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ypothesis: Nowadays, the growing concern over environmental pollution has
attracted attentions towards development of biodegradable micro-particles
to replace non-degradable micro-particles used in cosmetic products. In this
regard, poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) micro-particles produced by a simple
technique, electrospraying, is used as biodegradable micro-particles. To obtain the
maximum efficiency, especially as a drug delivery system, these particles need to be
fiber-free with spherical shape and have a uniform size distribution. This goal can be
achieved by controlling variables such as polymer molecular weight, solvent type,
polymer solution concentration, voltage, needle size, polymer solution feed rate and
distance from needle tip to collector.
Methods: PLGA particles were electrosprayed considering four variables, including
polymer solution concentration (at three levels), needle size (at two levels), voltage (at
three levels), and polymer solution feed rate (at three levels). Then, electron scanning
microscopic images were obtained from each sample to observe the morphology
of particles and to study the effect of process variables on it. To understand the
morphological behavior of the particles, the influence of each variable was investigated
according to mechanisms involved in electrospraying process.
Findings: The four variables affecting droplet size, and consequently, Peclet number
and droplet charge play important roles in mechanisms involved in electrospraying
process and determining the morphology of the resultant particles. Thanks to the
effects of these phenomena, spherical and fiber-free micro-particles with uniform size
were obtained by electrospraying PLGA solutions at concentrations of 3% and 5%,
using a 27 G needle at a feed rate of 0.3 mL/h and applying a voltage of 10 kV.
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چکیده
فرضیه :امروزه ،بهدلیل نگرانی روزافزون درباره مسئله آلودگیهای زیستمحیطی ،توسعه
میکروذرات زیستتخریبپذیر براي جایگزینی میکروذرات تخریبناپذیر مصرفي در محصوالت
آرایشی-بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است .از اينرو ،از میکروذرات پلی(الکتیک-co-گلیکولیک

واژههای کلیدی
میکروذرات،

پلی(الکتیک-co-گلیکولیک اسید)،
الكتروافشانش،
شکلشناسی،
محصوالت آرایشی-بهداشتی

اسید) ( )PLGAقابل تولید با روش ساده الکتروافشانش بهعنوان میکروذرات زیستتخریبپذیر
استفاده ميشود .این میکروذرات برای داشتن حداکثر کارایی ،بهويژه بهعنوان سامانه رهایش
دارو باید بدون لیف و کرویشكل و با توزیعي یکنواخت از اندازه ذرات باشند .این مهم با کنترل
متغیرهایی همچون وزن مولکولی پلیمر ،نوع حالل ،غلظت محلول پلیمری ،ولتاژ اعمالشده ،اندازه
سوزن ،سرعت تغذیه محلول پلیمری و فاصله نوک سوزن تا جمعکننده دستيافتني است.

روشها :ذرات  PLGAبا روش الكتروافشانش و درنظرگرفتن چهار متغیر غلظت محلول پلیمری
(در سه سطح) ،اندازه سوزن (در دو سطح) ،ولتاژ (در سه سطح) و سرعت تغذیه محلول پلیمری
(در سه سطح) تولید شدند .سپس ،با عكسهاي میکروسکوپ الکترونی پويشي حاصل از هر نمونه
بهمنظوردرك رفتار شكلشناسي ذرات ،اثر هر يك از متغیرها با توجه به سازوكارهای حاکم بر
فرایند الكتروافشانش مطالعه شد.
یافتهها :چهار متغیر موثر بر اندازه قطره و در نتیجه عدد  Pecletو بار قطره نقش خود را
درسازوكارهای حاکم بر الکتروریسی ایفا میکنند و بر شکلشناسی ذرات حاصل اثر میگذارند.
بهدلیل اثرهاي ناشی از این پدیدهها ،میکروذرات کروی با اندازه یکنواخت و بدون لیف بهكمك

الكتروافشانش محلولهای  PLGAبا غلظت  3و  5%از سوزن  ،27 Gبا سرعت تغذیه  0/3 mL/hو
اعمال ولتاز  10 kVبهدست آمد.
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ذرات با ابعاد میکرومتری (میکروذرات) بهطور گسترده در محصوالت
آرایشی-بهداشتی همچون اسکرابهای صورت ،پاککنندهها و
خمیردندانها بهكار گرفته میشوند .میکروذرات تجاری استفادهشده
معموالً از پلیمرهای سنتزی همچون پلیاتیلن ،پلیاستیرن و پلیاتیلن
ترفتاالت یا مواد غیرآلی همچون سیلیکات و هیدروکسیآپاتیت ساخته
میشوند .استفاده از مواد تخریبناپذیر در ساخت این میکروذرات و
نحوه طراحی آنها که با شستوشو وارد سامانه فاضالب میشوند،
دشواری جداسازی میکروذرات از پساب بهدلیل اندازه کوچک
آنها ،قابليت این میکروذرات در جذب سطحی آلودگیهای آلی
پایدار موجود در محیط بهدلیل سطح ویژه زیاد آنها ،خوردهشدن
توسط آبزیان و انباشتگی آنها در چرخه غذایی آبزیان و در نتیجه
تهدید اکوسیستم دریایی موجب ایجاد نگرانیهای زیستمحیطی
در سالهای اخیر شده است .به همین دلیل استفاده از میکروذرات
تخریبناپذیر در محصوالت آرایشی-بهداشتی در برخی از کشورها
ممنوع اعالم شده و توسعه میکروذرات زیستتخریبپذیر بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفته است [.]1
پلی(الکتیک-co-گلیکولیک اسید) ،PLGA ،پلیمری زیستسازگار و
زیستتخریبپذیر بوده که مورد تأیید سازمان غذا و داروی ایاالت
متحده آمریکا ( )FDAو آژانس دارویی اروپا ( )EMAاست .اين پليمر
بهطور گسترده در سامانههای رهایش دارو ،داربستهای مهندسی
بافت و وسایل جراحی استفاده ميشود [ .]2،3افزون بر این ،محصوالت
تخریب  PLGAشامل الکتیک اسید و گلیکولیک اسید از خانوادههای
آلفا-هیدروکسی اسیدها هستند که بهدلیل الیهبرداری از الیه شاخی
نوچروک پوست از جمله مواد
پوست و در نتیجه کاهش چی 
آرایشی-بهداشتی مفید بهشمار میآيند [.]4
برای تولید میکروذرات  PLGAمعموالً از روشهایی همچون
خشککردن افشانهاي ،ژلشدن یونی و امولسیونسازی استفاده
میشود .الكتروافشانش از جمله روشهای الکتروهیدرودینامیکی
است که برای تولید میکروذرات استفاده ميشود و در سالهای
اخیر مورد توجه قرار گرفته است .روشهای الکتروهیدرودینامیکی
شامل الکتروریسی و الكتروافشانش روشهاي ساده و مقرون بهصرفه
هستند که قابليت تولید بهترتیب الیاف و ذرات با ابعاد نانومتری
تا میکرومتری را دارند .از ساير برتريهاي این روشها ،میتوان
به قابلیت بارگذاری انواع دارو در انواع الیاف یا ذرات پلیمری
فقط در یک مرحله اشاره كرد .تجهیزات الزم برای الکتروریسی-
الكتروافشانش در سادهترین حالت ،شامل منبع تغذیه با ولتاژ زياد
( ،)5-30 kVپمپ تغذیه ،سرنگ و جمعکننده مسطح یا سیلندر

