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 الخالصة

طرق بدائل هذه المع طرق االعطاء التقليدية  إذ توفر  أنظمة االطالق  المسيطر مزايا عديدة مقارنةتقدم 

وفي المجال الطبي اليوم هناك تركيز متزايد على تسخير الخصائص الفريدة للبوليمرات واعدة لتوصيل األدوية 

 . فاعلية والمواد الحيوية االخرى لتطوير تقنيات جديدة توفر حلول أكثر أمانا و

يمتاز . بوليمرية هالمية مكونة من الجيالتين وبولي فنايل الكحول  هفي هذه الدراسة تم تحضير شبيك

بولي فنايل الكحول  بالتوافق الحيوي والحساسية تجاه تغير االس الحامضي أما  الجيالتين فهو بوليمر مستخدم  

وتاريخ االستخدام اآلمن في مجموعة واسعة من على نطاق واسع كناقل لتوصيل األدوية ، نظًرا لخصائصه 

 . التطبيقات الطبية

أفضل شبيكة بوليمرية  كانت , تم دراسة نسب المزج التي تعطي افضل خصائص للشبيكة البوليمرية 

𝑃𝑉𝐴 (10%)5𝑚𝑙 طعند خل + 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛 (10%)15𝑚𝑙 ذ أعطت أفضل استقراريه ونسبة انتفاخ إ

من العامل المشابك  0.5𝑚𝑙 اتضح أن أفضل نسبة انتفاخ كانت عند أضافةوبدراسة العامل المشابك 

 . %429كلوترالديهايد  بلغت 

معدل أجريت دراسة حركية انتفاخ البوليمرات الهالمية وكانت تطابق حركيات المرتبة األولى بثابت 

ستيرايد على الشبيكة بعد ذلك تم تحميل عقار الفينا, 0.967وعامل انحدار قيمته  𝑚𝑖𝑛−1 0.002 سرعة

البوليمرية ودراسة االطالق البطيء للعقار في سائل المعدة االفتراضي وسائل األمعاء االفتراضي أظهرت 

النتائج ارتفاع نسب تحرر العقار مع زيادة حامضية الوسط في  سائل المعدة االفتراضي  حيث بلغت نسبة 

عند نفس % 73.85بلغت نسبة التحررمعاء االفتراضي إذ نة بسائل االمقار 180عند الدقيقة % 95.77التحرر  

 .الزمن

االفتراضي تتبع  حركيات  وأن عملية اطالق العقار في كل من سائل المعدة االفتراضي وسائل األمعاء

ومعامالت انحدار  𝑚𝑖𝑛−1 0.015,0.008 لنموذج المرتبة االولى بقيم ثوابت سرعة بلغت مطابق

 . على التواليلكل منها  0.958,0.988

𝑃𝐻 اتيـــم الفوسفــول المنظـد في المحلـــة للفيناستيرايـــات الطيفيـــت القياســـأجري =  بتركيز 7.4

2.6 × 10−4𝑀 253 اعطى المركب قمة امتصاص واضحة عند 𝑛𝑚   وهي مطابقة للقيم القياسية 



 

X 

 

وقد بينت دراسة الخصائص الطيفية للفيناستيرايد في اوساط قطبية وغير قطبية انه قيمة معامل 

االمتصاص والطول الموجي األعظم تنخفض في األوساط غير قطبية حيث سجل طول موجي أعظم عند 

248 𝑛𝑚 في السايكلوهكسان . 

 pHتنخفض كلما اتجهنا بأتجاه  كنهاول أظهر المركب  استقرارية عالية مع الزمن في االوساط الحامضية

 ومنها تم احتساب عمر النصف لتحلل الدواء  pHالقاعدية إذ تم احتساب ثوابت االستقرارية  عند مختلف قيم 

   Span 60و    CTAB , SDS ذيالتمع الزمن في محاليل الم دـرايــاص الفيناستيـف امتصـــرس طيد  

 طيع النفاذ من المحيط المائي إلى داخل المايسيل بثابت سرعة مقدارهاظهرت الدراسة ان الفيناستيرايد  يست

51.11 𝑚𝑖𝑛−1  في حالةSDS 11.46 و 𝑚𝑖𝑛−1  في حالةCTAB  . تم تعيين ثابت التوازن لعملية نفاذ

دراسة  ي على التوالي لم تعط   CTABو  SDSلكل من  0.67و  11.5الفيناستيرايد لداخل المايسيالت وكان  

 . أي نتيجة يمكن اعتمادها Span 60نفاذية الفيناستيرايد إلى داخل 

 م تعيين الجهد الكيميائي لعملية نفاذ المركب الدوائي الى داخل المايسيالت وكانت القيمــت

−4567 𝐽𝑚𝑜𝑙−1 , +1032.16 𝐽𝑚𝑜𝑙−1  على التوالي  أي أن عملية النفاذ كانت تلقائية في حالةSDS 

 . CTABتلقائية باالنتقال إلى وغير 
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Drug Delivery Systemsأنظمة أطالق العقار    1-1

على أنها  تراكيب أو أجهزه تسمح للمادة العالجية بالدخول إلى   DDSتعرف أنظمة أطالق العقار 

الجسم وتحسن من فعاليتها وتقلل من سميتها ، يحصل ذلك بواسطة السيطرة على معدل سرعه أطالق العالج 

 .(1)ومكان ووقت أطالقه في الجسم 

ً جدآ في تطوير (و كان 1980-1950تقسم انظمه اطالق العالج الى ثالثة اجيال ،الجيل االول ) ناجحا

 العديد من تركيبات اطالق العالج المسيطر عليه عن طريق الفم وعبر الجلد للتطبيقات السريرية. 

