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چکیده
در این پژوهش ،ابتدا امکان پایدارسازی سینامالدهید بهواسطه ریزپوشانی آن با نشاسته
و استفاده از فرایند فراصوت در افزایش پایداری آن مورد بررسی قرار گرفته است .فرایند
ریزپوشانی با استفاده از فراصوت منجر به تولید ریز کپسولهای با قطر متوسط
 636/36±59/042نانومتر شد .میزان کارایی بهداماندازی سینامالدهید برابر با
 53/44±1/29درصد بود که طی  28روز نگهداری تنها  3درصد کاهش یافت .سپس
رهایش سینامالدهید در شرایط شبیهسازیشده دهان ازجمله دما ،ترکیب بزاق و تنش
برشی توسط روش  SPME-GC-MSبررسیشده و در ادامه مدلسازی تحلیلی با
استفاده از برخی مدلهای سینتیکی نشان داد که مدلهای درجه صفر ،کورسمیر-پپاس
و ماکوئید بانکر در شرایط دهان و مدل کراسمر-پپاس در طول مدتزمان نگهداری بهتر
از سایرین میتوانند سینتیک رهایش را ارزیابی کنند .برای شبیهسازی فرآیند رهایش
یک مدل دوبعدی مخزنی با منبع ثابت با استفاده از نرمافزار کامسول مالتی فیزیکس
توسعه داده و حل شد .آنالیز استقالل مش 0/997 R2 ،و  1/78× 10-6 RMSEبیانگر
این مسئله است که مدل رهایش سینامالدهید در شرایط واقعی را بهخوبی پیشبینی
کرده است .پس از معتبرسازی مدل ،پایش پارامترهای فیزیولوژیک و ویژگیهای ریز
کپسولها انجام شد و همچنین با استفاده از روش بهینهسازی  SNOPTمقادیر بهینه
این پارامترها ارزیابی گردید.
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مقدمه
داروهای مدرن در کنار مزایای فراوان ،عوارض جانبی و
معایب غیرقابلانکاری نیز دارند .اخیراً تالشها برای یافتن
داروهایی طبیعی که در کنار داشتن معایب اندک و یا فاقد

معایب ،تمام مزایای داروهای شیمیایی را نیز دارا باشند،
متمرکزشده است .تا به امروز بیش از  400گیاه با خاصیت
پایین آورندگی قند خون شناخته شدهاند ،به دلیل وجود
اثرات جانبی نامطلوب داروهای پایین آورنده قند خون،

این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.
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توجه روزافزونی به استفاده از داروهای مشتق شده از
گیاهان صورت گرفته استKim, Hyun ( ،)Ernst 1997( .
)et al. 2006توسعه و استفاده از ترکیبات ضد دیابتی هر
روز اهمیت بیشتری مییابد .قلمرو گیاهان ،محدوده وسیع
مناسبی برای یافتن ترکیبات زیست فعال طبیعی با اثر
کاهندگی قند و چربی خون است که فاقد و یا دارای اثرات
جانبی اندکی هستند؛ بنابراین ترکیباتی که هم زمان
دارای اثر ضد قند و ضد چربی هستند ،بهترین ترکیبات
طبیعی ضد دیابت محسوب میشوندLuo, Cai et al. ( .
)2004
1
سینامالدهید یک ترکیب زیست فعال مهم است که از
Cinnamomum
برگهای دارچین با نام علمی
 osmophloeum kanehایزوله میشود .سینامالدهید
ترکیب اصلی روغن برگ دارچین است که مسئول
عطروطعم خاص دارچین است و به صورت گسترده
بهعنوان یک افزودنی غذایی و عامل طعمدهنده مورد
استفاده قرار میگیرد و سازمان غذا و دارو (،)FDA2
ترکیبات زیست فعال آن را بهعنوان یک افزودنی مجاز
برای استفاده در صنعت غذا ( )GRAS3معرفی کرده است.
بهطورکلی بررسی منابع نشان میدهد سینامالدهید
دارای طیف وسیعی از فعالیتهای زیستی است که از بین
آنها میتوان به فعالیت ضدباکتریایی ( Chang, Chen et
Chao, ( )al. 2001, Gutierrez, Escudero et al. 2009

 )Hua et al. 2008تنظیمکنندگی سیستم ایمنی بدن
 ، )Chao, Hua et al. 2008تأثیرات ضد دیابتی ( Babu,
Prabuseenivasan et al. 2007, Zhang, XU et al.
)2008, El-Bassossy, Fahmy et al. 2011تاثیرات ضد
چربی و بازدارندگی در برابر آلدوز ردوکتاز )AR(4اشاره
کرد.)Lee 2002, Kannappan, Jayaraman et al. 2006(.
ازنظر بیوشیمیایی ،سینامالدهید ترکیبی ناپایدار بوده و
تحت متابولیسم شدیدی قرار میگیرد .با تأثیر الکل
دهیدروژناز ،الکل بهسرعت تبدیل به آلدهید شده و آلدهید
هم به نوبه خود تبدیل به سینامیک اسید میگردد؛ از
طرف دیگر استفاده مستقیم سینامالدهید در مواد غذایی
معایبی دارد ،برای مثال بو و طعم تند آن طعم اصلی ماده
غذایی را تغییر داده ،همچنین مقادیر زیاد سینامالدهید
1

Cinnamaldehyde
Food and Drug Administration
3
Generally recognized as safe
4
Aldose reductase
2

