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چكیده
یکی از تکنولوژیهای نوین در فناوری نانو ،استفاده از نانوژلها جهت رهایش بهتر دارو و افزایش اثرات
ضدمیکروبی آن میباشد .هدف از این مطالعه ،بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره گیاه درمنه [آرتمیزیا دیفوزا]
محصور شده در نانوژل آلژینات علیه پاتوژنهای میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس ،انتروکوکوس فکالیس،
اشریشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا میباشد .در این مطالعه ابتدا عصاره گیاه درمنه با روش ماسراسیون با
استفاده از حالل آبی گرفته شد .به دنبال آن عصاره تهیه شده در نانوژل آلژینات محصور شده و نانوژل تهیه شده
توسط روشهای میکروسکوپ الکترونی نگاره ) (SEMو  DLSو  FTIRمورد تایید قرار گرفت .هم چنین رهایش
عصاره در زمان ،دما و  pHهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت اثرات ضد میکروبی نانوژل حاوی
اورئوس ،انتروکوکوک فکالیس ،اشریشیا کلی و
عصاره علیه پاتوژنهای میکروبی از قبیل استافیلوکوکوس ِ
سودوموناس آئروژینوزا توسط روش کمترین غلظت مهارکنندگی ) (MICبررسی شد .نتایج نشان داد که نانوژل
سنتز شده دارای ساختار کروی و دارای میانگین اندازه  ۵۸نانومتر بود .هم چنین نتایج  FTIRنشان دهنده
محصور شدن عصاره داخل ساختار نانوژل بود .میزان رهایش عصاره از الگوی مناسبی برخوردار بود .نتایج ضد
میکروبی نشان داد که نانوژل حاوی عصاره دارای  MICکمتری نسبت به عصاره بود .بر اساس یافتههای این
مطالعه میتوان نتیجه گرفت که نانوژل آلژینات حاوی عصاره دارای اثرات ضد میکروبی معنادار بوده و در آینده با
تحقیقات بیشتر میتواند در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار گیرد
کلیدواژهها :آرتمیزیا دیفوزا ،نانوژل آلژینات ،اثرات ضد میکروبی .
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مقدمه
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امروزه پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی و ظهور باکتریهایی
با مقاومت دارویی یک مسئله نگران کننده و اساسی
بهداشت جهانی برای پزشکان و صنعت داروسازی است که
بهعنوان یکی از عوامل اصلی شکست درمان بیماریهای
عفونی شده است [22و .]31یکی از چالشها و نگرانیهای
عصرحاضر در زمینه بهداشت جهانی شیوع مقاومتهای
ضدمیکروبی است .در این پدیده که در نتیجه سومصرف
آنتیبیوتیکها ایجاد میشود ،میکروارگانیسمها دچار
موتاسیون شده و یا ژن مقاومت را کسب می کنند ،از این رو
بسیاری از درمان های رایج کارآمد نیستند ،در نتیجه نیاز به
بافتن راهکارهای جدید درمانی میباشد [ .]31امروزه
گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمانهای
گیاهی و به طور کلی فرآوردههای طبیعی رو به افزایش بوده
بهطوری که داروهای گیاهی سهم بزرگی از فراوردههای
دارویی تجاری ساخته شده را به خود اختصاص دادهاند
[.]21
بررسیهای اخیر نشان میدهد که بیش از  16درصد
درمان بیماریهای میکروبی به وسیله گیاهان انجام میشود
[22و .]32یکی از گیاهان دارویی ،جنس آرتمیزیا میباشد
که در ایران به درمنه معروف است .این جنس حاوی گونه
های مختلف است و تا کنون بیش از  266گونه از از این
جنس شناسایی شده است .گیاههان جنس درمنه به عنوان
یکي از عناصر اصلي و غالب اجتماعات گیاهي در مناطق
خشك و نیمه خشك کشور محسوب ميشود که ارتفاع آن
به  16تا  26سانتيمتر ميرسد و به شکل کپهاي مي روید
[31و .]1این جنس ،از خانوادۀ  Compositaeهستند .این
جنس در ایران  13گونه گیاهی علفی یکساله و چند ساله
دارد که در سراسر ایران پراکنده شدهاند .گونههای انحصاری
آن در ایران عبارتند از A.Kermanensisو A. Sieberiکه
از از گیاهان مناطق بیابانی و نیمهبیابانی ایران است .گیاهان
جنس درمنه مقوي ،اشتها آور ،بادشکن ،رفع کننده دل پیچه
و موثر در درمان زخمهاي عفوني است و از آن براي پانسمان
ورم ،سرمازدگي و تسکین دمل استفاده ميشود [3و.]7