( ناجحا في تحقيق الهدف المراد منه وهذا يرجع في جزء كبير منه 2010-1980لم يكن الجيل الثاني )

تقنيات توصيل األدوية من الجيل األول مع إلى طبيعة المشاكل التي كان مصمم للتغلب عليها. إذ  تتعامل 

 biological، بينما كافح الجيل الثاني مع الحواجز البيولوجيةphysiochemicalالمشكالت الفيزوكيميائية 

barriers  . 

( إلى التغلب على العقبات الفيزيوكيميائية والبيولوجية التي 2010تحتاج أنظمة الجيل الثالث )بعد عام 

توصيل األدوية، حيث  تتسبب األدوية ذات القابلية المنخفضة للذوبان في الماء بمشاكل تواجه  أنظمة 

فيزيوكيميائية، إضافة إلى الوزن الجزيئي الكبير لعقاقير الببتيد والبروتينات ،و صعوبة تنظيم حركية إطالق 

 الدواء.

د توزيع الدواء في الجسم على تشمل الحواجز البيولوجية التي يستوجب ايجاد الحلول المناسبة لها اعتما

طبيعة انظمة توصيل الدواء بدالً من خصائص الصيغة التركيبية للدواء مماّ يحد من توصيل الدواء إلى هدف 

معين من الجسم، إضافة الى ان استجابة الجسم للتركيبات تحد بعض األحيان من أدوارها التي تستخدم من 

 أجلهأ. 

وية على ما إذا كانت  هذه األنظمة  الجديدة قادرة على تجاوز العقبات يعتمد مستقبل انظمة توصيل األد

التي يفرضها علم وظائف األعضاء البشرية، إذ  يمكن لطرق التفكير الحديثة المساهمة فعليا في تسريع عملية 

 تطوير انظمة نقل االدوية . 

 (2)حتى الوقت الحاضر  9501ان تاريخ انظمة تكنولوجيا توصيل الدواء وتطورها عبر الزمن من عام 

 (:1.1) االتيقد تم توضيحه  في الجدول 
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 ( حتى الوقت الحاضر1950( تاريخ تكنولوجيا توصيل الدواء من )1-1جدول )

 الجيل الثالث الجيل الثاني الجيل االول

 توصيل عالجي معدل توصيل عالجي ذكي  توصيل عالجي بدائي

واحد او ايصال فموي، جرعه 

 اثنتين في اليوم

 اطالق من المرتبة الصفرية 

 او مرتبه اولى 

 اطالق عالجي قليل الذوبانية 

 غير سام 

 توصيل عبر الجلد  ●

 جرعه واحده في اليوم ●

 جرعه واحده في االسبوع ●

توصيل ببتيدي و  ●

 بروتيني 

يستخدم بوليمرات قابله  ●

 للتحلل البايلوجي  

 

 توصيل ببتيدي وبروتيني  ●

ايصال العالج لمده اكبر  ●

 اشهر  6من 

سيطرة على حركيه  ●

 االطالق 

 ميكانيكيه اطالق العالج

 االنتشار ●

 التنافذ ●

 التناضح العكسي  ●

 التبادل االيوني  ●

 بوليمر وهيدروجيل ذكي  ●

 حساس للبيئة  ●

اطالق يخضع للسيطرة  ●

 الذاتية

 بوليمر وهيدروجيل ذكي  ●

 انتقائية وحساسة  ●

 استجابة حركيه سريعة  ●

 تراكيب نانوية  ● 

 توصيل يستهدف االورام  ●

توصيل عالجي مباشر  ●

 للمنطقة المستهدفة 

غير سام للمناطق غير   ●

 المستهدفة 

ناجح في السيطرة على المشاكل 

 الفيزيوكيميائية ألنظمة التوصيل 

ليس له القدرة على التغلب على 

 األغشية الحيوية 

عالج المشاكل الفيزيوكيميائية 

مشاكل االغشية باإلضافة الى 

 الحيوية
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 :(3)تقسم انظمه اطالق العالج الى ثالث انواع رئيسيه 

 . ويعتمد على تكرار أخذ العالج مرة واحدهّ أو اكثر: االطالق المتأخر  -1

 . ويشمل اي نظام يحقق اطالقا تدريجيا للعالج خالل مدى  فترات طويلة : االطالق المستدام  -2

وهي تلك االنظمة التي توفر مكون يتم توجيهه مباشره إلى (: المباشرة)األنظمة المستهدفة للموقع  -3

 . المنطقة المستهدفة في النظام الحيوي  ويشتهر استخدامها في حالة االورام السرطانية

إن طرق إيصال العالج التقليدية كثيرٓه منها إيصال العالج عن طريق الفم ومن امثلتها الكبسوالت 

رى، التوصيل عبر الجلد )الحقن (، التوصيل عن طريق األنف )القطرات (، ايصال باإلضافة للتراكيب االخ

عن  متمثلة بحقن االنسولين فضالً األدوية الى الجهاز البولي باستخدام القسطرة، ايصال العالج تحت الجلد 

 .(4)الطرق االخرى 

 

 Drug Delivery Devices    أجهزه إيصال العالج 1-2

مستدام اإلطالق  وتتم من خالل وضع العالج داخل جهاز االطالق  واحدة من  أوضح طرق توفير عالج

هذا الفكرة قديمة نوعا ما ولكن التكنلوجيا الحديثة استخدمت تقنيات الجهاز الى انسجة اجسم ، وتعد  وادخال

واهم  (5)متطورة تتمثل في التقنيات الجراحية واجهزه الحقن الخاصة التي بتطلبها زرع العالج داخل الجسم 

ع الجسم ، وتصنف اجهزة اطالق محددات استخدام هذه االجهزة او االنظمة هي ان تكون متوافقة حيويا م

 العالج  إلى :

