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چکیده
امروزه استفاده از نانولیپوزومها کاربرد گستردهای در تمام صنایع از جمله داروسازی و مواد غذایی دارد .هنگامیکه به
فسفولیپیدها در محلول آبی انرژی مناسبی وارد میشود ،نانولیپوزومها تشکیل میشوند .در این پژوهش از روش تک
مرحلهای توأم با امواج فراصوت برای تولید لیپوزومها استفاده گردید و شاخصهای کیفی مانند اندازه ذرات ،کارایی
درونپوشانی و پایداری اندازهگیری شدند .از طرح آزمایشی ترکیبی برای مطالعه تأثیر نسبت غلظتهای مختلف
فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول پودری (به ترتیب در نسبتهای  50تا  100درصد ،صفر تا  50درصد و صفر تا 50
درصد) و زمانهای مختلف اعمال امواج فراصوت ( 40 ،35 ،30 ،25 ،20دقیقه) برای بررسی ویژگیهای عملکردی
فرموالسیون جدید نانولیپوزومهای حاوی ویتامین  Cاستفاده گردید .زمان فراصوت باالتر موجب کمترین میزان انحراف
معیار در اندازه ذرات و افزایش درصد کارایی درونپوشانی شد .بطورکلی ،پایداری با افزایش زمان اعمال امواج
فراصوت افزایش یافت (در زمانهای  35و  40دقیقه بیشترین پایداری دیده شد) ،ولی در این مورد اثر نسبتهای مختلف
فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول ،متفاوت بود .بطور کلی نتایج نشان داد اگرچه روش تک مرحلهای توأم با امواج
فراصوت با توان پایین جهت ایجاد ویژگیهای ایدهآل در نانولیپوزومها کارآمد نبود ولی جایگزینی کلسترول با
فیتواسترول و استفاده از فسفولیپیدهای شیر و حالل خوراکی از قابلیت باالیی برای تولید نانولیپوزومها برخوردار می-
باشد.
واژگان کلیدی :نانولیپوزوم ،روش یک مرحلهای ،امواج فراصوت با توان پایین ،حالل خوراکی ،ویتامین C

مقدمه

میتوان به ویتامینها اشاره کرد (محمدی و همکاران،

مواد غذا – دارو1به اجزایی از ماده غذایی گفته میشود

1392؛ محمدحسنی و همکاران  .)1393آسکوربیک اسید

که عالوه بر داشتن خواص تغذیهای ،دارای فعالیت

یک ماده مغذی ضروری است که بعنوان افزودنی

بیولوژیکی ارزشمند و سالمتبخش هستند و باعث

غذایی ،عمدتاً به دلیل ویژگیهای احیاء کنندگی و آنتی

پیشگیری و یا درمان بیماریها میشوند که از آن جمله

اکسیدانی آن مورد استفاده قرار میگیرد (واچترزباخ و

Nutraceutical

1

همکاران .)2012 ،ویتامین  Cآسیب ناشی از

104

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  27شماره  /2سال 1396

امیري ،رضازاد باري و ...