امروزه مطالعات انجام شده در این رابطه نشان میدهد
که فعالیتهای ضد میکروبی عصارههای گیاهی با توجه به
ویژگی هایی مانند فراریت و ناپایداربودن ،حاللیت کم در
آب و قابلیت اکسیداسیون تحت تاثیر قرار میگیرد و الزم
است تکنیکهای جدید براي افزایش فعالیت ضدمیکروبی
از قبیل استفاده از علوم نانو در فرموله کردن و دستکاری
عصارهها براي افزایش کیفیت اثر و طوالنی شدن فعالیت-
های بیولوژیکی است [ .]22کپسوله کردن فرایندي است که
در آن اجزاي جامد ،مایع و گاز درون کپسولهای کوچک یا
نانوژلها گنجانده میشوند و میتوان محتویاتشان را با سرعت
کنترل شده رها کنند .نانو ذرات حمل کننده دارو از موادي
همچون آلژینات ،کیتوسان ،آلبومین ،پلیالکتیک
کوگلیکولیک اسید و پلیاتیلن گالیکول ساخته میشوند
[ .]23بطور کلی نانوژلها ذرات نانومتری هستند که به شکل
فیزیکی و شیمیایی شبکهای شده و به خاطر ویژگیهای قابل
توجه آنها ،ابزارهای مناسبی برای دارو رسانی به شمار
میروند .نانوژلها مانند نانوذرات ،قابلیت تزریق به خون را
دارند .آنها این قابلیت را دارند که به شرایط محیطی مانند
قدرت یونی pH،و دما پاسخ دهند .پایداری داروی بارگذاری
شده در نانو حاملها مسئله مهمی در دارو رسانی هدفمند
است .مولکولهای دارو بهطور تصادفی به بافت سالم نشت
میکنند که دراین حالت نانو حامل بدون دارو به بافت هدف
میرسد .برای حل این مشکل از نانوحاملهای با اتصاالت
عرضی یعنی نانوژلها استفاده میشود [21و.]32
یکی از نانوژلها ،واحدهای تکراری آلژینات میباشد.
نانو ژل آلژینات یک پلیمر مرکب از واحدهای تکراری دی
ساکاریدی  1-4-D-glucuronic acidو 1-3-N-
 acetyl-D-glucosamineاست که یکی از اجزای اصلی
ماتریکس درون سلولی و برون سلولی است [ .]37به دلیل
خصوصیات سازگاری با محیط زیست ،زیست تجزیه پذیر
بودن ،غیرایمونوژن بودن و عدم حساسیت برای کاربردهای
زیست پزشکی به عنوان حامل دارو استفاده میشود [.]33
مطالعات مختلفی در زمینه انکپسوله کردن عصارههای
مختلف درون نانوژل انجام شده است .در سال  2633مینا
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بیکی و همکاران میزان تاثیر نانوژل دارای عصاره نعناع فلفلی
بر عدم رشد آسپرژیلوس فالووس را بررسی کردند که در این
پژوهش عصاره نعناع فلفلی با دستگاه اولتراسونیکیت درون
نانوژل کایتوسان  -سینامیک اسید انکپسوله شد و حداقل
غلظت بازدارندگی عصاره در  2366میکروگرم بر میلی لیتر
مشاهده شد و مشخص گردید عصاره انکپسوله شده در266
میکروگرم بر میلیلیتر از رشد قارچ آسپرژیلوس فالووس
جلوگیری میکند .]36[ .در این مطالعه ما برای اولین بار
اثرات ضدمیکروبی نانوژل آلژینات انکپسوله شده با عصاره
گیاه آرتمیزیا دیفوزا را علیه پاتوژنهای میکروبی مورد مطالعه
قرار دادیم.

