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Abstract
Background: Recently, the mucosa has attracted attention due to its large arteries and high permeability for
drug delivery. Due to the anti-inflammatory effect of parsley and easy access to this plant in Iran and the fact
that the adhesive mucosa film is a new method with high performance and efficiency of drug transfer, this
study was done to evaluate the effect of this plant on the pharyngitis by preparing an oral adhesive mucus
film from parsley plant extract and then evaluating its pharmacological properties.
Materials and methods: Fast release films of parsley were made using hydroxypropyl methyl
cellulosopropinyl alcohol polymers and the use of glycerin as plasticizer and casting method. Finally, the
films are analyzed in terms of thickness, uniformity, amount of drug released and disintegration time with
SPSS20 software.
Results: No bubbles, cracks, creases or wrinkles were seen in any of the films made of HPMC and PVA
polymers. The difference in thickness measured in all films was less than 5%, and the thickness of the films
was the same. Therefore, the drug introduced into the formulations has been spread evenly everywhere. No
trace of the film remained in the mouth and the patients had good compliance.
Conclusion: Due to the rapid dissolution of the film, rapid release of the drug, ease of use and the
appropriate effects of parsley in preventing inflammation, this formulation can be used for the elderly,
children and those who have difficulty swallowing. Another advantage of this method is that it can reduce
the metabolism of the drug in the first hepatic passage. As a result, this formulation is a good option for
treating symptoms of pharyngitis.
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اخیرا مخاط به دلیل قابلیت تمرکز دارو در نقطهای به خصوص
از طریق نگهداری دارو در تماس با محل جذب ،به عنوان راهی
جدید برای انتقاال دارو ،ماورد توجاه قرارگرفتاه اسات .نحاوه

عملکرد این سیستم برمبنای اتصال فیلم به ناحیه جذب است.
محل جذب میتواناد شاامل بافات پوششای یاا مخااط باشاد.
درصورتی که محل جذب مخاط باشاد ،باه آن مخااط چساب
میگویند ( .)2مخاط به دلیل داشتن عاروق فاراوان و قابلیات
نفوذ پذیری زیااد بارای انتقاال دارو موردتوجاه اسات (.)2 ,0
انتقااال دارو از طریااق مخاااط مزایااایی دارد ،ماننااد تمرکااز
غلظتهای باالیی از دارو در ناحیهای خاص از بادن کاه منجار
به افزایش میزان جاذب دارو خواهاد شاد ( .)4 ,2هام چناین
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سابقه و هدف :اخیرا مخاط به دلیل داشتن عروق فراوان و قابلیت نفوذپذیری زیاد برای انتقال داروموردتوجه است .با توجه به اثرضد
التهابی گیاه جعفری ودسترسی آسان به این گیاه در ایران واینکه فیلم مخاط چسب روشی جدید با عملکرد و بازدهی باال در انتقال
دارو محسوب میشود ،این پژوهش در نظر دارد تا با تهیه فیلم مخاط چسب دهانی از عصاره گیاه جعفری و سپس ارزیابی داروشناسی
آن میزان تاثیر این گیاه را بر بهبود التهاب گلو بسنجد.
روش بررسی :ساخت فیلمهای سریع رهش جعفری با استفاده از پلیمرهای هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و پلیوینیل الکل و بهرهمندی از
گلیسیرین به عنوان پالستی سایز و روش  casting methodانجام شد .در نهایت فیلمها از نظر ضخامت ،یکنواختی ،مقدارداروی آزاد شده و
زمان ازهم پاشیدن با نرم افزار  SPSS20تحلیل شدند.
یافتهها :در هیچ کدام فیلمهای ساخته شده از پلیمرهای  HPMCو  PVAحباب ،ترک ،شکاف و چروک شدگی دیده نشد و با توجه به اینکه
اختالف ضخامت اندازه گیری شده درهمه فیلمها از  5درصدکمتر بود ،میتوان گفت ضخامت فیلمها یکسان است؛ لذا داروی وارد شده به
فرموالسیونها درهمه جای آن یکنواخت پخش شده است .هیچ مقدار از فیلم در دهان باقی نماند و بیمار پذیرش بهتری از خود نشان داد.
نتیجهگیری :باتوجه به سریع حل شوندگی فیلم ساخته شده و اثرات مناسب جعفری در جلوگیری از التهاب و همچنین آزادسازی سریع
دارو و راحتی استفاده از آن ،میتوان فیلم مخاط چسب سریع حل شونده جعفری را جهت افراد سالخورده ،اطفال وکسانی که مشکل بلع دارو
دارند ،پیشنهاد کرد .مزیت دیگر این روش این است که میتوان از متابولیسم دارو ،ناشی ازعبور اول کبدی جلوگیری کرد .در نتیجه این
فرموالسیون میتواند گزینه مناسبی جهت درمان التهاب گلو باشد.
واژگان كلیدی :جعفری ،فالونوئید ،آپیژنین ،تجویز دهانی دارو ،فارنژیت.

