوصاً  کینوکلئ

 (.3مورد توجه است ) اریو بدن موجود زنده بس یسلول

مایعاتی فرار و ترکیباتی معطر و بی رنگ  ها اسانس

ها مخلوطی از  ترپنی و الکلی و ... می باشند. اسانس اءبا منش

 مواد مختلف با ترکیبات شیمیایی بسیار متفاوت از یکدیگر

بوده که باعث بوی خوش یا مزه در گیاه می باشد. 

ها در برخی بافت های گیاهی مانند مرکز سلول یا  اسانس

ذخیره اسانس زیر پوشش کرکی، غده های  محلدر 

عنوان  . بهشوند یکوچک یا در فضای میان سلولی جمع م

ها در تارهای  مثال در گیاهان خانواده نعناعیان اسانس

گل سرخ در  ژهیو نواده روزاسه بهکننده، در خا ترشح

و  لیزیژن و شیزوژن یها، در تیره کاج در مجراها گلبرگ

 .(4پارانشیمی وجود دارند ) یها لولدر تیره فلفل در س

ها و مواد  استفاده از عصاره، اسانس ،یخینظر تار از

بسیار  یها  خوشبوکننده فرآوری شده از گیاهان در زمان

قویت جسمانی و روحی رایج دور برای حفظ سالمتی و ت

سال پیش از میالد از عصاره  4500بوده است. مصریان 

گیاهان معطر مانند گل رز، برگ درخت سدر و موارد 

آرایشی و طبی و مناسک مذهبی  مصارفمشابه دیگر برای 

آمده نشان  دست . اسناد بهکردند یاستفاده م ها نییو آ

ای مومیایی قرن پیش از میالد بر 4که مصریان  دهد یم

. در کشور کردند یها استفاده م کردن فراعنه از این اسانس

چین استفاده از گیاهان دارویی و مواد طبیعی قدمت چند 

و مراسم  یدرمان  اهیساله دارد و از مواد روغنی در گ هزار

 (.5) کردند مذهبی و سنتی استفاده می

هند باستان، گیاهان معطر و خوشبو در زندگی  در

رز و  یها خصوص از عطر گله و مراسم مذهبی ب روزمره

مقدس استفاده  یها یاسمن و بخور صندل در معابد و مکان

ها برای معطر  . در یونان و روم قدیم این روغنکردند یم

ساختن بدن و تسکین درد و ماساژ درمانی و حمام درمانی 

است. در ایران باستان عالوه بر موارد گفته  شده یاستفاده م

 -ینییها، انواع مواد معطر در مراسم آ در همه این تمدنشده 

. کردند می استفاده...  و ها امامزاده مساجد، در -مذهبی

در تمدن ایرانی جای  ربازیاز گل سرخ از د یریگ گالب

دارد. از گالب در مصارف خانگی، لوازم آرایشی و 

است. در طب سنتی ایران  شده ینیز استفاده م ،بهداشتی

زیادی در  یزیره و ... کاربردها دمشک،یعنا، باسانس ن

معده و بسیاری  یها یماریدرمان ب ژهیو به ها یماریدرمان ب

 (.5موارد دیگر داشته است )

از  شی( برانیاسانس در شرق )هند و ا ریتقط نیاول

توسط اعراب بهبود  9انجام شد و در قرن  شیسال پ 2000

ها در  تفاده از آنکه اس رسد ی. در مقابل، به نظر نمافتی

چوب درخت عرعر،  ن،یکه ترپنت 16اروپا تا قرن 

و  انهیگرز، جوز، راز خک،یاسطوخودوس، م ،یرزمار

باشد.  افتهیشدند، گسترش  تداولم یها اسانس ن،یدارچ

 بار توسط نیاول یبرا"اسانس"قرن اصطالح  نیدر ا

Paracelsus von Hohenheim  .مورد استفاده قرار گرفت

به طور کامل به  باًینقش اسانس تقر ستم،یط قرن بدر اواس

و طعم دهنده غذا  یشیاستفاده در عطرها، محصوالت آرا

در  یها سهم مهم حال هنوز هم اسانس نیا با افت،یکاهش 

ها در فارماکوپه  دارند و چند مونوگراف از آن یطب سنت

 (.6اند ) شده  گزارش یرسم

فرار،  ها دهنده، اسانس لیتشک بینظر ترک از

 و  یمحلول در چرب ،یبه ندرت رنگ عاتیزالل و ما

عموماً کمتر از آب هستند.  یبا چگال یآل یحالل ها

مانند جوانه،  اهیگ های اندام یاز تمام توان یها را م اسانس

 ایچوب و  شه،یر ،وهمی ،گل، برگ، ساقه، شاخه، دانه

 ،یترشح های ها در سلول . آنآوردآمده   دست  پوست به

 رهی... ذخ و یدرمیاپ های سلول ها، کانال ها، رهحف

شدت فرار  و اجزاء به دوست یچرب باتیترک نیاند. ا شده
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جرم  یهستند که دارا اهیگ هیثانو های تیحاصل از متابول

 به توانند یو م باشند یدالتون م 300کمتر از  یمولکول

جدا  ییبافت غشا ایو  اهیاجزاء گ گریاز د یکیزفی صورت

 (.7)شوند 

ها  استخراج اسانس یروش برا نیچند امروزه

کربن  دیاکس یها شامل استفاده از د روش نیوجود دارد. ا

 فشار باال با به ایو  نییفشار پا ریتقط و،یکرویما ایو  عیما

 که طور بخار داغ است. همان ایآب جوش  یرکارگی

شده  فی( تعرISOاستاندارد ) المللی نبی سازمان توسط

آمده از مواد  دست محصول به" کیبه  ساسان است، واژه

بخار، از پوسته  ایبا آب  ریبه روش تقط ،یاهیگ هیاول

 ریبه روش تقط ایو  یکیمکان ندیفرآ کیمرکبات توسط 

 ن،ی(. عالوه بر اISO 9235, 1997، اشاره دارد )"خشک

به تطابق با فارماکوپه  ازین یمقاصد پزشک یها برا اسانس

 (.8،9) نددار یالملل نیب ای یمل

ها نه تنها در  محصوالت اسانس ییایمیش مشخصات

خود  ییفضا یمیتعداد و نوع مولکول بلکه در ساختار ش

 شده با توجه به روش انتخاب توانند یاند و م متفاوت

 یمتفاوت باشند. محصول استخراج م اریبس زنی استخراج

هوا،  و  با توجه به آب بیو ترک تیکم ت،یفیدر ک تواند

 ریسن و مرحله چرخه رشد متغ اه،یگخاک، ارگان  بیترک

 زیبا استفاده از آنال یتجار یها از اسانس یاریباشد. بس

 ییایمیاز نظر ش یجرم سنجی فیو ط یگاز یکروماتوگراف

)فارماکوپه اروپا،  یلی. مونوگراف تحلشوند یم بندی دسته

ISO ،WHOتیفیاز ک نانیحصول اطم ی، مجمع اروپا( برا 

  بترکی عموماً ها . اسانسستها منتشر شده ا نساسا

 عنوان شده به دیفرار تول یآل باتیاز ترک ای دهیچیپ

 حاوی ها هستند. اسانس اهانیدر گ هیثانو های تمتابولی

 باتی( و ترکها ترپن سزکویی و ها )ترپن ها دروکربنیه

 ها، کتون دها،ی)الکل، استرها، اترها، آلدئ دار ژنیاکس

 (10) هستند( یفنل اترهای و ولفن الکتون،

جزء  20-60حدود  یها حاو اسانس طورکلی به

کامالً متفاوت  های غلظت در ماده، تک 100از  شیو تا ب

 در غلظت نسبتاً باال  یسه جزء اصل ایهستند که دو 

 هستند.  زیناچ اریبس ریاجزاء در مقاد هی( و بق70-20%)

 از( %27) ولمتی و( %30عنوان مثال، کارواکرول )  به

( Origanum) گونه مرزنجوش ساسان اصلی اجزاء

 یکیولوژیخواص ب کننده نییتع یاصل یاجزا نیهستند. ا

مختلف  های شامل گروه بات،یترک نیها هستند. ا اسانس

شامل  یمجزا هستند. گروه اصل یسنتز ستیز اءبا منش

 یدروکربنیو مشتقات ه دهایپروپانوئ -لیفن دها،یترپنوئ

 یمولکولوزن  یاست که همگ رزنجی کوتاه کیفاتیآل

 1تصویر شماره از ساختارها در  ای دارند. نمونه ینییپا

 .نشان داده شده است

 

 
 ها اسانس یبرخ یمتداول در اجزا یساختارها :1شماره  تصویر
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کربنه  5 هیاز چند واحد پا یبترکی از ها ترپن