مواد و روش کار

 -1عصارهگیری و ساخت نانوژل آلژینات

برای ساخت عصاره گیاهي )روش ماسراسیون( ابتدا
مقدار  16گرم پودر گیاه آرتمیزیا دیفوزا از مرکز ملی ذخایر
ژنتیکی تهیه شد .سپس مقدار  26گرم پودر گیاه از ماده
آسیاب شده به ارلن حاوی  266میلیلیتر الکل  06درجه
اضافه و به مدت  30ساعت در شرایط آزمایشگاه خیسانده
می شود .مایع رویی به مدت  36دقیقه با دور rpm 2666
سانتریفوژ و مجددا مایع رویی جداسازی و در دستگاه تقطیر
در دمای  32درجه سانتیگراد قرار داده شد تا الکل اضافی
جدا شود .عصاره باقی مانده با غلظت  2میلیگرم در
میلیلیتر به عنوان محلول ذخیره تهیه و تا زمان استفاده در
دمای  3درجه در ظروف تیره نگهداری شد .در ابتدا آلژینات
را در آب مقطر حل کرده و با ای دی سی ( )EDCو ان اچ
اس ( )NHSگروههای کربوکسیل آن را فعال میکنیم .سپس
پروپیل آمین را به آن افزوده و به مدت  2ساعت انکوبه می
کنیم .سپس با اتانول و آب مقطر ژل حاصل را شستشو داده و
به مدت  32دقیقه سونیکه میکنیم و با استفاده از
اولتراسونیک عصاره را داخل نانوژل لود میکنیم.
ریختشناسی و اندازه نانوحامل آلژینات سنتز شده ،به روش
زیستی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEMبررسی شد .نمودار سایز نانو ذرات توسط طیف
نگاری ( )DLSدر شرکت دی پترونیک انجام گردید.
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 -2بررسی الگوی رهایش عصاره آرتمیزیا دیفوزا
رهایش عصاره از نانوژل آلژینات بر اساس روش دیالیز

انجام شد 22 .میلی لیتر ز محلول نانوژل آلژینات بارگذاری
شده با عصاره را داخل کیسه دیالیز تزریق و تاثیرات زمان،
دما و  pHبر رهایش دارو بررسی شد .در تمام موارد بافر
دیالیز بوسیله مگنتیک استایرر با سرعت پایین و مشابه
سایرنمونه ها همزده زده شد .مکانیسم ارزیابی رهایش
اگزالیپالتین بدین گونه است که دارو در شرایط مختلف
فیزیکی از نانوژل خارج شده و از کیسه دیالیز عبور کرده و
وارد بافر دیالیز می شود .توسط محاسبه تفاضل محتوای تام
دارو درون کیسه دیالیز و محتوای تام دارو در هنگام لود
دارو ،میزان درصد عصاره رها شده محاسبه شد .بررسی
رهایش دارو از طریق سه متغیر زمانpH ،و دما انجام شد.
بررسی الگوی رهایش عصاره آرتمیزیا دیفوزا از نانوژل
آلژینات در زمانهای مختلف :برای بررسی الگوی رهایش
عصاره در زمانهای مختلف ،کیسه دیالیز داخل بافر فسفات
 326mMو  PH=7قرار داده شد .به مدت هفت روز از
محلول نانوژل آلژینات بارگذاری شده با عصاره داخل کیسه
دیالیز نمونه برداری کرده و در یخچال نگهداری شد.
بررسی الگوی رهایش عصاره از نانوژل آلژینات در
دمای مختلف :برای بررسی الگوی رهایش عصاره در دمای
مختلف به تعداد دماها از کیسه دیالیز استفاده شد و داخل
کیسههای دیالیز محلول نانوژل آلژینات بارگذاری شده با
عصاره تزریق شد و داخل بافر فسفات 326 mMمیلیموالر
با  PH=7قرار داده شد و هر کدام از نمونهها را در دمای مورد
نظر نگهداری نموده و پس از  2ساعت انکوباسیون در دمای
مورد نظر ،عصاره باقیمانده در محلول نانوژل آلژینات
بارگذاری شده با عصاره مورد ارزیابی قرار گرفت.
 -3بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوژل آلژینات حاوی عصاره