] [ Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2022-12-09

گلو و بررسی خصوصیات داروشناسی آن

 /352مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاداسالمی

تهیه فیلم مخاط چسب سریع رهش عصاره ی گیاه جعفری

میتوان سارعت آزادساازی و جاذب دارو را از طریاق افازایش
غلظت دارو در ناحیهای خاص و محادود در زیار غشاای بافات
هدف به صورت کنترل شده پیش بینی کرد .مزیت دیگار ایان
روش این است که میتوان از متابولیسام دارو  ،ناشای از عباور
اول کبادی جلاوگیری کارد ( .)2پلیمرهاای مخااط چسااب را
میتوان به اشکال مختلفی درآورد که میتاوان باه قارص (،)5
ژل ( ،)2پماد ( )7و فایلم ( )8اشااره کارد .ایان پلیمرهاا بایاد
غیرسمی و غیرمتحرک ،مقرون به صرفه و دارای قابلیت اتصال
سریع به مخااط وآزادساازی راحات باشاند ( .)9مزیات فایلم
نسبت به پماد و ژل این است که دارو برای مدت بیشتری روی
محل مورد نظر آزاد شده و به صورت موضعی روی بافت ماورد
نظر اثر خواهد گذاشت .هم چنین ازمزیتهای فیلم نسابت باه
قرصهای مخاط چسب میتاوان باه قابلیات انعطااف پاذیری
بیشتر برای بیماار اشااره کارد ( .)2جعفاری ()Petroselinum

ساخت فیلمهاا وجاود دارد کاه مایتاوان باه ،Solventcasting

گیاهی دو سااله از تیاره چتریاان ( )Umbelliferaeاسات کاه

 Rolling spray ،Hot meltExtrusion ،Semisolidcastingو

درصاانایع دارویاای ،غااذایی ،عطاار سااازی و آرایشاای اسااتفاده
میگردد ( .)01ترکیبات برگ گیااه جعفاری ،افازایش دهناده
ظرفیت احیاء در پالسما و کاهنده استرس اکسیداتیو هستند و
هم چنین خواص ضد میکروبی و آنتی اکسایدانی آن شاناخته
شده است ( .)00در طب سنتی نیز به اثرات هضم کننده غاذا،
ضدنفخ ،ضدتهوع ،ضد ورم وضد درد این گیاه اشاره شده اسات
( .)03-04خاصاایت درمااانی جعفااری مربااوط بااه ترکیبااات

 Solid dispersion extrusionاشاره کرد ( .)33با توجه به اثرضد
التهابی گیاه جعفری و از سوی دیگردسترسی آسان به این گیااه
در ایران و با توجه به اینکه فیلم مخاط چسب روشای جدیاد باا
عملکرد و باازدهی بااال درانتقاال دارو محساوب مایشاود ،ایان
پژوهش در نظر دارد تا با تهیه فیلم مخاط چسب از عصاره گیااه
جعفری و سپس ارزیابی داروشناسی آن میزان تاثیر این گیااه را
بر بهبود التهاب گلو بسنجد.