(C5به نام ا )تلف مخ های ساخته شده و گروه زوپرنی

از  دهایدهند. ترپنوئ یم لیرا تشک یو عملکرد یساختار

( و IPP) فسفات دی لیزوپنتیساختمان ا -C5قطعات 

( DMAPP) فسفات دی لآلی لمتی یکه د زومرشیا

 ها با مونوترپن کلی طور به و اند است، مشتق شده

(C10و سزکو )ترپن یی (C15شناخته م )شوند، ی  

 . ابندیکم اریبس (C5) ها ترپن یهم که یحال در

اتر،  ل،یدروکسیبه صورت ه ژنیاکس یحاو های ترپن

 دیترپنوئ ،یکیلیکربوکس های بخش ایکتون و  د،یآلده

 (.11) شود یم دهینام

( از 1 تصویر شماره ی)قسمت باال ها مونوترپن

. اند شده لی( تشکC10) زوپرنیجفت شدن دو واحد ا

 و هستند ها از اسانس %90 لیتشک ندهنمای مولکول ها آن

ها شامل  . آنشوند یرا موجب م یادیز ساختاری تنوع

 ای یریزنج دروکربنیاز جمله ه یچند گروه عامل

دروکربن یه ،ای حلقه تک دروکربنیه ،یرحلقویغ

 ،ای حلقه الکل تک ،یریزنج های الکل ،ای دوحلقه

 ،یریکتون زنج ،یریزنج یدهایآلدئ ،ای الکل دوحلقه

، ای دوحلقه یها کتون ،ای حلقه تک های کتون

 ،اترها ،ای حلقه تک یاسترها ،یریزنج یاسترها

 .هستند ها و فنل دهایپروکس

واحد  3دادن  هم قرار از کنار ها ترپن ییسزکو

 ره،یگسترش زنج نیاند. ا شده لی( تشکC15) زوپرنیا

 تینها که در دهد یم شافزای را ها شدن یتعداد حلقو

تصویر ) آورد می ودوج را به ییباال یتنوع ساختار

 (.1 شماره

 یدر زندگ یفراوان اریبس یکاربردها ها اسانس

در  دهیچیدرصد پ بیو ترک باتیبشر دارند. ترک

 لیاجزاء تشک ییایمیها و تنوع در ساختار ش اسانس

 کیولوژیب تیفعال عیها، مسئول محدوده وس دهنده آن

 کاربرد  نیشتریباشد. در حال حاضر ب یم آن ها

 مواد رندهو نگهدا داناکسی آنتی عنوان به ها اسانس

و  ییغذا مواد بندی مواد استفاده شده در بسته ،ییغذا

 ،سنتی طور . بهباشد یو محصول م اهگی محافظ عنوان به

 شان  یکیولوژیاز خواص ب یاربسی خاطر به ها اسانس

انگل  قارچ، ضد ضد روس،یو ضد ،یباکتر از جمله ضد

خواص  گرید نید. همچنرون یحشره به کار م و ضد

 ضد سرطان،  ابت،یضد د ،درد مانند ضد ییدارو

 التهاب، ضد یعروق یقلب یها یماربی در موثر بخش، آرام

مدنظر  زین یموضع حسی یب یاسپاسم و داروها ضد

ها در کنترل الرو پشه ها که  اسانس ن،یاست. عالوه بر ا

تب و  ایها مهم مانند ماالر یماریب یمسئول انتقال برخ

 (.12باشند ) یباشند، موثر م یزرد م

 دبای را ها اسانس ینیمصرف بال یها تیمحدود

آن در  یاجزا ای ها در نظر گرفت. امروزه از اسانس

شود.  یدام استفاده م ایانسان و  یبرا ییمحصوالت دارو

به صورت مصرف  آن هاروش استفاده  نیموثرتر

 ایدهان  یاز جمله، غرغره کردن و شستشو یخارج

 منیا آن ها یاگر استفاده خوراک یاست. حت یاستنشاق

. در شوند یاستفاده م خوراکی صورت به ندرت باشد به

روغن  ایو  ایسو ریش ر،یبا ش یصورت مصرف خوراک

 خطر یعموماً ب ی. مصرف موضعشوند یم قیرق تونیز

 یگاه ون،یبودن در فرموالس قیاسانس با وجود رق .است

شود و در  یپوست های به واکنش منجر تواند یاوقات م

خاص )اسانس مرکبات( که  یاسانس ها از یمورد برخ

به اشعه ماوراء بنفش حساسند، ممکن است باعث 

شدن پوست بعد از قرار گرفتن در  رهیت ایو  یناراحت

 پس از استفاده تا چهار روز شوند. دیمعرض نور خورش

 های اسانسصورت استنشاق، هنگام استفاده از  در

اسانس،  ظیزمان کوتاه مجاورت با بخارات غل یحت ،یقو

 یبرا آن هااز  یممکن است باعث سوزش چشم شود. برخ

 .شوند ینم هیتوص میاستنشاق مستق ایو  یاسپر

 ها که اگرچه اسانس دهد ینشان م یکاف شواهد

در سراسر  آن ها عیشوند، توز یم زهمتابولی سرعت به

 زهیدر بدن متابول آن ها باتیترک شتریبدن نسبتاً باالست. ب

حذف  یقطب باتترکی شکل به هیتوسط کل ایو  شوند یم

با استفاده از  Iفاز  یمیآنز سمیسپس متابول شوند؛ یم
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 رفتن  رونیبا ب ایسولفات و  ای وناتاتصال با گلوکور

 (.13شوند ) یمحدود م CO2 شکل ها به هیر قیاز طر

حلول کوچک، م های مولکول ها اسانس باتیترک

قادر به نفوذ در غشاء از جمله پوست هستند که  ،یدر چرب

به دام  ونیرکوالسیکروسیدر م که نیصورت بدون ا نیدر ا

شده و به اندام  کیستمیوارد گردش خون س افتند،یب

 ریپس از مس یویر ریمس ،طورکلی . بهرسند یهدف م

توسط  یاست. آروماتراپ قالراه انت نتری عیسر یپوست

پوست  کیباعث تحر تواند یاوقات م گاهی ها اسانس

 شیب رینباشد. استفاده از مقاد قیشود به خصوص اگر رق

سطح پوست  یرو ظغلی شدت از حد اسانس به

به جذب  تواند یم دهدی بیمخصوصاً پوست آس

 منجر شده و احتمال عوارض توجهی قابل کیستمیس

 (.14دهد ) شیرا افزا جمانند تشن یجانب

  راحتی به ها باال، اسانس تیبر فرار عالوه

گرما،  میتوانند با قرار گرفتن در معرض مستق یم

 ریاخ های شوند. مقاله هیتجز ژنیاکس ایرطوبت، نور 

. اند کرده بررسی را ها اسانس یداریعوامل موثر بر پا

 ها و خواص اسانس ییایمیش بترکی از خاص دانش

 است. یاستفاده مناسب ضرور برای

 ها اسانس باتیترک یکیماتیآنز ای ییایمیش بیتخر

 ایو  شدن یحلقو ون،یزاسیزومریا ون،یداساکسی علت به

 رتأثی تحت شدت به ،زدایی دروژنیه های واکنش

 ریتقط ندیفرا ،یاهیمواد گ سازی رهیذخ ،یندیعوامل فرا

از  برخی عالوه ست. بهآن هامتعاقب  ییبه جا و جا

که  دهیساک یدهایپنوئکهنه همانند ترو های اسانس

 توانند یرا دارند، م یپوست های تیحساس جادیا لیپتانس

 یتماس یدر حد اگزما دیشد تیمنجر به واکنش حساس

 .(15گردند ) کیآلرژ

 

 :یبررس روش
 کلمات از استفاده با) ها در مطالعه حاضر داده

 یدیپیشده شامل نانوذرات ل  نانوذرات شناخته یدکلی

نانوذرات  ن،یودکسترکلیس ون،یامولس پوزوم،یجامد، ل

شامل  یکیالکترون های داده یها گاهی( از پایسیمغناط

Pubmed ،Google Scholar ،Magiran ،Irandoc ،

IranMedex تا  1995از سال  یعلم یاه داده گاهیو پا

 یو پژوهش یشد. مقاالت مرور آوری جمع 2015

شد مقاالت بر اساس هدف مطالعه که  یانتخاب شد و سع

  اتیاده از نانوذرات در بهبود خصوصاستف یبررس

 .شود یبود بررس آن ها یاسانس ها و حذف عوارض جانب

 