رادیکالهای آزاد را بر روی پوست کاهش داده ،پیری

فسفولیپید به طرف فاز آبی (بیرون و درون) و انتهای

را به تأخیر انداخته و تشکیل مالنین را کاهش میدهد

غیرقطبی روبروی همدیگر در یک ردیف قرار میگیرند

(یانگ و همکاران .)2013 ،اما این ویتامین در مقابل هوا،

ویزیکولهای بسته (لیپوزوم) تولید میشود .در حین

رطوبت ،نور ،گرما ،یونهای فلزی ،اکسیژن و بازها

این فرآیند مقداری از محیط آبی درون لیپوزوم به دام

ناپایدار بوده و به سادگی درون ترکیبات غیرفعال

میافتد (داسیلوا و همکاران .)2010 ،نانولیپوزومها

بیولوژیکی مانند اگزالیک اسید تخریب میشود (یانگ و

دارای ویژگیهای فیزیکی ،ساختاری و ترمودینامیک

همکاران.)2003 ،

یکسانی با لیپوزومها هستند ولی نانولیپوزومها در

درونپوشانى عبارت از تکنولوژى به دام انداختن مواد

مقایسه با لیپوزومها ،به علت اندازه ذرات کوچکتر،

زیست فعال در کپسولهایى است که محتویات خود را

ناحیه سطحى بیشترى را فراهم نموده و از اینرو

به صورت کنترلشده آزاد مىکنند و همچنین موجب

حاللیت ،بهبود قابلیت دسترسى زیستى و رهایش کنترل

افزایش پایداری مواد درونپوشانی شده با حفظ آنها

شده را افزایش میدهند (حق جو و همکاران1394 ،؛

از تغییرات دمایی ،محیطی ،آنزیمی و شیمیایی میشوند

گویال2005 ،؛ ریچاردسون و همکاران .)2007 ،توانایی

(مظفری و همکاران2008 ،؛ حق جو و همکاران.)1394 ،

کنترل رهاسازی داروها و سایر مولکولها از لیپوزومها

لیپوزومها یکى از انواع حاملهایی هستند که امروزه به

با استفاده از اثرات غیرحرارتی فراصوت با فرکانس

طور گسترده جهت درونپوشانى مورد استفاده قرار

پایین قبالً مطالعه شده و نشان داده شده است که

میگیرند .این حاملهای لیپیدی به دلیل دارا بودن

فراصوت با شدت پایین با وجود راحتتر کردن

خاصیت آمفىفیلیک توانایى به دام انداختن طیف وسیعى

رهاسازی دارو اثری بر صحت شیمیایی دارو یا

از ترکیبات زیست فعال و غذا-داروی آبدوست ،چربى-

پتانسیل بیولوژیکی آن ندارد (شرودر و همکاران،

دوست و آمفىفیل را دارند (قرهنقده و همکاران1396 ،؛

.)2009

حق جو و همکاران  .)1394کلمه لیپوزوم از دو کلمۀ

در پژوهشی محمدی و همکاران در سال ،1392

یونانی ( Liposچربی) و ( Somaبدن یا ساختار) تشکیل

نانولیپوزومهای حاوی ویتامین  D3را با غلظتهای

لیپوزومها

متفاوت لسیتین-کلسترول و روش هیدراسیون الیۀ

وزیکولهای میکروسکوپی دارای دو الیۀ فسفولیپیدی

نازك و فراصوت تولید کردند .نتایج آنها نشان داد

هستند که یک فضای آبی را دربرگرفتهاند .خاصیت

اندازة ذرات و توزیع اندازة ذرات به ترتیب در محدودة

آمفیفیلیک فسفولیپیدها باعث تشکیل این ذرات کروی

 78-89نانومتر و  0/84-0/77بوده و در همه

توخالی در محیط آبی میشود (پاتل و همکاران.)2012 ،

فرموالسیونها درصد درونپوشانی ویتامین 99% D3

ال بین  3تا  6نانومتر
ضخامت این لیپید دو الیه معمو ً

بود .ایشان به طورموفقیت آمیز نانولیپوزومهای حاوی

بوده و لیپوزومهای تشکیل شده ،میتواند قطری بین 50

ویتامین  D3را با روش هیدراسیون الیۀ نازك-

نانومتر تا  50میکرومتر داشته باشد (تایلور و همکاران،

سونیکاسیون تولید کرده و ویژگیهای آن را مورد

2005؛ دوآ و همکاران .)2012 ،مکانیسم تشکیل لیپوزوم

مطالعه قرار دادند.

بر اساس برهمکنشهای آبدوستی و آبگریزی است

در پژوهشیییی دیگیییر محمییید حسییینی و همکیییاران در

که بین فسفولیپیدها و مولکولهای آب ایجاد میشود.

سیییال  ،1393سیسیییتم نیییانولیپوزومی حیییاوی آنتیییی-

هنگامیکه به فسفولیپیدها انرژی وارد میشود

اکسیییدان گامییااوریزانول را بییا روش حرارتییی اصییالح

فسفولیپیدها بصورت منظم تجمع یافته و انتهای قطبی

شده و با اسیتفاده از لسییتین تولیید نمودنید .تیایج ایین

شده است (مظفری و همکاران.)2006 ،
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تحقیییق نشییان داد انییدازه گیییری ذرات ،متوسییط قطییر

قرار گرفتن در گویچههای چربی موجود در حفرات

حجمییی و توزیییع انییدازه ذرات (اسییپن) بییه ترتیییب در

روده ،از جذب کلسترولهای صفراوی در روده کوچک

محیییییدوده  110-90نیییییانومتر و  0/90- 0/69بیییییود.

جلوگیری مینمایند ،در نتیجه غلظت کلسترول و LDL

همچنییین نتیجییه گرفتنیید نمونییههییا در طییی مییدت زمییان

را در پالسمای خون کاهش میدهند (قوئیلز و همکاران،

نگهیییداری در دمیییای  4 °Cپاییییدار بیییوده و افیییزایش

2003؛ بلیتز و همکاران .)1999 ،در سالهای اخیر به

غلظت لسیتین موجب افزایش کدورت سیستم شد.

دلیل مشکالت تغذیهای ناشی از مصرف کلسترول ،از

در مطالعهای که بشیری و همکاران در سال  1394انجام

فیتواسترولها به عنوان جایگزین استفاده میگردد

دادند ،سیسیتمهیای لیپیوزومی حامیل بتاکیاروتن را بیا

(بشیری و همکاران.)1394 ،

روش اصییییالحشییییده حرارتییییی ،تهیییییه کییییرده و از

هدف این پژوهش ،تولید نانولیپوزوم های پایدار حیاوی

گامااوریزانول به عنوان یک فیتواسترول ،جهیت افیزایش

ویتیامین  Cبیا اسیتفاده از روش ییک مرحلیهای وامیواج

پایداری ساختار لیپوزومها استفاده نمودند .نتایج آنهیا

فراصوت بیا تیوان پیایین ،همچنیین مقایسیه اسیتفاده از

نشان داد در نسبتهای مختلیف لسیتین بیه بتاکیاروتن،

فیتواسترولها و کلسترول و استفاده از حیالل خیوراکی

انییدازه ذرات درمحییدوده  64نییانومتر بدسییت آمیید و در

در فرموالسیییون لیپییوزومی ،جهییت کییاربرد در بهبییود

طول  30روز زمان نگهداری ،انیدازه ذرات در زییر 500

پایداری اکسیداتیو و تولید مواد غذایی فراسودمند بیوده

نانومتر باقی ماندند .همچنین در غلظتهای باالی لستین،

و به بررسی ویژگیهیای نیانولیپوزوم و کیارایی درون-

درصیید درونپوشییانی بتاکیاروتن  % 77/25بییود کییه در

پوشانی و همچنین پایداری آنها پرداخته شده است.

طول مدت زمیان  30روز نگهیداری بیه  % 69/83کیاهش
یافت .ایشان نتیجه گرفتند استفاده از گامیااوریزانول در

مواد و روشها

لیپوزومهای حاوی بتاکاروتن ،موجب افیزایش پاییداری

مواد

اندازه ذرات و درصد درونپوشانی بتاکیاروتن در طیول

فسفولیپید شیر و کمپسیترول(2بیا درجیه خلیوص ، %99

زمان نگهداری گردید.

شییرکت  Serva-Feinbiochemicaآلمییان) ،کلسییترول3و

کلسترول یکی مولکول زیستی و از دسته چربیها

ویتامین  ( Cبیا درجیه خلیوص  ، %99شیرکت Sigma-

(لیپیدها) است که ساختاری چند حلقهای دارد .نقش

 Aldrichآمریکا) ،آب مقطر دوبیار تقطییر (شیرکت زالل

عمده کلسترول استحکام و انعطاف بخشی به غشاء

تهران) و همچنین اتانول (با درجه خلوص  ،% 96صینایع

سلولها است (کایربی و همکاران .)1980 ،کلسترول

شیمیایی غدیر) به عنوان حالل خیوراکی میورد اسیتفاده

عمدتاً برای بهبود ویژگیهای الیه الیه شدن لیپوزومها

قرار گرفت.

مورد استفاده قرار میگیرد .این ماده سیالیت غشایی و

روشها

پایداری الیهها را بهبود بخشیده و همچنین نفوذپذیری

روشهای تولید نانولیپوزوم حاوی ویتامین C

مولکولهای محلول در آب را از طریق غشاها کاهش

در این تحقیق از روش یک مرحلهای فاتوروس و

میدهد (الئوینی و همکاران2012 ،؛ سواکووسکی و

همکاران ( )2001و الکساندر و همکاران ( )2012با کمی

همکاران .)2005 ،استرولها و استانولهای بوجود آمده

تغییرات استفاده شد .روش یک مرحلهای فاقد تولید فیلم

در گیاهان را با نام فیتواسترول میشناسند (بلیتز و

لیپیدی در اثر تبخیر حالل بوده و به منظور استفاده در

همکاران .)1999 ،فیتواسترولها از نظر تغذیهای و
فیزیولوژیکی اهمیت زیادی دارند زیرا فیتواسترولها با

Campesterol
)Cholesterol (3-beta-hydroxy5-cholestene

2
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ماتریکسهای غذایی بدلیل عدم وجود باقی مانده حالل

 )25با استفاده از روش پراکندگی نور پویا

آلی توصیه میشود.