در این مطالعه فعالیت ضدمیکروبی نانوحامل حاوی
عصاره با استفاده از روش کمترین غلظت مهارکنندگی
( )MICبر روی باکتریهای پاتوژن استاندارد
استافیلوکوکوس اورئوس  -ATCC 25923انتروکوکوس
فکالیس – ATCC 29212اشرشیا کلی ATCC 25922
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و سودوموناس آئروژینوزا  ATCC 15442انجام گرفت .در
مورد میکروارگانیسمهای استاندارد در محیط کشتهای
اختصاصی ،کشت شبانه انجام شد و سپس چند کلنی از هر
یک وارد محیطکشت )MHB( Mueller Hinton broth
شد و در دمای  17به صورت شبانه کشت داده شد.
سوسپانسیونی معادل استاندارد  0.5 McFarlandاز هریک
از سویههای باکتریایی تهیه و سپس با رقیقسازی در
محیطکشت مایع تا میزان  1×106 CFU/mlبدست آمد.
اثرات ضد باکتریایی نمونههای عصاره و نانوحامل با
بررسی  MICبه صورت  broth Microdilutionدر
میکروپلیت  61خانهای انجام شد .فرموالسیونهای دارویی
به صورت سریالی با محیطکشت Muller Hinton Broth
رقیقسازی شد و غلظتهای  1/22-366میکروگرم در
میلیلیتر تهیه و از هر غلظت با تکرارهای سه تایی صد
میکرولیتر به چاهکها اضافه شد .از سوسپانسیون باکتریایی
نیز  366میکرولیتر به چاهکها وارد شد .کنترل مثبت حاوی
سوسپاسیون باکتریایی و فاقد دارو و کنترل منفی شامل
باالترین غلظت دارویی فاقد میکروارگانیسم و محیطکشت
 MHBدر نظر گرفته شد .میکروپلیتها به مدت  30ساعت
در دمای  17درجه سانتیگراد انکوبه شد  MICبه عنوان
کمترین غلظتی از ماده که قادر به مهار رشد میشود در نظر
گرفته میشود .تعیین غلظت  MBCبه این صورت انجام شد

که  366میکرولیتر از چاهک  MICو غلظت بعد از آن در
محیط Muller Hinton agarکشت داده شده و پلیتها به
مدت  23ساعت در دمای  17درجه سانتیگراد انکوبه
شد MBC.کمترین غلظتی از ماده است که در آن هیچ گونه
رشدی وجود ندارد(.)32
 -4آ نالیز آماری

محاسبه آماری این مطالعه با استفاده از نرمافزار SPSS
 16انجام گردید و اطالعات به صورت ( mean±standard
 SD)deviationنمایش داده شدهاند و  P6/62معنیدار
در نظر گرفته شد.