 ها: افتهی
کپسوله کردن  نهیاز مقاالت در زم یاریبس

 پردازند یم کرومتریدر ابعاد م هایی کپسول به ها اسانس

فعال در برابر عوامل  باتیحفاظت از ترک یکه برا

 ی( براpHوبت و نور، رط ژن،ی)مانند، اکس یطیمح

فرم روغن به پودر  لتبدی و ها اسانس تیکاهش فرار

با ابعاد نانو،  یذرات. کپسوله کردن در شود یاستفاده م

 یستیمشکالت است اما با نیغلبه بر ا یبرا ینیگزیجا

ممکن  ،یرسلولیتوجه داشت که با توجه به اندازه ز

دهند و باعث  شیرا افزا یجذب سلول سمیاست مکان

 (.15گردند ) یستیز یاثربخش شیافزا

 منظور پوست به یبه کار رفته رو یها نانوسامانه

اگرچه  شوند، یاستفاده م یدرمان موضع لتسهی

مورد بحث است. در  آن ها ینفوذ پوست سمیمکان

 تر قیعم یها هیتوسط نانوذرات، ال یموضع یدارورسان

 هیو معموالً نانوذرات به ال ردیگ یپوست هدف قرار م

 ینیکه موانع کرات ی. تنها زمانرسند ینم درمیه اپزند

 ای یپوست های یماری)در ب نندیپوست صدمه بب

. نانوذرات شود یذرات انجام م ی(، نفوذ پوستیرپوستیپ

فعال سبب رهش آهسته  باتیاز ترک یمخزن لیبا تشک

 جادینانوذرات با ا ن،ای بر . عالوهشوند یم آن ها

به عنوان  یلولبرهمکنش با پوست، در سطوح س

 یبرا یمنیفعل و انفعاالت ا شیاادجوانت باعث افز

 (.16) اند شده ها واکسن یکاربرد موضع

مهم  یرمسی عنوان مو معموالً به های کولیفول

از  <%1/0 رایز شوند یدر نظر گرفته نم یرسان دارو یبرا
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 های رگیاما مو ند،پوشان یسطح پوست بدن انسان را م

 قی( عمInvagination) یشدگ و غالف دهیچیپ یخون

را  یدیجد دگاهینازک د یشاخ هیال کی همراه به

  یبرا توانند یمو م های کولیولکرده است. ف جادیا

 نیمد باشند. همچنانانوذرات کار قیاز طر یرسان دارو

تصویر داد.  شیبا ماساژ افزا توان ینفوذ نانوذرات را م

قال انت لیاز پوست که پتانس هایی محل 2 شماره

 نشان  ،پوست را دارند نیریز های هینانوذرات به ال

و  ارهایمو، ش های کولفولی شامل ها محل نیا دهد، یم

 (.16) باشد یسطح پوست م

 

 
 نانوذرات  یپوست یرسان دارو :2شماره  تصویر

 .(15) ارهاينفوذ ش -3 ،مو يها كوليدهانه فول -2 ،يسلول نيب قياز طر -1

 

 ای خوراکی صورت به را ها اسانس توان یم

 ،یرسان دارو یها روش نیکرد. در ا زیتجو زین یاستنشاق

 ،ینیهمچون پوشش مخاط ب موانعی با ها نانوسامانه

(، معده و روده روبرو یو باکال یرزبانیدهان )ز ه،یر

 یداریباعث بهبود پا توانند می ها هستند. نانوحامل

به سطوح  یابیدست ،یمیزآن بتخری برابر در ها اسانس

مدت زمان مورد  ینظر در بافت هدف برا مورد یدرمان

 های لیپروفا توانند یز کمتر گردند و مودبا  ازین

مختلف را  یکاربردها یبرا یکینتیمطلوب فارماکوک

 سکوز،یو یمخاط هیحال، ال نیفراهم کنند. با ا

)با  یمخاط های و چسبنده که همه بافت کیاالست

محافظت از  یبرا وشاند،پ ی( را ممختلف های یژگیو

و  یذرات خارج عیبدن با به دام انداختن و حذف سر

 کی عنوان است. به افتهیتکامل  ز،یآبگر های مولکول

به  دنیچسب ینانوذرات برا ییتوانا ،یمخاط چسب جه،ینت

  شیکه جذب دارو را افزا شود یم فیمخاط تعر

 شیافزا تراهکار معتبر جه کی تواند یو م دهد یم

 ستیجذب و ز شینانوسامانه، افزا یماندگار زمان

نانوسامانه  بیترت نیماده فعال شود و بد یرپذی دسترس

کند. در  لیاز مخاط را تسه یانتقال عرض تواند یم

 ای یعیطب یمرهایبرهمکنش با پل نیا یحالت کل

اثر  توانند یم مرهایپل نی. ادآی می وجود به یمصنوع

 ای زینش آبگرو برهمک یدروژنیه وندیمتقابل پ

دهند. برهمکنش  لیبا مخاط تشک کیالکترواستات

 توان یبرهمکنش است و م نیموثرتر ک،یالکترواستات

 توزانیبا بار مثبت، مانند ک یمرهایآن را با استفاده از پل

 (.17کرد ) جادیاست(، ا یبار منف یبا مخاط )که دارا

نانوذرات  یسطح های یژگیشکل و و اندازه،

 یغشا قیاز طر آن هاجذب  در یممه ارینقش بس

 50-300با اندازه ذرات  های دارد. نانوحامل یمخاط

 یجذب بهتر ز،یمثبت و سطح آبگر ینانومتر، بار سطح

 نانوذرات دارند. گریبا د سهیدر مقا
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وجود دارد که از  یجذب متنوع های سمیمکان

 دارند: تری کاربرد گسترده آن هادو مورد از  نیب نیا

است و  رفعالیکه آهسته و غ یلولپاراس ریمس

 ریمس نی. اشود یانجام م یدیپیل یرهایمس قیاز طر

 شود یشناخته م سلولی ترانس ریبه عنوان مس نیهمچن

است.  دوستی یچرب یکه مسئول انتقال داروها

انتقال فعال و  زمیبا مکان یدارو از غشاء سلول نیهمچن

دن باز کر اب ایواسطه  های حامل با استفاده از

 قی( از طرTight junctions)اتصاالت محکم 

 اتصاالت محکم عبور  های نیبرهمکنش با پروتئ

 (.17) کند یم

 یاسانس ها کاربردها ونیدر فرموالس نانوذرات

 تحت داروها شدن ( حفظ و آزاد1دارند. مثالً: ) یادیز

در بافت با  قی( نفوذ عم2) ،موضعی صورت به کنترل

و انتقاالت  ی( جذب سلول3) ،یتوجه به اندازه نانومتر

( حفاظت از دارو در هر دو سطح خارج 4و ) یرسلولیز

 .یو داخل سلول یسلول

با توجه به کاربرد  یادیز های بندی میتقس

 به توجه با ها نانوذرات ارائه شده است. در مورد اسانس

از نانوذرات  ونیفرموالس یبرا آن ها یساختار تماهی

توانند به  یاستفاده شده است که م شتریب یمریو پل یدیپیل

ها و نانوذرات  پوزومینانوکره باشند. از ل ایشکل نانوکپسول 

 ییمرهایو پل ها سلیاستفاده شده است. م اریبس جامد یدیپیل

 زی( نPLGA) دیاس کیکولکوگلی کالکتی یمانند پل

 ،یسیمانند نانوذرات مغناط ییکاربرد داشته اند. ساختارها

با شمار کمتر به کار رفته  زین توزمیو نانوف اه نیکلودکستریس

 نیاز ا ی(. در ادامه تعداد3 تصویر شمارهاست )

 .گردند یمبا مثال مرور  ها ونیفرموالس

 

 
 ها اسانس یها برا از نانوسامانه کيشمات ریتصو: 3شماره  تصویر

A= ؛سليم B= ؛پوزوميل C= ؛جامد يديپينانوذره ل D= ؛يمريره پلكنانو E= ؛يمرينانوكپسول پل F= نيكلودكستريس. 

