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چکیده

.داروهاي گیاهی افزایش چشمگیري یافته استو استفاده از گیاهان داروییگذشتههاي در سالزمینه: 

حفـظ و  يبرایبخشدینونهفتهلپتانسیبوده وناهایگکرهیپهیثانويهاتیمتابولترین مهماز هااسانس

موضوعی اسـت  ان داروییبخشی محصوالت گیاهتوجه به کیفیت و اثرروایناز.دارندسالمت يارتقا

، کـم يداریپات،فراریعلته شکل آزاد به ها باستفاده از اسانسکه از اهمیت خاصی برخوردار است.

ترین مهم. کرده استو اثرگذاري آنها را محدود دکاربرپایین،یستیزیفراهمحاللیت ضعیف در آب و 

ـ انوذراتکـاربرد نـ  ي گیـاهی، داروعنوان هاثرگذاري اسانس بکیفی افزایشابزار براي  عنـوان حامـل   هب

آن ریثأتو ییدارواهانیگهاياسانسسازيبررسی نانوکپسولههدف از مطالعه حاضر،باشد.میاسانس 

درباشـد. روش بررسـی:   مـی یدارورسـان يهـا سـتم یستیفیکيارتقاوهااسانسيداریپاشیافزادر

يبرایکیالکترونهايدادهگاهیمتعدد موجود در پایپژوهشیعلمهايهمقالهايپژوهش حاضر از داده

هـا:  یافتـه .اسـت شـده استفادهنانوذراتازاستفادهباهاخواص اسانسیموضوع بهبود اثربخشیبررس

هـا و  کننده دارو شامل مواد مختلفی مانند نانوپلیمرها، دندریمرها، لیپیدها، نانوامولسـیون ذرات حملنانو

هـاي  تواننـد شـکل و انـدازه   باشند که با توجه به روش تولید و سنتز آنها مینانوذرات لیپیدي جامد می

فاده از نانوذرات جهت افزایش ها با استسازي اسانسامروزه از فناوري نانوکپسولهباشند. داشته متفاوتی 

هـاي  شـود. از مزیـت  گیـري مـی  بهـره هـا در بـدن  کنترل زمان رهاسازي اسـانس پایداري، هدفمندي و 

نتیجـه افـزایش   عنوان دارو در محل هدف و درهدارورسانی هدفمند، تجمع دقیق و هوشمندانه اسانس ب

گیـري:  نتیجـه ف در بـدن اسـت.  اسـانس بـر بافـت هـد    هـاي فارماکولوژي ترکیـب اثرهاي پایداري و 

گیـري کـارایی اسـانس را در کاربردهـاي     میـزان چشـم  هاي حامل اسانس گیاهان دارویی بهنانوکپسول

دارویی و پزشکی افزایش دادند.

.یدارورسان،کردننانوکپسوله،ییدارواهانیگاسانس،،ينانوتکنولوژ:واژگانکلید
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مقدمه-1

کشورها یارزش در تمامبااز اموالیبخشییدارواهانیگ

. ایران با دارديمتعددهايمیاقلهم رانیکشور ما ا.هستند

کـه  داردیاهیـ گونه گ8000هاي متنوع، توجه به این اقلیم

گونـه 1700تـر هستند و از همه مهـم ییگونه دارو2300

ـ از اکیهر.]1[هستندرانیاکاندمی در برابـر  اهـان یگنی

ـ متابولرزنـده یزنده و غیطیمحياهتنش ـ ثانوهـاي تی 1هی

کننـد یمـ دیمختلف خود تولهايدر اندامیارزشبااریبس

ـ ثانوهايتیمتابول.]2[ ياریبسـ يخـواص فارمـاکولوژ  هی

هـا يمـار یاز بياریدرمان بسـ يبرایو در طب سنتدارند

امـا  کـاربرد دارنـد.  زینرو در حال حاضشدندیاستفاده م

یغناریبسییدارواهانیگنهیدر زمرانیانکهیبا اسفانه أمت

بـا  هـایی و گونـه شـود نمـی هـا به آنیتوجه چندان، است

ـ مفاریبسـ یخواص درمـان  در معـرض خطـر انقـراض    دی

هـاي يمـار یدرمان بيبرایحتهم افراد تیهستند و اکثر

ـ و زضـر معـوارض با ییایمیشياز داروهایجزئ بـار انی

.]3[کنندیاستفاده م

با خواص ییدارواهانیگثانویههايتیمتابولمیاندر 

یـا  و هـاي اتـري   یـا روغـن  2هااسانسر،یچشمگیدرمان

ـ تولنتریارزشاز بایکیهاي فرارروغن اهـان یدر گداتی

درصد فرمانرواي 10که فقط در شوندیمحسوب مییدارو

معطر،هايبیترکاز هااسانس.]4[شوندگیاهان یافت می

تـري از آب  که چگالی کمبرخوردارند ايدهیچیو پیعیطب

و خـس خسدارچین،(بجز اسانس گیاهان میخک،دارند 

رنـگ رنـگ یـا زرد  یبع،یماهايبترکی. این ساسافراس)

ـ رنگ است)(بجز اسانس بابونه که آبی ی و حالل در چرب

غیرقطبی و کمی قطبی و به اندازه خیلی کمی هايترکیب(

اهیاز گهاییبخشهايسلولو درهستند)آبدر محلول

هـاي سـه یک،یترشـح هايکرك،یترشحهايمانند سلول

ـ و غمعابر رزینیهاي ترشحی،ولهلی،ترشح ترشـح و  رهی

ـ از جملـه تقط یمختلفـ هايبا روشکه شوندیمدیتول ،ری

1 Secoandry metabolits
2 Essential oils

عوامل .]5[شود یانجام مییرودااهانگیازهاآنيجداساز

و یکیخـواص اکولـوژ  ،یشـ یروگاهیجامختلفی از قبیل 

کننده کیفیـت و  تعیین، شودیمجادیااهیکه بر گهاییتنش

هـاي روغـن تیو کمتیفیکزیآنالکهاستکمیت اسانس 

،يگـاز یمختلـف کرومـاتوگراف  هايدستگاهوسیله بهفرار 

از سـویی  .]6[شودیانجام مرهیو غايتودهياسپکترومتر

مؤثر اسـت.  ها نیز بر کیفیت اسانسروش استخراج دیگر، 

ــهديیــجدروش ــازگکــه ب ــیاســتفادهاز آن یت شــود،م

نییدر دمـاي پـا  3جرنـت یرفرهايدروکربنیهريیکارگهب

روغنتیفیاز دماي اتاق) است که سبب بهبود کترنیی(پا

،ییایمیشـ سـاختار از منظـر  . ]7[شـود یمـ شدهاستخراج

انـد کـه خـود    فراري تشکیل شدههايها از ترکیباسانس

باشـند. جداگانه میهايیا تعداد بیشتري ترکیب60شامل 

اند بندي شدهبه دو مدل تقسیماصلیفرارهاياین ترکیب

بنــــدي اول شــــامل ترپنوئیــــدها و کــــه در تقســــیم

نـدي دوم شـامل   بو در تقسـیم می باشند پروپانوئیدها فنیل

هـاي ترکیـب اکسیژنه هستند.هايها و ترکیبهیدروکربن

ــرار اصــلی اســانس ــدروکربنف ــد هــاهــا شــامل هی (مانن

ـ اسیدهاکارواکرول در بابونه)، آلدئیـدها ک اسـید)، (کافئی

(کمفـور)، کتـون (کومینـال)، آلدئیدهاسیکلیک(سیترال)،

(آنتـول)، ااترهفنولئیک(اوژنول)،فنول،(برگاپتن)الکتون

هسـتند (گرانیـل اسـتات)  سینئول) و استرها1,8(اکسیدها

.]9؛8[

ــترپنوئ ــده اصــلی تشــکیلهــايکــه ترکیــبدهای دهن

ـ ییاز واحدهاها هستند،اسانس )C5H8(زوپـرن اینـام ه ب

ـ دادتعـ براسـاس واندشدهلیتشک واحـدها در کنـار   نای

آینـد  وجود مـی هبدهایاز ترپنوئیمشتقات مختلفگریکدی

صورت مختصر به ساختار این مشـتقات  به1شکلکه در 

.]10[اشاره شده است

3 Refrigerant hydrocarbon
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ساختارهاي برخی از مشتقات ترپنوئیدها1شکل 

مشـتقات شـود، مـی مشاهده1شکلدرکهطورهمان

مونـوترپن، ترپن،همیشاملترتیببهترپنوئیديمختلف

وترپنتريترپن،ديالکتون،ترپنسزکوئیترپن،سزکوئی

لیتشکزوپرنیواحد ایکاز ترپنهمی. باشدیمتتراترپن

ـ ییتنهابهزوپرنیا،شده است محسـوب  تـرپن یهمـ کی

واحد ایزوپرن تشکیل شـده  دو مونوترپن از .]11[شودیم

ـ از رایکیو دباشمیC10H16و فرمول کلی آن  نیتـر جی

اسـت کـه در پوسـته    مـونن یشـده ل شناختهيهامونوترپن

برگ و تنه درختان مثل کاج موجـود  ،مرکبات مثل پرتقال

لیتشـک زوپـرن یواحـد ا سهاز ترپن سزکوئی.]12[است

، بـراي باشدیمC15H24آن یشده است و فرمول مولکول

بسـیار  هـاي تـرپن یکی از سزکوئیترکیب زینجبیرنمثال 

تـرپن الکتـون   سـزکوئی .]13[اسـت  مهم در گیاه زنجبیل 

ــ ــاز ترکیگروه ــايبی ــه ــث هســتندییایمیش ــه باع ک

ـ آرتم،شـود یم)ي(آلرژیتیحساسيهاواکنش ـ ننینیزی زی

ضـد  تیالکتـون اسـت کـه خاصـ    تـرپن ییسـزکو ینوع

شده استدایپخزري درمنهاهیدارد و در گيقوییایماالر

واحد چهاراز C20H32یبا فرمول مولکولترپن دي.]14[

ضدترپننوع ديکیتاکسول .شده استلیتشکزوپرنیا

هاکروتوبولیشدن مزهیمریسرطان است که باعث عدم دپل

گرفتـه  )Taxus baccata(از سـرخدار اغلـب  و شودیم

یفرمول مولکـول ،داردزوپرنیا6ترپن تري.]15[شودمی

تـوان بـه   تـرین آنهـا مـی   و از مهـم باشـد یمC30H48آن 

زوپـرن یواحـد ا هشـت از تتراتـرپن  کلسترول اشاره کرد.