( ،)Glycosidesآپی ژنین ( ،)Apigeninکاروتنوئیاد هاا ،اساید
آسکوربیک ،توکاوفرول( ،)Tocopherolترکیباات فرار(آپیاول،
میریستیساااااین) ،کومارینهاااااا ،برگااااااپتن (،)Bergapten
ایمپراتاااااااورین( ،)Imperatorinفتالیااااااادها(،)Phthalides
فرانوکوکومارینها ( )Franococoumarinsو سسکوئی تارپنهاا
( )Sesquiterpensاست ( .)05-07خاصیت ضد التهابی وآنتای

مواد مورد استفاده ،عصاره آبی برگ گیااه جعفاری ،پاودر HPMC

( ،)Hydroxypropil methylcelluloseپلاااای وینیاااال الکاااال
( ،)polyvinyl alcoholگلیساایرین (شاارکت  Merckآلمااان) ،آب
دیونایز بودند .الزم به ذکراست که گیاه جعفری توسا هربااریوم
تایید شده دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شماره  0710تطاابق
یافته است.
دستگاهها شامل ترازوی  Sartorius portableمدل GC 803S
(آلمان) ،اسپکتروفتومتری  uv/visدوپرتویی  Shimadzuمدل CE
( 1240ژاپن) Ph ،سنج  Ph Meter 632 Metrohmشرکت
( Metrohm Herisauسوئیس) ،اتوکالو EHRET Gmbh
 ،Emmendingen-kollmarsreuteمیکرومتردیجیتالی 0-25 mm
 Calper digital micrometerمدل ( GB/T14899-94چین)،
استیررمدل ( IKA RH basic 2برزیل) و SAntam STM
( Series machine controlایران) بودند.
طرح با کد اخالق  IR.MUI.REC.1395.1.075به تصویب رسید.
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اکساایدانی جعفااری را در ارتباااط بااا ترکیبااات فالنوئیاادی آن
دانسااتهانااد ( .)08التهاااب یااک مساایر پاسااخ فیزیولااوژیکی از
بافتهای زنده در برابر آسیبهاایی اسات کاه منجرباه تجماع
پالسما و سلولهای خونی در محلی خاص از بادن مایشاوند.
هرچند التهاب یاک مسایر دفااعی اسات ،ولای واکانشهاای
پیچیده و میانجیگرهای درگیر در واکنش التهاابی مایتوانناد
منجر به حفظ یا تشادید بسایاری از بیمااریهاا شاوند (.)09
غربااالگری فیتوشاایمیایی جعفااری حضااور چناادین کااالس
ازفالونوئیدها را نشان داده است .فالونولها و فالونهاا ،کاه باه
فرم گلیکوزیدی درطبیعت وجود دارناد ،فالونوئیادهای عماده