چرخان است .مهمترین عامل تعیینکننده در نوع رفتار سیال حین
فرایند ،مقدار درگیری زنجیرها و گرانروی محلول پلیمری است که به
وزن مولکولی پلیمر مصرفی و غلظت محلول پلیمری بستگی دارد [.]5
در فرایند الكتروافشانش ،قطره نوک سرنگ به قطرههاي کوچکتر با
ابعادی با مقیاس میکرو تا نانومتر شکسته میشود [ .]6نکته مهم در
فرایندهای الکتروهیدرودینامیکی آن است که حین حرکت محلول
پلیمری ،که ممکن است دارای دارو نیز باشد ،به سمت جمعکننده و
ظریفترشدن جت یا کوچکترشدن ذرات و در نتیجه افزایش
سطح ويژه آنها ،حالل بهسرعت و بهطور مؤثری خارج میشود،
بهنحویکه در صورت وجود دارو ،زمان کافی برای جدایی فاز و
تبلور دوباره دارو فراهم نيست و تشکیل محلول یا پراکنش جامد
بيشكل امكانپذير میشود .همچنين ،ریزساختارهای حاصل بهدلیل
داشتن سطح ويژه زیاد ،امکان رهایش و نفوذ دارو از ساختار را
فراهم میكنند .استفاده از محلولهای جامد یا پراکنشهای جامد
حاصل از نانوفناوری از جمله زمینههای پژوهشي در علم داروسازی
است که با هدف بهبود زیستدسترسپذيري داروهای با قابلیت
حلپذيري محدود در آب مورد توجه قرار گرفته است [ .]7-9نانو يا
میکروذرات حامل دارو در انواع تجویزهای دارویی شامل خوراکی،
تزریقی ،تنفسي و چشمی استفاده میشوند [.]10
استفاده از نانو يا میکروذرات  PLGAحاصل از الكتروافشانش
بهعنوان سامانه رهایش دارو در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده
است [ .]11-15برای اینکه میکروذرات بتوانند حداکثر کارایی را
داشته باشند ،باید بدون لیف و کرویشكل با توزیع یکنواخت از
اندازه ذرات باشند .بنابراین ،از جمله چالشهای پیش رو در تولید
میکروذرات با روش الكتروافشانش ،بهینهسازی فرایند براي تولید
ذراتی کروی با توزیع اندازه باریک است .عاملهايي همچون وزن
مولکولی پلیمر ،نوع حالل ،غلظت محلول پلیمری ،ولتاژ اعمالشده،
قطر سوزن (نازل) ،سرعت تغذیه محلول پلیمری و فاصله نوک سوزن
تا جمعکننده با اثر بر گرانروي ،کشش سطحی و رسانندگي الکتریکی
محلول پلیمری و نيز بر نیروهای جاذبه و دافعه الکتروستاتیک
شکلشناسی میکروذرات تولیدی را تعیین میکنند.
سازوكارهای حاکم بر فرایند الکتروریسی در مقالههاي متعددی
بررسی شدند [ .]6،16،17همچنین اثر عاملهاي فرایندی ،ولتاژ
اعمالشده ،قطر سوزن (نازل) ،سرعت تغذیه محلول پلیمری و فاصله
نوک سوزن بر شکلشناسی ذرات حاصل از الكتروافشانش موضوع
برخی از پژوهشها بوده است [ .]18-20باید توجه داشت ،فرایند
الكتروافشانش فرایند پیچیدهاي است که اثرهای متقابل متغیرهای
مختلف آن ،دستيابي به نتيحه واحد را براي يافتن شرايطي كه به توليد
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ارزیابی شکلشناسی میکروذرات الكتروافشانششده