 

 ها، ونیکروامولسیشامل م یدیپیل های نانوحامل

را  آن هااست که  یدیپیو و نانوذرات ل ها ونینانوامولس

 یدیپینانوذرات ل ها، وزومین ها، سلیم ها، پوزومیبه ل

( NLC) نانوساختار یدیپیل های ( و حاملSLNجامد )

تجمع  ها، وزومیو ن ها پوزومیکرد. ل میتوان تقس یم

هستند که  کیلفی یآمف های یاز چرب یدیکلوئ

دارند  هیدو ال های کولوزی در خود به خود یسازمانده

 مناسب  زگری آب و دوست آب باتیترک یو برا

اتاق و  یذرات جامد در دما NLCو  SLN. باشند یم

دارند که باعث  یبدن انسان هستند که هسته چرب یدما

 دام به یمناسب برا طیمح کی ها، ملحا نیا شود یم

 .شوند ها مانند اسانس دوست، یچرب باتیرکت افتادن
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 دهایپیفسفول ایو  ها ینانوذرات از چرب نیا چون

نوع سلول را  نیاثر کردن با چند توانایی اند، شده لیتشک

 نیگزجای عنوان به توانند یها م حامل نیا نیدارند؛ بنابرا

در  شان ییبه علت توانا یکروبیم های درمان عفونت یبرا

 عتجم ن،ای بر آلوده به کار روند. عالوه های اثر با سلول

دارد اما اهداف  یاهداف متفاوت یاسانس با نانوذرات چرب

 در ها اسانس تیو حالل یداریپا شیعبارتند از: افزا یاصل

 های تیفعال شیافزا یحت ایو  یو نگهدار طمحی

 (.18هدفمند ) یرسان و دارو شان یکیولوژیب

 پراکندگی عنوان به توان یرا م ها ونیکروامولسیم

 امتزاج قابل ریغ عیهمگن از دو ما داریپا یکینامیترمود

سورفاکتانت  یسطح هیال کیکرد که توسط  فیتعر

نانومتر  500 یاندازه قطرات باال آن هاشده است.  داریپا

فرموله کردن  یکم برا اریبس یبه انرژ ازیداشته و ن

 یکه اجزا یوقت آن ها که ییجا آن زدارند، ا ونیولسام

به طور  شوند یتماس داده م کیلفی یو آمف یروغن ،یآب

در  دشانیتول نهیهز شوند، یم لتشکی خود به خود

اشکال عمده  کیکمتر است.  ها ونیبا نانوامولس سهیمقا

 ازین آن ها یرگی وارد است که شکل ونیکروامولسیبه م

 یکاربردهارفاکتانت دارد که در سو یبه غلظت باال

 (.18شود ) تیباعث سم تواند یم ییدارو

با استفاده از  توان یرا م ها ونیمقابل نانوامولس در

 های ونیکرد. نانوامولس هیسورفاکتانت ته تر نییغلظت پا

 یرتعادلیغ های ستمیو س زیروغن در آب ر های یپراکندگ

 لیتشک یازهاجدا شدن به ف یبرا خودی به خود لیبا تما

ممکن است  ها ونینانوامولس وجود، نیا . باباشند یم دهنده

اندازه  لیچند سال به دل یبرا ینسبتاً باال حت یجنبش یداریپا

 یداریکوچک خود داشته باشند که اساساً از پا اریبس

 آن ها. شود یم جهیقطرات نت نیب یقابل توجه ییفضا

دارند و  ترنانوم 10-500قطرات با اندازه  زیپوشش ر

و  زیر اریبس ونیامولس ون،امولسی ینیبه عنوان م نیهمچن

 (.18شود ) یم دهینام کرومتریم ریز ونیامولس

  یکروبیم است اثرات ضد نیبر ا اعتقاد

از اندازه  یناش ها ونیامولس و نانو ها ونیامولس کرویم

باال است  یکشش سطح یکوچک ذرات روغن، دارا

 ،وتیپروکار های با غشاء سلول ختنیبا آم توانند یکه م

 اما  زندبری هم به را آن ها ها، و قارچ ها روسیو

  ریتأث االترموجودات ب یوتیوکاری های بر سلول آن ها

 (.18) گذارد ینم

با  یخوراک هیمواد اول یمبنا بر ها ونینانوامولس

( و حداقل غلظت MICحداقل غلظت بازدارنده ) نییتع

 ها سمیکروارگانیه مختلف مدست 3 ی( براMBC) یکشندگ

و  هیسیسرو سسیساکاروم ،یدلبروک لوسی)الکتوباس

 تیفعال شیقرار گرفتند. افزا ی( مورد بررسیاکلیاشرش

 ون،یهمچون فرموالس یاملشد که عو دهید یکروبیم ضد

 ها سمیکروارگانینوع م نیانتقال و همچن های قطر سامانه

نشان  GC-MS زیعالوه، آناله بود. ب رگذاریثأاز عوامل ت

 ون،ینانوامولس دیتول یداد که پردازش با شدت باال برا

فعال  بیترک نیچند ییایمیش یداریممکن است بر پا

 (.19بگذارد ) ریتأث

ها ساختارهای کروی هستند که شامل  لیپوزوم

 یک هسته ی آبی محصور شده بین یک یا چند 

تار دو الیه ی لیپیدی می باشند. لیپوزوم ها به دلیل ساخ

رسانی دارند،  ویژه ای که نسبت به سایر سیستم های دارو

می توانند داروهایی با لیپوفیلیسیته ی متفاوت را در خود 

چربی دوست به طور کامل در  یارجای دهند. داروهای بس

دو الیه ی لیپیدی و داروهای بسیار آب دوست منحصراً 

زیع در هسته ی آبی قرار می گیرند. داروهایی با ضریب تو

روغن در آب متوسط، هم در دو الیه ی لیپیدی و هم در 

هسته ی آبی توزیع می شوند. لیپوزوم ها ممکن است از 

تشکیل شده باشند.  یکفسفولیپیدهای طبیعی و یا سنتت

لیپوزوم هایی که از فسفولیپیدهای طبیعی تشکیل می شوند 

از نظر بیولوژیک بی اثرند، ایمنوژنیسیته ی کمی دارند و 

اعث سمیت نمی شوند. همچنین لیپوزوم ها زیست ب

سازگار و زیست تخریب پذیر هستند و از این جهت نیز 

 (.20توجه می باشند ) دربسیار مو

 ضد تیو در فعال یداریکردن در پا یپوزومیل

 Santolina insularis اسانس تنی برون کنندگی یعفون

 کردن دروژنهیاز ه کولیقرار گرفته است. وز یمورد بررس

 یدارپای. آمد دست و کلسترول به ایسو نکولی لیدیفسفات
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شد و نشت  یسال بررس کیاز  شیب یبرا ونیفرموالس

قرار  یاندازه متوسط، مورد بررس عیو توز کولیدارو از وز

 یفیبه صورت ک بیاسانس با مطالعه ترک یداریگرفت. پا

در  یروسیو ضد تیقرار گرفت. فعال دییمورد تأ یمو ک

( با HSV-1) 1نوع  مپلکسیهرپس س روسیو برابر

کاهش پالک و روش کاهش عملکرد مورد مطالعه قرار 

 Santolina insularisنشان داد که اسانس  جیگرفت. نتا

کرد و با  هیته ها پوزومیباال در ل ریدر مقاد توان یرا م

مطالعات  ن،یآن شد. عالوه بر ا بیمانع تخر تیموفق

سال  کیحداقل  یبرا ونیوالسنشان داد که فرم یداریپا

در  کولیاندازه وز رییبوده و خروج اسانس و تغ داریپا

 تیمدت رخ نداده است. سنجش فعال نیطول ا

 Santolina insularisداد که اسانس  نشان یروسیضدو

عمدتاً به  تیموثر بوده و فعال HSV-1 سازی فعال ریدر غ

 (.21است ) میمستق یروسیو ضدعلت اثرات 

 Artemisia arborescens یپوزومیل ونیسفرموال

به صورت  یپوزومیل یساختارها نیشده است. ا هیته زین

شدند. در  هیبار مثبت ته یو دارا هیال و چند هیتک ال

به صورت  ایسو نیکول لیدیاز فسفات آن هاساخت 

( استفاده P90شده ) دروژنهیه ری( و غP90H) دروژنهیه

 ون،یساله فرموالس کی یردایپا یشد. مشابه مطالعات قبل

اندازه متوسط مورد  عیو توز بیخروج اسانس از ترک

در برابر  یروسیو ضد تیقرار گرفت. فعال یبررس

( با استفاده از HSV-1) 1نوع  مپلکسیهرپس س روسیو

مورد مطالعه  ومیتترازول هیپا بر سنجی رنگ یروش کم

در  Artemisiaنشان داد که اسانس  جیقرار گرفت. نتا

قرار گرفته است و مطالعات  کولیمناسب در وز ریادقم

است و  داریپا اریماه بس 6 بینشان داد که ترک یداریپا

  جیاندازه و خروج اسانس رخ نداده است. نتا رییتغ

 نیا یپوزومیل بینشان داد که در ترک یروسیو ضد

  ،افتی شیافزا تنی برون یروسیو ضد تیاسانس فعال

ساخته شد. در  P90H اب کولیکه وز یهنگام ژهیبه و

 نیب یروسیو ضد تیدر فعال توجهی مقابل، تفاوت قابل

، مشاهده شد. SUVبا  ختهیاسانس آزاد و اسانس آم

 های پوزومیدر ل A. arborescensمخلوط کردن اسانس 

 HSV-1را در مقابل  تشیفعال یادیتا حد ز هیال چند

 (.22) دیبهبود بخش سلولی داخل

 بحرانی محلول فوق عیرس انبساطروش  از

(Rapid Expansion of Supercritical Solutions= RESS ،)