مواد و روشها

] [ DOR: 20.1001.1.10235922.1401.32.3.5.4

فالونوئیاادی ،آپاای ئااین ،لوت ااولین ( ،)Luteolinگلیکوزیاادها

] [ Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir on 2022-12-09

موجود در جعفری و دیگار سابزیجات ) )Apiaceousهساتند.
کامفرول و کوئرستین ،که متعلق به گروه فالوناولهاا هساتند،
دارای طیف گستردهای از اثرات بیوشیمیایی و دارویای باوده و
به عنوان عوامل ) (Chemopreventiveیاا مکمالهاای غاذایی
توصیه شده است .در مورد مکانیسم غالب اقادامات بیولاوژیکی
این ترکیبات تصور میشودکه عملکرد آنها ناشی ازفعالیت آنتی
اکسیدانی ،مهارآنزیم و ظرفیت رادیکاالهاای آزاد باشاد (.)31
برای ساختن فیلمهاای ساریع رهاش از پلیمرهاایی همچاون
سدیم کربوکسی متیل سلولز ( ،(NACMCهیدروکسای پروپیال
متیل سلولز( ،)HPMCوپلی وینیل الکل( )PVAاستفاده میشود
که دارای ویژگیهایی ،مانند زیسات تخریاب پاذیر ،غیرسامی و
غیرمحاارک ،مقاارون بااه صاارفه ،رهاسااازی سااریع داروازفاایلم و
عمرقفسهای مناسب ،هستند ( .)30 ,9روشهای متفااوتی بارای
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مخاط چسب  ،HPMCدر نسابتهاای مختلاف و گلیسایرین باه
عنوان پالستی سایزر استفاده شد .مقدار ماورد نظار از پلیمرهاا در
نصف حجم حالل حاوی پالستی ساایزر افازوده شاد و باا همازن
مغناطیسی هم زده و مخلوط شدند .عصاره آبی جعفری به صاورت
جداگانه درباقی مانده حالل حل شده و پاس از آنکاه کامال حال
شدند به مخلوط پلیمری اضاافه شادند و باا همازن مغناطیسای
کامل مخلوط شدند .بارای جلاوگیری از تشاکیل حبااب محلاول
چندین ساعت دردماای اتااق نگاه داری شادند و باه پلیاتهاای
شیشه ای که ازقبال آمااده شاده بودناد اضاافه شاد .بارای اینکاه
فرموالسیون ما به سریع رهش تبدیل شود ،پلیتهاا را در اتاوکالو
با دمای  45درجه سانتیگاراد باه مادت  48سااعت قارار دادیام
(جدول .)0

تعیین ضخامت و تورم پذییری فذیلمهذای عصذاره گیذاه
جعفری
ضخامت فیلمهاا باا اساتفاده از میکرومتار دیجیتاالی در  5نقطاه
متفاوت اندازه گیری شد و میانگین آنها گزارش شد .تاورم پاذیری
فیلمها با قرار دادن آنها روی سطح پلیات اگاار  3درصاد و انکوباه
کردن در دمای  27درجه سانتی گراد به دست آمد؛ به صورتی که
در زمانهای مشخا فیلمهای متورم شده از آون خاار و تاوزین
مجدد شدند .اندکس تورم پذیری با فرمول زیر به دسات مایآیاد
(:)32
درصد تورم پذیری فیلم ̳ [Wt-W0) / W0] ×100
دراین فرمول در زمان  tو Wtوزن اولیه فیلمها در زمان صفر است.
این تست برای هر فرموالسیون ساه مرتباه تکارار شاد و از نتاایج
میانگین گرفته شد.
اندازه گیری آزاد سازی دارو در محیط in vitro

F9

اندازه گیری قدرت چسبندگی فیلم در شرایط Ex vivo

جدول  .1فرموالسیون های تهیه شده

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F10

511
211
511
211
511
-

1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

211
511
211
511
211

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

در محیط in vitro

فیلمها در مقدار  35میلی لیتر بافرفسفات با  Ph= 2/7و دماای 27
درجه سانتی گراد دریک پلیت که روی استیرر در حال چرخش با
سرعت 51دور بر دقیقه قرار گرفتناد .زماان ازهام پاشایده شادن

دراین بخش از دستگاه سنتام استفاده شد .به صورتی که سه عادد
از فیلمهای ساخته شده ازعصاره آبای را در باین دو فاک دساتگاه
قرارداده ،سپس فک متحرک با سرعت  01میلی متر بر دقیقاه باه
طرف باالحرکت کرد تا لحظهای که فیلم پاره شد .این تست بارای
هر فرموالسیون سه مرتبه تکرار شد و از نتایج میانگین گرفته شد.
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تعیین زمان از هم پاشیدگی