ذراتي كروي و يكنواخت منجر شود ،دشوار ميسازد .این شرایط
بهینه ممکن است ،از سامانهاي (محلول پلیمری) به سامانه دیگر متغیر
باشد .اما بررسی اثر متغیرها بر فرایند الكتروافشانش با بررسی نقش
آنها در سازوكارهای درگیر در فرایند الكتروافشانش میتواند به
چارچوب کلی منجر شود که بر این اساس ،در هر سامانه الکتروریسی
ميتوان سریعتر به شرایط بهینه دست یافت .با توجه به اینکه تاکنون
بررسی نقش متغیرهای محلولی و فرایندی بر سازوكارهای مؤثر بر
الكتروافشانش و در نتیجه شکلشناسی ذرات حاصل ،کمتر مورد
توجه بوده است ،در پژوهش حاضر ،اثر غلظت محلول پلیمری،
ولتاژ ،قطر سوزن و سرعت تغذیه محلول پلیمری بر شکلشناسی
ذرات  PLGAبا توجه به سازوكارهای مؤثر بر فرایند الكتروافشانش و
اثرگذار بر شکل ،اندازه و یکنواختی ذرات بررسي شده است.

تحلیل آماری مربوط به میانگین قطر میکروذرات کروی تولیدشده در
شرایط مختلف با آزمون  tمستقل در سطح اطمینان  95%با نرمافزار
 S-PLUSانجام و میانگین نتایج همراه با انحراف استاندارد گزارش شد.

تجربی

نتایج و بحث

مواد

شکلهای  1تا  3عكسهاي  SEMذرات تهیهشده از محلولهای ،1
 3و  5%با سرعتهای تغذیه  0/3 ،0/1و  0/5 mL/hو اعمال ولتاژ
بهترتیب  10 ،8و  12 kVرا به سوزن  20 Gنشان میدهند.
شکلهای  4تا  6عكسهاي  SEMذرات تهیهشده از محلولهای
 3 ،1و  5%با سرعتهای تغذیه  0/3 ،0/1و  0/5 mL/hو اعمال ولتاژ
بهترتیب  10 ،8و  12 kVرا به سوزن  27 Gنشان میدهند.
مقایسه شکلهای  1تا  6نشان میدهد ،با استفاده از محلولهای با
غلظت  1%در هیچیک از حالتها ،ذرات کروی با اندازه یکنواخت
تشکیل نشدند و ذرات دارای ظاهری نایکنواخت و فروپاشیده
هستند .با افزایش سرعت تغذیه محلول پلیمری ،اندازه ذرات افزایش
یافته است که این افزایش بهویژه در سرعت تغذیه  0/5 mL/hدر
تمام حالتها (ولتاژها و قطرهای سوزن مختلف) شايان توجه است.
با افزایش ولتاژ ،ذرات کشیدهشده و ذرات دارای زوائد تولید شدند.
همچنین ديده میشود ،با ثابتماندن ولتاژ و سرعت تغذیه ،ازدياد قطر
سوزن ،افزایش اندازه ذرات را بههمراه داشته است.
عكسهاي مربوط به ذرات تولیدشده از محلولهاي با غلظت 3%
حاکی از آن است که اثر ولتاژ و سرعت تغذیه بر شکلشناسی اين ذرات
همچون اثر آنها بر شکلشناسی ذرات تهیهشده از محلولهای 1%
است .همچنین ديده شد ،با استفاده از سوزن ،20 Gاز ذرات تولیدشده
زوائد لیفمانندی خارج شدند و ذرات تولیدی همچنان نایکنواخت و
فروپاشیده هستند (شکلهای  1تا  .)3اما ذرات تولیدشده با سوزن
( 27 Gشکلهای  4تا  ،)6حالت متراکمتری داشتند و در برخی

کوپلیمر پلي(الكتيك-co-گليكوليك اسيد) ،PLGA ،با نسبت الکتید
به گلیکولید  75به  25و وزن مولکولی  66-107 kDaاز شرکت
( Sigma-Aldrichکد  )P1941و دیکلرومتان از شرکت ( Merckکد
 )106050خریداری شد.
دستگاهها و روشها
الكتروافشانش میکروذرات

محلولهای پلیمری با سه غلظت (وزنی-حجمی)  3 ،1و  5%از
حلپذيري  PLGAدر دیکلرومتان تهیه شدند و بهمدت  8 hتحت
همزدن در دمای محیط قرار گرفتند .پس از این مدت ،هر محلول
در سرنگ  1 mLبارگذاری شد .برای انجام فرایند الكتروافشانش با
دستگاه الکتروریسی و الكتروافشانش ساخت شرکت ايراني پارس
نانوریس ،از سوزنهایی با قطر داخلی  )20 G( 0/6و 0/21 mm
( ،)27 Gولتاژهای  10 ،8و  12 kVو سرعتهای تغذیه  0/3 ،0/1و
 0/5 mL/hاستفاده شد.
با توجه به تعداد متغیرها (چهار متغیر) و تعداد سطحهاي هر یک
(قطر سوزن در دو سطح و سایر متغیرها در سه سطح) ،در مجموع
 54نمونه با روش الكتروافشانش تولید شد .هر یک از نمونهها روی
جمعکننده ساکن فلزی جمعآوری شد که سطح آن با فویل آلومینیمی
پوشانده شده بود .فاصله ميان نوک سوزن تا سطح جمعکننده هنگام
تولید تمام نمونهها  10 cmدرنظر گرفته شد.
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برای مشاهده شکلشناسی میکروذرات تولیدی و بررسی نحوه
اثر متغیرهای فرایند بر آن ،با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
پويشي ( )SEMمدل  SU3500ساخت  Hitachiژاپن از هر
نمونه تصویربرداری شد .سپس ،قطر ذرات نمونههایی که عكس
میکروسکوپي الکترونی آنها حاکی از تشکیل ذرات کروی و بدون
الیاف بود ،با نرمافزار  ImageJبهدست آمد.
تحلیل آماری

الهام وطنخواه

کنترل شکل ،اندازه و یکنواختی میکروذرات زیستتخریبپذیر پلی(الکتیک-co-گلیکولیک اسید)...