 أجهزة مزروعة جراحيًا لخزانات أطالق العقار طويلة األمد  -1

 . أجهزة للتوصيل المسيطر للعقاقير بشكل متقطع يتم زرعها جراحيًا -2

 . قنوات ومضخات  -3

 . أجهزه زرع مسيطر عليها ألنظمة أطالق العالج الغير قابله للتحلل  -4

 . اجهزة  استشعار حيوية قابله للزرع  -5

 . اجهزه الموائع الدقيقة ألطالق العالج  -6

 . رقائق االطالق المسيطر عليها  -7

 . االوعية الدموية المحيطية , الشريان السباتي , الشريان التاجي : دعامات األوعية الدموية  -8
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 . زراعة االسنان -9

 زراعه العظام. - 10

 

 Drug Delivery System Disadvantage عيوب أنظمة أطالق العالج 1-3

تتمثل أهم عيوب أنظمة اإلطالق بضعف التوافق الحيوي وضعف االنتقائية والسمية غير المحددة اتجاه 

الحامضية العالية  ا من تعطيل انتشار العالج بسبب وتضاف الى عيوبها ايضا معاناته )6(.الخاليا غير المستهدفة

الخاليا الدفاعية البلعمية التي تقوم بهضم جزيئات العالج  تحد من فعالية العالج أو بسبب  للجهاز الهضمي إذ 

. وعليه عند تصميم نظام إطالق العالج هناك العديد من االعتبارات الواجب (7)قبل وصولها الخاليا المستهدفة 

 (1-1مراعاتها والموضحة بالشكل)

 

 

 (8)لعمل نظام اطالق العالج( المواصفات المطلوب معرفتها 1-1شكل )
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 أنظمة توصيل األدوية المسيطر عليها 1-4

Controlled drug delivery system (CDDS) 

تغطي أنظمة أطالق األدوية المسيطر عليها مجموعة واسعة من صيغ العمل المطول التي توفر إطالقاً 

 مسبقًا. تم تحديدهمامدة واتها النشطة بمعدل مستمًرا لمكون

انظمه توصيل األدوية من الكثير من المشاكل من اهمها عدم االنتقائية الستهداف الخاليا المريضة عانت 

والسمية الخلوية غير المحددة كما في العالجات المستخدمة لألمراض السرطانية فقد ثبت ان العالج يسبب 

فة ، هنا برزت الحاجة إلى ايجاد سميته العالية للخاليا غير المستهداآلثار الجانبية للمرضى بسبب  الكثير من

انظمه توصيل مسيطر عليها محددة لتوصيل الدواء إلى الخاليا المستهدفة مباشره قادره على الحد من سمية 

 . )9( العالج اتجاه الخاليا السليمة

إدخال تركيبات الفم ؛ ومع ذلك ، فقد تم مؤخراً غالبية هذه التركيبات مصممة لإلعطاء عن طريق 

 ء بالحقن،  والتطبيق عبر الجلد.لإلعطا

الهدف األكثر أهمية لتطوير هذا النظام هو توفير فترة عمل ممتدة وبالتالي ضمان امتثال أكبر للمريض، 

التقليدي التي تشتمل على ما  بمزايا مختلفة مقارنة بإيصال الدواء هالمسيطر علييتمتع نظام توصيل الدواء 

 :(10)يلي

 . شدة اآلثار الجانبية و السميةانخفاض حدوث وانخفاض  -1

 . استخدام افضل لألدوية وتقليل الجرعات -2

 . أفضليه في التحكم بمعدل وموقع اإلطالق -3

 . تركيز الدواء في الدورة الدموية أكثر تنظيما -4

 . تحسن في استجابة المرضى  للعالج -5

 . تأثير عالجي طويل األمد  -6

 . انتقائية اكبر للعالج -7

التركيز  اطالق التقليدية بسبب مهظج المسيطر عليها بالمقارنة مع أنالعالترجع أفضليه أنظمه اطالق 

الثابت للعالج والسيطرة ومنع اطالق الجرعة غير الفعالة وكذلك منع إطالق الجرعة السمية التي يتجاوز 
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( حيث 2-1الشكل)تركيزها الجرعة الفعالة. إن الفرق بين األنظمة التقليدية واألنظمة المسيطر عليها يوضحه 

 .(11)في األنظمة المسيطر عليها  هظمة التقليدية بالمقارنة مع ثباتيظهر جليا عدم ثبات تركيز العالج بالنسبة لألن

 

 (11)( ثبات تركيز العالج في الدم في  األنظمة التقليدية واألنظمة المسيطر عليها2-1شكل)

 

تمتاز أنظمة اإلطالق المسيطر بقدرتها العالية على حماية االدوية من خالل تراكيب مغلقة واقية ذات 

طبيعة مختلفة تضم العالج بداخلها وبالتالي تقلل خسائر استهالك المادة العالجية والحد من اآلثار الجانبية عند 

(، وعلى الرغم من 3-1روية كما في شكل )المرضى اذ تكون هذه التراكيب على احجام ومستويات نانوية وميك

االختالف في االحجام والتباين بين المستويات النانوية والميكروية وجمعها لخصائص مختلفة لكل نوع يبقى 

الهدف األساس المتمثل بحمايه العالج من التأثيرات الخارجية وتنظيم طرحه للجسم لغرض الحصول على 

 . (12)االمتثال االفضل للمريض 

 األنظمة التقليدية

 األنظمة المسيطر عليها
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 (13)(: بعض اشكال ناقالت االدوية3-1شكل )

إن استخدام ناقالت األدوية يوفر العديد من  الفوائد منها تحسين معدل توصيل الدواء بإضافة أدوية 

مساعدة معينه او بوليمرات مشتركه متوافقة حيويا كما يساعد على تقليل ظاهره التحلل الحيوي وحماية الدواء 

المستهدفة حيث يتم تركيز الدواء في الموقع المستهدف باستثناء األنسجة المحيطة حتى الوصول إلى االنسجة 

د ْد  به ، زيادة فعالية العالج ، تقليل اعطاء العالج ، عمل ثابت وقابل للتكرار في الموقع المستهدف خالل م 

 . (14)زمنيه طويلة ، واخيرا تقليل اآلثار الجانبية للعالج 

ية التي تمتلك تأثير فعال في إيصال العالج هي الجسيمات النانوية، االنابيب إن من أهم ناقالت األدو

النانوية، الجسيمات الشحمية، البوليمرات الدوائية، النقاط الكمومية، حامالت األدوية الطبيعية، االكسوسومات 

و الهالميات وهي انظمه مصنوعة من بوليمرات معينة يتم استخدامها لحد كبير لتطوير انظمه إطالق  (15)

 األدوية الذكية.