آزاد در مواد غذایی موجب غیرفعالشدن ترکیبات زیست
فعال میشود)Ranjbar and Ramezanian 2022(.
تاکنون تالشهایی برای ریزپوشانی 5سینامالدهید
انجامگرفته است)Ponce, Buera et al. 2010( :و همچنین
از کمپلکس سینامالدهید با بتا-سیکلودکسترین برای
افزایش پایداری سینامالدهید استفاده شده استJiang, ( .
)Li et al. 2010این روش بر اساس جایگزینی مولکولهای
آب در منافذ سیکلودکسترین با استفاده از ترکیب مهمان
بود .اما نشاسته نه تنها یک ترکیب زیست تخریب پذیر
است ،قیمت تمامشده بسیار کمتر و فراوانی زیستی
بیشتری نسبت به سیکلودکسترین داردHemamalini ( .
)and Dev 2018بااینوجود نشاسته طبیعی به دلیل فقدان
فعالیت سطحی مناسب در سیستم واکنش نمیتواند
سینامالدهید را بهخوبی پوشینهدار کند ( Ben Arfa,
)Preziosi-Belloy et al. 2007بنابراین نشاستههای دارای
آمیلوز باال مورداستفاده قرار میگیرد .نتایج مطالعات
پیشین نشان میدهد که روش تیمار فراصوت میتواند
سوسپانسیون نشاسته را به یک امولسیون پایدار تبدیل
کند و به این صورت قابلیت ریز پوشانی نشاسته را تا
میزان زیادی افزایش دهد ()Tian, Zhu et al. 2013
عوامل متعددی میتوانند در رهایش طعم و همچنین
درک آن مؤثر باشند .برخی از این عوامل به ماده غذایی و
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ماتریس غذایی و نیز
ویژگیهای ماده طعمدهنده مربوط میشودFrank, ( .
)Eyres et al. 2015همچنین به دلیل مسیری که ماده
طعمدهنده برای درک شدن توسط انسان طی میکند،
یعنی ابتدا وارد محفظه دهانی شده و سپس وارد فضای
بینی میگردد ،مواردی در منابع گزارش شده است که
افراد متفاوت به دلیل داشتن ویژگیهای فیزیولوژیک
مختلف از یک طعمدهنده واحد ،درک متفاوتی داشتهاند.
()Linforth, Martin et al. 2002بنابراین بهمنظور بهبود
سیستمهای رهایش طعم و طراحی آنها برای اهداف
خاص ،داشتن درک مناسبی از چگونگی تأثیرگذاری آنها
بر فرآیند رهایش ضروری است Ployon, Morzel et al. ( .
 )2017ازآنجاییکه هدف نهایی تولید هرگونه ریز کپسول
در نهایت تأمین شرایط رهایش کنترل شده در شرایط
کاربردی مختلف اعم از تولید تا مصرف است ،داشتن
تصویر دقیقی از رفتار رهایش ریزکپسولها دارای اهمیت
Encapsulation
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تعیینکنندهای است .یکی از روشهای رایج برای
پیشبینی رهایش ،استفاده از روش مدلسازی است.
تاکنون مدلهای ریاضی زیادی ارائه شدهاندMalekjani ( .
 )and Jafari 2021این مدلها عمدتاً از حل تحلیلی
معادالت ریاضی موجود برای انتقال جرم استفاده میکنند
و دارای سادهسازیهای متعددی هستند که اعتبار آنها را
به شرایط و یا مواد خاصی محدود می سازد .مدلهای
مکانیکی نیز تنها به برازش نتایج آزمایشگاهی با مدلهای
موجود می پردازند ( Steffe 1996, Rubilar, Cruz et al.
)2017, Ke, Xiao et al. 2019
1

دینامیک سیاالت محاسباتی ( )CFDروش قدرتمندی
برای انجام شبیهسازیهای عددی مانند فرایند رهایش
کنترل شده فراهم میکند ،اما بااینوجود بررسی منابع
نشان داد که تاکنون مطالعات زیادی در مورد شبیهسازی
رهایش طعم مورداستفاده قرار نگرفته استMafi, Raisi (.
 )et al. 2013درحالیکه کاربرد روشی سریع ،دقیق،
تکرارپذیر و قابلاطمینان برای بررسی فرایند رهایش در
شرایط نزدیک به فرآیند گوارش غذا ضروری به نظر
میرسد .چنانچه چنین مدلی توسعه یابد و بر اساس
دادههای آزمایشگاهی اعتبارسنجی گردد ،میتوان با
استفاده از آن ،اثر پارامترهای مختلف را رصد کرد.
همچنین با استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی موجود در
کوتاهترین زمان ممکن ،مقدار بهینه آنها را برای طراحی
محصولی با نیاز تکنولوژی خاص تعیین کرد و به تولید
انبوه مطمئنتر دستیافت.
به طور کلی در این تحقیق ،از نشاسته اصالح شده دارای
آمیلوز باال برای پوشینهدار کردن سینامالدهید استفاده
شد؛ همچنین برای افزایش پایداری کمپلکس نشاسته-
سینامالدهید یک مرحله فرایند فراصوت اعمال شد .همراه
با بررسی مورفولوژی و تعیین اندازه ذرات تهیه شده،
میزان سینامالدهید بهدامافتاده 2در طول  28روز نگهداری
ریز کپسولها در دمای محیط ( 25درجه سانتیگراد)
اندازهگیری شد .در ادامه رهایش ریز کپسولها در شرایط
3
شبیهسازی شده دهان با روش SPME-GC-MS
انجامگرفت .این دادهها برای معتبرسازی مدل دوبعدی
شبیهسازی شده به روش دینامیک سیاالت محاسباتی
1

)Computational Fluid Mechanics (CFD
Included
3
Solid phase microextraction-gas chromatographymass spectroscopy

3

مورداستفاده قرار گرفت .پس از اعتبارسنجی مدل در
شرایط شبیهسازیشده دهان ،فرایند بهینهسازی
پارامترهای مربوط به ریز کپسولها انجام گرفت ،همچنین
پس از معتبر سازی مدل توسعه داده شده ،تأثیر
پارامترهای مختلف فیزیولوژیکی (نسبت بزاق به
ریزکپسولها ،هندسه دهان و ویسکوزیته بزاق) و همچنین
ویژگیهای ریز کپسولها (ضخامت الیه نشاسته و تخلخل
آن) با استفاده از روش پایش پارامترها4پیشبینی شد .در
نهایت مقادیر بهینه برای تولید ریز کپسولها که در
شرایط شبیهسازیشده دهان رهایش پایدار و ثابت را
تضمین میکنند ،پیشنهاد شد.
مواد و روشها
مواد شیمیایی

سینامالدهید با خلوص  99/99درصد ،نشاسته ذرت با
آمیلوز باال (˂ 70درصد) ،دی اتیل اتر ،اتانول بی آب ،دی
پتاسیم هیدروژن فسفات ،پتاسیم دی هیدروژن فسفات،
سدیم بیکربنات و کلرید سدیم از شرکت سیگما آلدریچ
(اسپانیا) و آلفا آمیالز از شرکت سوالر بایو ساینس (چین)
خریداری شد.
ریزپوشانی سینامالدهید

بهمنظور ریزپوشانی سینامالدهید از روش Tian et
 )2013(al.استفاده شد .به طور خالصه ،ابتدا  8گرم
نشاسته ذرت دارای آمیلوز باال در  100میلیلیتر آب مقطر
در دمای اتاق حل شد .محلول نشاسته به مدت سی دقیقه
در درجه حرارت  90درجه سانتیگراد به هم زده شد تا
ژالتینه گردد .سپس خمیر نشاسته به دست آمده تا 25
درجه سانتیگراد سرد شده ،مقدار  800میکرو لیتر
سینامالدهید با خلوص  99درصد به آن اضافه گشت و
کامالً هم زده شد .پس از آن ظرف دربسته محتوی
سینامالدهید و نشاسته به حمام فراصوت منتقل شد و در
درجه حرارت  35درجه سانتیگراد و توان فراصوت 250
وات به مدت ده دقیقه قرار گرفت .سپس به مدت 12
ساعت در اینکوباتور  37درجه سانتیگراد گذاشته شد تا
ترکیب خام نشاسته-سینامالدهید قبل از خشک کردن
آماده گردد .در مرحله بعد ظرف به آون  40درجه