کمتر شد و این موضوع هنگام استفاده از ولتاژ  12 kVنمايانتر
بود .همچنین ذرات تولیدشده دارای سطحی متخلخل بودند .با
افزایش غلظت محلول پلیمری به  5%تولید ذراتی کروی و متراکم با
سطحهاي متخلخل در تمام حالتها ديده میشود (شکلهای  1تا .)6
همانطور که شکلهای  1و  4نشان میدهد ،هنگام استفاده از ولتاژ
كم ( )8 kVاندازه ذرات یکنواخت نیست .اما ،با افزایش ولتاژ اندازه
ذرات یکنواختتر شده است .البته در ولتاژهای  10و  12 kVنیز

حالتها ذرات کروی تولید شدند .شکلهای  4تا  6نشان میدهند،
هنگام استفاده از سوزن ،27 Gسرعت تغذیه محلول پلیمری نه فقط
بر اندازه ذرات که بر شکلشناسی آنها نیز اثرگذار است .با افزایش
سرعت تغذیه محلول پلیمری از  0/1 mL/hبه  ،0/3 mL/hوجود الیاف
در ميان ذرات کاهش یافته بهطوریکه در سرعت تغذیه ،0/3 mL/h
ذرات تقریب ًا کروی با اندازه یکنواخت تشکیل شدند .اما ،با افزایش
سرعت تغذیه محلول پلیمری ،یکنواختی و کرويبودن ذرات

)Feed rat (mL/h
		0.1					0.3					0.5

()a

()b

()c

شکل  -1عكسهاي  SEMذرات الكتروافشانششده با سوزن  20 Gدر ولتاژ  8 kVو سرعتهاي تغذيه  0/3 ،0/1و  0/5 mL/hبهترتيب از چپ
به راست از محلول  PLGAبا غلظتهاي مختلف 3% )b( ،1% )a( :و (.5% )c

Fig. 1. SEM images of electrosprayed particles using a 20 G needle at voltage of 8 kV and feed rates of 0.1, 0.3 and 0.5 mL/h from
left to right respectively, from PLGA solutions with different concentrations: (a) 1%, (b) 3%, and (c) 5%.
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)Feed rat (mL/h
		0.1					0.3					0.5

()a

()b

()c

شکل  -2عكسهاي  SEMذرات الكتروافشانششده با سوزن  20 Gدر ولتاژ  10 kVو سرعتهاي تغذيه  0/3 ،0/1و  0/5 mL/hبهترتيب از چپ
به راست از محلول  PLGAبا غلظتهاي مختلف 3% )b( ،1% )a( :و (.5% )c
Fig. 2. SEM images of electrosprayed particles using a 20 G needle at voltage of 10 kV and feed rates of 0.1, 0.3 and 0.5 mL/h
from left to right respectively, from PLGA solutions with different concentrations: (a) 1%, (b) 3%, and (c) 5%.

هنگام تغذیه محلول پلیمری با سرعت  0/1 mL/hاز سوزن 20 G
نایکنواختی در اندازه ذرات ديده میشود و هنگام تغذیه محلول با
همین سرعت از سوزن  ،27 Gذرات بههمراه الیاف تولید شدند.
درک چرایی مشاهداتی که به آنها اشاره شد ،مستلزم اين است
که اثر عاملهايي همچون غلظت محلول پلیمری ،ولتاژ ،قطر سوزن و
سرعت تغذیه محلول پلیمری بر شکلشناسی ذرات با توجه به
سازوكارهای حاکم بر فرایند الكتروافشانش بررسی شود.
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چند سازوكار حین فرایند الكتروافشانش بر اندازه و شکلشناسی
ذرات الكتروافشانششده اثرگذار هستند .از یک سو ،رقابت ميان
سرعت تبخیر حالل از سطح قطره و ضریب نفوذ پلیمر در محلول
قطره سبب شکلگیری ذرات توخالی فروپاشیده یا ذرات متراکم و
صلب با سطح صاف یا ناهموار میشود [ .]16طبق این سازوكار در
مسیر رسیدن ذرات به جمعکننده ،با خروج حالل از سطح قطرهها،
سطح دچار جمعشدگی میشود و غلظت پلیمر در نزدیکی سطح

الهام وطنخواه

کنترل شکل ،اندازه و یکنواختی میکروذرات زیستتخریبپذیر پلی(الکتیک-co-گلیکولیک اسید)...

)Feed rat (mL/h
		0.1					0.3					0.5

()a

()b

()c
شکل  -3عكسهاي  SEMذرات الكتروافشانششده با استفاده از سوزن  20 Gدر ولتاژ  12 kVو سرعتهاي تغذيه  0/3 ،0/1و 0/5 mL/h
بهترتيب از چپ به راست از محلول  PLGAبا غلظتهاي مختلف 3% )b( ،1% )a( :و (.5% )c

Fig. 3. SEM images of electrosprayed particles using a 20 G needle at voltage of 12 kV and feed rates of 0.1, 0.3 and 0.5 mL/h
from left to right respectively, from PLGA solutions with different concentrations: (a) 1%, (b) 3%, and (c) 5%.