من الماء مما  ةماء يمكنها االحتفاظ بكميات كبيرتتميز التراكيب الهالمية بشبكة من البوليمرات المحبة لل

ستخدام بوليمر قادر على تكوين شبكه ثالثية يوفر األساس  للشكل الخارجي، وتتكون بصورة رئيسة من ا

األبعاد عن طريق ربط سالسلها واستغالل القوى الضعيفة كاألواصر الهيدروجينية او قوى فاندرفألز حيث 

تمتلك الهالميات القدرة على حمايه األدوية المحملة عليها من العوامل المؤثرة مثل درجه الحموضة العالية 

العالج عند أخذه عن طريق الفم كذلك يمكن للهالميات تعديل إطالق الدواء والتحكم  للمعدة التي يعاني منها

 .(16)بحركيات اطالقه 
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 Polymeric Drug Carriers ناقالت األدوية البوليميرية 1-5

هي جزيئات كبيرة وضفت كناقالت عالجيه بعد تحميل العالج عليها  ةعام ةالبوليمرات الدوائية بصور

توزيع العالج داخل الجسم  ةق العالج التي تبرز بإتقان عمليإطال ةفائدتها العالية في مجال أنظمرت قد ظه

 والتوصيل المسيطر عليه بالوقت والمكان المراد إطالق العالج فيه.

لألدوية ذات الطعم يكون استخدام ناقالت األدوية البوليميرية بشكل كبسوالت لحفظ الدواء وكغالف 

  .)17(عمر التحرر الدوائي ةاستقرار الدواء وتعزيز وأطال ةالكريه ولزياد

تتلخص إليه عمل الناقالت البوليميرية في تحميل الدواء على السلسلة البوليميرية من خالل الربط 

 )18.(التساهمي كما يحدث عند ربط حامض االكريلك والحوامض األمينية ثم البلمرة باستخدام الجذور الحرة

لى األقل ثالث عناصر رئيسية تحدد كفاءات استعمال الناقل الدوائي البوليمري وهي يجب أن يتواجد ع

السلسلة الرئيسيه، وجود مجاميع قابلة للذوبان ووجود مجاميع رابطه قابله للتحلل وهو ما يظهر بصورة مبسطه 

 )19(  )4-1بالشكل )

 

 (20)(:الناقل البوليمري الدوائي4-1شكل )

 القابلة للتحلل وهي.ة الرئيسة للبوليمر الحيوي ولها أربع مجاميع مستقرة على السلسل يوضح الشكل     
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المجموعة القابلة للذوبان لنظام البوليمر الحيوي  -4نظام النقل  -Spcer3 الرابطة الجسرية   -2الدواء  -1

 بأكمله.

، التوزيع الشبه مثالي في الجسم تتلخص فوائد استخدام ناقالت األدوية البوليميرية في عدم تأثرها بالخزن

، زياده الفعالية العالجية، استمرار تركيز العالج على مستوى واحد، تحرر بطيء للعالج وبقاء فعالية العالج 

 )21(.مده طويله

تقسم البوليمرات الدوائية علئ قسمين رئيسيين بوليمرات طبيعية غير مصنعة مثل الجيالتين )المستخدم 

)المستخدم هو  PVAوليمرات مصنعة متوافقة حيويا مع الجسم مثل بولي فينيل الكحول في الدراسة ( و ب

 االخر في الدراسة(.

 

 Gelatinالجيالتين :  1-5-1

يمتاز بصفات وظيفية متعددة ومهمة فباإلضافة العتباره كمصدر اني ونباتي بوليمر ذو أصل حيو

 :(22)بروتيني فإنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية بسبب صفاته الوظيفية المميزة التي تبرز أهمها في  

 قابليته العالية لالرتباط بالماء. .1

 قابليته لالستحالب. .2

 قابليته على  تكوين الرغوة. .3

 عامل مثخن ممتاز. .4

 قابلية إعطاء اللزوجة. .5

 قابلية إعطاء المرونة ) الليونة(. .6

 القابلية على تكوين طبقة تحيط بالمادة الغذائية. .7

 عامل شد بالمنتج الغذائي. .8

أثبت الجيالتين أنه متعدد االستخدامات كحامل للعقار نظراً لخصائصه الفريدة التي تمكنه من تحميل 

معاملته بوسط حامضي او قاعدي لتعزيز نقطة الجيالتين . عن طريق ية المشحونةئالجزيئات الدوا

لزيادة كفاءة التحميل إلى اقصى حد ممكن اعتمادا على الخصائص ( isoelectric point IEP) الكهروضوئية
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باإلضافة إلى ذلك تعتمد حركيات اإلطالق من انظمة الجيالتين  (23)االلكتروستاتيكية لجزيء الدواء المطلوب 

(  الحامل نفسه  الذي يمكن التحكم به بوساطة تغيير الوزن الجزيئي للجيالتين أو Degradationعلى تفكك )

وفقًا لذلك ، يمكن تحسين حركية تحميل وإطالق الدواء بشكل ملحوظ  مما يجعل الجيالتين  (24)مقدار التشابك 