از پلیمر  HPMCو PVA

] [ DOR: 20.1001.1.10235922.1401.32.3.5.4

 PVAپودر عصاره آبی جعفری
 HPMCگلیسیرین
کد
گرم)
(میلی
(میلی گرم)
فرموالسیون (میلی گرم) (میلی گرم)

فالونویید تام را با استفاده از روش رنگای آلاومینیم کلرایاد انادازه
گیری میشود .در این روش غلظتهاای  81 ،21 ،41 ،31و 011
میکروگرم بر لیتر در فالسکهای 01میلیلیتری با روش زیر تهیاه
شدند.
 4میلی لیتار آب دیوناایز و  1/2میلای لیتار  % 5 NANO2را باه
فالسک افزوده و پس از  5دقیقه  1/2میلی لیتر  % 01 ALCL3را
به مخلوط اضافه کرده و  2دقیقه بعد  3میلای لیتار  NAOHیاک
موالر را به فالسک میافزاییم و حجم ظرف را به 01میلی لیتار باا
آب دیونایز میرسانیم .باه منظوررسام منحنای اساتاندارد از آپای
ژنین استفاده شد و نتایج برحسب میلی گرم آپی ژنین در هر گارم
عصاره خالا اندازه گیری شد .سپس همان طور که در بااال ذکار
شااد ،محلااولهااایی از ایاان ترکیااب بااا غلظااتهااای  01تااا 011
میکروگاارم باار میلاای لیتاار تهیااه و درانتهااا بااا اسااتفاده از
اسپکتروفوتومتر با طول مو  501نانومتر به بررسای میازان آپای
ژنین در  2روز پرداختیم و میانگینها اعالم شد (نمودار .)0
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پانصد گرم از پودر برگ جعفری را بارای تهیاه عصااره آبای را باه
مدت  34ساعت در آب دیونایز خیسانده و با استفاده از پرکوالتاور
عصاره گیری کرده و سپس توس قیف بوخنر تصفیه شد .در انتها
عصاره توس دستگاه فریزدرای به پودر تبدیل شاد .الزم باه ذکار
است ،در این تحقیق بازده عصاره گیری  35درصد به دسات آماد
که با توجه به مطالعات دیگر افراد در این باره میزان مطلوبی است.
برای تهیه فیلم مخاط چسب جعفری باه روش ،Solvent casting
از عصارههای آبی جعفری به عنوان ماده ماوثره ،باه هماراه پلیمار

کاماال فاایلم و انحااالل آن مشااخا شاادند .ایاان تساات باارای
هرفرموالسیون سه مرتبه تکرار شد و از نتایج میانگین گرفته شد.

تهیه فیلم مخاط چسب سریع رهش عصاره ی گیاه جعفری
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y = 20x - 20

120
100
80
60
40

0
0.57

0.92

0.51

0.148

0

0.112

نمودار  .1منحنی آپی ژنین جهت اندازه گیری ترکیبات فالونوییدی تام عصاره جعفری
جدول  .3ویژگی های فارماسیوتیکال فرموالسیون های ساخته شده از عصاره آیی با HPMCوPVA

کد فرموالسیون

78
81
91
001
92
88
79
031
041
011

98
010
012
019
003
031
024
071
091
311

1/421
1/448
1/491
1/511
1/532
1/494
1/521
1/543
1/591
1/227

1/49
1/50
1/48
1/55
1/21
1/28
1/57
1/29
1/71
1/57

5±1/14
5±1/14
5±1/14
5±1/14
5±1/14
5±1/14
5±1/14
5±1/14
5±1/14
5±1/14

میزان رطوبت فیلم
فیلمهای تهیاه شاده پاس از عالمات گاذاری تاوزین کارده و در
دیسکاتورحاوی کلسیم کلراید به مدت  48ساعت قارارداده شادند
تا وزن آنها ثابت شود .براساس اختالف وزن فیلمهاا قبال و بعاد از
قرارگرفتن در دسیکاتور درصد رطوبت به دست آمد.
تعیین  pHسطحی فیلم