افزایش مییابد .بسته به نسبت ميان سرعت تبخیر حالل و سرعت
نفوذ پلیمر در داخل قطره که با عدد  Pecletنیز مشخص میشود،
رويدادهاي متفاوتی ممکن است ،اتفاق بيفتند:

∂rd
.rd
(Pe = ∂t            				 	)1
D AB

					                  d e = Q1/2
()2

در معادلههاي ( )1و ( ∂rd ،)2سرعت جمعشدگی قطره بهدلیل
∂t
تبخیر حالل است rd ،و  ddبهترتیب شعاع و قطر قطره DAB ،ضریب
نفوذ پلیمر داخل قطره و  Qسرعت تغذیه محلول پلیمری است .با
افزایش عدد  Pecletیعنی با بزرگشدن قطره یا بيشتربودن سرعت
خروج حالل از سطح در مقايسه با سرعت نفوذ پلیمر ،در اثر
خروج حالل غلظت پلیمر در نزدیکی سطح قطره بهتدریج افزایش
مییابد تا زمانی که پوسته نازکی از پلیمر جامد در سطح قطره شکل
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)Feed rat (mL/h
		0.1					0.3					0.5

()a

()b

()c

شکل  -4عكسهاي  SEMذرات الكتروافشانششده با سوزن  27 Gدر ولتاژ  8 kVو سرعتهاي تغذيه  0/3 ،0/1و  0/5 mL/hبهترتيب از چپ
به راست از محلول  PLGAبا غلظتهاي مختلف 3% )b( ،1% )a( :و (.5% )c
Fig. 4. SEM images of electrosprayed particles using a 27 G needle at voltage of 8 kV and feed rates of 0.1, 0.3 and 0.5 mL/h from
left to right respectively, from PLGA solutions with different concentrations: (a) 1%, (b) 3%, and (c) 5%.

میگیرد .با خروج بیشتر حالل ،به ضخامت این پوسته افزوده میشود
تا در نهایت قط رهای توخالی شکل میگیرد که با فروپاشی ،ذرهای
با شکلي مقعر از دو طرف تشکیل میشود .اگر سرعت نفوذ پلیمر
اندکی افزایش یابد ،زنجیرهای پلیمری بیشتری به نواحی کم غلظت
نزدیک مرکز قطره نفوذ میکنند و بهجای تشکیل قطره توخالی ،قطره
متخلخلی تشکیل میشود .یکپارچگی مکانیکی بهتر در مرکز ذره
مانع از فروپاشی پوسته سطحی میشود و بهدلیل جمعشدگی سطح
236

مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر،سال سیو سوم ،شماره  ،3مرداد-شهريور 1399

ذرات ،سطحی کنگرهای پدید میآید .اگر سرعت نفوذ پلیمر سریع
باشد ،پلیمر میتواند همزمان با ایجاد جمعشدگی ،قطره را دوباره
همگن سازد و ذرهای با تخلخل کمتر تشکیل میشود که استحکام
مکانیکی زيادي را در داخل ذره بههمراه دارد .بنابراین ،ذره هیچ
جمعشدگی یا فروپاشی را متحمل نمیشود و سطحی صاف و هموار
تشکیل میشود [ .]16،18بنابراین هر عاملی که به کاهش عدد Peclet
کمک کند ،میتواند از تولید ذرات فروپاشیده یا مقعر از دو طرف

الهام وطنخواه

کنترل شکل ،اندازه و یکنواختی میکروذرات زیستتخریبپذیر پلی(الکتیک-co-گلیکولیک اسید)...

)Feed rat (mL/h
		0.1					0.3					0.5

()a

()b

()c
شکل  -5عكسهاي  SEMذرات الكتروافشانششده با سوزن  27 Gدر ولتاژ  10 kVو سرعتهاي تغذيه  0/3 ،0/1و  0/5 mL/hبهترتيب از چپ
به راست از محلول  PLGAبا غلظتهاي مختلف 3% )b( ،1% )a( :و (.5% )c
Fig. 5. SEM images of electrosprayed particles using a 27 G needle at voltage of 10 kV and feed rates of 0.1, 0.3 and 0.5 mL/h
from left to right respectively, from PLGA solutions with different concentrations: (a) 1%, (b) 3%, and (c) 5%.

جلوگیری كند و به تولید ذراتی با تخلخل یا سطح کنگرهای کمتر
منجر شود [ .]18گفتني است ،با ثابتماندن تمام عاملها ،اگر غلظت
پلیمر کاهش یابد ،با خروج حالل فقط پوسته نازک تشكيل شده و
هسته ضعیف ذره فروپاشیده میشود .با افزایش غلظت و افزایش
استحکام هسته ،ذرات تقریب ًا کروی با سطحی زبر و کنگرهای و در
نهایت ذراتی کروی با تخلخل کمتر بهدست میآیند [.]21
از سوي دیگر ،مطابق با سازوكار دیگري ،رقابت ميان درهمرفتگی

زنجیرهای پلیمری و شکافت کولن اندازه و شکل ذرات متراکم و
صلب را کنترل میکند [ .]17شکافت کولن فرایندی که طی آن ،از
قطرهاي باردار ،ابری از قطرههاي کوچکتر اما با بار بسیار زیاد خارج
میشود ،زمانی رخ میدهد که قطره باردار به حد رالی میرسد ،یعنی
حدی که قطره نمیتواند بار بیشتر از آن مقدار را حمل کند .حد رالی
از موازنه ميان نیروی الکتروستاتیک و کشش سطحی تعیین میشود [.]17
بنابراین ،هر عاملی که بر کشش سطحی و چگالی بار سطحی
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)Feed rat (mL/h
		0.1					0.3					0.5