ناقل لتوصيل األدوية قابل للتكيف بصورة استثنائية وهذا ما تبينه المجموعة الواسعة من التطبيقات التي تم 

 .(31-33)ية العالجية ، وتكوين األوع( 28-30)، عالج السرطان  (25-27)استخدامه فيها: هندسة األنسجة 

في ضوء اإلمكانيات الهائلة للبوليمرات الهالمية المتكونة من الجيالتين على التحكم قي اطالق العقار فقد 

تم استخدامه على نطاق واسع كنظام توصيل او اطالق للعديد من أنواع األودية على سبيل المثال العوامل 

والعديد من  (37( )36)، واالدوية المضادة لاللتهابات antibacterial agents (34( )35)المضادة للبكتريا  

بغض النظر عن مجال التطبيق تظهر انظمة االطالق  .inflammatory-anti (38( )39)مضادات االورام 

المسيطر للجيالتين اثار جانبية اقل عند مقارنتها مع أسلوب إالعطاء المباشر للعقار مع تعزيز لكل من حركيات 

 ( 40)وفعالية العقار 

ة إلى ويعود هذا إلى تأثير الخصائص الفيزيائية والكيميائية للجيالتين على حركية توصيل الدواء إضاف

 .(41)قدرة الجيالتين في الحفاظ على النشاط الحيوي للعوامل العالجية 

 

  

 (22)( : تركيب الجيالتين5-1شكل )
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 -:Poly Vinyl alcoholبولي فينيل الكحول1-5-2-

بولي )كحول فينيل( عبارة عن بوليمر يتكون من وحدات كحول فينيل متكررة, ومع ذلك ال يتم تصنيع 

تتم بلمرة أسيتات فينيل مونومر لفينيل ؛ بداًل من ذلك من خالل البلمرة المباشرة لمونومر كحول اهذا البوليمر 

 .PVA(42)(43)لتكوين بولي )أسيتات فينيل( ويخضع هذ البوليمر لتفاعل تصوبن لتكوين 

سبب من الشائع استخدام بولي فينيل الكحول في أنظمة إطالق العقار في التطبيقات الطبية الحيوية ب

على توفره ومعالجته البسيطة نسبًيا و توافقه الحيوي وحساسيته للتغيرات في األس الهيدروجيني, فضاًل عن 

متاح  PVAفأن  رات لتفاعل البلمرة قبل تشابكها,عكس انظمة التوصيل األخرى التي تخضع فيها المونوم

 تجارًيا  مما يسهل تصنيع المواد الهالمية.

غير سام ويمكن التخلص منه بسهولة وبدون إعراض جانبية مؤثرة وال ( PVAفنيل الكحول )يعد بولي 

يسبب حدوث حاالت التهاب علما انه يمتلك صفات فيزيائية جيدة وينتفخ عند غمره بالماء حيث ترتبط التراكيب 

مع الكلوتر الدهايد ويستعمل كناقالت لحمل العقار الذي يمكنه إن يتحرر بسرعة أو ببطيء  PVAالهالمية في 

الكحول والبوليمر  وذلك باالعتماد على نسبة االنتفاخ العالية أو الواطئة والروابط التي تحدث بين بولي فينل

لين داي امين نترا استك اسد واثبيكة بولي فينيل الكحول شي حالة بيكة البوليميرية .كما فشالمنتخب في ال

 )44( :(6-1(وهو مركب دوائي حضر وفق المعادلة الموضحة بالشكل)AEDTAالالمائي )
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 (44)(: تكوين حامل دوائي من تفاعل بولي فينايل الكحول وحامض السلسليك6-1شكل)

 

 : حركيات أطالق العقار من خالل  أنظمة اإلطالق المسيطر1-6

Kinetic Modeling on Drug Release From Controlled Drug Delivery 

Systems  

يختلف سلوك انظمة االطالق المسيطر  فبعضها تكون  انظمة اطالق بطيء بمعدالت سرعة تتبع 

المرتبة الصفرية او االولى  والبعض االخر تطلق اوال جزء من تركيز العالج لغرض الوصول إلى التركيز 

ثابت للتركيز الفعال  المؤثر أو الفعال في الجسم بعدها تتبع حركيات معينة  الهدف منها المحافظة على مستوى

 وهناك عدد من نماذج الحركيات التي وضعت لوصف اطالق العقار. (46( )45)ألطول مدة ممكنة  في الجسم 

إن استخدام بيانات إطالق العقار في المختبر للتنبؤ بسلوكه داخل الجسم يعتبر تدرج منطقي في آلية 

 التعامل مع التطور السريع ألنظمة إطالق العقار. 

 رق المتبعة في دراسة حركيات االطالق المسيطر للعقار يمكن تصنيفها علئ ثالث فئات :الط

مثل طريقة تحليل البيانات التمهيدية او االستكشافية :  Statistical methodsاألساليب اإلحصائية  ●

exploratory data analysis method   ونهج متعدد المتغيراتmultivariate analysis of 

.)47)(48( ) MANOVA(  cevarian 
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 zero order, first  مثل : Model dependent methods األساليب المعتمدة على النموذج  ●

order Higuchi, Korsmeyer-Peppas model, HixsonCrowell, Baker-Lonsdale 

)49)(50(model, Weibull model 

 differenceمثل :  Model independent methodsاألساليب غير المعتمدة على النموذج  ●

 (52)(51)) f1), similarity factor (f2( ,factor 

 

 Zero-order model نموذج المرتبة الصفرية  1-6-1

ان اطالق العقار من االنظمة الغير قابلة للتحلل او ذات االنحالل البطيء يمكن وصفه وفق نموذج 

 : المرتبة الصفرية من خالل المعادلة األتية 

𝑄° − 𝑄𝑡 = 𝐾°𝑡 … … … . (1 − 1) 