و دارد C40H56یشـده اسـت و فرمـول مولکـول    لیتشک

.]16[باشداي از تتراترپن مینمونهبدون حلقهکوپنیل

ـ بـالقوه نو لپتانسیهااسانس حفـظ و  يبـرا یبخشـ دی

ــا ــد و دارا يارتق ــالمت دارن ــطيس ــتردفی از ياهگس

کننـده یضدعفونهايتیمانند فعالیکیولوژیبهايتیفعال

ضد التهاب و ضد تومـور، )،روسیو،ي(ضد قارچ، باکتر

جهـش  ضـد ابـت، یدضـد دان،یاکسـ یآنتضد اضطراب،

اسپاسـم و  کننـده برطـرف ،ییمواد غذاندهنگهدار،یکیژنت

باشند.یمیموضعکنندههوشیو بیحسیاثرات بنیهمچن

ــادر شــاملهــااســانسو درمــان يریشــگیپییواقــع توان

:باشدیمریزهايبخش
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هـاي روغنـی بـه علـت دارا     اسانس: سلولیتیسم-1

بودن خاصیت چربـی دوسـتی از دیـواره سـلولی و غشـا      

نمایند. به ها را تخریب میو ساختار آنسلولی عبور کرده

شود. چنین نوع صدمات غشایی، سمیت سلولی اطالق می

ها صدمات وارد شده به دیواره و غشاي سلولی در باکتري

ها و پدیده لیز شدن غشـاي  منجر به خروج ماکرومولکول

هـاي  اسـانس هـاي یوکـاریوتی   شود. در سـلول سلولی می

ــی  ــی م ــث دپال روغن ــد باع ــاهاي  توانن ــدن غش ــزه ش ری

میتوکندریایی با کاهش پتانسیل غشاي سلولی شـوند و از  

هاي یونی را تحت تاثیر طرفی چرخه کلسیم و سایر کانال

قرار دهند. البته با توجه بـه مرحلـه رشـد سـلولی میـزان      

صدمات سلولی متفاوت خواهد بود. بطـور کلـی فعالیـت    

بـه  هاي روغنـی اغلـب مربـوط    سمیت سلولی در اسانس

باشد. سمیت سلولی ها میها، آلدهیدها و الکلوجود فنول

هـا در  ها نه تنها اهمیت زیادي در محافظت سـلول اسانس

ها دارد، بلکـه نقـش مهمـی در    ها و پارازیتمقابل پاتوژن

کنـد نگهداري محصوالت کشاورزي و دریایی نیز ایفا می

؛ ]17[

ــوريتیســم-2 ــی برخــی از اســانس: ن ــاي روغن ه

برخـی از  مثـال دارنـد، بـراي  هـاي فعـال نـوري    مولکول

اســانس در مرکبــات در مقابــل نــور فعــال هــايترکیــب

طـور مسـتقیم و   هشوند. در طی پدیده سمیت نـوري بـ  می

ــدمه  ــه ص ــدون آنک ــه ب ــلول وارد  اي ب ــت س ــود، باف ش

؛]18[شوند میها تخریب ماکرومولکول

بـات یاز ترکياربسـی : هـا بودن اسـانس ضدسرطان-3

وسیلهبهکه يآزادهايکالیرادسازيپاكراهازهااسانس

از بـروز سـرطان   ، شـوند یمدیتولژناکسیفعالهايگونه

کـه اسـت آمـده ها همقالاز ياریدر بس. کنندیميریجلوگ

هراازهـا موجود در آنفنولیپلباتترکیوسیلهبههااسانس

و دهنـد یرا کاهش مونیداسیاکس،4اکسیدانیپیشتیفعال

نقـش  يتومـور هايدر کاهش حجم انواع سلولنیهمچن

4 Pre-oxidant

فـراوان  هـاي  پژوهشانجام براساس .]3[اندداشتهيدیمف

سـرطان  درصد داروهاي ضـد 70مشخص شده است که 

اي نمونـه 6و پاکلیتاکسل5وینبالستیندارند که گیاهیمنشأ 

. ]19[گیاهی هستندهاياز این ترکیب

کـه بیـان شـد،    ات مفید درمـانی  یخصوصهمهرغم به

رطوبـت، نـور، بـه حسـاس هـا اسـانس ياجزاحالنیابا

باشــند و اســتفاده از یو درجــه حــرارت بــاال مــژناکســی

ــانس ــااس ــه ــته ب ــعل ــوت،فراری ــويب ــپا،يق يداری

ـ کم محدود شده است.ییایمیکوشیزیف مصـرف  نیهمچن

ـ علـت بـه هـا از اسانسیبرخیخوراک دسـتگاه  کتحری

در صــورت اســتفاده یعــوارض جــانبریگــوارش و ســا

ـ نامناسب است. ناپا،یاصولریغ گـر یدییو از سـو يداری

یسـت یزیفراهمـ هـا موجـب   اسـانس یآبفیضعتیحالل

مجموعــه عوامــل روایــناز. شــودیمــیخــوراکفیضــع

کنـد یمـ محـدود هـا را  اسانسینیکاربرد بالشده باالبیان

کـه  صورتیبههااسانسيورافردر ارتباط با بنابراین .]20[

هاآنتیکند و از فراردایپشافزایهاآنیو اثربخشيداریپا

ـ ،شودکاسته ـ از جـنس ترک هـایی از حامـل دبای هـاي بی

جادیشده را اذکرهايیژگیویمختلف استفاده کرد تا تمام

ـ بـه  پژوهشنیکنند که در ا از جـنس  ییهـا حامـل ریثأت

پرداختـه هـا اسانسو کاربرييداریپاشیزانومواد بر افنا

و ییایمیشـ ،یکـ یزیبـه خـواص ف  ينانوفناور.استشده

رفـاه  يآن بـرا يامدهاینانو و پاسیمواد در مقیکیولوژیب

با حـداقل  ییاجزاينانومواد، ذرات حاو.پردازدیانسان م

اینانومتر هستند و امکان کنترل 1-100بعد در اندازه کی

ـ تولآن جهیوجود دارد که نتاسیمقنیساخت مواد در ا دی

در علــوم گونــاگوناز مــواد يدیــو توســعه خــواص جد

ـ در ميادیـ عالقـه ز يحوزه نانوفنـاور مختلف است. انی

هـاي نـه یآن در زمچشـمگیر جیتوجه به نتاباپژوهشگران

یـی دارواهانیو گيکشاورز،يداروساز،یمختلف پزشک

نانوذرات يورافرسنتز و يبرادیم جدعلکیکرده و دایپ

5 Vinblastine
6 Paclitaxel

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

11
5.

14
00

.1
3.

1.
3.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

io
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             4 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222115.1400.13.1.3.2
https://biot.modares.ac.ir/article-22-51796-en.html


حسینیو پوراسحقی________________ ________________________________ ... بر کاربرد نانوذراتيمرور