()a
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شکل  -6عكسهاي  SEMذرات الكتروافشانششده با سوزن  27 Gدر ولتاژ  12 kVو سرعتهاي تغذيه  0/3 ،0/1و  0/5 mL/hبهترتيب از چپ
به راست از محلول  PLGAبا غلظتهاي مختلف 3% )b( ،1% )a( :و (.5% )c
Fig. 6. SEM images of electrosprayed particles using a 27 G needle at voltage of 12 kV and feed rates of 0.1, 0.3 and 0.5 mL/h
from left to right respectively, from PLGA solutions with different concentrations: (a) 1%, (b) 3%, and (c) 5%.Otat volorendae

قطرهها اثر بگذارد ،در تعیین حد رالی مشارکت خواهد داشت.
در حقیقت ،ترتیب و اهمیت نسبی شکافت کولن و درهمرفتگی
زنجیرهای پلیمری اندازه و شکل ذرات را تعیین میکند که این پدیده
با کسر حجمی پلیمر ( )φکنترل میشود .کسر حجمی پلیمر در قطرهها
متأثر از وزن مولکولی پلیمر ،غلظت محلول پلیمری و سرعت تغذیه
محلول پلیمری است [ .]6،17کسر حجمی پلیمر در قطره هنگام
رسیدن به حد رالی ( )ΦRayدر مقایسه با کسر حجمی پلیمر هنگامی
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که زنجیرهای پلیمری فقط دارای همپوشانی با یکدیگر هستند ( )Φch.ovیعنی
فاصله متوسط ميان زنجیرها نزدیک به اندازه آنهاست و در مقایسه با
کسر حجمی پلیمر هنگامی که زنجیرهای پلیمری درهمرفته میشوند و
شبکه درهمرفتهاي از زنجیرهای پلیمری تشکیل میدهند (()Φent
( ،))Φch.ov< Φentنیز میتواند موجب رويدادهای مختلفی شود .اگر
هنگام رسیدن قطره به حد رالی ،قطره دارای کسر حجمی کمتر از
 Φch.ovباشد ( ،)ΦRay< Φch.ovیعنی همچنان رقت کافی برای رفتار
و

الهام وطنخواه
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شکل  -7طرحي از اثر سازوكارهای درگیر در فرایند الكتروافشانش
بر شکلشناسی ذرات.

Fig. 7. Schematic illustration of the morphology of particles
as a result of the mechanisms involved in electrospraying
process.

مشابه مایع را دارد و متحمل شکافت کولن شده و قطرههاي کوچک
اما دارای بار زیاد از قطره والد تولید میشوند اين موضوع موجب
پهنشدن توزیع اندازه ذرات شده و شکل ذرات شبهکروی ميشود.
البته بهدلیل کمبودن غلظت محلول پلیمری و بيشتربودن حجم حالل،
ممکن است که پیش از رسیدن به جمعکننده ،تمام حالل تبخیر نشود و
ذرات کام ً
ال خشک نشده و در نتیجه به حالت تر به جمعکننده برخورد
کنند .اين نيز موجب تغییرشکل ذرات ميشود و ذراتی با شکلهای
نايکنواخت و پهنشده بهدست میآید [ .]18این پدیده با افزایش ولتاژ
نیز ديده میشود که با افزایش جاذبه الکتروستاتیک و شتاب حرکت
ذرات به سمت جمعکننده همراه است و موجب میشود .ذرات زمان
کمتری برای خروج حالل داشته باشند .اگر پیش از رسیدن قطره به
حد رالی ،زنجیرهای پلیمری بتوانند به اندازه کافی درهمروی داشته
باشند و شبکه درهمرفتهای را تشکیل دهند ( ،)ΦRay> Φentقطره در
برابر از هم گسیختگی ناشی از شکافت کولن مقاوم است و ذرات
کروی با اندازه یکنواخت بهدست ميآيند که شکل سطح ذرات بسته
به نسبت سرعت تبخیر حالل به نفوذ پلیمر مطابق یکی از دو حالت
دوم و سوم سازوكار اول یعنی سطح کنگرهای و ناهموار یا سطح
صاف و هموار خواهد بود.
رويداد سوم مربوط به زمانی است که  Φch,ov< ΦRay< Φentرخ
میدهد .در این شرایط ،شبکه نسبت ًا درهمرفته پلیمری بهاندازهای قوی
است که یکپارچگی قطره حفظ میشود و همزمان بهاندازهای ضعیف
است که نمیتواند مانع از تغییرشکل ناشی از کشش حین فرایند
شکافت کولن شود .در نتیجه ،ذرات تغییرشکل مییابند و لیف نازک و
بلند بارداری از ذرات خارج میشود که اگر تبخیر حالل رو به اتمام