 °𝐾هي القيمة االبتدائية لكمية العقار  و  °𝑄و  tتمثل كمية الدواء الذي تم اطالقه عند الزمن  𝑄𝑡حيث 

 concentration/time (50).ثابت سرعة التفاعل من المرتبة الصفرية بوحدات 

 

 First Order Modelنموذج المرتبة االولى  1-6-2

 تتبع نموذج المرتبة االولى يمكن وصفها وفق المعادلة لتالية  : عملية اطالق العقار التي

𝑙𝑜𝑔𝐶 =𝑙𝑜𝑔 𝐶° −
𝐾𝑡

2.303 
… … … (1 − 2) 

ثابت  Kهي القيمة االبتدائية لكمية العقار  و  °𝐶و  tتمثل كمية الدواء الذي تم اطالقه عند الزمن  𝐶حيث 

عند رسم البيانات المستحصلة مختبريا بصيغة  time (53)-1سرعة التفاعل من المرتبة االولى بوحدات 

−لوغاريتم التركيز مقابل الزمن نحصل على خط مستقيم ميله يساوي 
𝐾

2.303 
. 
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 : Higuchimodelهيغوتشي نموذج  .1-6-3

النموذج الرياضي األول لوصف اطالق العقار من نظام  شبكية)مصفوفة( تم وضعه بوساطة هيغوتشي 

 .(54) 1961عام 

 .(55)تم تصميمه لألنظمة المستوية، ثم امتد ليشمل  األشكال الهندسية واألنظمة المختلفة  بدءً 

 (56)يعتمد هذا النموذج على الفرضيات التالية 

 . التركيز االبتدائي للعقار في الشبكية اعلى بكثير من ذوبانية الدواء ●

 . one dimensionانتشار الدواء يحدث فقط في ب عد واحد  ●

 . دواء أصغر بكثير من سمك الشبكيةجزيئات ال ●

 . إهمال انتفاخ الشبيكة وإعادة فقدانها للماء ●

 . انتشار الدواء ثابت ●

 : وفقا لذلك توصف حركية اإلطالق بالمعادلة التالية    

𝑓𝑡 = 𝑄 = 𝐴√𝐷(2𝐶 − 𝐶𝑆)𝐶𝑆𝑡 … … … … (1 − 3) 

 

هي القيمة االبتدائية لكمية  Cو  Aلوحدة المساحة  tهي كمية العقار الذي يتم اطالقه في الزمن  𝑄حيث 

 . معامل االنتشار للعقار Dتمثل ذوبانية العقار و  𝐶𝑆, العقار  

لدراسة اطالق العقار من منظومة شبيكة مستوية غير متجانسة عندما يكون تركيز العقار في الشبيكة اقل 

  : )57( الوصف الرياضي األتيمن قيمة ذوبانيته واالطالق يحدث عن طريق مسامات الشبيكة  يأخذ النموذج 

𝑓𝑡 = 𝑄 = √
𝐷𝛿

𝜏
(2𝐶 − 𝛿𝐶𝑆)𝐶𝑆𝑡 … … … … (1 − 4) 

بشكل عام من الممكن تبسيط نموذج   .  tortuisityمقدار تعرج الشبيكة  𝜏مسامية الشبيكة  و   𝛿حيث 

   :)simplified Higuchi model  )58 هيغوتشي إلى صيغة تعرف بنموذج هيغوتشي المبسط

𝑓𝑡 = 𝑄 =  𝑘𝐻𝑡1/2              … … … (1 − 5) 
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  Higuchi dissolution constant(59))60(.يمثل  HKحيث 

 

 Baker-Lonsdale model   نموذج  1-6-4

باالعتماد على نموذج  1973عام  Lonsdaleو  Bakerتم تطوير هذا النموذج بواسطة العالمان 

 : المعادلةحسب )61(هيغوتشي حيث وصف إطالق الدواء من المصفوفات الكروية 

𝑓𝑡 =
2

3
[1 − (1 −

𝑀𝑡

𝑀∞
)3/2]

𝑀𝑡

𝑀∞
𝑘𝑡 ……..(1-6) 

حيث 
𝑀𝑡

𝑀∞
 يمثل ثابت معدل االطالق. tkهو جزء الدواء الذي يتم اطالقه خالل الزمن  و    

   

 : Micelles and Artificial Membranesاالصطناعيةالمذيالت واألغشية  1-7

التفاعالت الكيميائية واإلنزيمية والمذيالت   تغيير سرعةالتنظيم مثل المذيالت يمكن للتجمعات ذاتية 

منتشرة  في سائل غرواني. تتشكل المذيالت فقط عندما يكون  مجموعة من جزيئات الفعالة سطحيا عبارة عن

( حيث ي عرف هذا النوع من CMCأكبر من تركيز المذيالت الحرج ) surfactantتركيز المواد الفعالة سطحيا 

ً ميسيل الطور الطبيعي ويكون تشكيل المذ الميسيل باسم إذ يتم عزل ،  يالت في المذيبات القطبية عكسيا

في قلب المذيلة وتمتد المجموعات الكارهة للماء بعيدًا  للماء من الجزيئات الفعالة سطحياالمجموعات المحبة 

 .(62)عن المركز 

أهمية علمية هائلة بسبب من العديد من في اآلونة األخيرة، أمست المواد الخافضة للتوتر السطحي ذات 

التطبيقات الواعدة في المنظفات ومستحضرات التجميل وتصنيع المواد وتوصيل األدوية فضال عن ذلك جذبت 

 .(63)هذه األنظمة الكثير من االهتمام في مجاالت الكيمياء الفيزيائية وعلم األحياء 

 ً تبرز بكون ظاهرة تجمعها تنشأ من تفاعالت غير  الخاصية الرئيسة ألنظمة الجزيئات الفعالة سطحيا

 van der، تفاعالت  π-π  ،H-bondingتساهمية مختلفة  تعمل على المستوى الجزيئي )مثل تداخالت  

alsv )(64). 
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التوتر السطحي حتى النقطة التي تكون فيها مع زيادة تركيز المواد الخافضة للتوتر السطحي، ينخفض 