2

Parametric sweep

4
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سانتیگراد منتقل شده و در مدتزمان  5ساعت فرایند
خشککردن انجام شد .سینامالدهید آزاد باقیمانده با
استفاده از اتانول بی آب شسته شده و در آون تحت خأل
خشک شد .در مرحله آخر آسیاب کردن صورت گرفت و
ریز کپسولهای نشاسته -سینامالدهید از الک مش صد
عبور داده شد ()Tian, Zhu et al. 2013

که A ،میزان جذب خوانده شده و  Cغلظت سینامالدهید
(میکرولیتر /میلیلیتر) است .در رابطه  2نیز  𝑀iمیزان
سینامالدهید پوشینهدار شده و  Mtمیزان کل سینامالدهید
موجود در محیط است .این اندازهگیری برای روزهای صفر،
سوم ،هفتم ،چهاردهم ،بیست و یکم و بیست و هشتم
تکرار شد تا روند تغییرات در طول زمان سنجیده شود.

تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی

شبیهسازی رهایش سینامالدهید در شرایط دهان

روبشی

برای شبیهسازی شرایط محیط دهان ،از یک ویال
شیشهای  50میلیلیتری (نزدیک به حجم دهان) برای هر
نمونه استفاده شد .برای اطمینان از مشابهت تمامی
تکرارها ،از میزان نمونه و بزاق یکسانی استفاده شد ،به این
شکل که  0/1گرم از سینامالدهید ریز پوشینه شده و 1
میلیلیتر از بزاق فرموله شده بر اساس روش استاندارد
) INFOGEST 2.0(Brodkorb, Egger et al. 2019به
همراه یک مگنت به ابعاد  23×12میلیمتر به هر ویال
اضافه شد .ویال با فیلم انعطافپذیر پلیاتیلن کامالً بسته
شد و سوزن  SPMEدر فاصله  4میلیمتری از سطح ویال
قرار گرفت .تمامی نمونهها در اینکوباتور  37درجه
سانتیگراد قرار داده میشد .برای اطمینان از ثابت بودن
درجه حرارت ،یکی از ویالهای بدون فیبر  SPMEمجهز
به ترمومتر شد و فقط به منظور کنترل دما مورد استفاده
قرار گرفت .شماتیک این سیستم در شکل ( )1مشخص
شده است .نرخ برش با استفاده از معادله ذیل برای این
سیستم شبیهسازیشده محاسبه شد (:)Steffe 1992

تصویربرداری از نمونهها پس از آمادهسازی با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی روبشی (( )SEMمدل ،VP1450
شرکت کارل زایس آلمان) و در بزرگنماییهای ،500
 10000 ،5000 ،2000 ،1000و  20000انجام شد.
تصاویر بهدستآمده توسط نرمافزار  ImageJدر حالت
باینری 1بررسی شد .قطر متوسط ذراتی با کرویت 2باالی
 0/9اندازه گیری شده و گزارش شد.
آزمون تعیین اندازه ذرات

تعیین اندازه ذرات با استفاده از دستگاه
( size analyzerمدل  ،VASCOفرانسه) انجام گرفت .ابتدا
نمونهها در الکل پخش شده و برای پخش کردن بهتر ،ده
دقیقه در حمام فراصوت قرار گرفتند .در این آزمون ،تعداد،
حجم و قطر ذرات (نانومتر) اندازهگیری شد.
Nano particle

میزان سینامالدهید دام اندازی شده
برای اندازهگیری میزان سینامالدهید دام اندازی شده در
ریزکپسولها از روش ()Li, Jin et al. 2007استفاده
شد .برای این منظور ،یک گرم سینامالدهید ریزپوشانی
شده در اتانول بی آب پخش شده و به مدت  30دقیقه در
انکوباتور  45درجه سانتیگراد نگهداری گردید .سپس
جذب در طول موج  286نانومتر توسط دستگاه
اسپکترومتر  )Lightwave S2000( UV–Visibleمجهز به
 silica cuvetteقرائت شد .نرخ پوشینهدار شدن و میزان
سینامالدهید بهدامافتاده با استفاده از روابط ذیل محاسبه
شده است
))1( 𝐴 = 157𝐶 + 1.0055 (𝑅2 = 0.9963
𝑀i
)2( 𝐸r = M
× 100
t

Binary
Sphericity

1
2

𝒏

𝒅

𝟐 ) (]
𝒉

)𝒏(𝟐−
𝒅
𝒏
) (
𝑫
𝒏 𝑫
𝟏( ) −
𝒅

[ 𝑵𝟐 = ̇𝜸

()3

که در این معادله N ،سرعت هم زدن (دور در دقیقه)D ،
که در این معادله قطر ویال (میلیمتر) d ،قطر مگنت
(میلیمتر) h ،ضخامت میله همزن (میلیمتر) و  nشاخص
رفتار جریان محلول است .تعداد دور همزن در دقیقه بر
اساس مقادیر درجه برشی دهانی ( )33/5 s-1تعیین شد
( .)Ong, Steel&Dozier 2018در هر یک از زمان های از
پیش تعیین شده برای نمونهبرداری (،25 ،15 ،10 ،5 ،3
 40و  45دقیقه) ،فیبر  SPMEبه داخل نگهدارنده آن
کشیده شد ،از فضای باالی نمونه خارج شد ،و مستقیماً به
دستگاه گاز کروماتوگرافی (دستگاه  6890 Agilantمجهز
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به دتکتور شعله یونی 1انجام گرفت
 .Technologies, Palo Alto, CA, USAتزریق گشت .از
نرخ رهایش در زمان صفر به دلیل کوچک بودن آن
صرفنظر شد.
(Agilant

شکل  -1شماتیک مراحل شبیه سازی رهایش سینامالدهاید در
شرایط دهان

فرایند SPME-GC

 SPMEخارج شده از مجموعه شبیهسازی مستقیماً وارد
انژکتور گاز کروماتوگرافی شد و تا زمان مشاهده پیک
سینامالدهید در آنجا باقی ماند .پیش از آنالیز نمونهها،
بهمنظور تهیه نمودارهای کالیبراسیون سینامالدهید خالص
به گاز کروماتوگرافی تزریق و زمان بازداری 2آن
اندازهگیری و با اطالعات موجود در کتابخانه  MSمقایسه
شد.
آنالیز  GC-MSبا استفاده از جداسازی سینامالدهید بر
روی یک ستون  (100mm,0.25mm,0.2μm) hp88در
دمای انژکتور  250درجه سانتیگراد ،حالت  splitlessو
نرخ جریان گاز حامل هلیوم  1/2میلیلیتر بر دقیقه انجام
گرفت .گرادیان دما در  50درجه سانتیگراد آغاز شد ،این
دما برای  4دقیقه ثابت ماند و سپس با نرخ  5درجه
سانتیگراد در دقیقه افزایش یافت تا به  230درجه
سانتیگراد رسید و به مدت  30دقیقه در این دما باقی
ماند .پس از آن با تهیه منحنی کالیبراسیون به روش
استاندارد داخلی یک معادله خطی بر اساس سطح زیر
منحنی به دست آمد که از آن برای تعیین غلظت نمونهها
در زمانهای مشخص شده استفاده شد.