31

در ایـن  .]21[با خواص و اندازه و اشکال خـاص اسـت  

يداروهايورافريبرايادیزيهانانو روشيفناورمیان،

باعـث بهبـود و   توانـد یکه ماست به ارمغان آورده یاهیگ

ــا ــفیکيارتقـ ــتمیستیـ ــاسـ ــانيهـ ــود.یدارورسـ شـ

ـ است کـه در آن ترک يتکنولوژ7ونینانوکپسوالس هـاي بی

ـ ترکوسیلهبههدف  ـ دهـاي بی پوشـش داده  يماننـد وارهی

هـا اسـانس کهینزما.دیایانوکپسول به وجود بتا نشوندیم

طیدر برابـر شـرا  شـوند، میو آزاد استفاده سنتیشکلبه

هـا کردن اسانسنانوکپسولهدارند امایکميداریپایطیمح

ــان ــدهنش ــدهن ــردکی ــنوراهب ــرادبخشی ــر يب ــه ب غلب

ــدود ــاتیمح ــاهش  آنيه ــا، ک ــزادوزه ــیاشیو اف یمن

ـ واقـع در.شـود یمـ محسـوب هـا بیترکنیدرازمدت ا ا ب

وســیلهبــهیــیدارواهــانیگهــاياســانسســازيکپســوله

دیـ شـده و خـواص جد  جـاد یاییباالینانوذرات، انبار مان

ـ ز،مطلوب صنعت هسـتند یشده همگجادیا ـ پارای يداری

و ونیداسـ یاکسع،یسرریتبخز،یدرولیاسانس را در برابر ه

تو سرعتیلبا بهبود حالنیبنابرا.دهدیمشیافزاهیتجز

ییو کـارا يریدسـترس پـذ  سـت یکنترل شده، زشیرها

دهد و سبب کاهش عوارض یمشیرا در بدن افزایستیز

.]23؛22[شودیمیاثر بخشنیو تضمیجانب

یروش بررس-2

یسیو انگلیفارسهايهمقالهايپژوهش حاضر از دادهدر

ــ ــیعلم ــود در پا یپژوهش ــدد موج ــاهیمتع ــايدادهگ ه

یموضوع بهبود اثربخشـ یبررسيمختلف برایکیالکترون

شـده اسـتفاده نـانوذرات ازاسـتفاده بـا هاخواص اسانس

.است

هایافته-3

اسـتفاده  ها،اسانسیشیو آرایبهداشتيدر کنار کاربردها

واسـطه عـوارض   هداشـته و بـ  یسابقه طـوالن آنهایدرمان

7 Nanoencapsulation

ـ روز نبـه روز،ییایمیشيداروها شـتر یتوجـه بـه آنهـا ب   زی

ــد هــا مــیاجــزاي فعــال اســانسواقــع در.شــودیمــ توان

بـراي داروهـاي   هاي بسـیار خـوب و کـاربردي   جایگزین

اران مثال در مطالعه تهرانـی و همکـ  ، برايشیمیایی باشند

که عملکرد اسانس رازیانه بر دردهاي شده است مشخص 

از . ]24[همانند داروي مفنامیک اسید استبعد از زایمان

زیادي از یـک  با وجود اینکه در حجم بسیارسویی دیگر 

گیاه مقدار کمی اسانس وجود دارد و قیمت این مقدار کم 

هـا  اما همچنان تولید و مصرف اسـانس نیز بسیار باالست،

60تا40که طوريهب، در سراسر جهان رو به افزایش است

شـود و ارزش مـالی آن   انه تولید مـی یتن اسانس سالهزار

طور کلی بیش . به]25[باشدلیون دالر مییهفتصد مدود ح

نـوع آنهـا از   300نوع اسـانس وجـود دارد کـه    3000از 

ربردهـاي مختلـف و   و کاداشـته دیدگاه تجـاري اهمیـت   

.]26[دارندمهمی 

هــا کــه جــذب اســانسنشــان داده اســت هــا مطالعــه

و دهان(استنشاقی)ریه،(موضعی)پوستراه سرعت از به

بـا  شـده  جـذب هـاي ترکیـب شـود.  انجام مـی (خوراکی)

آمـدن  وجـود سـبب بـه  ،بر سیستم عصبی بدنثیرگذاري تأ

و آرامش و افزایش هضـم اعمال بیولوژیکی مانند خواب،

ها نیز بسته به دفع اسانس.دشونمیهااسانستأثیرات دیگر 

، شـود و متابولیسم آنهـا در بـدن انجـام مـی    هاترکیبنوع

شوند و یا ها در بدن متابولیزه میاسانسهاي ترکیببیشتر 

، شـوند قطبی حـذف مـی  هايوسط کلیه به شکل ترکیبت

بـا اسـتفاده از اتصـال بـا     Iسپس متابولیسم آنزیمـی فـاز   

هـا  ریـه راه رفـتن از  گلوکورونات یا سولفات و یا با بیرون

.]27[شوند(تنفس) به شکل کربن دي اکسید محدود می

هـا وجـود   هاي مختلفی براي استفاده از اسـانس روش

بـه  دنصورت خوراکی مصـرف شـو  بههااسانساگر،دارد

د و ممکن است نقاط نشوهاي بدن ارسال میتمام قسمت

اثرهاي اسانس قرار گیرند و آثار خاصی از بدن در معرض 

. گویندمتفاوتی بروز کند که به آن عوارض جانبی دارو می
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پایداري و تجمـع کوتـاه   ،دلیل متابولیسم سریعبنابراین به

از یانــدکهــا در بـدن بهتــر اسـت   اجـزاي فعــال اسـانس  

فاصله گرفت و ییدارواهانیاستفاده از گیسنتهايروش

يو رهاسـاز یکرد که بتـوان اثربخشـ  يزریهیرا پایطرح

درسـت و  يورافـر داد و شیرا در بدن افزاهابیترکنیا

ـ اگـر ا انجام داد.ییدارواهانیرا از گیمدرن در رحطـ نی

ـ ، برسـد به ثمر ییدارواهانیعلم گ افـراد  يبـرا توانـد یم

يو علم داروسـاز ییدارواهانیعلم گپژوهشگرانمار،یب

وعـوارض کـاهش درتـر باشد و از همه مهمدیمفاریبس

از اسـت. ثر ؤماریبسییایمیشياز داروهاناشیخطرهاي

سنتی و مرسومهايروشبیامعنتریاز مهمگریدیطرف

رفـتن دارو، بـروز عـوارض ناخواسـته     هـدر به،یدارورسان

هـاي ناسازگاريه،یباالي مواد اولهاينهیبا دوز، هزرتبطم

.استداروها ینیبالهايتداخلنیو همچنییایمیکوشیزفی

از یکمـ ریمقـاد تـوان یم،یدارورسانننویهايدر روش

منظـور بـه کـه مناسـب هـاي مـل حاوسیلهبهرا ثره ؤمماده 

حـداقل بـا انـد، شـده دتولیـ هـدف هايبه سلولدنرسی

.]28[به نقطه هدف رساندییکاراحداکثروعوارض

در متعـدد هـاي و پـژوهش ها مقالهبررسیتوجه بهبا

،اهـ درست اسانسفراوري زمینه استفاده از نانوذرات براي 

ــه در    ــت ک ــده اس ــخص ش ــتر مش ــوارد از روش بیش م

ها استفاده شدن اسانسسازي براي تثبیت و هدفمندکپسوله

کـه بـراي   انـد  رسـیده به این نتیجه پژوهشگران شود و می

،هـا ارزش موجـود در اسـانس  بـا هايمحافظت از ترکیب

. کردسازي بهتر است آنها را به فرم پودري و جامد کپسوله

توان بـر زمـان رهاسـازي    ها میکردن اسانسلهکپسونانوبا 

ها در بـدن کنتـرل داشـت و اگـر نـوع      اسانسهايترکیب

درسـت  ، دهـد را تحت پوشش قرار میاسانس که ايماده

انتخاب شود، ترکیب از هر گونـه صـدمه ناشـی از گرمـا،     

بنـابراین . شـود رطوبت، اکسیداسـیون و غیـره حفـظ مـی    

ها با نـانوذرات  سازي اسانسهاز فناوري نانو کپسولامروزه

گیري بهرههاافزایش پایداري و هدفمندي این ترکیببراي 

صورت هدفمنـد  ها بهمنظور از دارورسانی اسانس.شودمی

دارو در محل هدف عنوان هاسانس بتجمع دقیق و درست

هاي دارورسانی هدفمند افزایش پایداري و از مزیتاست.

موجــود در اســانس بــر يهــافارمــاکولوژي ترکیــبآثــار 

. اسـت نظـر در بـدن   موردهاي بافت و یا اندامکها،سلول

اسـتفاده  بـراي  هـا  کردن اسانسهدف اصلی از نانوکپسوله

دارویی و پزشکی از آنها اسـت تـا راه جدیـدي بـه روي     

هاي وابسته بـاز  گیاهان دارویی و سایر شاخهپژوهشگران 

گیاهان دارویی هاي حامل اسانسواقع نانوکپسولشود. در

گیري کارایی و کـاربرد اسـانس را از همـه    به میزان چشم

ــزایش مــی ــن نانوکپســوللحــاظ اف ــد. ای ــا، دارو را دهن ه

رسانند و ایـن امـر   نظر میبه اندام موردهدفمند صورت به

بسیار مهمی است، زیرا باعث افـزایش مانـدگاري دارو در   

ن به بافت شدن تا رسیدشود و از غیرفعالجریان خون می

صـورت  کننـد. زمـانی کـه دارو بـه    نظر جلوگیري میمورد

زمان بیشتري براي رسـیدن بـه   ، شودمعمولی وارد بدن می

ها مقدار، زمـان  اما نانوکپسوله، شودصرف میهدفبافت 

ز عوارض جـانبی  کنند و او مکان اثر دارو را مشخص می

پژوهشـگران  مثـال  ، براي]30؛29[کنندآن جلوگیري می

موجـود در  هـاي بیبا استفاده از ترکمرکز پزشکی آتالنتا

درمان تیشدند که قابلیموفق به ساخت نانوذراتلیزنجب

ینـانوذرات سـم  نیاواقع در.را داردالتهاب روده يماریب

نتـایج ایـن   . دارنـد ايکننـده رهیـ خیدرمانهايراثو نبوده

کـه معمـوالً  جـایی درنـانوذرات نیاکه مطالعه نشان داد

روده یخطهايسلولوسیله، بهافتدیالتهاب روده اتفاق م

ـ ا.شوندیساختار روده ميو سبب بازسازشدهجذب  نی

نرخ جهینتروده شده و درهايسلولرینانوذرات باعث تکث

کـاهش تولیـد   راه دهنـد و از  مـی بهبـود راهادن آنمانزنده

هاي مـرتبط  هاي مسبب التهاب در روده با بیماريپروتئین

هـا  مطالعـه همچنـین  . ]31[کننـد با التهاب روده مقابله می

ـ -8اپیگالوکتسـین گـاالت  نشان داده اسـت کـه    عنـوان  هب

8 Epigallocathecin gallate
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، شودکپسوله اگر در نانوذرات-سبزترکیب مؤثر در چاي 

