
ھاپروتئینھیدروژل در رھایش : موضوع سمینار دکتری
- ھا استفاده از آنھا را محدود میپروتئینساختار ظریف و حساس سھ بعدی 

کند و ناپایداری آن منجر بھ از دست دادن فعالیت و ایجاد پاسخ ایمنی 
مشکل بھ ھمین دلیل تجویز داروھای پروتئینی بھ صورت دھانی. شودمی

شود و در پایین معده ناپایدار است و تخریب میpHئین در است زیرا پروت
مشکل دیگر برای تجویز . رودژیکی آن از دست مینتیجھ فعالیت بیولو

شود دوستی آنھاست کھ باعث میی بزرگ مولکول و نیز آبھا اندازهپروتئین
بنابراین تاکنون . جذب آنھا از طریق غشای بیولوژیکی محدود شود

اما بھ دلیل . شوندتجویز میتزریقیئینی اغلب بھ صورتداروھای پروت
سازی سریع از طریق کلیھ و نیمھ عمر متابولیسم موجود در کبد و پاک

توسین، مانند ھورمون رشد، انسولین، اکسی(ھاکوتاه بسیاری از پروتئین
دقیقھ 25ھورمون پاراتیروئید و واسوپرسین کھ نیمھ عمری کمتر از 

-ھای پی در پی است کھ راحتی بیمار را محدود میتزریقنیاز بھ) دارند
ای را در موضوع رھایش داروھا زمینھپروتئینگیحال این ویژ. کند

ھ منظور از بین بردن این مشکالت و ب. برروی دانشمندان باز کرده است
ھا و راحتی بیماران دانشمندان برروی در عین حال حفظ خاصیت پروتئین

توان بھ توسعھ اند، کھ از آن جملھ میھا متمرکز شدهژییکسری از استرات
ھا، نانوذرات و میکروذرات ھای آزادسازی کنترل شده شامل لیپوزومسیستم

.ھا اشاره کردپلیمری و ھیدروژل

ند کھ ھستدوست ھایی از ھموپلیمرھا یا کوپلیمرھای آبھا شبکھلژھیدرو
توانند مقدار شوند و میھایشان متورم میبا نفوذ آب بھ درون شبکھ

- بعدی دارند کھ اتصالآنھا ساختمانی سھ. در خود جذب کنندرازیادی آب
- ھای آنھا مانع از حل شدن شبکھ در حالل مناسب میھای عرضی بین زنجیره

از این رو این . دھدمیی تورم بھ واسطھ ورود حالل رخ شود و فقط پدیده
ی داروھا، مواد از پتانسیل باالیی برای استفاده در رھایش کنترل شده

.در حالت متورم، دارا ھستند

ز دست دادن تواند منجر بھ اداخل ماتریکس پلیمر میپروتئینگیرافتادن 
دناتوره شدن ). دناتوره شدن پروتئین(شودساختار سھ بعدی آنھا 

شود کھ این ساختارھا در نھایت ھای بزرگی میل تودهپروتئین باعث تشکی
ھا کھ فعالیت بادیکند، مانند ایجاد آنتیمیالقا ژییک پاسخ ایمونولو

ل بھ دلیل ژھای ھیدروکھ ماتریکسدر صورتی. کنداثر میپروتئین را بی
ھای پلیمری دیگر، سازگاری محتوای باالی آب درون آنھا نسبت بھ ماتریکس

ل ژبھ عالوه تحرک پروتئین در ھیدرو. دھندا پروتئین نشان میبھتری ب
شود، کھ این عامل باعث پایداری پروتئین دارویی گیر افتاده محدود می
در بسیاری از مقاالت نشان داده شده است کھ ساختار . شودل میژدر ھیدرو

- پیشرفتھ.شودل حفظ میژشده از ھیدروھای آزادو فعالیت زیستی پروتئین
ترین زمینھ دارورسانی کنترلی و مھمترین کاربرد پلیمرھای ھوشمند از 

زمینھ رھش در pHھای حساس بھ و ھیدروژلھای حساس بھ دماجملھ ھیدروژل
ھا دارو بر اساس نیاز شونده دارو است، کھ در این سیستمھدایت



ترین زمینھ برایآلشود و ایدهژیکی در اختیار بدن قرار داده میبیولو
. باشدھای طوالنی مدت میرھایش داروھای درمان سرطان، درمان دیابت و تب

از پلیمرھای سنتزی برای تھیھ ھیدروژل کھ برای آزادسازی انسولین 
:توان بھ پلیمرھای زیر اشاره کردبررسی شده است می
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