اندازهگیری شد .دستگاه مورد نظر مجهز به تفرق نور

ابتدا فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول پودری مطابق

لیزر بود که بر این اساس توزیع اندازه ذرات با

طرح آماری به ترتیب در نسبتهای  50تا  100درصد،

اندازهگیری تغییرات زاویهای در شدت نور پخش شده

 -صفر تا  50درصد و صفر تا  50درصد با استفاده از

پس از عبور از یک نمونه ذره پراکنده مشخص میشود.

ترازوی آزمایشگاهی با دقت  0/0001توزین و در ظرفی

توزیع اندازه ذرات نیز با استفاده از معادله زیر محاسبه

حاوی مقدار مساوی از آب مقطر و حالل خوراکی حل

شد (محمدی و همکاران:)1392 ،

شدند .سپس سوسپانسیون به منظور تشکیل لیپوزوم-
های چند الیهای بر روی همزن مغناطیسی با دور rpm

معادله ()1

 600به مدت  30دقیقه قرار گرفت .پس از آن جهت
تبخیر حالل سوسپانسیون درون بن ماری با دمای °C

 75قرارداده شد .بعد از تبخیر اتانول ،محلول  10میلی-

) :D (90%قطری که حجیم ذرات کوچیکتیراز آن90 % ،

لیتر بر میلیگرم ویتامین  Cتهیه شد و به سوسپانسیون

حجم کل ذرات موجود در سیستم را تشکیل میدهد.

اضافه گردید .در نهایت سوسپانسیون جهت کاهش

) :D (50%قطری که حجیم ذرات کوچیکتیراز آن50 % ،

اندازه ذرات لیپوزومها و به دام انداختن محلول ویتامین

حجم کل ذرات موجود در سیسیتم را تشیکیل مییدهید

 Cدرون نانولیپوزومهای تولید شده در زمانهای

(قطر میانه).

مختلف ( 40 ،35 ،30 ،25 ،20دقیقه) تحت امواج

) :D (10%قطیری کیه حجیم ذرات کوچیکتیراز آن10 ،

فراصوت ( ،Soniprep 150شرکت  MSEانگلستان،

%حجیم کیل ذرات موجیود در سیسیتم را تشیکیل

Ultrasonic frequency 23 kHz; Maximum power
 )150 W; Amplitude 12 μm, Probe 9.5mmقرار

گرفت .جهت جلوگیری از افزایش دمای دستگاه
فراصوت و سوسپانسیون دستگاه در فواصل زمانی 5
دقیقه و به مدت  1دقیقه روشن میشد .پس از اتمام
زمان اعمال امواج فراصوت نمونههای همگن برای ته-
نشین ساختن ذرات تیتانیوم جدا شده از پروب دستگاه

میدهد.
میانگین قطر حجمی (میانگین حجم معادل) نانولیپوزوم-
ها بر اساس فرمول زیر محاسبه شد (محمدی و
همکاران:)1392 ،
معادله ()2

فراصوت و لیپوزومهای چند الیهای و بزرگ و همچنین
مواد به دام نیفتاده درون سانتریفیوژ با دور 7000 rpm
به مدت  10دقیقه گذاشته شد (فرهنگ و همکاران،

تعیین کارایی درونپوشانی نانولیپوزوم

 .)2012در انتها نمونهها به منظور انجام آزمایشات

کییارایی درونپوشییانی بییر اسییاس روش تیتراسیییون

مربوطه درون یخچال با دمای  4 °Cنگهداری شدند.

اندازهگیری شد .ابتیدا نمونیههای تولیید شیده کیه دارای

تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات

رقت  10میلیگرم بر میلیلیتر بودند به رقت  1میلیگیرم

قطر متوسط ذرات به وسیله دستگاه تعیین اندازه ذرات

بر میلیلیتر رسانده شدند .سپس  2میلیلیتیر نمونیه و 5

( Partical Sizer Analyazerمدل  )SALD – 2101بر

میلیلیتر از محلول متافسفریک اسید در ارلین بیه حجیم

اساس روش پراکندگی نور لیزر در دمای محیط (°C
Dynamic light scattering
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 50میلیلیتییری ریختییه و توسییط محلییول اینییدوفنول تییا

نتایج و بحث

ظهور رنگ صورتی تیتر گردیدند (الکساندر و همکیاران،

در روش مورد استفاده در این تحقیق (روش یک

2012؛  .)AOAC Official Method 967.21درادامیه بیا

مرحلهای همراه با امواج فراصوت با توان پایین و اتانول

اسییتفاده از معادل یۀ کییارایی درونپوشییانی (محمییدی و

به عنوان حالل خوراکی) نتایج زیر حاصل شد.

همکاران ،)1392 ،درصد ویتامین  Cدرونپوشانی شیده

در تمامی شکلها Phl :نشان دهنده فسفولیپدChl ،

به دست آمد:

نشان دهنده کلسترول و  Phytنشان دهنده فیتواسترول

معادله ()3

میباشد.
اندازه و توزیع اندازه ذرات
میانگین قطر ذرات در محدوده  3942-147نانومتر قیرار

تعیین پایداری درونپوشانی نانولیپوزوم
اندازهگیری پایداری نمونهها بر اساس روش یانگ و
همکاران ( )2003انجام گرفت .به این صورت که نمونهها
به مدت  20روز در انکوباتور با دمای  42 °Cقرار داده
شدند و با فواصل زمانی  10روز یکبار جهت انجام
آزمایش پایداری ویتامین  Cارزیابی شدند .به این ترتیب
که نمونهها به رقت  1میلیگرم بر میلیلیتر رسانده شده
و  2میلیلیتر از نمونه و  5میلیلیتر متافسفریک اسید را
در ارلن  50میلیلیتری ریخته و توسط ایندوفنول تا
ظهور رنگ صورتی تیتر گردید (یانگ و همکاران،
.)2003
طرح و تحلیل آماری
در این مطالعه از طرح ترکیبی برای مطالعه سه فاکتور
فرموالسیون (فسفولیپید شیر ،کلسترول و فیتواسترول)
و یک فاکتور فرآوری (زمان فراصوت) شامل  23نمونه
به همراه  5نقطه مرکزی استفاده گردید .مطالعه از نوع
تحلیلی بود بنابراین پس از گردآوری دادهها ،آنالیز
رگرسیون معنیدار بودن فاکتورها و بر همکنشهای
آنها با استفاده از توزیع فیشر در سطح α ≥ 0/05
مورد ارزیابی قرار گرفت .آنالیز آماری و رسم
نمودارها با نرم افزار  Design-Expertنسخه  7انجام
شد.