.]32[برابر مؤثرتر استنسبت به فرم آزادش ده

کـه دارداصـلی ءجـز سههدفمنددارورسانیسیستم

شــدهگــذاريهــدفلیگانــدیــکوحامــلدارو،شــامل

کننـده تعیـین لیگانـد وحامـل بیولوژیـک رفتـار .باشدمی

دارویسـلول و جـذب سمیمتابولع،یجذب، توزچگونگی

گاندیلکیحامل وکیساخت موفق لیدلنیاست. به هم

هـدف  سـلول ارو بـه شده باعـث رسـاندن د  يگذارهدف

کننـده دارو شـامل مـواد    حمـل نانوذرات .شودیمدرست 

ــد  ــی ماننـ ــامختلفـ ــدریمرها،نانوپلیمرهـ ــدها،،دنـ لیپیـ

باشـند  مـی و غیره نانوذرات لیپیدي جامد ،هانانوامولسیون

ــه روش تولیــد و ســنتز آنهــا   ــا توجــه ب تواننــد مــیکــه ب

بـه  ادامهدر .باشندداشته متفاوتی هاي اندازهمورفولوژي و 

نانوسـاختارهاي لیپـوزومی، نـانوذرات    توضیح و بررسـی 

، نـانوذرات لیپیـدي   هـا نانوامولسـیون پلیمري، دندریمرها، 

کـه از ایـن نانوسـاختارها    هایی پژوهشو برخی از جامد

،کردنـد گیاهان دارویی استفاده هاي اسانسعنوان حامل هب

.]33[شود میپرداخته 

گرفتن قرارنانوساختارهایی هستند که از ،هانانولیپوزوم

کنـار یکـدیگر در محلـول آبـی     لیپیـدي در هـاي  مولکول

چربی دوست فسفولیپید بـه  هاي مولکول.شوندمیساخته 

که سر هیدروفوبگیرند میدر کنار یکدیگر قرار اي گونه

ــزآب( ــره و قســمت     )گری ــل ک ــمت داخ ــه س ــا ب آنه

وجـود  آنها در سـمت خـارج کـره    )تدوسآبهیدروفیل(

ترتیـب یـک سـاختار کـروي دوالیـه تشـکیل       اینبه.دارد

داروهاي ريیامکان بارگري،یگجهتنحوه نیاو شود می

ــتآب ــتهدوس ــاي در هس ــگرآبو داروه ــته زی در پوس

مهم هاي ویژگی. از]34[سازدیمریپذامکانرا ها پوزومیل

بـه کـاهش عـوارض جـانبی دارو،     تـوان  ها مینانولیپوزوم

آوردن ســمیت و افــزایش پــایینافــزایش اثربخشــی دارو، 

ــا انجــام پژوهشــگران . همچنــین کــردپایــداري اشــاره  ب

کـه اسـتفاده از   اند رسیدهفراوان به این نتیجه هاي آزمایش

زیکـی  ها باعث افـزایش پایـداري فی  پوشش بر نانولیپوزوم

از جـنس  هـایی  پوششبه توان میمثال شود، برايمیآنها 

. در بیشـتر مـوارد   کردگلیکول اشاره اتیلن پلیان و سکیتو

که در سیسـتم گـردش خـون    هایی نانولیپوزومبراي تولید 

پوشـش  هـاي  نانولیپوزوماز باشند، پایداري بیشتري داشته 

شـود  میده شده) استفااتیلن گلیکول (پگلیهپلیشده با داده

هاي درشت مولکولبه آن اشاره شده است.2شکلکه در

هـاي  مولوکـول قادرنـد بـا اتصـال بـه     کـول یگللنیاتیپل

جـاد یایهاي اختصاصـ حاملپوزوم،یلدي جدارهیپیفسفول

.]34[کنند

شدهلهیپگپوزومیلکیاز ريیتصو2شکل

گـروه  شـش  بـه  هـا  نانولیپوزومراساس اندازه ذرات،ب

جـداره  هاي تـک لیپوزومکه شامل شوند میمختلف تقسیم 

چندالیـه  هاي لیپوزومالیه بزرگ،هاي تکلیپوزومکوچک،

لیپوزوم تبخیر فـاز  اي متوسط،الیههاي تکلیپوزومبزرگ،

ها نانولیپوزوم.باشدمیمعکوس و لیپوزوم چند الیه پایدار 

از دو روش مکانیکی و غیرمکانیکی تولید کرد.توان میرا 

ون،یزاسـ یهموژنون،یکاسـ یسونمکانیکی شامل هاي روش

یکیمکانریغهاي روشسازي است. الیسزیراکستروژن و

ـ فاز معکوس، تخلریتبخشامل  ـ ترکهی ـ پیلیسـل یمبی -دی
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هیالآبدهیحالل، قیکردن با انجماد، تزرخشکدترجنت،

.]35[باشد میی ش حرارتنازك و رو

ــ ــورهب ــازي منظ ــوزومهدفمندس ــا لیپ از دو روش ه

مبنـاي غیرفعـال   .شـود مـی غیرفعال و روش فعال استفاده 

خـونی  هاي رگزیرا است،حاوي دارو هاي لیپوزوماندازه 

در صـورت  .دارندود منافذي با قطرهاي خاص در بدنه خ

که بتوانند از ایـن منافـذ عبـور    هایی نانولیپوزوماستفاده از 

از رسیدن دارو به نقطه هدف مطمـئن شـد.  توان می،کنند

سـایر نظـر را از  مـورد هـاي پوزومینـانول از قبـل دیالبته با

چـون  کـرد  متفـاوت جـدا   اي ذرهبـا انـدازه   هـاي پوزومیل

ـ ترتبـه کوچـک  رایبسـ وبـزرگ اریبسهايپوزومیل در بی

افتنـد یبه دام مهاتیهپاتوسوهیرهیکوچک ناحهاي رگ

در هدفمندسـازي  .مشـکل کننـد  جـاد یاتوانندیمکه خود 

صـورت  بـه برخالف روش قبـل کامًالها نانولیپوزومفعال 

بافـت یـا سـلول هـدف قبـل از      مستقیم به سـمت انـدام،  

اندهایی در این روش از لیگ.کنندمیرهایش دارو حرکت 

مثـال  براي که شود میاستفاده چسبند، میکه به سطح آنها 

هورمـون، کربوهیـدرات، بـه لیگانـدهاي پـادتن،   تـوان  می

بـراي کنتـرل رهاشـدن و    .کـرد و غیـره اشـاره   پپتیـد  پلی

pHنـور و  آزادسازي دارو باید عوامل خارجی مانند دما،

خاصی کنترل شوند.هاي محلعنوان محرك خارجی در هب

به شباهت زیادي که ایـن سـاختار بـا    توجهطورکلی باهب

،آنهـا کـردن گذاريهدفبا توان میغشاهاي زیستی دارد،

نظـر رسـاند و   مـورد مقدار داروي بیشتري را بـه قسـمت   

.]36[همچنین به روند درمانی سرعت بخشید

ــژوهشدر ــدپناهپ ــارانمحم ــدف و همک ــنتز ه س

ـ اسانس گپوزوم حاملیلهاي نانوسامانه اسـطوخودوس اهی

)Lavandula stoechas L(ــزا ــاراشی، افـ ییکـ

سرطان یو بهبود عملکرد درمانیدر دارورسانها نانوحامل

در اسطوخودوساهیاسانس گيبا بارگذاره است. آنهابود

ــل ــاحام ــوزومیليه ــه ایپ ــب ــهینتنی ــج ــه نددیرس ک

حاوي اسـانس اسـطوخودوس در   یپوزوملیهاي نانوحامل

مقایسه با اسـانس آزاد داراي پروفایـل رهـایش آهسـته و     

نرمـال و  هـاي  سـلول pHشده در شرایط دمـایی و کنترل

مناسب هاییحاملتوانندمیو همچنین باشند میسرطانی 

سـلول  طیاسطوخودوس در شرااهیگیبراي اسانس روغن

و همکــارانيدر پــژوهش مجــد.]37[دباشــنیســرطان

درصـد  80لیپوزومی توسط فسفاتیدیل کولینهاي وزیکول

و با روش فیلم نازك تولیـد شـد و  درصد 20و کلسترول 

درون )Mentha piperita(یع فلفلـــاســـانس نعنـــا

ــل ــايحام ــوزومیله ــذاریپ ــیوشــد و يبارگ ــايیژگ ه

ضـمن  یبررسـ نیاجینتا.شدیآن بررسییایمیکوشیزیف

ـ کـه ا کـرد مشـخص  بودن سـامانه،  رهشآهسته دأییت نی

اسـانس، ییایمیشـ تیدر ماهرییتغجادینانوسامانه بدون ا

در پـژوهش  . ]38[آن شـده اسـت  يداریپاشیسبب افزا

اسـانس  يحـاو یپوزومیو همکاران سامانه نـانول يساالر

Ducrosia(مشگکییدارواهیگ anethifolia  بـا دو (

حاصـل  جیشد و نتاهیتهونیکاسیو سونونیلتراسیروش ف

شـده بـا روش   سـاخته هـاي وزومپینانولبود که نیابیانگر 

انـــدازه ذرات ،ونیلتراســـینســـبت بـــه فونیکاســـیسون

هـاي نانوحامـل سـتم یدر سسـتفاده جهـت ا يتـر کوچک

داشـتند  نیـز يشـتر یبيداریپانیو همچنداشتهیپوزومیل

]39[.