تجزیه و تحلیل و نتایج

شناسایی نانوژل آلژینات بارگذاری شده با عصاره با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی ()SEM
عکسبرداری از نانوژل آلژینات بارگذاری شده با عصاره با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی توسط دستگاه
 KYKY-EM3200انجام گردید .با توجه به تصویر
 SEMمورفولوژی مناسب ویکنواخت نانو ذرات سنتز شده
نشان داده شد .با توجه به نتایج حاصل از عکسبرداری
میکروسکوپ  SEMاندازه نانوذرات سنتز شده در محدوده
بین  33 nmتا  362 nmتخمین زده شد (شکل .)3

شکل - 2عکس برداری  SEMاز نانوذرات آلژینات حاوی عصاره
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 -1آنالیز پتانسیل زتا و پراکنش دینامیکی نور DLS

در این مرحله پس از تهیه نانوژل آلژینات بارگذاری شده
با عصاره ،برای بررسی پایداری نانوژل تهیه شده از نمونههای
مورد نظر  DLSگرفته شد .همانطور که در شکل  1نشان
داده شده است نانوژل سنتز شده دارای بار سطحی منفی بوده

است .پتانسیل زتای نانوژل آلژینات باگذاری شده با عصار
برابر  -16/1بوده است .همچنین همانطور که در نمودار
نشان داده شده ،نتایج آنالیز  ،DLSاندازه قطر نانوژل
آلژینات را حدودا  02 nmنشان داده است (شکل .)3

شکل  -3منحنی پتانسیل زتا نانوژل آلژینات بارگذاری شده با عصاره.

شکل  -4نمودار  DLSنانوژل آلژینات بارگذاری شده با عصاره.
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 30و  72ساعت به ترتیب میزان حدود  %32 ، %22و
 %22از رهایش دارو انجام شده است (شکل .)2
رهایش عصاره در ( )pH = 7در دماهای مختلف بررسی
شد .نتایج حاصل از روی نمودار بدست آمده نشان داد که
دردماهای اولیه یعنی حدود ℃ %26 ،36از دارو در این
 pHآزاد شده است .در دمای ℃ %26 ،22از عصاره آزاد
شده است و پس از آن ،نمودار رهایش عصاره صعودی بوده
و در دمای حدود ℃ 17که دمای بدن میباشد ،میزان
رهایش عصاره حدود  %06نشان داده شده و در نهایت در
دمای حدود ℃ ،32بیشترین میزان رهایش این عصاره یعنی
حدود  % 02صورت گرفت .سپس نمودار به ناحیه پالتو
رسید (شکل .)1
بررسی الگوی رهایش عصاره در  pHهای مختلف
بیشترین میزان رهایش عصاره را در pH= 36به میزان %90
نشان میدهد .همچنین میزان رهایش دارو در pH= 7حدود
 %72بوده است (شکل .)7

 -2شناسایی نانوژل آلژینات با استفاده از طیف سنجی
مادون قرمز ()FT-IR

در طیف حاصل از نانوژل آلژینات  ،نوار جذبی واقع در
ناحیهی  1337 cm-1مربوط به ارتعاش کششی گروههای
هیدروکسیل در ساختار پلیمر مشاهده میشود .نوارهای
جذبی قابل مشاهده در ناحیهی  3332 cm-1وcm-1
 3131به ترتیب مربوط به ارتعاش کششی گروههای
کربوکسیل  coo-متقارن و نامتقارن در ساختار پلیمر
آلژینات میباشد .همچنین پیک در ناحیهی 3612cm-1
حضور پیوند  -oگلیکوزیدی بین مونومرهای -d-B
مانورونیک و -3-aگلورونیکاسید در ساختار پلیمر خطی
آلژینات را تایید میکند (شکل .)2
 -3رهایش عصاره در زمان ،دما و  pHهای محتلف

الگوی رهایش دارو با گذشت زمان با شیب با دامنه تند
افزایش یافت .به طوری که بیشترین میزان رهایش دارو در
روز هفتم بوده است به میزان  %366رسید .با گذشت ، 23
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شکل  -5طیف  FTIRنانوژل آلژینات بارگزارش شده با عصاره.
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شکل  -5نمودار رهایش عصاره از نانوذرات آلژینات در زمانهای مختلف.
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شکل  -6رهایش عصاره از نانوذرات آلژینات در دماهای مختلف.
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شکل  -7رهایش دارو از نانوذرات آلژینات در  pHهای مختلف.