داشت .شایان ذکر اسیت فاکتورهیای میورد مطالعیه در
میییانگین انییدازه ذرات نییانولیپوزومهییا تییأثیر معنیییدار
نداشت ( .)p>0/05شکل ( 1الف) تأثیر نسبت فسیفولیپید،
کلسیییترول و فیتواسیییترول را در مییییانگین قطیییر ذرات
نانولیپوزومها نشان میدهد .همانطور که مشاهده میی-
شود فیتواسترول اثر افزایشی و کلسترول اثیر افزایشیی
ولییی نییاچیز بییر میییانگین انییدازه ذرات داشییته اسییت .بییا
افزایش میزان فسیفولیپید و کیاهش مییزان کلسیترول و
فیتواسترول میانگین قطر کاهش یافته که برخالف نتیایج
بدست آمده توسط الکساندر و همکیاران ( )2012اسیت.
در نتیجه میتوان گفت که با افزایش مقادیر کلسیترول و
فیتواسترول اندازه ذرات نیز افیزایش میییابید ولیی اثیر
افزایش فیتواسترول نسبت به کلسترول بیشتر است .بیر
اساس تحقیق انجام گرفته توسیط الکسیاندر و همکیاران
( )2012افییزودن اسییترول گیییاهی بییه ویزیکییولهییای
فسفولیپیدی میانگین قطر را افزایش داده است (الکساندر
و همکاران .)2012 ،همچنین لیپوزومهای تهییه شیده بیا
اتانول و حرارت و یا فقط حرارت (فاقد اتیانول) مییانگین
قطر بیشتری داشتند و بزرگتیرین انیدازههیا مربیوب بیه
استرول های گیاهی محلول در چربی بیود کیه در تولیید
آنهییا از روش اتییانول و حییرارت اسییتفاده شییده بییود
(الکساندر و همکاران.)2012 ،
انحراف معیار اندازه ذرات در محدوده 0/331 – 0/117
بود .آنالیز واریانس نتایج نشان داد اثر متقابل
فسفولیپید و فیتواسترول ،کلسترول و فیتواسترول ،هم-
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چنین فیتواسترول و مدت زمان اعمال امواج فراصوت

نانولیپوزومهای با توزیع اندازه ذرات باریک یعنی کمتر

تأثیر معنیداری بر انحراف معیار اندازه ذرات

از  0/4پایدارتر خواهند بود (محمدی و همکاران.)1392 ،

نانولیپوزومها داشت ( .)p≥0/05شکل ( 1ب) نشان

با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که

دهنده تأثیر تغییر نسبت غلظت فسفولیپید به

روش تولید مورد استفاده (روش یک مرحلهای -امواج

فیتواسترول و زمان اعمال امواج فراصوت و همچنین

فراصوت با توان پایین) ،مستقل از غلظتهای متفاوت

شکل ( 1ج) تأثیر نسبت غلظت فسفولیپید ،کلسترول و

فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول برای تولید

فیتواسترول بر انحراف معیار اندازه ذرات است .همان-

لیپوزومهای پایدار در اندازههای نانومتری و توزیع

طور که مشاهده میشود با افزایش نسبت فسفولیپید،

اندازه ذرات یکنواخت ،مناسب نیست

که با نتایج

انحراف معیار ذرات تولید شده افزایش مییابد و هم-

محمدی و همکاران ( )1392در که از روش هیدراسیون

چنین با افزایش زمان اعمال امواج فراصوت ،انحراف

الیه نازك -فراصوت جهت تولید نانولیپوزومها استفاده

میار نمونهها کاهش یافته است .در نانولیپوزومهایی که

کرده بودند ،مطابقت ندارد.

نسبت فسفولیپید به فیتواسترول پایین است (مقدار زیاد

در مورد اثر کلسترول بر اندازة لیپوزومها نتایج مختلف

فیتواسترول) و زمان اعمال امواج فراصوت باالتر از 30

و متضادی گزارش شده است ،برای مثال گیزارش شیده

دقیقه است ،کمترین میزان انحراف معیار بدست آمده

افزودن کلسترول منجر به سیختی دییواره لیپیوزومی و

است.

در نتیجه افزایش انیداز ه ذرات شید ولیی طیی گزارشیی

توزیع اندازه ذرات یکی از عوامل مهم در پایداری

دیگر استفاده از کلسترول در ساختار لسیتین منجیر بیه

فیزیکی نانوحاملها میباشد ،بطوریکه محدوده -0/1

کاهش اندازه ذرات از  72نانومتر به  63نانومتر گردیید.