ــ  ــاران در پژوهش ــده و همک ــره نق ــانس گیق ــاس اهی

هــايحامــل) را در Salvia multicaulis(یگلــمیمــر

نشان داد کـه  بررسینیاجینتا.کردنديبارگذاریپوزومیل

ـ فعالپـوزوم یدر لشـده  یپوشاندرونیگلمیمراسانس  تی

یتمـام بـر يشتریبیکروبیضدمتیو خاصیدانیاکسیآنت

بـا اسـانس آزاد  سهیدر مقاشدهمطالعهي هاسمیکروارگانیم

حقیرسادات .]40[بوده استدارامعناختالف این و تهداش

ـ اسـانس گ يبارگذاربایپژوهشدرو همکاران  ـ زناهی انی

)Trachyspermum که نـانو  افتندیدرهاپوزومینانول) در

صـورت  بهرا انیاسانس زنشیشده، رهاهیتهيهاکولیوز

ـ اسـانس زن يو بارگـذار کنند یمتیشده هداکنترل در انی
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ـ پاشیافزا،پوزومیداخل نانو ل و تیـ اللحشیافـزا ،يداری

کـه  کردند آنها بیان است. اده نشان دعملکرد بهتر جهینتدر

ــتهونیفرموالســ ضــمنشــده آهســته رهــش اســت و  هی

ونیداسـ یاسـانس را در مقابـل اکس  ،مناسـب دهـی  پوشش

پـژوهش  .]40[دهـد شیآن را افـزا يداریحفظ کند و پا

کاربرديهايویژگیبررسی با هدفطباطبایی و همکاران

اسانسحاويلیپوزومنانوشده با بارگذاريهايپوشزخم

اندكسلولیسمیتومناسبضدمیکروبیاثرهايبازنیان

ـ اسـانس زن یپـوزوم یليهـا ونیسـ فرموالوشـد انجام انی

ــاوي  و DSPE-PEG ،Cholesterol ،Span60حــــــ

SPC80هـاي روشبا وشدهیتهنازك هیاللمیبه روش ف

ـ تولمنظوربه،يو اسپریکشرمق ،یپـوش پوسـت  زخـم دی

آمـده  دسـت هو نتایج بپوشش داده شدياپنبهپارچه يرو

قبولیقابلجینتاه استتوانستپوش زخمنیاکه نشان داد 

یعفـون يهـا زخمعاملیانتخابيبردن دو باکترنیبازدر 

.]41[نشان دهد

ـ تههـدف بـا کههمکارانوزادهفائزيمطالعهدر و هی

(مـاده  نیماریلیسـ يحـاو هايپوزومینانولییکارایابیارز

ـ گدرثرؤم ) در Silybum marianumایـ میخـارمر اهی

اورئـوس مقـاوم بـه    لوکوکوسیاسـتاف يبردن بـاکتر نیباز

نشان جینتا،انجام شدیشگاهیآزماطیدر شراکیوتیبیآنت

با سهیدر مقاپوزومیشده در نانولمحصورنیماریلیداد که س

ـ عنـوان  هتوانـد بـ  یباال مـ ییکارالیدلفرم آزاد آن، به کی

مربـوط بـه درمـان    ینیبالهايپژوهشانتخاب مناسب در 

اورئـوس اسـتفاده   لوکوکوسیاز اسـتاف یناشـ يهاعفونت

سانتولیناکردن اسانس گیاههمچنین با لیپوزومه.]42[شود 

)Santolina insularis،(  بـه ایـن نتیجـه    پژوهشـگران

رسیدند که این کـار سـبب افـزایش پایـداري و همچنـین      

شـود و  کنندگی این اسانس مـی افزایش فعالیت ضدعفونی

شده بـه مـدت یکسـال پایـدار بـوده و      فرموالسیون تولید

دن از وزیکـول بـراي آن رخ   شگونه تخریب و خارجهیچ

ــت  ــداده اس ــی در .]43[ن ــاه پژوهش ــانس گی ــر اس دیگ

ــی ــف درختـ ) Artemisia arborescens(برنجاسـ

آمـده  دستنتایج بهشد. ها پوشش داده نانولیپوزوموسیله به

ماه پایداري بسیار خوبی 6که این فرموالسیون تا نشان داد

پیـدا کـرده   ویروسـی آن نیـز افـزایش    و فعالیت ضددارد 

هـایش اسـانس بـا    ها نشان داد کـه میـزان ر  بررسی.است

در مقایسـه بـا اسـانس آزاد    مندي بهتـري سرعت و هدف

حفـظ شـده   خـوبی س بهتمامی خواص اساناتفاق افتاد و 

اسـانس يحـاو يهاپوزومیلاي دیگر در مطالعه.]44[بود

ــ ــیروغن ــا روش حرارت ــال ب ــتفاده از یپرتق ــدون اس و ب

ــيهــاحــالل ــتهیآل ــ و شــدندهی ــه بررس ــا توجــه ب یب

شده، از نظـر  هیتهيهاپوزومیلییایمیکوشیزیفاتیخصوص

يهـا پوزومیلنانو،یزپوشانیزتا و راندمان رلیپتانساندازه،

يهـا غلظـت در3: 1ته بـه پوسـته   شده با نسبت هسهیته

ــف فســفول ــدازه ذرات دیپیمختل ــا ان ــانومتر،42-64ب ن

89یزپوشـان یو راندمان رولتیلیم29-33زتا لیپتانس

ــد80- ــذدرص ــدند رشیپ ــه در م.]45[ش ــو طالع و نیت

هـاي  اسانس گیاهان رزماري و آویشن در حامـل همکاران 

توان از خواص لیپوزومی بارگذاري و مشخص شد که می

صـورت  فنولی این گیاهان بـه هاياکسیدانی و ترکیبآنتی

هاي مصنوعی استفاده کـرد اکسیدانآنتیبه جاي انکپسوله 

سازي کپسولهو همکاران هدفریسالیتیدر مطالعه.]46[

در )Artemisia annua(اسـانس گیـاه درمنـه خـزري    

که عملکرد پژوهش نشان داد نتایج این .ها بودنانولیپوزوم

درصد بیشتر 75شده از اسانس این گیاه هاي تهیهوزیکول

از اســـانس ایـــن گیـــاه در حالـــت آزاد اســـت و ایـــن 

بسیاري ،صورت هدفمند و بهینهانند بهتوها مینانولیپوزوم

.]47[هاي قارچی را شکست دهنداز آلودگی

یکی دیگر از پرکاربردترین نانومواد در سیسـتم نـوین   

ذرات نـانو .]48[باشـند نانوذرات پلیمري مـی دارورسانی، 

هاي مختلـف درمـانی از جملـه رهـایش     در زمینهپلیمري 

هـاي  روشمهندسی بافت،ها،تولید واکسنهدفمند دارو،

هـاي اخـتالل درمان انواع سرطان،مختلف تصویربرداري،
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از هاي قلبی و عروقی کـاربرد دارنـد.  نوروژنیک و بیماري

کـه اسـتفاده از آن را   نانوپلیمرهـا هـاي ویژگـی ترین مهم

کـرده  عنوان نانوحامـل در سیسـتم دارورسـانی مناسـب     هب

ارد زیر اشاره کرد:توان به مومیاست، 

بخـش  به و هدفمند داروشدهرهایش کنترلباعث-1

؛شوداز بافت بدن میهدف 

هاي ناپایدار را پوشـش داده و  مولکولو هاترکیب-2

؛کنداز تخریب آنها جلوگیري می

؛مناسب براي مهندسی سطح با لیگاند هستند-3

ــرایط -4 ــتند Invivoو Invitroدر ش ــدار هس پای

]49[.