 اسانس استخراج شده از ختنیآم یبرا

Atractylodes macrocephala Koidz ها پوزومیل با 

دارو و  یبارگذار ،یریگ درون یاستفاده شد. بازده

ب یمشخص شد که به ترت پوزومیاندازه ذرات ل نیانگیم

  یکیزینانومتر بود. خواص ف 173% و %18/5، 18/82

 یداریسرعت انحالل و پا ،یریگ درون ییاز جمله کارا

 (.23) انجام شد ونیاز فرموالس ییاستفاده دارو یبرا

لیپیدی جامد، ذراتی کلوئیدی متشکل  نانوذرات

 از ماتریکس لیپیدی زیست سازگار/ زیست تخریب پذیر

مد هستند و می باشند که در دمای بدن به صورت جا

نانومتر می باشند.  50-400دارای اندازه ذره ای حدود 

 لیپیدی جامد مزایای دیگر حامل های دارویی نانوذرات

و همزمان محدودیت های  دکلوئیدی را دارا می باشن

را به حداقل می رسانند. مزایای متعدد مانند  آن ها

آب طبیعت ذره ای، قابلیت کپسوله کردن داروهای 

گریز، توانایی پیوسته رهش نمودن  آب و دوست

 -داروها، جلوگیری از تخریب شیمیایی، نوری

 متحرک غیر توانایی داروها، اکسیداسیون یا شیمیایی

ماتریکس جامد، سادگی تولید انبوه  رد داروها نمودن

و هزینه کم لیپیدهای جامد در مقایسه با فسفولیپدها و 

این حامل  پلیمرهای زیست تخریب پذیر سبب برتری

ها به سایر حامل های کلوئیدی گردیده است. تاکنون 

لیپیدی جامد به منظور ارائه مواد فعال از  نانوذرات

چشمی، ریوی  قی،خوراکی، تزری ،یپوست زیطریق تجو

 (.18) اند شده برده کار و رکتال به

امکان کنترل بهتر هر دو  یکیزیخواص ف نیا

 ییایمیش یدارید( و پا)در مقابل تبلور مجد یکیزیف یژگیو

دهد. اثر  یشده را م منتقل باتی( ترکبی)در مقابل تخر

 ضد تفعالی در و درمال در انتقال ترانس SLNمشارکت 

، Artemisia arborescens اسانس تنی برون یروسیو

 SLNمختلف  ونیقرار گرفت. دو فرموالس یمورد بررس
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 هیداغ تحت فشار ته سازی با استفاده از روش همگن

نانومتر  SLN 1 223اندازه  د،یروز بعد از تول کیشد. 

اندازه  که یحال ( بود، در243/0 ی)شاخص پراکندگ

  Miranol Ultra C32شده از  هیته SLN 2ذرات 

 پراکندگی شاخص) نانومتر 219 سورفاکتانت عنوان به

 بعد از  ونیاندازه ذرات فرموالس نیانگی( بود. م301/0

 که  افتی شیافزا یط کمفق ،یساز رهیدو سال ذخ

 ونیباال از هر دو فرموالس یکیزیف یدارپای دهنده نشان

SLN 1  وSLN 2 از  بعد سال دو خاص، طور است. به

اندازه  نیانگی، مSLN 2و  SLN 1 ونیفرموالس دیتول

( بود. PI=321/0نانومتر ) 239( و PI=285/0نانومتر ) 242

از  تر کوچک شهی( همPI) یمقدار شاخص پراکندگ

اندازه ذرات،  عتوزی نمودار دهنده بود که نشان 350/0

 بیاسانس ترک یروسیو ضد تیاست. فعال کینسبتاً بار

 ( HSV-1و اسانس آزاد، در برابر ) SLNشده با 

قرار گرفت. سنجش  شیمورد آزما ،تنی به صورت برون

بر  SLNنشان داد که اختالط  تنی برون یروسیو ضد

 (.24) گذارد ینم ریس تأثاسان یروسیو ضد تیفعال

Alhaj  اسانس  هیفرمول بر پا کیو همکاران

 یدیپیل نانوذرات( در دانه اهی)س Nigella sativa اهیگ

با استفاده از روغن  SLN ونیکردند. فرموالس هیجامد ته

  دانه اهیو اسانس س Softisan 154 دروژنه،ینخل ه

 یرسشد. بر هیو آب ته تولیسورب ،چربی شبکه عنوان به

 مختلف در طول  یساز رهیذخ یدر دماها ونیفرموالس

را  ییباال یکیزیف یداریپا ،سازی رهیماه پس از ذخ 3

 یاسانس بارگذار نیانگیخاص، قطر م طور نشان داد. به

 ینکرده و اندک رییتغ سازی رهیدر طول ذخ SLNشده 

 شیافزا SLN یپراکندگ ،یبعد از خشک کردن انجماد

 SLN ونیسفرموالنشان داد که  جینتا نیبنابرا .است افتهی

و  ییدارو یها نهیدر زم یمناسب های مورد مطالعه، حامل

 (.25) باشند یم یشیآرا

 های ( صمغmyrrh( و مر )Frankincense) کندر

 اهیگونه کندر و گ بترتی به از آمده دست به

Commiphora مقاصد  ی. کندر و مر براباشد یم

هزاران سال مورد استفاده  یو هند برا نیدر چ یپزشک

مدرن نشان داده است  ییقرار گرفته اند. پژوهش دارو

در روغن کندر و مر  هاولی موثر اجزا ها، که اسانس

(frankincense and myrrh oil )ای FMO  هستند که

 یکیولوژیب های تیاز فعال ای گسترده فطی دهنده نشان

 تومور التهاب و ضد ضد ،یکروبیم ضد های تیمانند فعال

 تیو حالل یدارناپای ها، اسانس گری. همانند دباشند یم

 فیضع یستیز یموجب فراهم FMO یآب فیضع

 آن را محدود  ینیبال کاربردکه  شود یم یخوراک

حساس به نور، هوا و درجه  FMO یاجزا. کند یم

به علت  FMO یخوراکو مصرف  باشد یحرارت باال م

 یآب یپراکندگدستگاه گوارش نامناسب است.  کیتحر

SLN با فشار باال با استفاده از  سازی ها به روش همگن

Compritol 888 ATO نیتیجامد و لس چربی عنوان به 

 هیته تموفقی با سورفاکتانت، عنوان به 80 نیا و توئیسو

نانومتر،  3/113با اندازه متوسط  یکرو یها SLNشد. 

% 60/80 یریولت و بازده درونگ یلیم -8/16زتا  لیپتانس

در  FMO یتومور اثر ضد SLN ونیبودند. فرموالس

با  FMO یداروداد.  شیرا افزا H22 یتومور های موش

 انیدر م موثری طور در آب، به فیانحالل ضع تیقابل

مناسب  طیشد. ذرات تحت شرا یریگ درون نانوذرات

 هینانومتر ته 220با قطر  کروی صورت به ون،یفرموالس

 (.26شدند )

 یرازیش شنیجامد از اسانس آو یدیپیل نانوذرات

(Zataria multifloraتول )نشان داد  جیشده است. نتا دی

 کروسکوپیبود. م %66/38 یریگ که بازده درون

و اندازه  ی( ذرات را کروTEM) یعبور یالکترون

 DSC ینانومتر نشان داد. منحن 650متوسط ذرات را 

الکل  لیست کول،یگل لنیات یپل م،یسولفات سد لیدودس

اسانس متفاوت بود که  یحاو یها SLN و اسانس با

در طول  یبا شبکه چرب تواند ینشان داد که اسانس م

% 2/93ها برهمکنش داشته باشد.  SLN یسازآماده 

 یبررس جیساعت آزاد شد. نتا 24اسانس پس از 

ها نشان دهنده کاربرد بالقوه اسانس  SLN اتیخصوص

Z. multiflora یورشده  یگذاربار SLN  به عنوان

 (.27حامل بود ) ستمیس
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به دوشکل نانوکپسول و  یمریپل های نانوحامل