الطبقة السطحية مشبعة بالمواد الخافضة للتوتر السطحي و نتيجة لذلك سيكون هناك تجمع للجزيئات الفعالة 

األمفيلية  بحيث توجه  . تتشكل المسيالت عن طريق تجميع جزيئاتmicellisationسطحيا وهذا يسمى 

الرؤوس المحبة للماء نحو المذيب المحيط )البيئة( والذيول الكارهة للماء التي توجه نحو مركز المذيلة  مع 

وجود اتصال ضئيل أو معدوم مع الماء، بعد الوصول إلى تركيز معين يالحظ أن  إضافة المزيد من المواد 

على التوتر السطحي. هذه النقطة هي تركيز المذيلة الحرج  الخافضة للتوتر السطحي لن يكون لها تأثير 

(CMC )(65). 

 (.7-1بسبب من االختالف في طرق تكوينها يعطى للمذيالت أشكال مختلفة كما توضح في الشكل)

 

 (65)( : بعض اشكال المذيالت7-1شكل )

 : (66)تحتوي المذيالت في تركيبها على 

ّ يجعله ينحل الجزيء المحب للماء المشحون قطبيا  -1 والقادر على االرتباط بأواصر هيدروجينية مما

ان قوى الربط في , بالماء بسهولة اكثر من انحالله في الدهون او المذيبات الكارهة للماء االخرى

الجزيء المحب للماء المكون للمذيالت تتمثل في التفاعالت األيونية ثنائية القطب واألواصر 

 . الهيدروجينية
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وهو الجزيء الذي يزيد من قابلية المركب الكيمياوي إلذابة ( : الغير قطبي )ره للماء الجزيء الكا -2

الدهون والزيوت والشحوم والمذيبات غير القطبية مثل الهكسان والتولوين حيث ان هذه المذيبات هي 

اد المحبة بحد ذاتها محبه للدهون فالمواد المحبة للدهون تذوب في مثيالتها كما هو الحال بالنسبة للمو

 . للماء

حيث تؤثر على الحجم )ودرجة الحرارة , القوه االيونية , تتأثر المذيالت بعده عوامل أهمها االس الهيدروجيني 

 .(والشكل والتركيز الحرج للمذيالت 

 

 Type of Surfactant:  أنواع المواد الفعالة سطحيا  1-7-1

تعرف المواد الفعالة سطحيا  بأنها تلك المواد او المركبات التي يمكنها االنتشار في محلول إذ  يكون 

تركيزها على سطح المحلول أعلى من تركيزها في داخله وهذا ما ينتج عنه خفض وتقليل التوتر السطحي بين 

، النوع األول ويشمل المواد فعاله  وتكون على نوعين(67)سائلين أو بين سائل وغاز او بين سائل وماده صلبه 

سطحيا الطبيعية وتعرف باسم الفوسفوليبد مثل الليسيثين وبعض البروتينات والنوع الثاني هو المواد الفعالة 

سطحيا الصناعية مثل كبريتات الكيل البنزين واوكسيد البولي اثيلين ، أن اساس عمل المواد الفعالة سطحيا هو 

ي )يعرف بأنه كميه العمل والجهد المبذول الرتباط سطح سائل ما بقواه الداخلية (كما خفض التوتر السطحي الذ

، ومن األمثلة على هذه الظاهرة هي قطرات المطر التي تعاني من توتر سطحي خاصه (68)( 8-1في الشكل )

ارها سوف تعمل مع السطوح الكارهة للماء مما يؤدي إلى نقصان استقراريتها ولكي تستعيد هذه القطرات استقر

سطح السائل ألصغر حد ممكن وهذا للعلى تصغير سطحها قدر االمكان وهو ما يتحقق بتقليل مساحه االلتصاق 

 .(69)شكل قطرات المطر الكروية  ىيؤدي إلى تغير شكل السطح من سطح مستوي ال
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 (67)( ظاهرة التوتر السطحي8- 1شكل) 

 

الفاصل بين السائل والهواء أو بين سائلين غير قابلين للمزج تحدث ظاهرة التوتر السطحي على السطح 

او سائل مع سطح صلب ومن اهم العوامل  التي تحد او تزيد من هذه الظاهرة هي ارتفاع درجه حراره السائل 

ازدياد الطاقة الحركية للجزيئات وبالتالي تناقص قوة التجاذب فيما  ب تناقص التوتر السطحي له بسببالذي يسب

نها، باإلضافة لتأثير الشوائب التي تزيد او تنقص من ظاهرة الشد السطحي حسب قابليه ذوبانها وبتناسب بي

 .(70)طردي حيث كلما كان المحلول غير قابل للذوبان مثل الزيت فأن التوتر السطحي ينخفض والعكس صحيح 

بحيث يمكننا تقسيم الجزيئة على قسمين ( 9-1غير متناظرة كما في الشكل) تتمتع المواد الفعالة سطحيا ببنية

(71): 

 وكاره للطور الزيتي.  Hydrophilicرأس قطبي محب بالماء  –أ 

 وكاره للطور المائي.Lipophilicذيل أو سلسلة كربونية محبة  للطور الزيتي  –ب 

 

 (71)( بنيه المواد الفعالة سطحيا9-1الشكل )
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ويبين لنا الشكل أعاله أن فعالية العامل الفعال سطحياً ترتبط بدرجة قطبية الرأس وطول وشكل السلسلة 

بما يعزز أو يخفض من درجة ألفتها للطور العضوي أو البقع الدهنية التي يمكنها أن تسبح في الطور المائي 

  (72)وتحاول استحالبها. 