 K1ثابت رهایش درجه اول است .در این مدل سینامالدهید رها
شده در هر زمان تابعی از میزان سینامالدهید باقیمانده در ریز
کپسولهاست.
1/2
𝑡 × 𝐻𝐾 𝑀𝑡 = 𝑀0 +
()6
در اینجا  KHثابت هیگوئیچی است .این مدل یکی از رایجترین
مدلهای سینتیکی موجود برای رهایش ترکیبات زیست فعال
است.
𝑡𝑀
𝑀0
=
𝑛 𝑡 × 𝑝𝑘𝐾 +
()7
∞𝑀
∞𝑀
در اینجا ∞𝑀 میزان رهایش در زمان بی نهایت بوده و nو 𝑝𝑘𝐾
ثابتهای معادله کراسمیر-پاپاس میباشند .پاپاس از مقادیر n
بهدستآمده برای توصیف مکانیسمهای متفاوت رهایش استفاده
کرد .چنانچه مقدار  nبهدستآمده کمتر از  0/5باشد ،رهایش
ماده از مکانیسم شبه فیک 7تبعیت میکند .برای  nبزرگتر از
 0/5رهایش غیر فیکی و  nمساوی  1رهایش غیر فیکی حالت
دوم یا حالت سینتیکی درجه صفر اتفاق میافتد .اما برای تعیین
شاخص  nتنها زمانی میتوانیم به دادهها استناد کنیم که
نسبت رهایش در هر زمان به رهایش در لحظه بینهایت کمتر از
 0/63باشد .همچنین رهایش باید بهصورت یک بعدی اتفاق
افتاده و نسبت عرض به قطر سیستم حداقل  10باشد .همچنین
مدل سینتیکی ماکویید-باناکار 8در معادله  8توصیف شده است.
𝑡𝑐𝑀𝑡 = 𝐾𝑀𝐵 × 𝑡 𝑛 × 𝑒 −
()8
که در این معادله  n ،KMBو  cضرایب مدل هستند.
(.)Peppas&Narishiman 2014

شبیهسازی COMSOL Multiphysics
ژئومتری و فرضیات مدل
3

مطالعه رفتار سینتیکی رهایش سینامالدهید

Flame ionization detector
Retention time

سینتیک رهایش سینامالدهید از ریز کپسولها بر اساس
مدلهای سینتیکی درجه صفر( 3معادله  ،)4درجه یک( 4معادله
 ،)5هیگوچی( 5معادله  ، )6کروسمیر -پاپاس( 6معادله  )7و
ماکوئید باناکار (معادله  )8با استفاده از نرمافزار اکسل و متلب
انجام گرفت.
𝑡 × 𝑀𝑡 = 𝑀0 + 𝐾0
()4
که 𝑡𝑀 و  M0غلظت سینامالدهید رها شده به ترتیب در زمان t
و صفر هستند و  K0ثابت رهایش درجه صفر میباشد .در این
حالت رهایش نرخ ثابتی داشته و وابسته به زمان است.
𝑡 × 𝑙𝑛𝑀𝑡 = 𝑙𝑛𝑀0 + 𝐾1
()5

Zero order
First order
5
Higuchi
6
Korsmeyer–Peppas
7
quasi-Fickian
8
Makoid-Banakar
4

1
2
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پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

یک مدل دوبعدی متقارن در نرمافزار کامسول نسخه 5/6
توسعه داده شد .برای رسیدن به نتایج واقعی ،سهفاز مجزا
شامل پوشش ریزکپسولها ،بزاق و هوای موجود در فضای
خالی 1در نظر گرفته شده و رهایش سینامالدهید در طول
زمان در هر سه فاز به صورت یک سیستم منسجم بررسی
شد .شکل ( )2تصویر شماتیک این سه فاز را نشان
میدهد .سه فاز مدل بهصورت سه کره هم مرکز در نظر
گرفته شدند و سینامالدهید در مرکز کره قرار گرفت .بر
اساس نتایج سینتکی رهایش بر پدیده انتشار استوار است
و همچنین بین فاز پوشش نشاستهای و بزاق و بزاق و هوا
تقسیم 2اتفاق میافتد .انتخاب ژئومتری و اندازههای آن بر
اساس آناتومی واقعی دهان در نظر گرفته شدند( .قطر الیه
هوا  ،20قطر الیه بزاق  2و قطر الیه نشاسته  1میلیمتر)

شکل  -2هندسه مورداستفاده در شبیهسازی دوبعدی رهایش
سینامالدهید از ریز کپسولهای نشاسته اصالح شده دارای
آمیلوز باال

 -3از آنجا که بر اساس مطالعات موجود نرخ انحالل
پوشش نشاسته ای اصالح شده با آمیلوز باال و
حساسیت آن به آمیالز اندک بودهDimantov, ( ،
 )Kesselman et al. 2004و همچنین ضریب  nکمتر
از  0/5که نشان دهنده رهایش از ماتریس تورم ناپذیر
است )Paarakh, Jose et al. 2018( ،تورم و تحلیل
پوشش نشاستهای قابل صرفنظرکردن است.
 -4مجموعه ریز کپسول در طی بررسی دستخوش
فرسایش نمیگردد.
 -5ضریب نفوذ 4سینامالدهید ثابت است.
 -6در محیط رهایش شرایط سینک کامل برقرار است.
یعنی بزاق در حال حرکت بوده و تجمع سینامالدهید
اتفاق نمی افتد
 -7فاز بزاق بر اساس محاسبه عدد رینولدز دارای یک
جریان آرام است اما فاز هوا ثابت در نظر گرفته می
شود.
 -8در تمامی فرآیند شبیهسازی ،دما ثابت و برابر با 37
درجه سانتیگراد است.
معادله اصلی انتقال جرم در سه فاز از قرار زیر است:
𝐶𝜕
𝑅 + 𝑢. ∇𝐶 = ∇. (𝐷∇𝐶) +
() 9
𝑡𝜕
که در اینجا  Rنرخ واکنش ترکیب فعال ( )mol/m3.sو
 uبردار سرعت است .شرایط اولیه در فاز نشاسته ،بزاق و
هوا برابر است با:
Ct0=0

بر اساس یافتههای رندلمان( ،)Rendleman 2000نشاسته
دارای آمیلوز باال با درجه پلیمریزاسیون باال در آب بهشدت
نامحلول بوده و حساسیت اندکی به آلفا-آمیالز دارد،
بنابراین در ابتدای شبیهسازی ،الیه ریزکپسول نشاسته
یک الیه نامحلول متخلخل اشباع از آب در نظر گرفته شد.
فرضیات مدل شبیهسازی از قرار زیر است:
 -1در فاز اولیه شبیهسازی کلیه سینامالدهید در مرکز
الیه متخلخل نشاسته قرار دارد و غلظت آن در فاز
نشاسته ،بزاق و هوا برابر صفر است.
 -2نفوذ بهصورت تک بعدی (قطری) 3اتفاق میافتد.