تعیین میزان مطلوبیت فرموالسیونهای نهایی
دادههای جمع آوری شده با نرم افازار SPSSنساخه ( 31

version

 )20, SPSS inc, Chicagoوآزماونهاای  One-way ANOVAو

یافتهها
ابتدا باید این سوال را بیان کرد که چرا گیاه جعفری
انتخاب گردید و چرا روش ساخت فیلم دارویی انجام شد؟
در این تحقیق باتوجه به خلوص  35درصدی عصاره به
دست آمده و وجود آپی ژنین و اثرات درمانی ثابت شده آن
از یک طرف و همچنین نتایج تستهای فیلمهای ساخته
شده می توان گفت که ساخت این مدل دارو جایگاه خوبی
در آینده صنعت دارد .باید ذکر شود که مراحل ساخت زمانبر
است ،اما با در نظر گرفتن تنوع باالی فالونویید در گیاه جعفری
اهمیت تحقیق و لزوم انجام آن را اثبات میکند.

] [ DOI: 10.52547/iau.32.3.256

دراین تست ،قطعاتی از فیلم با ابعاد 0×3سانتی متر در یاک پلیات
حاوی  5میلای لیتار باافر فسافات باا  Ph 2̳ /4قارارداده شاد و باا
استفاده از pHسنج دیجیتالی مقدار  pHفیلمهای متاورم شاده در
زمانهای  4 ،3و  2دقیقه مشخا و میانگین آنها اعالم شد.

 Tukeys post hocتحلیل شدند و سطح معنیداری کمتر از 1/15
در نظر گرفته شد (جدول .)3

] [ DOR: 20.1001.1.10235922.1401.32.3.5.4

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

زمان ازهم پاشیدن
(ثانیه)

ضخامت
(میلی متر)

قدرت مخاط چسبی
(نیوتن)

وزن
(گرم)

میزان داروی تام درهرفیلم
(میلی گرم)
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( ،)Tocopherolترکیبات فرار (آپیول ،میریستیسین)،
ایمپراتورین
(،)Bergapten
برگاپتن
کومارینها،
( ،)Imperatorinفتالیدها ( ،)hthalidesفرانوکوکومارینها
( )Franococoumarinsو سسکوئی ترپنها ()Sesquiterpens
است ( .)05-07 ,3خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی
جعفری را در ارتباط با ترکیبات فالنوئیدی ذکر کردهاند (.)08
آپیژنین یکی از مهمترین فالونوییدهایی است که در جعفری
یافت میشود و دارای خواص ضدالتهاب ،ضد سرطان و افزایش
قدرت سیتم ایمنی است ( .)34مطالعه ما با توجه به تمرکز بر
خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی فالونوئید آپیژنین در

] [ DOI: 10.52547/iau.32.3.256

اخیرا مخاط به دلیل قابلیت تمرکز دارو در نقطهای به خصوص
از طریق نگهداری دارو درتماس با محل جذب ،به عنوان راهی
جدید برای انتقال دارو ،مورد توجه قرارگرفته است .نحوه
عملکرد این سیستم برمبنای اتصال فیلم به ناحیه جذب است.
محل جذب میتواند شامل بافت پوششی یا مخاط باشد.
درصورتی که محل جذب مخاط باشد به آن مخاط چسب
میگویند ( .)2مخاط به دلیل داشتن عروق فراوان و قابلیت
نفوذ پذیری زیاد برای انتقال دارو مورد توجه است ( .)0انتقال
دارو از طریق مخاط مزایایی دارد ،مانند تمرکز غلظتهای
باالیی از دارو در ناحیهای خاص از بدن که منجر به افزایش
میزان جذب دارو خواهد شد .هم چنین میتوان سرعت آزاد
سازی و جذب دارو را از طریق افزایش غلظت دارو در ناحیهای
خاص و محدود در زیر غشای بافت هدف به صورت کنترل
شده پیش بینی کرد .مزیت دیگراین روش این است که
میتوان از متابولیسم دارو ،ناشی از عبور اول کبدی جلوگیری
کرد ( .)2پلیمرهای مخاط چسب را میتوان به اشکال مختلفی