 0/25توزیع اندازه ذرات بسیار باریک را نشان میدهد

به طور کلی میتوان گفت کیه تیأثیر کلسیترول بیر روی

ولی محدوده اندازه ذرات باالتر از  0/5نشان دهنده پهن

انییدازة ذرات بییه روش تولی ید و نییوع فسییفولیپید مییورد

بودن توزیع اندازه ذرات است (قره نقده و هکاران،

استفاده بستگی دارد (محمدی و همکاران.)1392 ،

 .)1396توزیع اندازه ذرات (اسپن) 5در محدوده 0/666

گزارشهاى مختلف و متضادى در مورد اثر استرولها

–  4134بود که نتایج آنالیز واریانس نشان داد اثر

بر اندازة ذرات لیپوزومها منتشر شده است ولی به نظر

متقابل کلسترول و فیتواسترول بر توزیع اندازه ذرات از

میرسد که تأثیر استرولها بر اندازه ذرات لیپوزوم به

نظر آماری اثر معنیدار داشت .شکل ( 1د) تأثیر نسبت

روش تهیه لیپوزوم بستگی دارد (حق جو و همکاران،

غلظت سه فاکتور فرموالسیون یعنی فسفولیپید،

.)1394

کلسترول و فیتواسترول بر توزیع اندازه ذرات

گزارشهای مختلف و متضادی در مورد اثر کلسترول

نانولیپوزومهای تولید شده را نشان میدهد .همانطور

بر اندازة لیپوزومها ارائه شده است .در پژوهش انجام

که مشاهده میشود با افزایش مقدار فیتواسترول و

شده توسط تسنگ و همکاران ( )2007افزودن کلسترول

کلسترول توزیع اندازه ذرات نیز افزایش مییابد که

باعث سفتی ساختار لیپوزومها و افزایش اندازه ذرات

مطلوب نیست ،ولی در مقادیر متوسط از هر سه فاکتور

شد .طی تحقیق دیگر صورت گرفته توسط ویرییاروج و

میزان توزیع اندازه ذرات کاهش یافت .هرچقدر اسپن

همکاران ( )2009مشاهده شد که استفاده از کلسترول

کمتر باشد ،نشان دهندة توزیع اندازة ذرات باریکتر و

در ساختار لسیتین منجر به کاهش اندازه ذرات از 72

سیستم کلوئیدی همگنتر خواهد بود .از اینرو

نانومتر به  63نانومتر شد .به نظر میرسد که تأثیر

Span
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نوع فسفولیپید مورد استفاده دارد.

شکل  -1اندازه و توزیع اندازه ذرات نانولیپوزومها( ،الف) تأثیر نسبت غلظت فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول در
میانگین قطر ذرات( ،ب) تأثیر نسبت غلظت فسفولیپید به فیتواسترول و زمان اعمال امواج فراصوت و (ج) تأثیر نسبت غلظت
فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول بر انحراف معیار اندازه ذرات( ،د) تأثیر نسبت غلظت فسفولیپید ،کلسترول و
فیتواسترول بر توزیع اندازه ذرات

کارایی درون پوشانی نانولیپوزوم

امیییواج فراصیییوت بیییر غلظیییت فسیییفولیپید و غلظیییت

ویتامین  Cبه دلیل آب دوست بیودن ،توسیط پیونیدهاى

فیتواسترول ،از نظر آماری غیر معنیدار بیود .در شیکل

هیدروژنى به بخشهاى قطبیى مولکیولهیاى فسیفولیپید

( 2الف) تأثیر نسبت فسفولیپید به کلسترول در زمانهای

اتصال میییابید (حیق جیو و همکیاران .)1394 ،کیارایی

مختلف اعمال امواج فراصیوت و هیمچنیین شیکل ( 2ب)

درونپوشییانی ویتییامین  Cدر محییدوده 66/22-55/34

تأثیر نسیبت غلظیت نسیبتهای متفیاوت فسیفولیپید بیه

درصییید بیییود کیییه اثیییر متقابیییل غلظیییت فسیییفولیپید و

فیتواسترول در تغییرات زمان اعمال امواج فراصوت بیر

فیتواسییترول و هییمچنییین مییدت زمییان اعمییال امییواج

درصد کارایی درونپوشانی ویتامین  Cنشان داده شده

فراصوت بیر غلظیت فسیفولیپید و فیتواسیترول بیاهم از

اسییت .در اییین شییکل بییا افییزایش زمییان اعمییال امییواج

نظر آماری معنیدار ولی اثر متقابل میدت زمیان اعمیال

فراصییوت و کییاهش نسییبت فسییفولیپید بییه کلسییترول
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(افزایش کلسترول) درصد کارایی درونپوشانی افزایش

تولید لیپوزوم و ویژگیهیای فیزیکیی دییواره و شیرایط

مییابد .در بیازة زمیانی  35تیا  40دقیقیه و بیا افیزایش

محیطی ماننید دمیا بسیتگی دارد (حیق جیو و همکیاران،

کلسترول ،بیشترین درصید درونپوشیانی ( )% 66/22بیه

1394؛ محمدی و همکاران .)1392 ،به طور کلی ترکیبات

دست آمد.

آبگریز در مقایسه با ترکیبات آبدوست کارایی درون-

در تحقیق انجام شده توسط الکساندر و همکاران

پوشانی باالتر و سرعت رهایش پایینتیری دارنید (قیره

( )2012که اثر افزایش مقدار فسفولیپید سویا را بر

نقده و همکاران .)1396 ،با مقایسه شیکل ( 2الف)) و (ب)

درصد کارآمدی به دام انداختن نانولیپوزومهای حاوی

میتوان نتیجهگیری کرد هنگام جیایگزینی کلسیترول بیا

اسید آسکوربیک تولیدی با فسفاتیدیل کولین سویا -

فیتواسترول در تولید نیانولیپوزوم بیا اسیتفاده از روش

فیتواسترول مورد مطالعه قرار دادند ،گزارش شده که

یک مرحلهای و دستگاه فراصوت با توان پایین ،حتی در

افزایش مقدار فسفولیپید سویا از  100به  150و سپس

مقادیر کم فیتواسترول نیز درصد کارایی درونپوشیانی

 250میلیگرم بر میلیلیتر موجب افزایش درصد کارایی

افزایش یافته است .از طرفیی چیون افیزایش کلسیترول

درونپوشانی آسکوربیک اسید به ترتیب  21/5 ،15/8و

خون آثار مضری بر سالمت بدن انسان دارد .بنابراین،

 32/7درصد شده است.