 محفظه دو ها شده است. نانوکپسول ینانوکره طبقه بند

 یهسته که معموالً روغن کیو  یمریپل وارید کی: دارند

 ها هستند. اسانس ای شبکه های سامانه ها است. نانوکره

در هسته  ای( و وارهید ای)شبکه و  مرپلی با است ممکن

 .وندکونژوگه ش یروغن

 مصنوعی شامل: اءسازگار با منش پلیمرهای زیست

 وینیل آلکیل، پلی استرهای، سیانواکریالت α– پلی

 گلیکولیک الکتیک اسید و پلی گلیکولیک الکل، پلی

 میبه دو دسته تقس زین یعیطب یمرهایپل باشند. اسید می

 دهایساکار ی. پلها نیتئو پرو دهاساکاری یشوند: پل یم

 ن،پکتی: مثال عنوان )به یاهیگ منشاءاز  یباتیشامل ترک

 ،یسلولز و مشتقات آن، نشاسته و مشتقات آن، صمغ عرب

 منشاءبا  یدهاساکاری ی( و پلناتیآلژ نان،یکاراگ

 و زانتان صمغ: مثال عنوان )به یجانور ای یکروبیم

 نیپروتئ ن،یژالت ن،یآلبوم ها نی. پروتئباشند ی( متوزانکی

  از شده ساخته نانوذراتباشند.  یم نیو کازئ ایسو

 خود، فرد به با توجه به خواص منحصر دها،ساکاری پلی

رساندن و حفاظت خواص  برای حامل عنوان به

  تموفقی با و بوده آب دوست یداروها یکیولوژیزیف

 استفاده شده اند.  یرسان دارو های ستمسی عنوان به

 دار،یپا دها،یساکار یپل یعیطب مواد ستزی عنوان به

 رپذی بتخری ستزی و آب دوست ،یسم ریغ من،یا

منابع فراوان  یدارا دهاساکاری یپل ن،ای بر هستند. عالوه

 شیاست. رها نهیکم هز آن ها یورابوده و فر عتیدر طب

 ریز یندهایاز فرا یکی لهوسی به ها، حامل ازاسانس 

که از  یا شدن جزء عملکرد: انحالل، جدافتد یاتفاق م

نفوذ از  ،بود شده وندیپ ای یجذب سطح ،قبل به سطح

 شیفرسا ،یمیآنز بیعنوان مثال با تخر که به ای شبکه

 (.28ها ) روش نیاز ا یبیترک ایکرده و  دایپ

( در طول پردازش، استفاده و Eugenol) اوژنول

ر و نو ژن،یو حساس به اکس داریفرار، ناپا اریبس یساز رهیذخ

 و همکاران گزارش دادند که کپسوله Choiگرما است. 

 تواند یم کاپروالکتون یلپ نانوذرات درون اوژنول کردن

 (.29باال ببرد ) ینور ونیداسیرا در برابر اکس آن یداریپا

با اندازه متوسط  توزانیک نانوذراتدر  اوژنول

 یریبارگ تیکپسوله شده است. ظرف زینانومتر ن <100

ذرات مثبت با  یبود. بار سطح %20ده آن و باز 12%

بوده  ولت یلی+ م5/33+ تا 2/16زتا در محدوده  لیپتانس

 یحرارت داریاوژنول، پا یحاو توزانیک نانوذراتاست. 

 یبرا داناکسی یبه عنوان آنت توانند یم وبوده 

 (.30باشند ) دیمف یمختلف پردازش حرارت یکاربردها

  زین شنیآواسانس  یحاو توزانیک نانوذرات

شناخته شده  کروبیم و ضد یقو داناکسی آنتی عنوان به

 شکل یمنظم و کرو عتوزی آمده دست به نانوذراتاست. 

 تیو ظرف ینانومتر، بازده کپسوله ساز 40-80با اندازه 

 نینشان دادند. ا %3-8و  %21-47حدود  بترتی به یریبارگ

داشته  یانفجار هیاول شیرها یدرون تن العاتدر مط بیترک

 (.31دارو آهسته شد ) شیو پس از آن سرعت رها

 ( Cashewصمغ کاشو ) /ناتیآلژ نانوذرات

( به Spray-dryingخشک کردن ) -یاسپر قیاز طر

از  یغن ،Lippia sidoidesاسانس  رندهیبرگ ذرات در

دارد،  کش باکتری و کش قارچ های تیکه فعال مولیت

خراج شده از است مریوپلیشده است. صمغ کاشو ب هیته

درخت  کی) Anacardiumoccidentaleترشحات 

 نانوذرات( است. اندازه لیبرز یمنطقه شمال شرق یمبو

 لینانومتر و پتانس 223-399به طور متوسط در محدوده 

ولت بوده است. مقدار  یلیم -36تا  -30زتا در محدوده 

بوده و بازده  ریمتغ %4/4تا  %9/1اسانس کپسوله شده از 

 لیپروفا تنی برون طیبود. در شرا %55باالتر از آن تا 

 30-50از اسانس در % 45-95 نینشان داد که ب شیرها

اسانس نشان  شیرها لی. پروفاابدی یم شیساعت رها

 برای کاشو صمغ همراه به ناتیداد که استفاده از آلژ

و  یریبارگ ش،رهای سرعت ها، اسانس کردن کپسوله

 ستمیس کیداشته و  یکپسوله کردن مناسب ییکارا

 (.32) باشد یبالقوه م شیرها

 های نانوکپسول یو صمغ عرب نیاستفاده از ژالت با

ساخته شد که در برابر حرارت مقاوم  اسیاسانس گل 

 توسط درجه 80در  شان یمقاومت حرارت تیاست. قابل

و  ی)اندازه، شاخص پراکندگ یساختار های یژگوی
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قرار  یمورد بررس عطر و طعم زیزتا( و آنال لیپتانس

 درجه 80در  انوکپسولنشان داد که ن جیگرفت. نتا

 GC-MSاست اگرچه  داریساعت پا 7 یبرا گراد سانتی

ساعت، شروع به  5 یباال اسینشان داد که اسانس گل 

 (.33رفتن کرده است ) نیاز ب

 کی) نیزئ نانوذراتدر  شده یبارگذار مولیت

شد و  تیتثب مسدی ناتیذرت( با کازئ نیپروالم نیپروتئ

 نییشده و مشخصات آن تع هیته توزانیدکیدروکلرایه

اندازه ذرات  م،سدی ناتیشد. در صورت عدم وجود کازئ

نانومتر و  118به ترتیب  نیزئ نانوذرات یزتا لیو پتانس

پس  نیزئ نانوذراتزتا از  لیپتانسبود.  ولت یلیم 10/28

 رییتغ ینفاز مثبت به م میسد ناتیشدن با کاز دهیاز پوش

 (، درولت یلیم -95/38تا  -60/33 کرد )در محدوده

 حضور به نانومتر بود. باتوجه 200اندازه حدود  که حالی

از نقطه  رییتغ شده تیتثب نیزئ نانوذرات م،سدی ناتکازئی

 ینشان دادند و پراکندگ 50/5به  18/6 کیزوالکتریا

پس از خشک کردن  یخنث pHمجدد مطلوب در آب در 

 سرکوب در شده کپسوله مولیشد. ت دهید یدانجما

دوره  کی یآزاد برا مولیگرم مثبت از ت های باکتری

 لیپروفا نیموثرتر بود. نانوذرات زئ تر یطوالن یزمان

 عیاز اسانس ارائه دادند. احتماالً فاز سر یدو فاز شیرها

 یاست که در فاز خارج مولیاز ت بخشی دهنده نشان هیاول

است که  یمولینده تده دوم کندتر نشانبوده و فاز  لمیف

 (.34موجود است ) نیدر ذرات زئ

 داسی کیکولگلی کالکتی یپل یها کپسول نانو

(PLGAحاو )شیرها دینامالدهسی ترانس ایاوژنول  ی  

 PLGA که نی. با توجه به ادهند یاسانس نشان م فازی دو

عمدتاً توسط انتشار و  شیدارد، رها یکم بیسرعت تخر

 . شود یتوده کنترل م بیو تخر مری تورم پلاحتماالً

که به  هایی به مولکول ترا ممکن اس شیفاز رها نیاول

  داد، نسبت اند شده یجذب سطح یمریپل های وارهید

 اسانس حضور دهنده نشان ش،یکه فاز دوم رها حالی در

 های وارهید قیاست که از طر هایی نانوکپسول هسته در

 (.35) شوند یمنتشر م یمریپل

کارواکرول  یحاو PLGA های نانوکپسول

(Carvacrol) شده است. اندازه حدود  دیتول زین 

زتا  لی، پتانس260/0 ینانومتر، شاخص پراکندگ 209

شده بود و بازده  ی% دارو بارگذار21بود،  -99/18

رهش  ،تنی برون رهش در. بود% 26 کردن کپسوله

ل یبه دلبه دنبال آن رهش کندتر  ه،یاول "یانفجار"