همچنین یک سرعت ثابت برای شبیه سازی نرخ برش در
دهان در نظر گرفته شد)cook et al 2003( .
ضرایب نفوذ موردنیاز در مدل بر اساس معادالت
استوکس-انیشتین )1995( Wilke& Chang ،5و
 )1995( Wilke&Leeبه ترتیب برای انتشار سینامالدهید
در بزاق ،حفرههای پوشش نشاستهای و هوا تخمین زده
شد)Wilke and Chang 1955, Wilke and Lee 1955(.
این مقادیر به ترتیب برابر بودند با (10-7 ، 7/99× 10-7
× 1/42و  ) 3/97× 10-3برای ضرایب تفکیک 6از
دادههای موجود در مقاالت مرتبط استفاده شدPotineni ( .
)and Peterson 2008, Ke, Xiao et al. 2019الزم به ذکر
است که چون در هنگام تهیه منحنیهای رهایش ،فیبر

1

4

2

5

Headspace
partition
3
Unidirectional

Diffusion coefficient
Stocks- Einstein
6
Partition coefficient
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 RMSEدر نرمافزارهای  Excel 2016و Matlab2016R

 4 SPMEمیلیمتر پایینتر از سطح محفظه شبیهسازی
قرار داشت ،مدل نیز پیشبینی غلظت را در همین نقطه
انجام داد.

محاسبه شده و گزارش شد.

اعتبارسنجی مدل

بحث و نتایج

برای سنجش اعتبار مدل از دادههای رهایش سینامالدهید در
شرایط شبیهسازیشده دهان استفاده شد ،مقدار  R21و
 RSME2بهعنوان فاکتورهای تصمیمگیرنده در نظر گرفته
شدند .بهعالوه برای بررسی تأثیر مشبندی و سایز آن در
جوابهای مدل آنالیز استقالل مش 3انجام گرفت .به این صورت
که تأثیر پارامترهای مختلف مش از جمله حداکثر و حداقل
اندازه المانهای مش در سه مدل مشبندی خیلی ریز،4
معمولی 5و درشت 6بر جواب مدل در نقطه قرارگرفتن مدل
بررسی شد.

مرفولوژی

بهینهسازی و تخمین پارامترها
پس از حل عددی مدل و اعتبارسنجی آن ،بر اساس دادههای
بهدستآمده در شرایط شبیهسازیشده دهان ،تأثیر برخی
7
پارامترهای مؤثر در مدل با استفاده از روش پایش پارامترها
بررسی شد .در این روش ،مدل معتبرسازی شده برای
محدودهای از پارامترهای ورودی مجدداً حل میشود .همچنین
با استفاده از ضرایب نفوذ تخمین زده شده برای وانیلین ،اتیل
استات ،اتیل بوتیرات و دی استیل ،شبیهسازی برای همین
ترکیب ژئومتری انجام گرفت .در مرحله بعد ،بهینهسازی
به منظور تخمین پارامترهای بهینه مدل با استفاده از ماژول
بهینهسازی کامسول و روش 8 SNOPTانجام گرفت .در این
روش ،از بهینهسازی مبتنی بر گرادیان برای یافتن راه حلی
برای مسائل کلی بهینهسازی استفاده میشود .در واقع در این
تکنیک ،دنبالهای از تقریبهای مسئله اصلی حل میشود ،به
صورتی که تابع هدف یک چندجملهای درجه دوم و حد
پارامترها خطی در نظر گرفته میشود .دادههای قابل تغییر در
فرایند ساخت پوشینهها به عنوان متغیر بهینه سازی مورد
بررسی قرار گرفتند.
آنالیز آماری
هرکدام از اندازهگیریها در دو تکرار انجام شد و مقدار میانگین
دادهها گزارش شد .در بخش مدلسازی سینتیکی میزان  R2و
1

R-squered
Root mean square error
3
Mesh independence analysis
4
Extra fine
5
Normal
6
Coarse
7
Parametric sweep
8
Sparse Nonlinear OPTimizer
2

7

شکل ( )3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی را در
بزرگنماییهای  10000 ،5000 ،1000 ،500و  20000نشان
میدهد .با مشاهده این تصاویر میتوان دریافت که اکثر
ریزکپسولهای بهدستآمده کروی شکل و دارای سطح یکدست
اما متخلخل هستند .اثر اندازه ذرات بر پایداری کپسولها به
طور دقیق در منابع مشخص نشدهاند .در برخی از موارد کاهش
اندازه ذرات منجر به پایداری بیشتر شده استStrand, ( .
)Gåserød et al. 2002اما به نظر میرسد که از نظر فیزیکی و
با کاهش اندازه نسبت سطح به حجم افزایشیافته و بنابراین
برای یک نرخ مشخص انتشار ترکیبات زیست فعال از یک
ریزکره ،با کاهش اندازه کرهها ،نرخ انتقال جرم ترکیبات زیست
فعال افزایش مییابد.

شکل  -3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سینامالدهابد
ربزپوشانی شده با نشاسته ذرت اصالح شده دارای آمیلوز باال
در بزرگنماییهای  10000 ،5000 ،1000 ،500و  20000برابر

اندازه ذرات
شکل ( )4توزیع اندازه ذرات بهدستآمده از آنالیز اندازه ذرات را
نشان میدهد .باتوجهبه نتایج ،بیشترین تعداد ذرات
بهدستآمده ( 80درصد) در محدوده  500تا  600نانومتر قرار
دارند .تعدادی ذرات با اندازههای بسیار ریز در حد چند ده
نانومتر هم وجود داشتند .در ابتدا تصور میشد میکرو ذرات
بهدستآمده ناپایدار هستند و شکسته میشوند ،اما عکسهای
میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که این ذرات به لحاظ
تعداد و اندازه چندان قابلتوجه نیستند و احتماالً در مرحله
آمادهسازی نمونهها برای آنالیز اندازه ذرات توسط فراصوت
تعدادی از آنها در اثر برخوردهای بین ذرات شکسته میشوند.
به لحاظ ویژگیهای مرفولوژیک ظاهری نتایج مشابهی توسط
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گزارش شده است)Barroso, Pierucci et al. 2014(.