استفاده از فیتواسترولها بیه جیای کلسیترول در تولیید

در شکل ( 2ب) تأثیر نسبت فسیفولیپید بیه فیتواسیترول

لیپوزومها میتواند بسیار مفیید باشید .در تحقییق انجیام

در زمانهای مختلف اعمال امواج فراصیوت بیر درصید

گرفته توسیط الکسیاندر و همکیاران ( )2012اسیترولهیای

کییارایی درونپوشییانی ویتییامین  Cآمییده اسییت .در اییین

گییاهی بیرای تولیید نیانولیپوزوم بیا اسیتفاده از روش

شکل با افزایش زمان اعمیال امیواج فراصیوت و بیا دور

تزریق اتانول در هموژنایزر نییروی برشیی بیاال میورد

شدن از نسبت  75به  25فسیفولیپید بیه فیتواسیترول از

استفاده قرار گرفت .نتیایج بدسیت آمیده نشیان داد کیه

میزان درصد کارایی درونپوشانی کاسته شد .در زمان

ذرات تولید شده اندازة زیر  200نانومتر و توزیع اندازه

باالتر از  35دقیقه و در نسبت  75بیه  25فسیفولیپید بیه

ذرات محدود بود که در مقایسه با انواع بدون اسیترول

فیتواسترول بیشیینه درصید کارآمیدی بیه دام انیداختن

گیاهی و لیپیوزومهیای حیاوی کلسیترول انیدازه ذرات

بدسییت آمییده اسییت .آنییالیز دادههییا نشییان داد کییه اثییر

افزایش یافته بود ولی کارایی درونپوشانی مانند انیواع

فسفولیپید به فیتواسترول و همچنین زمان اعمال امیواج

حاوی کلسترول افزایش یافت .همچنیین گیزارش کردنید

فراصوت بر درصد کارایی درونپوشانی از نظر آمیاری

که با افیزایش مییزان فسیفولیپید درصید کیارایی درون-

معنیدار است (.)p<0/05

پوشانی نیز افزایش مییابد .ولی بر اساس روش میورد

کارایی درونپوشانی به عوامل مختلف از جملیه ماهییت

استفاده در این تحقیق همانطور که قیبالً نییز بییان شید

مادة زیست فعال (آبگریز یا آبدوست بیودن و مییزان

هنگام کاهش یا افزایش فسفولیپید درصد کارایی درون-

تمایل به برهمکنش با غشای دو الیهای) ،ترکییب غشیای

پوشانی کاهش مییابد (الکساندر و همکاران.)2012 ،

دو الی یه (فسییفولیپیدی ی یا فسییفولیپید-اسییترول) ،روش
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شکل -2کارایی درونپوشانی( ،الف) تأثیر نسبت غلظت فسفولیپید به کلسترول و (ب) تأثیر نسبت غلظت نسبتهای متفاوت
فسفولیپید به فیتواسترول در زمانهای مختلف اعمال امواج فراصوت بر کارایی درونپوشانی

پایداری درونپوشانی نانولیپوزوم

پییس از اییین نسییبت بییا افییزایش میییزان کلسییترول بییه

ناپایداری لیپوزومها را میتوان بیه برخیورد 6بیه دلییل

فیتواسیییترول افیییزایش پاییییداری در نمونیییهها رخ داد،

حرکات تصادفی و براونی و حتی ادغام غشاهای دو یا

میتوان نتیجیه گرفیت کیه تیأثیر کلسیترول بیه  2بخیش

چند لیپوزوم نسبت داد (تایلور و همکاران.)2007 ،

تقسیم میشیود ،یکیی از زمانهیای  20تیا  30دقیقیه بیا

شکل  3پاییداری درونپوشیانی ویتیامین  Cدر روز اول

افزایش نسبت کلسترول به فیتواسترول تا نسبت  25بیه

در دمای  42 °Cاست ،بطوریکه (الف) تأثیر نسیبتهای

 25کلسترول موجب افزایش پایداری شده و سپس سبب

مختلییف کلسییترول بییه فیتییو اسییترول و (ب) تییأثیر و

کیییاهش در پاییییداری نمونیییهها میشیییود و دیگیییری از

نسبتهای متفاوت فسفولیپید بیه فیتواسیترول در زمیان

زمانهای  35تا  40دقیقه که کامالً عکیس زمانهیای 20

اعمال امواج فراصوت ،همچنین (ج) تأثیر نسیبت غلظیت

تییا  30دقیقییه تییأثیر خییود را اعمییال میییکنیید .حضییور

فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول بیر پاییداری درون-

کلسترول در الییههای لیپیید پاییداری را افیزایش داده و

پوشانی را نشان میدهند .همانطور که مالحظه میشود

منجر به تشکیل غشایی سیخت همیراه بیا خیواص میایع

در شکل ( 3ب) پایداری درونپوشانی را میتوان بیه دو

ماننیید میشییود .بییه دلیییل ویژگیهییای آمفییی پاتیییک،

بازة زمانی تقسیم کرد ،در بازه زمانی  20تا  30دقیقه با

کلسیترول خییود را در الییهها بییا گیروه  OHمتماییل بییه

افزایش نسبت کلسترول به فیتواسترول تا نسبت  25بیه

هسته آبی و دم هیدروفیلیک سخت را به طرف الییههای

 25میزان پایداری افزایش مییابد ولیی بیا افیزایش ایین

فسفولیپید جای میدهد (نادرخانی .)2011 ،جالیب اسیت

نسبت میزان پایداری در نمونیهها دچیار کیاهش شید .از

که بدانید لیپوزومهای فاقد کلسترول حساسیت بیشتری

زمان  35تا  45دقیقیه بیا افیزایش نسیبت کلسیترول بیه

بییه تخرییب در ح یین مطالعییات پای یداری در مقایسییه بییا

فیتواسترول تا نسبت  25به  25پایداری کیاهش یافیت و

لیپوزومهای حیاوی کلسیترول دارنید (چین و همکیاران،

Collision

6

.)2010
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همانطور که در در شکل ( 3الف) نشان داده شده است

پایداری شده و پس از آن با افزایش نسبت ،پایداری نییز

که بیا افیزایش زمیان اعمیال امیواج فراصیوت ،پاییداری

کاهش مییابد .با توجه به شکل بییشتیرین پاییداری در

درونپوشانی افزایش مییابد ،ولی در مورد تأثیر نسبت

نسبت  66/66به  16/66فسفولیپید به فیتواسترول و در

باییید گفییت کییه فقییط افییزایش نسییبت فسییفولیپید بییه

زمان اعمال امواج فراصوت باالی  35دقیقه بدست آمیده

فیتواسترول تا مییزان  66/66بیه 16/66موجیب افیزایش

است.

شکل  -3پایداری درونپوشانی ویتامین Cدر روز اول( ،الف) تأثیر نسبتهای مختلف کلسترول به فیتو استرول
و (ب) تأثیر و نسبتهای متفاوت فسفولیپید به فیتواسترول در زمان اعمال امواج فراصوت( ،ج) تأثیر نسبت غلظت
فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول بر پایداری درونپوشانی
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شکل  4پایداری درونپوشیانی ویتیامین  Cپیس گذشیت

پایداری نیز افزایش مییابد .از زمان  20تا  30دقیقه،

 10روز در شرایط گرمخانه گیذاری و در دمیای 42 °C

افزایش نسبت فسفولیپید به فیتواسترول تأثیری در

نشان میدهد.