 یکروبیم ضد تیغلظت رخ داده است. اثر فعال انیگراد

  نانوذرات رایبود ز افتهی شیاسانس کارواکرول افزا

 لمیوفیب یکیرئولوژ های یژگیو توجهی به طور قابل

کننده عمل  لتسهی بالقوه طور را که به ییایباکتر

 (.36دادند ) رییکارواکرول است، تغ

 یحاو سلولز لیات /سلولز لیمت یمریپل نانوذرات

% را 53/43 مولیت یبارگذار یسطح نسبتاً باال مولیت

آب قادر به  روغن/ ونیکه به شکل لوس کند یم جادیا

 دوست و به شکل ژل آب E. coliکاهش و حفظ سطح 

 زیآزاد ن مولتی است، توجه جالب. بود سودوموناس بر

بود، اما  ونیفرموالس نیا یکروبیقادر به کاهش سطح م

موثر  ییایمهار باکتر نهمچنی. بود تر کوتاه ینگهدار دوره

کرم  ونیکه در فرموالس زمانی شده کپسوله مولیتوسط ت

 (.37) دیاستفاده شد، مشاهده گرد یو ژل آب

 شیدر رها یسیمغناط نانوذراتاز  استفاده

در  یکم ارینوظهور است و مطالعات بس اربسی ها اسانس

 یمطالعه به طراح کیانجام شده است. در  نهیزم نیا

 بیدر ترک نانوذرات نیبا استفاده از ا ستمیوسینانوب کی

پرداخته شده است.  Rosmarinus officinalisبا اسانس 

 یکروبیم های لمیوفیب جادیمقابله با ا آن ها ییهدف نها

 ابتدا  یقاتیکار تحق نیدر کاتترها بوده است. در ا

شده است  کاتترها نشانده یسنتز شده و رو نانوذرات

 یرو یحفاظت هیال کیسپس اسانس مورد نظر به عنوان 

سبک  نینشان داده است که ا جیآن قرار گرفته است. نتا

به شدت از  یشکها در ابزارآالت پز استفاده از اسانس

 (.38) کند یم یریجلوگ یقارچ یها یآلودگ

در  یسیمغناط نانوذراتاز  یگریمطالعه د در

  بیاستفاده شده است. ترک یبا اسانس آمازون بیترک
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 یبو جادیاسانس و ا یدر رهاساز یبه عنوان ابزار آن ها

 .است رفته کار به ها خوش در لباس

 لیرهش مواد تشک یساده برا یاستراتژ کی

 یبا مولکول ها آن ها یکیزیفعال، کمپلکس کردن ف دهنده

 شیافزا ایبهتر و  تیحالل لیپروفا یابدستی منظور به گرید

 نای در. است شده کمپلکس ستمیدر س ییایمیش یداریپا

 نیب یکیزیاشاره به ارتباط ف یکمپلکس مولکول کی نهیزم

و مهمان )ماده فعال( دارد و در مورد  زبانیمولکول م کی

 نیکلودکسترسی با شدنبر کمپلکس  قاتتحقی ها، اسانس

(CDs.متمرکز بوده است ) 

 یعیطب یدهایگوساکاریال ها نیکلودکستریس

با  یچیمارپ ساختارهای که اند شده شناخته حلقه گبزر

 لیدروفیه یسخت و سطح خارج دوست یحفره چرب

را  یآب طیمح کیدارند که انحالل خوب کمپلکس در 

 یمولکول ها یریگ قادر به درون آن ها. کنند یم نیتضم

. تندخود هس زیگر داخل حفره آب زیگر آب اریبس

 ،یدر داروساز CD -عمده استفاده از کمپلکس یایمزا

 ،یو لوازم بهداشت یشیمحصوالت آرا ،ییمواد غذا

 ون،یداسیدهنده فعال در برابر اکس لیحفاظت مواد تشک

از  ،یحرارت هیو تجز بیاز نور، تخر یناش های واکنش

کاهش  ایو حذف  دیو تصع ریدست رفتن توسط تبخ

از  یریجلوگ ایکاهش و  نظورم بو، به ناخواسته طعم/

  یداروها لدلی و روده )عمدتاً به معده کیتحر

 یگریاست. البته موارد د یینایاختالالت ب ای( یالتهاب ضد

دارو با  ایاز تداخالت دارو با دارو  یریهمچون جلوگ

 یروغن و داروها لیتبد یبرا یحت ایو  یمواد افزودن

 یو برا فآمور یپودرها ای نیستالیکروکریبه م عیما

گرفت.  دهیناد توان ینم زیرا ن یکروبیم یکاهش آلودگ

 یریدربرگ های کمپلکس لیتشک ن،ای بر عالوه

(Inclusion complex= ICپا )محموله  تنی درون یداری

و از دست  هیتجز ون،یداسیاکس ز،یدرولیرا در برابر ه

 دسترس ستیز نیبنابرا دهد، یم شیدادن آب افزا

. سه نوع دهد یم شیرا افزا یستزی ییو کارا یرپذی

 ها،  نیکلودکستریس -αوجود دارد:  CDز ا یاصل

β- ها،  نیکلودکستریسγ- ها که  نیکلودکستریس 

 رانوزیکوپیواحد گل 8و  7، 6مربوط به اتصال  بترتی به

 یاست. ابعاد داخل α-(1-4) یوندهایمتصل شده توسط پ

 "یریگ درون"ینانومتر هست و برا 5/0-8/0حفره 

 (.39) باشد یم یاتیح ها ولمولک

و  ییایمیکوشیزیگذشته خواص ف های الدر س

توسط اصالح  CD یریدربرگ یذات تیظرف جهیدر نت

 . عالوهافتیبهبود  شان لیدروکسیه های گروه ییایمیش

با استفاده از تعداد  یعیطب های نیکلودکستریس نای بر

شد  هیته مرهایو کوپل مصنوعی مهیمشتقات ن یافزون روز

دسترس است.  رد تجاری صورت به حاضر حال و در

 تیحالل ها نیکلودکستریاز س مصنوعی مهیمشتقات ن

سرعت رهش  توانند یدر آب نشان داده و م یبهتر

 محلول در آب را بهبود بخشند و  های مولکول

 شیرا افزا یریدربرگ تیقادرند سرعت انحالل و ظرف

از  یبرخ یموجب کاهش اثرات جانب نیدهند، همچن

 .شوند ها مولکول

 ها اسانس یریگ ت در مورد درونمقاال اکثر

  :مثال عنوان به باشد، یو مشتقات آن م β-CD با

β- لیپروپ یدروکسیشده، ه لهیمت نیکلودکستریس- 

β- و  نیکلودکستریسβ- شده  لهیمت نیکلودکستریس

 کم. زانیبه م

β- لنیوفیکار (BCP ،)ترپن ییسسکو کی 

است که  اهانیاز گ یاریموجود در اسانس بس یعیطب

 مانند  یکیولوژیب های تیاز فعال ای گسترده فیط

 دان،اکسی یالتهاب، آنت ضد ،یسرطان ضد ،یکروبیم ضد

را نشان داده  یموضع حسی یاضطراب و اثرات ب ضد

کم آن در آب،  تیو حالل تیحال، فرار نیاست. با ا

محدود کرده است.  یداروساز نهیکاربرد آن را در زم

Liu کینتیو فارماکوک یخوراک یستزی یو همکاران فراهم 

BCP آزاد و BCP/β-CD IC واحد  زود کیپس از  را

 یر رومیلی گرم بر کیلوگرم ب 50 زوددارو با  یخوراک

به سرعت از  BCPکردند.  سهیو مقا یموش بررس

 طیشرا در ها آزاد شد و داده ،یکمپلکس دربرگیر

 یقابل توجه فراهم شینشان داد که افزا ،تنی درون
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آزاد  BCPدارو در موش، نسبت به  یخوراک یستزی

 (.40دارد )

( شامل Chamomilla recutitaبابونه ) اسانس

بوده که منجر به خواص  سابولولیب -α(-% )50از  شیب

 یچرب اریماده بس کی سابولولی. بگردد یآن م یالتهاب ضد

  تیاست که فعال دشدنیبه اکس لیبا تما دوست،

 سابولولیب -α. ابدی ی% کاهش م50آن حدود  یالتهاب ضد

 یمحلول، به خوب رد β-CDکمپلکس با  کیبه شکل 

نشان داد  یوتریکامپ سازی هیشد. شب هیحالت جامد ته

  یومترینسبت استوک کیشده،  لیکه کمپلکس تشک

 (.41) ( داردβ-CD)دارو به  2:1

 انینعناع اهیمونوترپن موجود در گ کی مولیت

  دینامالدئیاست. س شنیو آو کوهی پونه خصوص به

 اسانس از %65-75 دهنده پروپنال( نشان -2-لیفن -3)