] [ DOR: 20.1001.1.10235922.1401.32.3.5.4

بحث

درآورد که میتوان به قرص ( ،)5ژل ( ،)2پماد ( )7و فیلم ()8
اشاره کرد .این پلیمرها باید غیرسمی و غیرمتحرک ،مقرون به
صرفه و دارای قابلیت اتصال سریع به مخاط و آزادسازی راحت
باشند ( .)9مزیت فیلم نسبت به پماد و ژل این است که دارو
برای مدت بیشتری روی محل مورد نظر آزاد شده و به صورت
موضعی روی بافت موردنظر اثر خواهد گذاشت .هم چنین از
مزیتهای فیلم نسبت به قرصهای مخاط چسب میتوان به
قابلیت انعطاف پذیری بیشتر برای بیمار اشاره کرد (.)2
فیلمهای سریع حل شونده مزایای بیشتری نسبت به
قرصهای سریع حل شونده دهانی دارند ،که میتوان به فرآیند
ساخت آسان ،حمل و نقل ساده ،عدم نیاز به آب و جویدن،
مصرف راحت و دارابودن مزه مطبوع پایداری باالتر ،جذب
سریع و راحتتر دارو و از همه مهمتر پذیرش مناسب بیماران
نسبت به سایر اشکال دارویی اشاره کرد ( .)33ازمحدودیتهای
مطالعه زمانبر بودن روش سنتز فیلمها و مشابه و یکدست
به دست آوردن آنهاست همچنین روشهای عصارهگیری بسیار
زمانبر هستند و در میزان دوزاژ دارو نیز محدودیت وجود
داشت.
نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان داد که در هیچ کدام از
فیلمهای ساخته شده از پلیمرهای  HPMCو PVAحباب،
ترک ،شکاف و چروک شدگی دیده نشد و با توجه به اینکه
اختالف ضخامت اندازه گیری شده در همه فیلمها از  5درصد
کمتر است ،پس میتوان گفت ضخامت فیلمها یکسان است.
لذا داروی وارد شده به فرموالسیونها در همه جای آن
یکنواخت پخش شده است .باتوجه به زمان کوتاه از هم پاشیده
شدن فیلم در دهان و انحالل فیلم و دارو در بزاق ،هیچ مقدار
از فیلم در دهان باقی نمانده و بیمار پذیرش بهتری از خود
نشان میدهد .خواص درمانی جعفری مربوط به ترکیبات آپی
ئین ،لوت ولین ( ،)Luteolinگلیکوزید ها( ،)Glycosidesآپی
ژنین ( ،)Apigeninکاروتنوئیدها ،اسید آسکوربیک ،توکوفرول
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در مرحله عصاره گیری پس از پود ر کردن گیاه و مراحل
روش مورد نظر می توان گفت درصد بسیار خوبی از میزان
عصاره تام به دست آمد و در ساخت فورموالسیون هایی مد
نظر نتایج به دست آمده در جدول  0ذکر شده است و
گویای این مطب است که عصاره به دست آمده به صورت
یکنواخت در فورموالسیونها پخش شده است .در تستهای
انجام شده پس از چندین بار تکرار مشخا شد نتایج بسیار
به یکدیگر شباهت دارند و داللت بر درستی انجام روش
است و درستی این ادعا در نمودار  0بدین صورت است که
با افزایش میزان غلظت دارو ،آزادسازی دارو درمحی با
نسبت مسقیم افزایش مییاب د و نمودار به صورت خطی با
شیب مثبت به دست میآید  .همچنین در تستهای
فارماسیوتیکال فورموالسیونهای ساخته شده درچند نوبت
جهت صحت انجام کار باید ذکر شود مراح ل منطبق بر
روش کار است و میتوان به ان اعتماد داشت ،زیرا با
افزایش ضخامت فیلم های دارویی زمان ازهم پاشیده شدن و
همچنین قدرت مخاط چسبی نیز به صورت همزمان
افزایش مییابد .الزم به ذکر است محدودیتهایی نیز در
تستها ،مانند حاللهای گران قیمت جهت تستهای اندازه
گیری آزاد سازی دارو در محی و همچنین میزان دارو در
هر فیلم ،وجود داشت.
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عصاره هیدروالکلی جعفری انجام شد که از این حیث مطالعه
جدیدی محسوب میشود .در مطالعه اپی فانیو و همکارانش
که در مورد خصوصیات شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی در
عصاره آبی جعفری انجام گرفت ،با استفاده از یک مدل سلولی
یوکاریوتی ،شبیه به سلولهای پستانداران پاسخ مثبت در مورد
ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره جعفری و آپیژنین به دست آمد
که از این لحاظ بسیار شبیه به مطالعه ما است .در این مطالعه
فعالیت آنتی اکسیدانی آپین و آپیژنین با استفاده از سلولهای
ساکارومیسس سرویزیه اندازه گیری شد .فالونوئید آپین اثر
آنتی اکسیدانی بر روی سلولهای مخمر تحت استرس
اکسیداتیو را در آزمایش زنده ماندن سلول و پراکسیداسیون
لیپید نشان داد ،در حالی که آپیژنین کمی آنتی اکسیدان بود
و این نشان دهنده ارتباط فعالیت آنتی اکسیدانی آپین با
ظرفیت آنتی اکسیدانی کل جعفری بود ( Huy .)35و
همکارانش در سال  3130توانایی آنتی اکسیدانی ترکیب
فالونوییدی آپی ژنین ،لوت ین ونوادنسین را بررسی کردند و
این ترکیب را به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی
امیدوارکننده تایید کردند ( .)32در مطالعه هاریسون و
همکارانش که برروی سلولهای سرطانی پستان و قرار دادن
آنها در تماس با یک دوز ساب سایتوتوکسیک از آپیژنین انجام