باشد ،به همین حالت منجمد میشود [ .]17شکل  ،7سازوكارهای
حاکم بر فرایند الكتروافشانش را نشان میدهد.
بنابراین ،هر عاملی که شکافت کولن را بهتأخير اندازد و
درهمرفتگي کافی زنجیرهای پلیمری را سرعت ببخشد ،تشکیل
ذرات کروی با توزیع اندازه یکنواخت را آسان میكند .ویژگیهای
محلول پلیمری شامل وزن مولکولی پلیمر و غلظت محلول پلیمری و
در نتیجه گرانروي ،کشش سطحی ،رسانندگي الکتریکی و ثابت
دیالکتریک محلول و دماي جوش ،فشار بخار ،گرمای نهان تبخیر و
گرمای ویژه حالل نقش مهمی در سازوكارهای گفتهشده ایفا
میکنند Prabhakaran .و همکاران [ ]22دیکلرومتان را بهعنوان
حاللي مناسب برای الكتروافشانشکردن میکروذرات PLGA
پیشنهاد دادند .دلیل این پیشنهاد بايد ناشی از رسانندگي الکتریکی
كم دیکلرومتان باشد که کاهش چگالی بار سطحی و در پي آن
بهتأخيرانداختن شکافت کولن را بههمراه دارد [ .]21به همین دلیل
در این مطالعه ،از دیکلرومتان در تهیه تمام نمونهها استفاده شد و
وزن مولکولی  PLGAاستفادهشده نیز ثابت درنظر گرفته شد .در
نتیجه اثرهاي ناشی از محلول به غلظت محلول پلیمری محدود شد.
عاملهاي فرایندی همچون ولتاژ ،قطر سوزن و سرعت تغذیه محلول
پلیمری با اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر اندازه قطرهها و چگالی بار
سطحی ،در سازوكارهای نامبرده شرکت ميكنند و بر شکلشناسی
ذرات حاصل اثرگذارند.
در ذرات الكتروافشانششده از محلول  PLGAبا غلظت ،1%
کسر حجمی پلیمر کم است و طی فرایند تبخیر حالل بهدلیل نبود
زنجیرهای پلیمری کافی ،درهمرفتگي زنجیرهای پلیمری و حتی
همپوشانی آنها پیش از حد رالی نمیتواند رخ دهد .به همین دلیل
مطابق انتظار ،ذراتی فروپاشیده و نایکنواخت تشکیل شدند .افزون
بر این در حالت مزبور ،ذرات به حالت تر به جمعکننده برخورد
کرده و ذراتی با شکلهای مختلف بهدست آمده است .با افزایش
غلظت محلول پلیمری از  1%به  ،5%بهدلیل انتقال محلول از حالت
بدون درهمرفتگی که مولکولهای  PLGAدور از یکدیگر قرار
گرفتهاند ،به حالت درهمرفته ،شکلشناسی میکروذرات بهتدریج
از ذرات فروپاشیده به ذرات کروی تغییر کرده است [ .]23ذرات
الكتروافشانششده از محلول  3%با استفاده از سوزن  20 Gهمچنان
فروپاشیده هستند که احتماالً بهدلیل نفوذ ناکافی زنجیرهای پلیمر
بهدلیل بزرگبودن قطرهها و در نتیجه بزرگبودن عدد  Pecletاست.
همچنین ،در برخی حالتها دنبالههای لیفی در ذرات ديده میشود.
اما ذرات الكتروافشانششده از محلول  3%با استفاده از سوزن
 27 Gبهدلیل نفوذ زيادتر زنجیرهای پلیمر به مرکز لیف ،بیشتر کروي
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شکل  -8طرحي از اثر غلظت پلیمر ،اندازه سوزن ،ولتاژ و سرعت
تغذیه در سازوكارهای حاکم بر فرایند الكتروافشانش (اثر دوگانه
ولتاژ بر کسر حجمی پلیمر در قطره هنگام رسیدن به حد رالی نشان
داده نشده است).

Fig. 8. Schematic diagram illustrating the effect of polymer
concentration, needle size, voltage and feed rate in mechanisms
involved in electrospraying process (the competing effects of
voltage on polymer volume fraction in a droplet at the Rayleigh
limit in not shown).

هستند .البته با کاهش سرعت تغذیه به  0/1 mL/hهمچنان وجود
الیاف قابل مشاهده است .با الكتروافشانش محلول  5%با استفاده از
سوزنهاي  20 Gو  ،27 Gمیکروذرات متراکم حاصل شده است که
تأییدکننده خشکشدن کامل ذرات پیش از رسیدن به جمعکننده و
درهمرفتگي کافی زنجیرها پیش از رسیدن ذرات به حد رالی است.
اما در برخی موارد ،میکروذرات متراکم کام ً
ال کروی و بدون لیف
نیستند .این پدیده همانطور که بيان شد ،بهدليل ترتیب و اهمیت
نسبی شکافت کولن و درهمرفتگی زنجیرهای پلیمری است که با کسر
حجمی پلیمر ( )Φکنترل میشود .عكسهاي  1تا  6نشان میدهد ،با
کاهش سرعت تغذیه به  0/1 mL/hهنگام الكتروافشانش محلول 3%
از سوزن  27 Gو نیز محلول  5%از سوزنهای  20 Gو  27 Gشرایط
 Φov< ΦRay< Φentرخ داده و میکروذرات کشیدهشده یا دارای الیاف
شکل گرفتهاند .زیرا با کاهش سرعت تغذیه ،قطرههاي شکلگرفته
کوچکتر هستند و در نتيجه چگالی بار سطحی آنها افزایش مییابد و
قطرهها در زمان کوتاهتری به حد رالی میرسند .به همین ترتیب ،با
کاهش قطر سوزن نیز اندازه قطرهها کاهش یافته و رسیدن به حد رالی
سرعت مييابد .با افزایش ولتاژ ،دو اثر متضاد روی میدهد .از یک
240
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سو چگالی بار سطحی افزایش مییابد و رسیدن به حد رالی سرعت
مييابد .از سوي دیگر ،بهدلیل نیروی جاذبه الکتروستاتیک قویتر
ميان سوزن و جمعکننده ،قطره بزرگتری سر سوزن پدید میآید
که افزایش سطح جانبی قطره افزایش عدد  Pecletرا بههمراه دارد.
همچنين ،موجب کاهش چگالی بار سطحی میشود و حد رالی را
بهتأخير میاندازد .به همین دلیل اگر الکتروریسی با ولتاژ زیاد و سرعت
تغذیه کم انجام شده و از سوزن با قطر کمتر استفاده شود ،با توجه
به غالببودن عاملهاي که حد رالی را سرعت ميبخشند ،احتمال
برقراری شرایط  Φov< ΦRay< Φentو تشکیل الیاف بیشتر ميشود.
به همین دلیل ميان ذرات الكتروافشانششده از محلول  5%با ولتاژ
 ،12 kVبیشترین الیاف در نمونهای ديده شد که از سوزن  27 Gبا
سرعت  0/1 mL/hتغذیه شد .افزون بر این ديده شد ،افزایش سرعت
تغذیه به مقدار  0/5 mL/hموجب تشکیل میکروذرات با شکلهای
نامنظم شده است که این ذرات برای کاربردهای رهایش دارو مناسب
نیستند .زيرا فقط میکروذرات یکنواخت قابليت تخریب یکنواخت و
رهایش قابل اطمینان دارو را دارند [ .]23چنین بینظمیهایی در
میکروذرات الكتروافشانششده با ولتاژ  8 kVحتی در سرعتهای
تغذیه  0/1و  0/3 mL/hنیز ديده شد .بنابراین ،ولتاژ  10 kVرا
میتوان بهعنوان ولتاژ بهینه درنظر گرفت .شکل  ،8اثر افزایش غلظت،
قطر داخلی سوزن ،ولتاژ و سرعت تغذیه بر عدد  Pecletو کسر
حجمی پلیمر در قطره را هنگام رسیدن به حد رالی نشان میدهد.
با توجه به شکل  8میتوان دریافت ،درحالیکه افزایش عاملهايي
همچون قطر داخلی سوزن و سرعت تغذیه با افزایش احتمال برقرای
شرایط  ΦRay> Φenمیتواند تولید ذرات کروی با اندازه یکنواخت را
آسان کند ،اما بهدلیل افزایش همزمان عدد  ،Pecletتولید ذرات متراکم
ممکن است ،کاهش یابد .همچنین ديده میشود ،افزایش غلظت
پلیمری طبق هر دو سازوكار مطلوب است و به تشکیل ذرات کروی و
یکنواخت کمک میکند .براساس نتایج که تأییدکننده نظريههای
مطرحشده هستند ،بهترین ذرات از نظر یکنواختی و کرویبودن
از الكتروافشانش محلولهای  PLGAبا غلظت  3و  5%با اعمال
جدول  -1اندازه میکروذرات الكتروافشانششده از محلولهاي  3و
 PLGA 5%با سوزن  ،27 Gدر ولتاژ  10 kVو سرعت تغذیه .0/3 mL/h
Table 1. The size of micro-particles electrosprayed from 3%