  عنوان غالباً به دینامالدئیو س مولیاست. ت ندارچی

 عنوان به نیهمچن آن ها شوند، می استفاده دهنده طعم

 ضد دان،اکسی یآنت ،یکروبیم ضد یعطبی عوامل

 به. اند مورد استفاده قرار گرفته اریبس کننده یعفون

 آن ها. یو مصنوع یعطبی( دهنده )طعم شنیچا عنوان

رطوبت و درجه حرارت باال،  ژن،یبه اثرات نور، اکس

و همکاران با هدف نشان  Hillحساسند. مطالعه  اریبس

 های کمپلکس ییایمیکوشیزیف های یژگیدادن و

 تی( و فعالEO-β-CD) نیکلودکستریس -β و ها اسانس

وست بود. عصاره پ آن هاحاصل از  یکروبیم ضد

عصاره جوانه  د،ینامالدهسی ترانس ن،یدرخت دارچ

 )ترانس 1:2مخلوط با نسبت  کیاوژنول و  خک،یم

روش خشک کردن  لهوسی به اوژنول( به دینامالدهسی

شد. همه ذرات  یریگ درون ذرات کرویدر م یانجماد

 داری یصاف داشته اما تفاوت معن حو سط یشکل کرو

به متراکم  یدیشد لیتمااندازه ذرات نداشته و  عیدر توز

تا  7/41از  ،یریگ درون یشدن را نشان دادند. بازده

خالص از عصاره  باتیترک یی% بود که در آن کارا7/84

 (.42) باالتر بود

 است که  یاهیگ (.Allium sativum L) سیر

شده است و در سراسر جهان  عیتوز ای گسترده طور به

 طب عنوان ه بهو غذا، بلک هیادو کی عنوان به تنها نه

 یآن برا یایاز مزا یاری. بسشود یاستفاده م سنتی

آن هستند، به  یکیولوژیکه مربوط به اثرات ب یسالمت

آن نسبت داده شده  ورارگانوسولف باتیترک های یژگیو

استخراج و  یبرا ای گسترده طور با بخار به ریاست. تقط

و  ریارگانوسولفور فرار در س باتیمتراکم کردن ترک

 (Garlic oil) ریاست که روغن س یروغن ییصول نهامح

شناخته  ریس یاز عصاره آب تر یقو GO. شود یم دهینام

 هاز جمل ییاز خواص دارو ای گسترده فیشده و ط

و  یکژنتی جهش ضد ابت،دی ضد ،یکروبمی اثرات ضد

  GOحال، استفاده از  نیا . بادهد ینشان م یسرطان ضد

و  ینامحلول تیخاص ،یقو یبو ت،یبا توجه به فرار

کم،  ییایمیکوشیزیف یداریدر آب و پا یماندگار

 (.43محدود شده است )

 یمورد بررس GO/β-CD یها IC اتیخصوص

 IC 1141ظاهری  یداریقرار گرفته است. ثابت پا

(M
 توجهی به طور قابل GO یآب تیو حاللبود  (1−

از کمپلکس  GO شرهای سرعت عالوه، . بهافتیبهبود 

مطالعه نشان داد که  نیحاصل از ا جیشد. نتاکنترل 

GO با  موثری طور به تواند یمβ-CD لیتشک یبرا 

 نسبت در نشست کمپلکس با استفاده از روش ته کی

 GO یآب یداریو پا تیکمپلکس شود. حالل 1:1 مولی

 β-CDدر  یریگ توسط درون توجهی قابل طور به

 (.44) افتی شیافزا

( و CD) ها نیکلودکستریس های برهمکنش

و کافور در  نالولیبا ل نیکلودکستریس -β یمرهایپل

 یبرا ینیسامانه نو هتهی منظور اسانس اسطوخودوس، به

با  های انتقال اسانس برای شده کنترل شیرها

قرار  یمورد بررس ،یطیمح های حهیمثل را ییکاربردها

 (.45گرفته است )

 

 :گیری  نتیجه
زاره سوم است. ه یانقالب صنعت ینانوتکنولوژ

و مواد وارد  یمیش ینه تنها در حوزه ها یفناور نیا

قرار داده  ریمدرن را هم تحت تأث یشده بلکه پزشک
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و  یآن در علوم پزشک یکاربرد های است. حوزه

 نانو  یواقع فناور(. در46شمار است) یب ییدارو

 یبردهاکار یورانه است که داراآنو کردیرو کی

 . باشد یم یو بهداشت ییرودا قاتیبالقوه در تحق

حفظ و ارتقاء  یبرا یدبخشیبالقوه نو لپتانسی ها اسانس

و  یریشگیپ ییتوانا نیهمچن آن هاسالمت دارند، 

  حال، نیا باشند. با یرا دارا م ها یماریب یدرمان برخ

همراه  ،یداریو پا یآب تیکم بودن حالل کلی طور به

ه نامناسب، صورت استفاد باال در رضو عوا تیبا فرار

واقع،  محدود کرده است. در یکاربردشان را در پزشک

جذاب بوده و قادر به حل  اریابزار بس کی نانوذرات

 شافزای از استفاده با ها، مشکالت عمده اسانس

در حضور هوا، نور، رطوبت و درجه  ییایمیش یداریپا

و به  عیرس ریبه تبخ تواند یکه م یعوامل حرارت باال و

به عالوه رهش  ؛فعال منجر شود، هستند یاجزا بیتخر

 مواد  یآب تیبهبود حالل ت،یکنترل شده، رفع فرار

است که استفاده از نانوحامل ها  یراتییاز تغ زیگر آب

کنند که سبب کاهش  یم جادیها ا اسانس یبرا

  نیو تضم یستیز یفراهم شیافزا ،یعوارض جانب

 شود. یم یاثر بخش

 ها، پوزومنانولی توسط ها اسانس یریگ درون

 ها، ونیجامد، نانوامولس یدیپیل نانوذرات

 دهنده نشان ،یمریپل نانوذرات و ها ونیکروامولسیم

 های تیغلبه بر محدود یبرا دبخشینو یاستراتژ کی

 نیدرازمدت ا یمنیا شیو افزا زود، کاهش آن ها

 .است باتیترک

 
 :قدردانی و تشکر

 نایدانشجو ،فخار مهدی جناب آقای دکتر از

دکتر منوچهر  یمشهد، آقا یدانشگاه علوم پزشک

 انیملت و دانشجو یدکتر مصطف مرحوم و یموریت

دکتر مسعود  ی، آقامازندران یدانشگاه علوم پزشک

به خاطر  یدکتر شهرام اسالم یو آقا یقبادیک

 یسپاسگزار مانهیو نظرات ارزشمندشان صم ییراهنما

 .میینما یم
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Background and aims: Nanotechnology is the ability to control the properties of matter at the 

atomic and molecular scales. Modern medicine and pharmacy have been affected by this 

technology. Most researches in this area focused on the encapsulation of active pharmaceutical 

ingredients especially cytotoxic drugs. Essential oils are compounds that have therapeutic, 

hygienic and cosmetic applications. These are complex mixture of volatile aromatic and aliphatic 

molecules. The use of essential oils, as antibacterial, antiviral, antifungal, anti-parasitic and  

anti-insect agents has a history as old as human history. Nowadays, nanotechnology helps 

eliminate defects and improve the solubility and reduce the volatility of essential oils. The aim of 

the current study was to investigate encapsulation of essential oils by various types of 

nanotechnology and nanoparticles to improve their efficacy and stability. 

Methods: In the present study, data collection (with different keywords of known nanoparticles 

including solid lipid nanoparticles, liposome, emulsion, cyclodextrin, magnetic nanoparticles) 

was undertaken on electronic databases including PubMed, Google Scholar, Scopus, Magiran, 

Irandoc, IranMedex and Scientific Information Database. 

Results: Due to the physical nature of essential oils, two types of nanocarriers are more 

applicable. The first group is lipid carriers such as liposomes, solid lipid nanoparticles, lipid 

nano-emulsions and microemulsions. The second category includes polymeric nanoparticles that 

have improved the antimicrobial activity of essential oils. Cyclodextrin and magnetic 

nanoparticles are mentioned in the end. 

Conclusion: Nanotechnology and use of nanoparticles, increased chemical stability of essential 

oils. In addition, reduced toxicity and adverse effects have been achieved. 

 

Keywords: Nanotechnology, Essential oil, Nanoparticle, Liposome, Polymer. 