گرفت نشان داد آپیژنین با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی با
دوز کم این امکان را دارد که پیشرفت سرطان پستان را
آهسته یا از آن جلوگیری کند ( .)37مطالعهای که مارین و
همکارانش در سال 3102تحت عنوان ترکیب شیمیایی،
فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی روغنهای اساسی
رازیانه ارگانیک ،جعفری و اسطوخودوس انجام دادند نیز
خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه جعفری را تایید کرد ( .)38با
توجه به این که این پروژه کاری جدید است ،میزان استفاده از
عصاره در هر فیلم مخاط چسب پس از چندین بار تست 51
میلی گرم انتخاب شد ،زیرا فق در این مقدار از عصاره فیلم
مخاط چسب به درستی عمل میکرد .البته باید گفت که با
توجه و مطالعه بر روی کارهای قبلی که با موضوعات مختلف
برروی گیاه جعفری انجام شده است ،انتخاب این مقدار از
عصاره به درستی بود ،زیرا هدف استفاده از فالونوییدها بود
(.)35-38
باتوجه به شواهد موجود پیرامون خواص ضد التهاب جعفری،
در پژوهش حاضر ما با به کار گیری فیلم مخاط چسب سریع
حل شونده و بارگیری میزان مناسب از عصاره جعفری ،این
فرموالسیون را به عنوان یک فرموالسیون نوین در حوزه
درمانی التهاب گلو و دهان معرفی میکنیم.
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