مطالعات دیگری که از نشاسته اصالح شده استفاده نمودند

توزیع اندازه ذرات
0.9
0.8
0.7
0.6
0.4

شدت
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0.3
0.2
0.1
0
1000 1200 1400 1600 1800 2000

800
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0

قطر ذرات ()nm

شکل  -4توزیع اندازه ذرات ریزکپسولهای سینامالدهید ریزپوشانی شده توسط نشاسته ذرت اصالح شده دارای آمیلوز باالمیزان
راندمان ریز پوشانی و سینتیک رهایش سینمالدهید

30

10

20

درصد تغییرات

میزان متوسط سینامالدهید بهداماندازی شده برابر با 1/29
 53/44±درصد محاسبه شد که مشابه نتایج به دست
آمده توسط ()Tian, Zhu et al. 2013بود .جایی که
آنها راندمان ریزپوشانی شده را حدود  57/5درصد گزارش
نمودند.در مقایسه با روشهایی که از تیمار فراصوت در
فرایند ریزپوشانی سینامالدهید استفاده نکردهاند ،این روش
به خوبی توانسته است میزان سینامالدهید درونپوشانی
شده را افزایش دهد)Mongenot, Charrier et al. 2000( .
شکل ( )5روند تغییر میزان سینامالدهید ریزپوشانی شده
را طی  28روز نگهداری نشان میدهد .به نظر میرسد که
میزان از دسترفتن سینامالدهید در زمان نگهداری دچار
تغییر چندانی نمیشود .بیشترین میزان از دست رفتن
سینامالدهید در سه روز اول نگهداری (حدود  5درصد)
است و در باقیمانده زمان نگهداری حدود دو تا سه درصد
تغییر میکند .دلیل احتمالی کاهش مقدار سینامالدهید
ازدسترفتن آب نمونهها در اثر خشکشدن ساختار
ریزکپسول در زمان نگهداری است .به نظر میرسد که به
دلیل ساختار نشاسته پس از رتروگراداسیون ،رهایش
بهصورت تدریجی اتفاق میافتد و رهایش ناگهانی نبوده،
توسط مکانیسم انتشار کنترل میشود ،اما برای تایید آن و
همچنین تعیین نوع انتشار ،باید نتایج مطالعه سینتیکی را
بررسی نمود.

0.6
0.58
0.56
0.54
0.52
0.5
0.48
0

زمان (روز)
شکل  -5میزان تغییرات سینامالدهید ریزپوشانی شده با
نشاسته ذرت با آمیلوز باال در زمان نگهداری

شکل ( )6نمودارهای برازش مدلهای سینتیکی با
دادههای تجربی رهایش سینامالدهید در شرایط
شبیهسازیشده دهان را نشان میدهد .پارامترهای
مدلهای سینتیکی نیز در جدول ( )1آورده شدهاند .بر
اساس نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که مدل
درجه صفر در کنار مدلهای کراسمیر  -پپاس و ماکوئید -
بانکر با دقت مناسبی رهایش سینامالدهید از ریز
کپسولهای نشاسته ذرت اصالح شده با آمیلوز باال توصیف
میکند .رهایش با درجه سینتیکی صفر به معنی این است
شرایط اولیه تأثیری در نرخ رهایش نداشته و ترکیب و یا
ترکیبات فعال با نرخ ثابت وارد محیط اطراف میشوند.
همچنین ضریب  kبرابر و یا بسیار نزدیک به عدد  1نیز
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نشان دهنده سینتیک درجه صفر رهایش است .بر اساس
این نتایج به نظر میرسد که سیستم رهایش را می توان
بهصورت مخزنی در نظر گرفت 1اما برای تایید این فرض
باید نتیجه مدل ریاضی بررسی شودPeppas and ( .
)Narasimhan 2014, Paarakh, Jose et al. 2018
همچنین مدلهای سینتیکی برای بررسی رهایش
سینمالدهاید در شرایط نگهداری در دمای محیط به مدت
 28روز نیز مورداستفاده قرار گرفتند که نتایج آن در شکل
( )7و جدول ( )2ارائه شده است .بر اساس نتایج به دست
آمده ،مدلهای کراسمر-پپاس و هیگوئیچی با حداقل
میانگین خطا و باالترین ضریب تعیین نشان میدهد که
این مدلها بهتر از سایر معادالت سینتیکی ،رهایش
سینامالدهید در دوران نگهداری را پیشبینی میکنند .در
مدل کراسمر-پپاس ضریب  nبرابر با  0/48برای هندسه
کروی شکل محاسبه شد که نشان از شبه فیکی بودن
رهایش سینامالدهید در طول نگهداری داشت ( Peppas
)1985؛ در واقع در این گونه سیستمها ،مقیاس ضریب
2
نفوذ به حدی بزرگ است که رهایش پیش از افت تنش
زنجیرههای پلیمری اتفاق میافتد .به عبارت دیگر ،در
سطحی از پلیمر که در معرض محیط رهایش قرار دارد،
تعادل سریع اتفاق افتاده و رهایش بهصورت تابعی از زمان
اتفاق میافتد)Peppas and Narasimhan 2014( .
جدول  -1ضرایب و ویژگیهای مدلهای بررسی شده برای
رهایش سینامالدهید از ریز کپسولهای نشاسته اصالح شده با
آمیلوز باال در شرایط شبیهسازیشده دهان
مدل سینتیکی

R2

RMSE

ضرایب مدل

درجه صفر

./9969

0/1936

K=0/959

درجه یک

./7017

0/9507

K=0/0675

ماکوید باناکار

0/9978

0/1539

K=0/9285

کراسمر-

0/9768

./1538

n=3/7705
c=./0906
K=1/09

Reservoir system
Relaxation

1
2

n=0/014

پاپاس

جدول  -2ضرایب و ویژگیهای مدلهای بررسی شده برای
رهایش سینامالدهید در طی نگهداری ریز کپسولهای نشاسته
ذرت اصالح شده دارای آمیلوز باال
RMSE
R2
مدل
درجه صفر
درجه 1
هیگوئیچی
کراسمر-
پاپاس

0/9889
0/9663
0/9836
0/9657

0/3642
1/452
0/134
0/159

ضرایب
K=0/0956
K=0/0912
K=0/44
K=0/0298
n =0/48
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zero order

first order

R² = 0.6739

Makoid Banker

40

15

Korsmeyer–Peppas

R² = 0.6739

6.5

5.5
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
25

10

3

5

0

-0.5
-1.5

زمان (دقیقه)

غلظت سنامالدهید ()mg/ml

R² = 0.8921

R² = 0.6739

Experimental Data

شکل  -6مدلهای سینتیکی برازش شده برای رهایش سینامالدهید ریزپوشانی شده با نشاسته ذرت با آمیلوز باال در شرایط
شبیهسازیشده دهان
Krosmeyer-Peppas