and 5% PLGA solutions using a 27 G needle at voltage of 10 kV
and feed rate of 0.3 mL/h.
3% PLGA solution

5% PLGA solution

Micropartcle

1.74±0.31

1.75±0.40

)size (μm
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ولتاژ  10 kVو سرعت تغذیه  0/3 mL/hحاصل شدند .اندازه این
میکروذرات کروی حاصل از محلول  3و  5%در جدول  1آمده است.
قطر متوسط میکروذرات الكتروافشانششده از محلولهای  3و   5%
بهترتیب  1/74±0/31و  1/75±0/40 μmاست که اختالف معناداری را
نشان نمیدهد ( .)P < 0/05اما ،میکروذرات حاصل از محلول  3%در
مقایسه با میکروذرات حاصل از محلول  5%سطح ناهموارتری دارند
که بهدلیل کسر حجمی کمتر زنجیرهای پلیمر نسبت به میکروذرات
حاصل از محلول  5%است .این نتایج مطابق با نتایج مقالهای است که بیان
میکند ،اگر غلظت  PLGAتنها متغیر باشد ،اندازه ذرات تغییری نميكند.
در همین مقاله ،افزایش یکنواختی و صافی سطح و کاهش تخلخل
سطحی در اثر افزایش غلظت  PLGAنیز نشان داده شده است [.]21

نتيجهگيري

برای داشتن حداکثر کارایی الزم است ،این میکروذرات کروی ،دارای
اندازه یکنواخت و بدون عیب باشند که دستیابی به این ویژگیها
مستلزم درك كامل  متغیرهاي فرایند و سازوكارهای حاکم بر فرایند
الكتروافشانش است .از اینرو در مطالعه حاضر ،چگونگی اثر
متغیرهای غلظت محلول پلیمری ،ولتاژ ،قطر سوزن و سرعت تغذیه
محلول پلیمری بر سازوكارهای مؤثر بر فرایند الكتروافشانش و در
نتيجه بر شکلشناسی ذرات بررسی شد .نتایج نشان داد ،با استفاده از
محلولهای  3و  5%و اعمال ولتاژ  10 kVبه سوزن  27 Gو تنظیم
سرعت تغذیه روي  0/3 mL/hمیتوان به میکروذرات با ویژگیهای
مطلوب دست یافت .همچنین ديده شد ،میکروذرات حاصل از
الكتروافشانش محلول با غلظت  3%دارای تخلخل و زبری سطح
بیشتری در مقایسه با میکروذرات حاصل از الكتروافشانش محلول با
غلظت  5%بودند.
قدردانی

در این پژوهش ،میکروذرات  PLGAتولیدشده با روش
الكتروافشانش بهعنوان جایگزینی برای میکروذرات تخریبناپذیر
مصرفي در محصوالت آرایش-بهداشتی معرفی شد .در این راستا،
روش الكتروافشانش برای تولید میکروذرات  PLGAبهكارگرفته شد.

از حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان ،مساعدت مجموعه آزمایشگاههای
پردیس زیرآب دانشگاه شهید بهشتی و خانم دکتر شهناز رضوی براي
اهدای  PLGAاستفادهشده در این پژوهش تشكر و قدردانی میشود.
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