هسـتند و  ياز نوع نـانوذرات کـرو  يمرینانوذرات پل

حامل اسانس و روش يبراشدهاستفادهمریانتخاب نوع پل

از جملـه نـوع اسـانس، نحـوه     یآن به عوامل مختلفدیتول

یو نوع عملکرد آن بستگيسازگارزانیجذب در بدن، م

ــادارد. ــهنی ــانوذرات ب ــيصــورت ســنتزن یمصــنوعای

،9کـول یلگلنیاتـ یپلـ د،یاسـ کیـ کولیکوگلکیـ الکتی(پل

ــ ــنیویپل ــل، لی ــترها  الک ــل اس ــرهآلکی ــی) و طبو غی یع

نیمچنـ و هنیکـازئ ن،یژالتـ ن،یمثل آلبـوم هایینی(پروتئ

صمغ، سـلولز و  ن،ینولیاتوسان،یمانند کییدهایساکاریپل

بـــزرگ حلقـــه یعـــیطبيدهایگوســـاکارینشاســـته و ال

سازيکپسولهيشده و براهی) تهو غیرهنیکلودکستریبتاس

.]50[شوندمیاستفادههااسانس

در نـانوذرات  اسـانس هـاي ترکیـب يسرعت رهاساز

اگـر  .داردیبسـتگ نانوذراتبه نحوه اتصال آن به پلیمري

ر اگـ و شـود انجام مـی آهسته شیرها، باشداتصال کواالن 

سرعت ، باشديمریپلسیصورت محلول جامد در ماتربه

ـ و تخرشیبه سـرعت فرسـا  شیرها مـر یپلسیمـاتر بی

ســرعت ، باشــددهیدارد و اگــر ســطح ذره چســبیبســتگ

بـه عوامـل   شیرهاسازوکارتینها. درکندیمدایپشیافزا

مـر، یپلیخـارج طیمحدرنانوحامل لظتمانند غیمختلف

9 Polyethylene glycol

ـ و ممـر یپلوارهیـ ضخامت د و مـر یاز پليرینفوذپـذ زانی

یبسـتگ مریپلیخارجطیفعال در محءانتشار جزبیضر

.]51[دارد

است و به ریپذبیتخرستیزمریوپلیبکی، توسانیک

شـده و  کنتـرل يماننـد رهاسـاز  هایییژگین وشتندالیدل

قـرار  پژوهشگراندر انتقال دارو مورد توجه نییپاتیسم

اسـت دوستآبدساکارییپلینوعتوسانیگرفته است. ک

يعنوان محفظه بـرا هبتوانندیمآن زگریآبهايحفرهکه

بـه دارهـدف يفعال عمل کنند. اتصـال اجـزا  ستیمواد ز

را یشـده بـا دارو، بـازده درمـان    يربـارگی نانوذراتسطح

ـ توجـه بـه فرار  با. همچنینبخشدیبهبود م واسـانس تی

کـردن آن  کپسـوله ،یطـ یآن در برابر عوامـل مح يداریناپا

عمـر و خـواص   شیباعث افزاتوسانیکمریوپلیبوسیلهبه

درو همکـاران  الـدین  کمـال سـتا،  در ایـن را . شـود یآن م

ــاســانس گی وهشــپژ Zataria(يرازیشــشــنیآواهی

multifloraکرده سازيکپسولهتوسانی) را با استفاده از ک

توسانیشده در ککه اسانس کپسولهدندیرسجهینتنیو به ا

بهتـر از اسـانس آزاد   اریخود را بسییایضدباکترتیخاص

و همکـاران  نجفـی گریدیدر پژوهش.]52[دهد مینشان 

يمرهـا یپلوسـیله به) را Mentha sativaاسانس نعناع (

يسـاز کپسـوله نینشاسـته و مالتودکسـتر  نات،یآلژمیسد

تفـاوت  یبـا انـدک  مرینشان داد هر سه پلجینتاکهکردند 

تمام اسانس را آزاد کردند و موجـب  باًیهفته تقر2پس از 

نعمتیـان و همکـاران   .]53[اسانس شدنديداریپاشیافزا

پژوهشـــی فعالیـــت ضـــدباکتریایی اســـانس نعنـــاعدر 

)Mentha spicata(ــوله ــانوژل کپس ــده در ن ــاش يه

و گرم گرم مثبتيهايبر باکترراکیئد کافیاس-توسانیک

اسـانس  منفی بررسی کردند و به این نتیجـه رسـیدند کـه    

ـ با اسانس آزاد اثـر ضـد باکتر  سهیشده در مقاکپسوله ییای

اسانس گیاه.]54[شده داردمطالعهيهايبر باکتريشتریب

) نیـز بـا اسـتفاده از نـانوذرات     Lippia sidoides(لیپیا

نتـایجی  . سازي شدآلژینات و صمغ کاشو کپسولهپلیمري
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کند که استفاده از بیان میآمد، که از این آزمایش به دست 

کاشـو کمـک بسـیار فراوانـی بـه      آلژینات به همراه صمغ

افزایش افزایش سرعت رهایش و رهایش هدفمند اسانس،

صمغ کاشو یک نوع بیـوپلیمر  کارایی کپسول کرده است.

ــدي    ا ــادام هنـ ــت بـ ــحات درخـ ــه از ترشـ ــت کـ سـ

)Anacardium occidentale (ــی ــتخراج م ــوداس ش

در پژوهشی اسانس گیـاه ترخـون را در   مجیدي نیز .]55[

نانوذرات پلیمري اینـولین و بتاسیکلودکسـترین بـا روش    

نشـان  آن نیز نتایج کردبارگذاريکلوئیدي دهی یا رسوب

ایـن دارو وجـود   وسیله بهگونه رهایش سریعی که هیچداد

شـده شدن و رهایش کنترلین امر نشانه هدفمندندارد و ا

،و همکــارانویگــالس در مطالعــه .]56[باشــددارو مــی

ــانس گیاهـــان دارچـــین   ، آویشـــن)cinnamon(اسـ

)Thymus(ــالیپتوس ــوپلیمر )Eucalyptus(و اکـ در بیـ

کیتوسان کپسوله شدند و کارایی و عملکرد آنهـا در برابـر   

ها و رشد آفالتوکسینAspergillus parasiticusقارچ 

نشان داد که این پژوهش نتایج حاصل از این .شدبررسی 

.Aرشـد قـارچ   ،اندر کیتوسـ شـده  هـاي محصـور  روغن

parasiticus و تولیـــد و رشـــد کنـــد مـــیرا متوقـــف

و یـادوا  در مطالعـه  .]57[دهدها را کاهش میآفالتوکسین

)Bunium persicumهمکاران نیز اسانس گیاه آبـادیس ( 

نتایج نشان داد که .سازي شدان کپسولهسدر بیوپلیمر کیتو

داري رشـد آفالتوکسـین   معناطورهتواند باین وزیکول می

B1  ضـد قـارچی بســیار   آثـار  همچنـین  .را متوقـف کنـد

. ]58[ا نشان دادرچشمگیري 

کننـده  نـانوذرات حمـل  نوان عهدندریمرها باستفاده از 

واقـــعدرورســـانی بســـیار مرســـوم اســـت. در داردارو

الیه و مرحله به مرحله سـاخته  صورت الیهبه10دندریمرها

کنتـرل  سـطح بـاالیی از   ،شوند و براي ساخت هر الیهمی

بــاشـود. شــناخته مـی 11عنـوان نسـل  هوجـود دارد کـه بــ  

هایی به وجـود  ماکرومولکول، ها بر یکدیگرقرارگیري الیه

10 Dendrimer
11 Generation

دارویـی بسـیار مفیـد اسـت.    د که براي کاربردهـاي نآیمی

دارورسـانی از مـواد یکسـان،   ایـدئال یک سیستم واقعدر

که اجزاي چندگانه مانند شود میپایدار و غیرسمی تشکیل 

گیرنده و حسـگر فلورسـنت را بـا هـم     ،دارو، ماده هدف

مناسـبی  بسـیار کاندیـداهاي ، دندریمرها.کندهماهنگ می

زیرا سطح آنها ،شوندمحسوب میهایی براي چنین سیستم

هـاي  مطالعـه .چندظرفیتی و قابل اصالح و تعـدیل اسـت  

دنــدریمر -اســت کــه ترکیــب داروکــردهثابــت فــراوان 

مر آن را در پالسماي عمحلولیت داروها را در آب و نیمه

.]59[دهدخون افزایش می

راه سـازوکارهاي  از هـاي کوچـک  داروها و مولکـول 

ــال م ــد اتص ــی مانن ــايختلف ــتاتیک،لاه ــاي ینکترواس روه

درون یـا پیونـدهاي هیـدروژنی   هیدروفوب-هیدروفوب

نیز همانند یـک میسـل   دندریمر گیرند و قرار میدندریمر 

کند کـه ایـن میسـل در اثـر عوامـل      مولکولی عمل میتک

و اثر حالل کمتر دستخوش آسیب pHمانند دما، محیطی

هاي قطبی واسطه داشتن گروههمر بمولکول دندری.شودمی

توانـد  در سطح خـود، بسـیار محلـول در آب بـوده و مـی     

آبـی  در آب را نیز وارد فـاز  محلول یا نامحلول داروي کم

.]60, 59[محلولیـت دارو را بـاال ببـرد   راه و از ایـن  کند 

هـا مریمتشکل از دنـدر ییها در اصل ساختارهادندروزوم

ــچیپيتارهاهســتند و شــامل ســاخ دیدار اســو منفــذدهی

محلـول در  هیـ الوسـیله بـه که آیندبه شمار مییکینوکلئ

و زیناچکیتیهمولتیمواد سمنیااند.شدهدهیپوشیچرب

ـ دارنـد. يبـاالتر 12یراندمان ترا آلودگ در طـول  نیهمچن

مقاومـت  مرهایبا دندرسهیدر مقا13یتندرونيهاشیآزما

ـ هـا  دندروزوم.هنددینشان مشیاز خويشتریب نـوع  کی

ـ . اهسـتند 15تجمـع و خـود 14بسپارهمنناقالاز دیجد نی

ـ و تحوکردنقادر به کپسولهیمولکولسوپريهاستمیس لی

يهــاو مولکــولزیــگردوســت و آبآبیعوامــل درمــان

12 Transfection
11 Invivo
14 Copolymer
15 Association

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

11
5.

14
00

.1
3.