R² = 0.9625

zero order
R² = 0.9948

R² = 0.9769

12
11
10
9
8
7

میزان سینامالدهید رها شده ()ppm

R² = 0.9781

Higuichi

First Order

measured data
13

6
28

14

21

7

3

زمان (روز)

شکل  -7مدلسازی سینتکی رهایش سینامالدهید از ریز کپسولهای نشاسته ذرت با آمیلوز باال طی زمان نگهداری

نتایج شبیهسازی

شکل ( )8نتیجه نهایی شبیهسازی دوبعدی و شکل ()9
غلظت سینمالدهاید پیشبینیشده توسط مدل و غلظت
بهدستآمده در شبیهسازی شرایط دهان توسط آنالیز
 SPME-GC-MSرا نشان میدهند .همانطور که در شکل
( )9از نظر گرافیکی مشخص است مدل ریاضی بهخوبی
توانسته است رهایش سینامالدهید از ریز کپسولهای

نشاسته اصالح شده دارای آمیلوز باال را پیشبینی کند.
برای اعتبارسنجی مدل از لحاظ آماری میزان همبستگی
دو سری داده بر اساس میزان  R2و حداقل میانگین
مربعات ( )RMSEهم محاسبه شد .ضریب تبیین برابر با
 0/9976و  RMSEبرابر  1/78× 10-6بودند.
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شکل  -8نتیجه نهایی شبیهسازی رهایش سینامالدهید از ریز کپسول نش استه ذرت با آمیلوز باال در شرایط دهان شبیهسازیشده

شکل  -9غلظت پیشبینی شده سینامالدهید در محل قرارگرفتن فیبر SMPE

آنگونه که در شکل ( )10مشخص است تغییر اندازه
پارامترهای مش شامل حداکثر اندازه المانها ،1حداقل
اندازه المانها ،2نرخ رشد ،3ضریب منحنی 4و رزولوشن 5در
بخشهای باریکتر تأثیری بر غلظت سینامالدهید ندارند.
1

Maximum element size
Minimum element size
3
Growth rate
4
Curvature factor
5
Resolution
2

این به این معنی است که نهتنها مدل دقیق است ،مسئله
انتقال جرم هم بهدرستی تعریف شده است و ریزتر کردن
مش منجر به تثبیت حل مسئله میگردد.
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شکل  -10نتایج بررسی تأثیر مرکب کلیه فاکتورهای مش بر غلظت پیشبینی شده توسط مدل رهایش سینامالدهید

پایش تأثیر پارامترهای مختلف فیزیولوژیکی و
پارامترهای مربوط به ویژگیهای ریز کپسولها بر اساس
مدل معتبرسازی شده

شکل ( )11تأثیر نسبتهای مختلف بزاق بر رهایش
سینامالدهید را بهصورت اندازه الیه بزاق نشان میدهد.
نرخ تولید بزاق توسط غدههای بزاقی در افراد مختلف با
یکدیگر متفاوت هستند .همچنین گاهی بیماریهای
مختلف یا عملهای جراحی میتوانند بر میزان ترشح بزاق
تأثیرگذار باشندProctor and Shaalan ( .

)2021همان گونه که مشخص است ،با افزایش ترشح
بزاق ،میزان رهایش سینامالدهید در دهان افزایش مییابد.
نقش مستقیم نسبت بزاق به ترکیبات طعمدهنده در
رسیدن به حداکثر شدت رهایش قبالً نشان داده شده
است)Ployon, Morzel et al. 2017( .در مورد رهایش
سینامالدهید به نظر میرسد افزایش میزان رهایش به
دلیل افزایش میزان پوشش سطح ریز کپسولها با بزاق
اتفاق میافتد.
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شکل  -11بررسی تأثیر میزان ترشح بزاق بر رهایش سینامالدهید از ریز کپسولهای نشاسته ذرت با آمیلوز باال در شرایط
شبیهسازیشده دهان

شکل ( )12تأثیر تغییر ویسکوزیته بزاق بر رهایش
سینامالدهید را نشان میدهد .آنگونه که مشخص است،
تغییر میزان ویسکوزیته بر رهایش سینامالدهید از ریز
کپسولهای نشاسته تأثیری ندارد .افزایش ویسکوزیته بر
اساس معادله ویلک چانگ 1میتواند باعث کاهش ضریب
نفوذ و درنتیجه کاهش رهایش ترکیبات معطر گردد ،اما
برخی پژوهش ها این تأثیر را رد میکنند .بر اساس
یافتهها ی پژوهش آنها ،اثر معکوس ویسکوزیته بر ضریب
نفوذ تنها زمانی اتفاق میافتد که تغییر ویسکوزیته منجر
به کاهش تحرک 2گردد،اتفاقی که در شرایط رطوبت دهان
بهندرت مشاهده میشود)Voilley, Seuvre et al. 2011(.

Wilk&Chang
Mobility

1
2

شکل -12تأثیر تغییر ویسکوزیته بزاق بر رهایش سینامالدهید
از ریز کپسولهای نشاسته ذرت با آمیلوز باال در شرایط دهان
شبیهسازیشده

شکل ( )13تأثیر آناتومیهای مختلف دهان بر رهایش
سینامالدهید را در قالب اندازه فاز هوا نشان میدهد .با
کوچکتر شدن محفظه دهانی ،منحنی رهایش
سینامالدهید بهتدریج از حالت درجه صفر خارج میشود و
به منحنی درجه یک نزدیک میشود .در واقع چنانچه
قطر دهان  12میلیمتر و یا کمتر باشد ،میتوان دو مرحله
مجزای رهایش مشاهده کرد و در مرحله دوم بعد از حدود
 15دقیقه منحنی به تعادل رسیده و پس از آن رهایش
مستقل از زمان اتفاق میافتد.
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شکل  -13تأثیر اندازه محفظه دهانی بر رهایش سینامالدهید از ریز کپسولهای نشاسته ذرت با آمیلوز باال در شرایط شبیهسازیشده
دهان

بهعنوان پارامترهای مؤثر بر رهایش ،ضخامت الیه پوششی
نشاسته مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در شکل
( )14آمده است .همان گونه که در شکل مشاهده میشود،
افزایش ضخامت الیه پوششی نشاسته تأثیری در میزان
رهایش سینامالدهید ندارد .این نتیجه تأییدکننده فرض
مدل مبنی بر فرآیند نفوذسینامالدهید در پوشش
نشاستهای اشباع شده از آب است .از آنجا که رهایش
سینامالدهید از ریز کپسولهای نشاسته اصالح شده دارای
آمیلوز باال توسط فرآیند نفوذ کنترل میگردد و ضخامت
الیه ریز کپسول تأثیر چندانی بر رهایش آن ندارد .افزایش
ضخامت الیه نشاسته بیشتر از این مقدار منجر به افزایش