پایداری نداشته و پایداری تقریباً ثابت است .پس از

شکل ( 4الف) نشان دهنده تأثیر نسبت غلظتهای

زمان  30دقیقه با افزایش نسبت فسفولیپید به

کلسترول به فیتواسترول در زمانهای مختلف اعمال

فیتواسترول تا  75به  ،25پایداری افزایش مییابد سپس

امواج فراصوت بر پایداری درونپوشانی است .مشاهده

با افزایش نسبت فسفولیپید به فیتواسترول (کاهش

میشود با افزایش زمان اعمال امواج فراصوت پس از

فیتواسترول) پایداری کاهش مییابد .الکساندر و

گذشت 10روز پایداری درونپوشانی ویتامین  Cدر

همکاران ( )2012اظهار کردند که پایداری لیپوزومهای

نانولیپوزومها کاهش یافت .از زمان  20تا  25دقیقه

حاوی استرولهای گیاهی در مقایسه با انواع دارای

نسبت کلسترول به فیتواسترول تأثیر چندانی بر پایداری

کلسترول کاهش یافته و فرموالسیون تولیدی با گذشت

نداشته و پایداری تقریباً ثابت بود ،ولی در زمانهای

زمان دچار جدایی فاز شد اما لیپوزومهای تشکیل شده

باالتر از  25دقیقه کاهش نسبت کلسترول به

از کلسترول پایداری خوبی طی مدت نگهداری داشتند،

فیتواسترول موجب افزایش پایداری تا نسبت  25به 25

که بر خالف نتایج بدست آمده در این تحقیق میباشد.

شد و پس از این نسبت با افزایش زمان اعمال امواج

شکل ( 4ج) نشان دهنده تأثیر نسبت غلظتهای سه

فراصوت و نسبت کلسترول به فیتواسترول پایداری نیز

فاکتور فرموالسیون فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول

افزایش یافت .در زمانهای  20تا  30دقیقه و در نسبت

بر پایداری درونپوشانی است .با توجه به شکل با

صفر به  50کلسترول به فیتواسترول بیشترین میزان

کاهش کلسترول پایداری کاهش مییابد و کلسترول

پایداری مشاهده شد که بیانگر مؤثر بودن جایگزینی

تأثیر کمی در پایداری داشته است و حضور کلسترول

کلسترول با فیتواسترول در فرموالسیون تولید

اثر منفی بر پایداری فسفولیپید دارد ولی پایداری

نانولیپوزومها است .بر طبق نظریه الکساندر و همکاران

فسفولیپید در حضور فیتواسترولها افزایش مییابد و

( )2012استفاده از کلسترول و فیتواسترول ها ،بالقوه

نتایج نشان دهنده آن است که با جایگزینی مقادیر کم

باعث افزایش نظم چیدمانی فسفولیپیدها و سفتی غشاء

فیتواسترول به جای مقادیر زیاد کلسترول میتوان

میشود و از تودهای شدن و افزایش سرعت رهایش

پایداری را افزایش داد ،عالوه بر اینکه فیتواسترول

مواد فعال جلوگیری میکند .ولی براساس که در نتایج

دارای فواید زیادی برای بدن نیز است و نیز در

بدست آمده در این تحقیق ،با افزایش میزان فیتواسترول

نمونههایی که فاقد کلسترول یا فیتواسترول میباشند

پایداری پس از گذشت  10روز افزایش یافته و کلسترول

پایداری کم بوده و تأثیر مثبت استرولها را در حفظ

تأثیر منفی بر پایداری داشته است.

پایداری مواد درونپوشانی شده نشان میدهد.

شکل ( 4ب) تأثیر نسبت غلظتهای فسفولیپید به

همچنین آنالیز واریانس دادهها نشان دهنده معنیدار

فیتواسترول در زمانهای مختلف اعمال امواج فراصوت

بودن اثر متقابل غلظت فسفولیپید ،فیتواسترول در

بر پایداری درونپوشانی را نشان میدهد .همانطورکه

زمانهای مختلف اعمال امواج فراصوت بر پایداری

دیده میشود ،با افزایش زمان اعمال امواج فراصوت

ویتامین  Cپس از  10روز نگهداری است (.)p<0/05
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شکل  -4پایداری درونپوشانی ویتامین  Cپس گذشت  10روز( ،الف) تأثیر نسبت غلظتهای کلسترول به فیتواسترول و (ب)
تأثیر نسبت غلظتهای فسفولیپید به فیتواسترول در زمانهای مختلف اعمال امواج فراصوت( ،ج) تأثیر نسبت غلظتهای سه
فاکتور فرموالسیون فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول بر پایداری درونپوشانی

شکل  5پایداری درونپوشانی ویتامین  Cپس گذشت

 20روز از تولید نمونهها است .همانطور که مشاهده

 20روز نگهداری در دمای  42 °Cرا نشان میدهد.

میشود با افزایش زمان اعمال امواج فراصوت میزان

شکل ( 5ب) نشان دهنده اثر نسبت غلظتهای فسفولیپید

ویتامین حفظ شده نیز افزایش یافته است که میتوان

به فیتواسترول و زمانهای مختلف اعمال امواج

گفت که زمان تأثیر مثبتی بر پایداری داشته است .در

فراصوت بر میزان ویتامین  Cحفظ شده پس از گذشت

زمان باالتر از  30دقیقه و در نسبت باالتر از  75به 25
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فسفولیپید به فیتواسترول بیشینه مقدار ویتامین حفظ

و افزایش نسبت تأثیری بر پایداری ندارد .پیس از دقیقیه

شده در درون نانو لیپوزومها بدست آمد.

 35به بعد و بیا افیزایش زمیان اعمیال امیواج فراصیوت

شییکل (الییف) تییأثیر نسییبت غلظییتهییای فسییفولیپید بییه

میزان ویتامین  Cباقیمانده افزایش یافت ولی در نسیبت

کلسترول در زمانهای مختلف اعمال امواج فراصوت بر

 25بییه  25کلسییترول بییه فیتواسییترول بیشییینه میییزان

پایداری درونپوشانی را نشان میدهد .همانطور که در

پایداری حاصل شد.