1.
3.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

io
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            11 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222115.1400.13.1.3.2
https://biot.modares.ac.ir/article-22-51796-en.html


1400زمستان،1، شماره 12دوره_____ ________________________________ مدرستیتربدانشگاهيفناورستیز

38

ها و دنـدریمرها  طورکلی از دندروزومهب.باشندیکوچک م

راي افـزایش  تـوان بـ  مولکولی مـی هاي تکیا همان میسل

در آب اسـتفاده  محلول یـا نـامحلول   پایداري داروهاي کم

.]61[کرد 

م یـ عالکننـده  رلتنها کنتمریآلزايموجود برايداروها

است ییدارواهانیهستند. عصاره کندر از جمله گيماریب

دیاسـ کیبوسولبتاماننددهاییاز ترپنويادهیچیپبیکه ترک

مـاده در برابـر   نیـ اي. اثـر قـو  داردکندر) یاصلبی(ترک

آن در کـاهش اخـتالل   ییاز توانـا یناشـ مـر یآلزايماریب

از .اسـت یتهـاب اليهـا مهار واسطهو کینرژیعملکرد کول

آن در آب منجـر  فیضعتیو حاللیثباتیبسویی دیگر،

ـ بـودن قابل فیبه ضـع  در .]62[شـود یآن مـ یـی داروتی

بررسی اثر بارگـذاري  ،پژوهش احمدي و همکاران هدف

و بررسـی  هـاي دنـدروزومی   بتابوسولیک اسید در نانوذره

. در این باشدمیآنسلولیجذبوزیستیدسترسیمیزان

بـا  65Bهـاي ، سـلول MTTپژوهش براي انجام آزمـون  

هاي مختلف بتابوسولیک اسید تنهـا و بتابوسـولیک   غلظت

سـاعت تیمـار   72و 48، 24اسید دندروزومی بـه مـدت   

شـده  ، شـدت رنـگ تولیـد   MTTشدند. پـس از افـزودن   

محاسـبه  50ICگیـري و انـدازه readerELISAوسیله به

هاي آماري آنـالیز  هاي حاصل با استفاده از برنامهشد. داده

ــا و 50ICدارشــدند و مقــ بــراي بتابوســولیک اســید تنه

58/42و 88/09ترتیـب  بتابوسولیک اسید دندروزومی بـه 

میکروموالر 44/87و 58/37ساعت، 24میکروموالر براي 

72میکروموالر بـراي  16/69و 21/09ساعت و 48براي 

حاضـر بررسیازآمدهدستبهنتایجساعت به دست آمد. 

عنـوان بـه تواننـد مـی دندروزومیهايکه نانوذرهدادنشان

جهـت درخطـر بیاحتمالطوربهوهاي مطمئننانوحامل

نتـایج همچنـین .روندکاربهداروو رسانشسازيانحالل

دراســیدبتابوســولیکبارگــذاريکــهدادنشــانحاصــل

آن سـلولی سـمیت افزایشباعثدندروزومیهاينانوذره

ــد کــه مــیشــده  ــزایش جــدر نتیجــهتوان ذب ســلولی اف

. هاي دندروزومی باشـد بتابوسولیک اسید در حضور نانوذر

موجـود در اسـید بوسـولیک -بتـا زیستیدسترسیواقعدر

پیـدا کـرده اسـت    افـزایش آزادداروي بهنسبتنانوحامل

موجود در زردچوبه اسـت  اثرگذار ماده کورکومین، .]63[

. در پـژوهش  دکه خاصیت ضدسـرطانی بسـیار قـوي دار   

منظـور افـزایش اثربخشـی و    عرفانی مقدم و همکاران بـه 

ی بـراي  پایداري خواص این ماده، از نانوذرات دنـدروزوم 

نتایج براساس دهی اسانس زردچوبه استفاده شد و پوشش

طـور  زیسـت دسترسـی کورکـومین بـه    نشان داده شد کـه  

.کنـد پیـدا مـی  داري نسبت به کورکومین آزاد افزایش امعن

هـاي  ایـن نانوحامـل  داد کـه نشـان  پژوهشنهایت این در

هاي دارورسان مناسب عنوان سیستمهواند بتکورکومین می

هاي سرطانی در نظر گرفته انتقال کورکومین به سلولبراي 

ــان در مطالعــه .]59[دنشــو و همکــاران، اســانس گیــاه ت

ــوش  ــانوذرات Origanum majorana Lمرزنج در ن

دندریمري بارگذاري شد و نتـایج نشـان داد کـه فعالیـت     

طــور هشــده در دنــدریمر بــضــدقارچی اســانس محصــور

داري بیشتر از اسانس گیاه مرزنجـوش در حالـت آزاد   نامع

.]64[است

اي هسـتند کـه   شدههاي ریزها، امولسیوننانوامولسیون

بـه علـت   اسـت و ر نانومت20-200اي آنها بین اندازه ذره

رمسـلح  یبـا چشـم غ  ، دارنـد کـه  ياژهیـ وهايهقطراندازه 

مقابل و درشوندیمدهیشفاف دمهینایشفاف و صورتبه

را الزمو مقاومـت يداریـ شـدن پا ياکردن و خامهرسوب

ــ ــ د. دارن ــانو امولس ــاونین ــاه ــزاییتوان ــداري شیاف پای

دارنـد و آنهـا را  یپوشـان درونلهیوسـ بـه فرارهايترکیب

در مقابـل تجمـع ذرات و  يداریپاشیافزايبراتوانندیم

ش یافـزا يبـرا نیشوند، بنابرایطراحياجاذبهيجداساز

يهـا . روشرونـد یکار مه بيمحصوالت تجاريماندگار

کـه  اسـت شـده ها ارائهونینانو امولسدیتولبرايیمختلف

،زریهموژنـا يپرانـرژ يهـا بـه روش توانیازجمله آنها م
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يانـرژ کميهاو روشمیکروفلوئیدیک ،امواج اولتراسوند

. ]65[فاز اشاره کردرییتغويخودبهخود

یو بررسـ دیتولبهپژوهشیدرهمکارانوزادهحسن

نـانو یپوشـان و راندمان درونییایمیکوشیزیفيهایژگیو

) بـا  Allium sativum(ریاسـانس سـ  يحـاو ونیامولس

منظورهبمطالعه،ایندر. پرداختندمختلف هايونیفرموالس

امولسـیون ونانمختلفايهفرموالسیونسیر،بويکاهش

)اولتراسـوند حمـام (روش پرانرژيبهسیراسانسحاوي

روغـن نوعوسیراسانسمختلفدرصدهايتأثیروتولید

پوشـانی، درونکـارایی ،هـا قطـره انـدازه  بـر شـده استفاده

بررسـی نانوامولسـیون کـدورت واکسیدانیآنتیخاصیت

درهـا طـره قانـدازه ، فـاز پراکنـده  درصـد اسـاس بـر .شد

100تـا 80ازنانوامولسـیون مختلـف هـاي فرموالسـیون 

آنالیز کروماتوگرافیازشدهحاصلنتایج.بودمتغیرنانومتر

کـارایی بـا شدهتولیدهاينانوامولسیونکهدادنشانگازي

اسانس سیرازشدهحاصلفرارهايترکیبباالیینسبتبه

اسـانس (پراکنـده ازفـ درصدافزایشبااما،اندپوشاندهرا

درصـد، 25بـه 5ازهـا نانوامولسیونفرموالسیوندر)سیر

درصد77به92ازوپیدا کردکاهشپوشانیدرونکارایی

بـر سـیر اسـانس مختلفدرصدهايتأثیرهمچنین.رسید

اکسیدانیآنتیخاصیتوشانی،پدرونکارایی،هاقطرهاندازه

بـا  و)P>05/0(بـود معنـادار هـا نانوامولسـیون کدورتو

خاصـیت ،هـا قطـره انـدازه سـیر اسـانس درصـد افزایش

کـارایی امـا پیـدا کـرد  افـزایش کدورتواکسیدانیآنتی

.]66[پیدا کردکاهشانکپسوالسیون

ـ فعالیابیارز،و همکارانکارولینا در پژوهش  ضـد تی

یکوهپونهمحصورکننده اسانس يهاونینانوامولسیقارچ

)Origanum vulgare و یشـگاه یآزماطی)، هم در شـرا

. انجـام شـد  16وئپـادرو نـاس یمریهم پس از استفاده بر پن

اسـانس پونـه   یقـارچ ضدتیفعالنشان داد که آنها نتایج 

ــوه ــاالتر از   ک ــیار ب ــیون بس ــده در نانوامولس ی محصورش

16 Minas Padrão cheese

يریـ گجـه ینتو ه اسـت عملکرد اسانس در حالت آزاد بود

در کننـده اثـر مهار شده، کپسولهیشد که اسانس پونه کوه

ماننـد  یطیمحياگر پارامترهاو دارد برابر سه جنس قارچ

ـ و فعاليسازرهیذخيدما تمـاالً  کنتـرل شـوند، اح  آبتی

را یروغن پونه کـوه يهاونینانوامولسيتوان اثر مهاریم

ـ عنـوان  و آنها را بهدیبهبود بخشاریبس بـالقوه  نـه یگزکی

یقـارچ یپادروئو در برابـر آلـودگ  ناسیمریحفظ پنيبرا

.]67[ارائه داد

قدرت یابیارزهدف باو همکارانبورگس در مطالعه 

اسانس گیاه رزمـاري يحاويهاونیامولسنانویضد التهاب

)Rosmarinus officinalis L (  نتـایج ایـن   .شـد انجـام

ــژوهش  ــیون پ ــن نانوامولس ــه ای ــت نشــان داد ک ــا فعالی ه

اکسیدانی بسیار باالیی نسبت به اسانس گیاه رزمـاري  آنتی

و موجب تقویت و پایـداري اسـانس   داشتهدر حالت آزاد 

ـ تقوییتوانـا ونیامولسـ نـانو این . همچنیناندشده اثـر  تی

کننـده  میتنظـ هـاي تیرا با اعمال فعالها اسانسیالتهابضد

کیــتریندیاکســدیــتولکــردنمهــارراهاز یمنــیاســتمیس

.]68[باشددارا میی)التهابشیواسطه پ(

از نـانوذرات لیپیـدي   ،در سیستم انکپسوالسیون جدید

هـاي هـایی بـراي ترکیـب   عنوان حاملهب) SLN17(جامد

ـ SLN. شوددوست استفاده میفراسودمند چربی عنـوان  هب

اروهـا بـا حاللیـت    انتقال دبراي کننده کلوئیدي یک حمل

ها بـا جـایگزینی فـاز    شود. این سیستممحدود شناخته می

یـا مخلـوطی از  روغنی امولسیون بـا یـک روغـن جامـد     

هــاي جامــد، یعنــی مخلــوطی از ذرات مــاتریکس روغـن 

، تشـکیل  اسـت لیپیدي که در دماي اتاق و در بدن جامـد  

ــی ــوند.م ــش ــاهمطالع ــان ه ــی دادنش ــه ویژگ ــاي ک ه

ــیمیایی  ــداريفیزیکوش ــاییو پای ــهداروه SLNدر ک

اجـزاي وداروهـا بـه خـواص  وابسـته ، انـد شدهبارگیري

هـا، چربـی مناسـب انتخـاب باشـد. مـی آندرکاررفتـه به

انـدازه توانـد مـی آنهـا و مقـدار هاترکیبها،سورفکتانت

17 Solid Lipid Nanoparticles
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بـارگیري سـازي، ذخیرهطیمدتطوالنیپایداريذرات،