 -4بررسی اثرات ضدمیکروبی

در این مطالعه ،به منظور بررسی اثرات ضدباکتریایی
نانوژل آلژینات حاوی عصاره از روش  MICو  MBCاستفاده
شد .در روش  MICسویههای باکتریایی استاندارد تحت
غلظتهای  1/322تا  366میکرو گرم بر میلیلیتر قرار
گرفتند .نتایج نشان داد که نانوژل آلژینات در کمترین غلظت
 1/322میکروگرم در میلیلیتر و بیشترین غلظت 366
میکروگرم در میلیلیتر بر روی ایزولهها تاثیرگذار بودند
(جدول .)3

بحث

امروزه روشهای نوین درمان و کاربردهای گیاهان
دارویی در درمان عفونتهای میکروبی به دلیل افزایش
مقاومتهای دارویی ضروري بهنظر میرسد [.]23
عصارههای گیاهی از جمله مهمترین ترکیبات گیاهی هستند
که داراي خواص ضدمیکروبی شناخته شده میباشند .ولی
این ترکیبات بسیار فرار هستند که این مساله اثرات مثبت آنها
را تحت تاثیر قرار میدهد [ .]0یکی از مهمترین روشهای
نانوبیوتکنولوژی ،استفاده از علوم نانو برای فرموله کردن و
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دستکاري اسانسها براي افزایش کیفیت و اثر و طوالنی
شدن فعالیتهای بیولوژیکی است [ .]36کپسوله شدن مواد
دارویی از جمله اسانسها در نانوذرات پلیمري میتواند اثرات
درمانی چنین ترکیباتی را بهبود دهد و نانوژل آلژینات به
عنوان نانوپلیمر زیست تخریبپذیر به دلیل کپسوله کردن
بهتر ،رهاسازی کنترل شده و سمیت پایین در این زمینه بسیار
مورد توجه است [ .]23تثبیت نمودن عصارههای گیاهی در
نانو ذرات پلیمری منجر به افزایش پایداری آنها در مقابل
حرارت ،pH ،پروتئازها و سایر عوامل تخریب کننده
ساختمان آنها میگردد [ .]6در این مطالعه از عصاره گیاه
بومی آرتمیزیا دیفوزا که از خانواده  Asteraceaeاست ،به
عنوان یک ترکیب ضدمیکروبی مورد استفاده قرار دادیم .یکی
از اهداف این مطالعه سنتز نانوژل آلژینات حاوی عصاره گیاه
آرتمیزیا دیفوزا بود .نتایج میکروسکوپ الکترونی و DLS
نشان داد که نانوژلهای سنتز شده دارای اندازه زیر 366
نانومتر بودند که یکی از ویژگیهای نانوذرات سنتز شده سایز
کوچک آنها میباشد .مطالعات رابطه مستقیمی بین سایز
نانوذره و میزان سمیت سلولی نشان دادهاند .در واقع هر چه
سایز نانوذره کوچک تر باشد میزان نفوذ آن به داخل سلول
بیشتر است و سمیت وابسته به دوز ایجاد میشود [.]36
یکی از نکات مهم در بحث رسانشدارو در داروشناسی،
رهایش آهسته دارو می باشد که این مساله دارای مزیت است
[ .]33رسانش آهسته دارو از درون نانوساختارها سمیت آنها
را کمتر میکند و باعث می شود دوزهای مناسب از دارو به
بافت هدف منتقل شود [ .]30در این مطالعه عصاره گیاه
محصور شده در نانوژل آلژینات با افزایش زمان و افزایش
 pHمیزان رهایش آن بیشتر میشود ،بطوری که میزان رهایش
عصاره را در pH= 36به میزان  ٪66میرسد و همچنین میزان
رهایش دارو در pH= 7حدود  %72بوده است .هم چنین
نمودار رهایش عصاره در دمای حدود ℃ 17که دمای بدن
میباشد ،میزان رهایش عصاره حدود  %06نشان داده شده
است که درصد آزادسازی قابل توجهی میباشد.
یکی دیگر از اهداف مطالعه ،بررسی اثرات ضدمیکروبی
نانوژل آلژینات حاوی عصاره بود .همانطور که نتایج نشان
میدهد که میزان  MICنانوژل آلژینات حای عصاره  2تا 3