شکل ( 5الف) مشاهده میشود با افیزایش زمیان اعمیال

ویژگیهای آمفی پاتیک کلسترول موجب مییگیردد ایین

امواج فراصوت و افزایش نسبت فسفولیپید به کلسیترول

ماده در الیهها آبدوست و متمایل به هسیته آبیی قیرار

میزان ویتیامین  Cحفیظ شیده نییز افیزایش مییابید .در

گیییرد و باعییث پای یداری شییود .اییین ویژگییی در تشییکیل

مقادیر پایین کلسیترول سیطح پاییداری ویتیامین  Cبیاال

غشایی سخت سیال مفید میباشد بیه طیوریکیه فقیدان

میباشد.

حضور کلسترول در ساختار لیپوزوم باعیث حساسییت

شییکل ( 5ج) تییأثیر نسییبت غلظییتهییای سییه فییاکتور

بیشتر لیپوزوم به تخریب و کاهش پایداری آن میگیردد

فرموالسیییون فسییفولیپید ،کلسییترول و فیتواسییترول و

(نادرخانی2011 ،؛ چن و همکاران .)2010 ،لیپوزومها به

شییکل ( 5د) تییأثیر نسییبت غلظییتهییای کلسییترول بییه

دلیییل سیییالیت غشییاى لیپیییدى از نظییر ترمودینییامیکى

فیتواسترول در زمانهای مختلف اعمال امواج فراصیوت

ناپایدار بوده و در طى زمان تمایل بیه ادغیام و رهیایش

بر پایداری درونپوشانی را نشان میدهند .همانطور کیه

ماده درونپوشانی شده دارند .اصالح ساختار دو الیه و

شکل نشان میدهد از زمان  20تا  25دقیقیه بیا افیزایش

سفت شدن آن منجر به حفظ میاده درونپوشیانی شیده

نسبت کلسترول بیه فیتواسیترول و زمیان اعمیال امیواج

در لیپیوزوم مییشیود .کلسییترول باعیث افییزایش دافعییه

فراصوت میزان ویتامین  Cحفظ شده کاهش مییابد کیه

الکترواستاتیک شده و از انبوهش جلوگیری میکنید و از

نشان دهنده تأثیر منفی زمان اعمیال امیواج فراصیوت و

طرف دیگر با افزایش سفتی غشا از فرآیند به هم آمیخته

میزان کلسترول بیر پاییداری اسیت .از دقیقیه  25تیا 35

شدن جلوگیری میکند (قره نقده و همکاران1396 ،؛ حیق

میزان پایداری ثابت بوده و زمان اعمال امواج فراصیوت

جو و همکاران.)1394 ،
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شکل  -5پایداری درونپوشانی ویتامین  Cپس گذشت  20روز( ،الف) تأثیر نسبت غلظتهای فسفولیپید به کلسترول و (ب)
تأثیر نسبت غلظتهای فسفولیپید به فیتواسترول در زمانهای مختلف اعمال امواج فراصوت( ،ج) تأثیر نسبت غلظتهای سه
فاکتور فرموالسیون فسفولیپید ،کلسترول و فیتواسترول بر پایداری درونپوشانی( ،د) تأثیر نسبت غلظتهای کلسترول به
فیتواسترول در زمانهای مختلف اعمال امواج فراصوت بر پایداری درونپوشانی

نتیجهگیری

فیتواسترول در مقایسیه بیا کلسیترول تیأثیر مثبتیی بیر

یکییی از عوامییل اصییلی در ویژگیییهییای لیپییوزومهییا

پایییییداری انییییداره ذرات و پایییییداری درونپوشییییانی

روش تولییید آنهییا اسییت ،در روش یییک مرحلییهای ،

ویتامین  Cداشت .هیمچنیین نتیایج ایین پیژوهش نشیان

اسیییتفاده از زمیییانهیییای بیییاالی امیییواج فراصیییوت،

داد ،غلظیییت  %75فسیییفولیپید بیییه  %25فیتواسیییترول و
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غلظییت  % 50بییه  %50فسییفولیپید بییه کلسییترول موجییب

حاملهیای لیپیوزومی بیا ویژگییهیای اییدهآل ،کارآمید

افییزایش توزیییع انییدازه ذرات و درصیید درونپوشییانى

نیسییت .بنییابراین پیشیینهاد میییشییود تحقیقییات بیشییتری

میگردد .در نتیجه مییتیوان گفیت کیه جیایگزین کیردن

در رابطییه بییا روش یییک مرحلییهای -امییواج فراصییوت

فیتواسییترول بییا کلسییترول و جییایگزین نمییودن اتییانول

با توان پیایین جهیت تولیید انیواع حامیلهیای لیپییدی و

به عنوان یک حیالل خیوراکی بیه جیای حیاللهیای آلیی

بییویژه لیپییوزومی صییورت گرفتییه و هییمچنییین بییه

مضییر در تولییید و کییاربرد حامییلهییای لیپییوزومی در

منظییور درك بهتییر تفییاوتهییای موجییود در ویژگییی-

صیینعت غییذا قابییل اسییتفاده اسییت ولییی در مییورد روش

هییای فیزیکوشیییمیایی سیسییتمهییای لیپییوزومی ناشییی

مییور اسییتفاده میییتییوان نتیجییه گرفییت کییه روش یییک

از نییوع دیییواره فسییفولیپید تخییم مییرف و فسییفولیپید

مرحلییهای -امییواج فراصییوت بییا تییوان پییایین ،در تولییید

سویا نیز باهم مقایسه گردد.
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Abstract
Today nano-liposomes are used extensively in all industries such as pharmaceutical and food.
Nano-liposomes are formed when aqueous solution of phospholipids subjected to sufficient energy.
In this study One-step method combined with ultrasonic waves was used to produce nanoliposomes. Quality characteristics such as particle size, entrapment efficiency and stability were
measured.Combined experimental design was used to investigate the effect of different ratio of
phospholipids, cholesterol and phytosterols powder (50-100%, 0-50% and 0-50%, respectively) and
also the effect of sonication time (20, 25, 30, 35, 40 min) on the functional properties of nanoliposoes new formulation containing vitamin C. High sonication time led to the lowest standard
deviation in particle size and increases the entrapment efficiency. In overall stability was increased
by sonication time (The highest stability was observed in 35 and 40 minutes of sonication time),
although this effect was different at various ratios of phospholipids, cholesterol and phytosterols.
The results showed, although one-step method combined with low power ultrasonic waves was not
effective to create ideal properties in nano-liposomes, cholesterol with phytosterols replacement, as
well as using milk phospholipids and food grade solvent were efficient technique for producing
nano-liposomes.
Key words: Nano-liposomes, One-step method, Low power ultrasonic waves, Edible solvent,
Vitamin C