ایـن ودهدقرارتأثیرتحترارفتارهاي آزادسازيودارو

خاصـی فرمـول بـه نیازداروهربراياست کهمعنابه آن

. در پژوهش ناصري و همکاران ]69[باشدمیSLNبراي 

سـانس آویشـن شـیرازي    نانوذرات لیپیدي جامد حـاوي ا 

زتاپتانسیلپایداري اندازه ذرات وهايهمطالعتولید شد و 

جامد حاوي ذرات لیپیديدر مدت چهار ماه نشان داد نانو

و انـد خوبی برخـوردار بـوده  نسبتبهاز پایداري ،اسانس

ذرات لیپیـدي  نـانو ، دادحاضـر نشـان   پژوهشکلینتایج

بـراي مناسـبی نوحاملنا، جامد متشکل از اسید استئاریک

.]70[ید آشمار میبهشیرازيآویشناسانس

اي توسط معظم و همکاران بـا  مطالعهراستا درایندر

زیسـتی بتابوسـولیک اسـید    دف افزایش ثبات و فراهمیه

موجود در کنـدر و انتقـال هدفمنـد ایـن مـاده بـه مغـز و        

نخسـت در این پژوهش .شدانجام درمانی آن آثار افزایش 

کنـدر بـه روش   مـؤثره  ماده نانوذرات لیپیدي جامد حاوي 

هـاي مختلـف دارو بـه    شدند. نسبتمیکروامولسیون تهیه 

هاي مختلف سورفکتانت در مخلـوط لیپیـد   لیپید و غلظت

بـراي تشـکیل   سـیترات  سـدیم به همـراه محلـول آب و   

امولسیون به کار گرفته شد. سپس بیشـترین میـزان داروي   

تـرین  شده، درصـد بارگـذاري دارو و کوچـک   گیريدرون

نه داراي انـدازه  دست آمد. فرموالسیون بهیه اي باندازه ذره

و بــازده 71/33گیــري نــانومتر و درصــد درون14اي ذره

بـوده  ولـت  میلـی -3/43و پتانسیل زتاي 6/54بارگذاري 

کنـدر از  مـؤثره  مـاده  . همچنین با بررسـی رهـایش   است

مشـاهده  ،هاي مختلف نانوذرات لیپیدي جامدفرموالسیون

کـه  دارنـد  و هدفمند این نانوذرات رهایش آهسته کهشد

مـاده  رسد نانوذرات لیپیدي جامـد حـاوي ایـن    به نظر می

رویکرد درمانی جدیدي در درمـان آلزایمـر   ،گیاهیمؤثره 

.]62[د کردنایجاد خواه

لیتحوستمیسکیتوسعه ، و همکاراناليدر مطالعه

اسانس بیبا ترکیطیمحستیزيهاکشآفتيبرادیجد

)Artemisia arborescens L (جامـد  دیپیذرات لدر نانو

)SLN ( ی شـگاه یآزمايسازآزادهايشیآزما. شدبررسی

ـ تبخسـرعت قادر به کاهشSLNنشان داد که و نتایج ری

، شـده مطالعـه SLNيهاونیفرموالسو بوده استاسانس 

.]71[آیند به شمار میيدر کشاورزیمناسبيهاحامل

ــوم ــ) طCUR(نیکورک ــتردهفی ــواص ياگس از خ

یدانیاکسـ یو آنتـ یالتهابدضيهاتیاز جمله فعالییدارو

ـ کاندکیتوان آن را یمدارد که درمـان  يمناسـب بـرا  دی

) 18CNS(يمرکـز یعصبستمیسيهایشناسبیبالقوه آس

بارگـذاري  هدفهمکاران، و Deboraدر مطالعه .دانست

کورکومین در نانوذرات لیپیدي جامد و افزایش عمـر ایـن   

تواند یشده مدیتولونیفرموالسنتایج نشان دادکه ماده بود 

رسـانش هدفمنـد   يکننـده بـرا  دواریحامل امکیعنوان به

.]72[در نظر گرفته شوددارو 

گیرينتیجه-4

مشخص شده ، شدهمطالعههاي و پژوهشها مقالهاساس بر

هـا و  اسـانس فـراوري  تواننـد در  است که نـانوذرات مـی  

وسیله نانوذراتبه.افزایش کیفیت آنها بسیار کابردي باشند

دارویی با ارزشی کـه اسـانس   گیاهانهايتوان از گونهمی

رفــتن از هــدروکــرده ت بهینــه اســتفاده صــوربــهدارنــد، 

ــانس ــزود.   اس ــداري آن اف ــر پای ــرد و ب ــوگیري ک ــا جل ه

ــ ــورهب ــی ط ــولهکل ــت و  از روش کپس ــراي تثبی ــازي ب س

ـ شدن اسانسهدفمند .شـود عنـوان دارو اسـتفاده مـی   هها ب

بهتـر  به این نتیجـه رسـیدند کـه    ترتیب پژوهشگران اینبه

رزش موجـود در  بـا ا هـاي براي محافظت از ترکیباست 

اي کـه  . اگـر نـوع ذره  کـرد نانوکپسـوله آنهـا را ، هااسانس

درسـت انتخـاب   ، دهـد را تحت پوشش قـرار مـی  اسانس 

شود، ترکیب از هر گونه صدمه ناشـی از گرمـا، رطوبـت،    

کـردن  شـود. بـا نانوکپسـوله   اکسیداسیون و غیره حفظ می

تـوان بـر زمـان رهاسـازي     نانوذرات میوسیله بهها اسانس

18  central nervous system
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کـه دارو  زمانیها در بدن کنترل داشت. اسانسهايترکیب

زمان بیشـتري بـراي   ، شودصورت معمولی وارد بدن میبه

راه امـا از  ، شـود نظـر صـرف مـی   رسیدن به بافـت مـورد  

قابل تنظیم بوده دارو ا مقدار، زمان و مکان اثر هنانوکپسوله

درواقـع  آید. عمل میه و از عوارض جانبی آن جلوگیري ب

افـزایش مانـدگاري آن   هاي حاوي اسانس باعث انوحاملن

شدن دارو تا رسیدن بـه  در جریان خون شده و از غیرفعال

سازي اسانس . نانوکپسولکنندنظر جلوگیري میبافت مورد

ایمنی وبخشیباعث اطمینان از کیفیت، اثرگیاهان دارویی 

توان بـا  همچنین مید.شومیارزشمندگیاهیورده افراین 

بیشـتر در ایـن زمینـه    هـاي  پـژوهش و هـا انجام آزمـایش 

ارزش را شناسایی کرد و با تثبیت آنها هاي بسیار بااسانس

هـاي  الب دارو براي درمان بیماريها را در قبا نانوذرات، آن
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Abstract
Background: In recent years, the use of medicinal plants has increased
significantly. Essential oils are one of the most important secondary
metabolites in plants with promising potentials to promote health. Paying
attention to the quality and effectiveness of medicinal plant products is
important. Use of free essential oils due to volatility, low stability, poor
solubility in water and low bioavailability, limit both their use and
effectiveness. The most important tool to increase the quality of essential oil
is  the  use  of  nanoparticles  as  carriers. This study aimed to investigate the
nanoencapsulation of essential oils of medicinal plants and its effect on
increasing the stability of essential oils and improving the quality of drug
delivery systems. Method: In the present study, the data of scientific research
articles have been used to investigate the use of nanoparticles in increasing
the effectiveness of the essential oils. Findings: Drug-carrier nanoparticles
include various materials such as nanopolymers, dendrimers, etc. that can
have different morphology and sizes depending on their synthesis method.
Technology of nanoencapsulation of essential oils is used to increase
stability, purposefulness and control the release time of essential oil in the
human. One of the advantages of targeted drug delivery is the accurate and
intelligent accumulation of essential oil as a drug at the target site, thus
increasing the stability and pharmacological effects of the essential oil
compounds on the organs in the human. Conclusion: Nanocapsules
containing essential oils of medicinal plants have significantly increased the
effectiveness of essential oils in medical applications.

Keywords: Nanotechnology, Essential Oil, Medicinal Plants,
Nanoencapsulation, Drug Delivery
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