برابر کمتر از عصاره تنها میباشد که نشان دهنده افزایش
چشمگیر اثرات ضدمیکروبی میباشد .یکی از مکانیسمهای
احتمالی اتصال و فیوژ نانوژل آ لژینات با دیواره سلولی
باکتری و رهایش بهتر عصاره به درون سلول باکتری و در
نهایت مرگ سلول باکتری میباشد [ .]21مطالعات مختلفی
در زمینه انکپسوله کردن عصاره و اسانسهای گیاهی درون
نانوژلها و بررسی اثرات ضدمیکروبی به انجام رسیده است.
در سال  2637الناز نعمتیان کرمانشاهی و همکاران تاثیر
نانوژلهای حاوی اسانس نعناع را بر علیه باکتریهای گرم
مثبت و گرم منفی بررسی کردند .نتایج نشان داد که اسانس
کپسوله شده در مقایسه با اسانس آزاد اثر ضد باکتریایی
بیشتری بر علیه باکتریهای مطالعه شده دارد [ .]2یافتههای
تحقیق ما میتواند به درمان با گیاهان دارویی به منظور
دستیابی به عملکرد بهتر عصاره ها ،منجر شود .با توجه به
فراریت اسانسها به نظر میرسد میتوان با کپسوله کردن این
ترکیبات نیمه عمر آنها را افزایش داد.

نتیجهگیری کلی

نتایج مطالعه ما نشان میدهد که نانوژل آلژینات حاوی
عصاره دارای سایز کوچکتر از  366نانومتر بوده و آهسته
رهش است و بصورت کنترل شده آزاد میشود .هم چنین
نتایج ضدمیکروبی نشان میدهد که نانوژل آلژینات حاوی
عصاره دارای اثرات ضدمیکروبی معناداری میباشد .بنابراین
با مطالعات بیشتر میتوان از این نانوژل جهت اهداف
درمانی استفاده نمود.
تشکر و قدردانی :بدین وسیله از تمامی کارشناسان و
افرادی که در انجام این پروژه تحقیقاتی کمک کردهاند،
تشکر و فدردانی میشود.
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Abstract
One of the new fields in nanotechnology is the use of nanogels to improve the release of drug and
increase its antimicrobial effects. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effects of
Artemisia diffusa extract encapsulated in Alginate nanogel against the pathogenic bacteria including
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. In this
study, A. diffusa extract was first obtained by maceration method using aqueous solvent. The extract
was then encapsulated in Alginate nanogel and the nanogels prepared were confirmed by scanning
electron microscopy (SEM), Dynamic light scattering (DLS) and Fourier-transform infrared
spectroscopy (FTIR) methods. The release of the extract was also investigated at different times,
temperatures and pHs. Finally, the antimicrobial effects of nanogels encapsulated extract and free
extract against the pathogenic bacteria were investigated by the lowest inhibitory concentration (MIC)
method. The results showed that the synthesized nanogels had a spherical structure and an average size
of 85 nm. FTIR results also showed that the extract was trapped within the nanogel structure. The
release rate of the extract had a good pattern. Antimicrobial results showed that the nanogels
encapsulated extract had lower MIC than the extract. Based on the findings of this study, it can be
concluded that Alginate nanogel encapsulated extract have significant antimicrobial effects and it can
be used in the pharmaceutical industry in the future with more studies.
Keywords: Artemisia diffusa, Alginate nanogel, Antimicrobial activity.