سرعت نفوذمی گردد ،اما از لحاظ طراحی چنین مقادیری
واقعی نیست .تأثیر ساختار بر افزایش سرعت انتشار از
ریزکپسولهای آلژینات-بنتونیت گزارش شده است.
()Dong, He et al. 2021برای رهایش در فضای دهان،
سینامالدهید باید ابتدا از الیه متخلخل نشاسته که از آب
اشباع شده است عبور کرده و سپس وارد فاز بزاق و هوا
گردد .در این مطالعه تأثیر تغییر تخلخل بر میزان رهایش
نیز بررسی شد که نتایج آن در شکل ( )15نشاندادهشده
است .همان گونه که مشاهده میشود تغییر تخلخل
تأثیری در میزان رهایش سینامالدهید نداشت.
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شکل  -14تأثیر ضخامتهای مختلف ریز کپسول بر میزان رهایش سینامالدهید از ریز کپسولهای نشاسته ذرت با آمیلوز باال در شرایط
دهان شبیهسازیشده

شکل  -15تأثیر میزان تخلخل بر رهایش سینامالدهید از ریز کپسولهای نشاسته ذرت با آمیلوز باال در شرایط دهان شبیهسازیشده

بنابراین بر اساس پیشبینی مدل معتبرسازی شده میتوان
نتیجه گرفت که پارامترهای فردی (فیزیولوژیکی) تأثیر
مهمتری نسبت به ویژگیهای تکنولوژیکی سیستم رهایش

دارند .در تحقیقات انجام شده نیز بر اهمیت پارامترهای
فیزیولوژیک در درک طعم در دهان تاکید شده است.
()Salles, Chagnon et al. 2010برای افراد مختلف با
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نیازها و یا شرایط فیزیولوژیک مختلف از جمله سن،
شرایط سالمتی و توانایی بلع متفاوت باید به طراحی
مؤثرترین سیستم رهایش اندیشید.
بهینهسازی و تخمین پارامترها

شکل ( )16و جدول ( )4نتایج مربوط به بهینهسازی و
تخمین پارامترهای مدل را نشان میدهند .از آنجا که در

حالت سینتیک رهایش درجه صفر به دلیل امکان نگه
داشتن مقدار ترکیبات فعال در یک غلظت ثابت ،حالت
ایده آل رهایش محسوب می شود،بر اساس نتایج
بهدستآمده میتوان برای رسیدن به رهایش سینامالدهید
در شرایط دهان با درجه سینتیکی صفر از این مقادیر
بهینه سازی شده و یا ترکیبی از آنها استفاده نمود.

شکل  -16برازش منحنی بهینهسازی برای یافتن پارامترهای بهینه مدل رهایش سینامالدهید در شرایط دهان
جدول  -3پارامترهای مورد استفاده در مدل شبیه سازی رهایش سینامالدهاید و مقادیر بهینه سازی شده آنها
پارامتر مورد بررسی

مقدار مورداستفاده در مدل

مقدار بهینهسازی شده

ضخامت الیه پوشش نشاسته (میلیمتر)
مقدار اولیه سینامالدهید (گرم)
2
ضریب نفوذ سینامالدهید در الیه پوشش نشاسته ()m /s
سرعت خطی در شبیهساز ()m/s

1/5
0/1
3/97× 10-5
0/125

1/5
0/14
1/4× 10-5
0/176

نتیجهگیری
در این پژوهش کپسولهای کروی شکل کمپلکس نشاسته
اصالح شده دارای آمیلوز باال -سینامالدهید با پایداری
باالتر از  50درصد در زمان نگهداری تولید شد .مدلسازی
سینتیکی در شرایط نگهداری ریز کپسولها به مدت 28
روز و هم در شرایط رهایش آنها در دهان شبیهسازیشده
نشان داد در شرایط دهان مدلهای درجه صفر ،کراسمر-
پپاس و ماکوئید-باناکار و در شرایط نگهداری مدل
کراسمر-پپاس بهتر از دیگر مدلها میتوانند رهایش را

پیشبینی کنند .ضرایب این مدلها در هر دو شرایط
نشاندهنده رفتار درجه صفر رهایش است که شرایطی
پایدار و مستقل از غلظت اولیه ایجاد مینماید .مدل
ریاضی دوبعدی توسعه داده شده در این پژوهش به لحاظ
دقت و پایداری محاسباتی قابلقبول بود و تغییر مشبندی
تأثیری در دقت آن نداشت .در مرحله بعدی پژوهش تأثیر
پارامترهای مختلف در دو دسته فیزیولوژیکی (ویسکوزیته
بزاق ،نسبت بزاق به ریز کپسولها و اندازه هندسه
سیستم) و ویژگیهای مربوط به ریزکپسولها (ضخامت
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شبیهساز و ضریب نفوذ به عنوان نماینده ماده به کار رفته
 همچنین امکان. بهینهسازی شد،به عنوان الیه پوشش
استفاده از طعمدهندههای رایج دیگر در مختصات این
سیستم رهایش مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد
این روش تولید ب ه لحاظ تئوریک برای رهایش پایدار اتیل
.استات و اتیل بوتیرات نیز قابلاستفاده است
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الیه پوشش و تخلخل) به روش پایش پارامترها بررسی شد
و خروجیها پیشبینی نمود که پارامترهای مربوط به
تفاوتهای آناتومی افراد و شرایط بدنی آنها تأثیر
مهمتری در رفتار رهایش سینامالدهید در شرایط دهان
 در نهایت.نسبت به خصوصیات ریزکپسول دارد
پارامترهای قابل تغییر مدل مانند مقدار اولیه
 سرعت خطی، ضخامت ریز کپسولها،سینامالدهید
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Abstract
In this research, the possibility of cinnamaldehyde encapsulating with high amylose starch using
ultrasound treatment was studied. The resulting microcapsules had an average size of 636.36±59.041
nm. The included cinnamaldehyde was 53.44±1.29, which only increased by 3 percent during 28 days
of storage. Also, cinnamaldehyde release was investigated under simulated mouth conditions
including temperature, saliva composition, and shear stress, using SPME-GC-MS, which was followed
by analytical modeling. Among analytical kinetic models, zero-degree, Korsmeyer-Peppas, and
Makoid-Banakar models during in-mouth release, and Korsmeyer-Peppas model during storage had
the greatest agreements with release profiles. Using the results a 2 phase constant source reservoir
model was simulated and solved using Comsol Multiphysics 5.6. Mesh independence analysis and low
RMSE alongside high R2 indicated the model’s success in predicting the release of cinnamaldehyde in
simulated mouth conditions. Investigating the role of physiological factors and microcapsules
properties revealed that interpersonal differences play a more important role in determining the release
behavior of cinnamaldehyde from high amylose starch capsules. Model parameters were also
optimized using the SNOPT algorithm.
Keywords: Cinnamaldehyde, High amylose corn starch, Kinetic modelling, Microcapsulation,
Optimization