طحيا بين طورين زيتي ومائي من خالل تمثيل ارتباطها ويمكن عموما توضيح سلوك المادة الفعالة س

 (:10-1ببقعة زيتية في وسط مائي كما في الشكل )

 

 

 (72)(توجهات المواد الفعالة سطحيا بين الطورين الزيتي والمائي10-1الشكل )

تكون آلية عمل المواد الخافضة للتوتر السطحي مبنية  على تجمع جزيئاته على شكل طبقة أو جدار 

عازل بين طورين غير قابلين لالمتزاج، بينما عند انتشار العامل الفعال سطحيا داخل المحلول فأننا نجد أن 

لطور الزيتي مما يسبب خفض هنالك تجاذب بين االقسام المحبة للدهن لجزيئات العامل الفعال سطحيا مع ا

مساحة االلتصاق بينها وبين الماء إلى أن تتمكن جزيئات العامل الفعال سطحيا من تشكيل طبقة غروية معلقة 

تلعب دور الحاجز، وي رمز لتركيز المادة الخافضة للتوتر السطحي األدنى الحرج الالزم لتشكيل هذه الطبقة 

 .(73)طحي تثبت عن تجاوز هذا التركيز إذ ان قوة التوتر السCMCالمعلقة بال 

إن وصول المادة إلى التركيز الحرج يؤدي الى تغيير خواص السائل  التي تتمثل بالتوتر السطحي ، 

ألتوصيلية الكهربائية ، النفوذية اإللكترونية ، الضغط ، االنحالل بالماء ، وقابليه الغسيل ، وتتراوح قيمة 

CMC (74)ول/ليتر م 0,02الى  0,001عموما بين. 

 . (75)تقسم المواد الفعالة سطحياً بصورة أساسية الى  مواد أنيونية و كاتيونية و الالأيونية 
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  Anionic Surfactant(أنيونية )العوامل الفعالة سطحيا السالبة الشحنة    1-7-1-1

يحتوي العامل الفعال سطحيا هنا مجموعة وظيفية واحده أو أكثر تنتشر في المحاليل المائية إلعطاء 

أيون عضوي سالب الشحنة متصل بالسلسلة الهيدروكربونية يكون مسؤوال عن الفعالية السطحية للمادة ومن 

 :(76)األمثلة عليها 

 امالح الصوديوم للحوامض الكربوكسيلية. ●

 .االلكيلسلفونات  ●

 (المستخدم في الدراسة )  SDSكبريتات لوريل الصوديوم  او كبريتات دوديسيل الصوديوم  ●

 

 (76)تركيب كبريتات دوديسيل الصوديوم( 11-1)الشكل 

 

 Cationic Surfactant(  الكاتيونية)العوامل الفعالة سطحيا الموجبة الشحنة  1-7-1-2

وتحتوي على مجموعه وظيفيه واحده او اكثر تتأين في المحاليل المائية لتعطي أيون موجب الشحنة 

فعال سطحيا ومن أهم هذه المركبات هي مجموعه االمينات وزمره البيريدين وبعض مركبات اإليميدازول 

بات األمونيوم الرابعية إن المجموعة األهم في المركبات الفعالة سطحيا الموجبة الشحنة هي مجموعة مرك. (77)

 (11-1)والتي تشابه هاليد األمونيوم التي توضح بالشكل

 

 (77)الصيغة العامة لمركبات االمونيوم الرباعية(12-1) الشكل
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المستخدم  Br[(𝐶16𝐻33) 𝑁 (𝐶𝐻3)3] من األمثلة على هذا النوع هو مركب بروميد السيتريمونيوم

 (. في الدراسة

 

 بروميد السيتريمونيوم تركيب( 13-1)الشكل 

 

 Nonionic Surfactant العوامل الفعالة سطحيا الالأيونية 1-7-1-3

يحتوي هذا النوع من العوامل الفعالة سطحيا مجموعات وضعية شديدة االستقطاب واأللفة لجزيئات 

بنقطة الماء ويتميز عن بقية أنواع العوامل بحصول ظاهرة درجة حراره انقالب اللون التي تسمى 

عند تسخين محلول فعال سطحيا الأيوني وبالوصول لدرجة حرارة معينة ينقلب ) Cloud pointالضباب

 . (78)( المحلول من محلول شفاف إلى محلول ابيض اللون 

تفسر هذه الظاهرة بأن ارتباط جزيئات العامل الفعال سطحياً بالماء يتم بين ذرات أوكسجين زمره األيثر 

وبزيادة درجة الحرارة وارتفاع مقدار الطاقة الحركية لهذه , ية مع ذرات هيدروجين الماء بروابط هيدروجين

الجزيئات تبدء باالنفصال مما يؤدي لتكتلها على شكل طبقة حره وبدء انفصالها على صورة مستحلب يعكر 

 . (79)شفافية المحلول ويحوله لمحلول ذي لون أبيض 

(  المستخدم في الدراسة) Span 6O46H24C 60ياراتالسوربيتان من األمثلة على هذا النوع أحادي ست

فضال عن مجموعة األيثوكسيالت والتي تعتبر االكثر انتشاراً وتوظيفاً في هذا النوع من العوامل الفعالة سطحيا 

 . (80)إلمكانياتها العالية وانخفاض تكاليف انتاجها 
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 (80)تركيب أحادي ستياراتالسوربيتان( 14-1)الشكل 

 

 Antiandrogen  مضادات االندروجين. 1-8

هي فئة من األدوية  Testosterone Blockersمضادات االندروجين او حاصرات التستوستيرون 

التي تمنع عمل االندروجينات مثل التستيرون والديهيدروتستيرون وتحد من فعاليتها الحيوية داخل الجسم، 

وتعمل عن طريق منع مستقبالت االندروجين من أداء عملها أو تثبيط وكبت إنتاج االندروجين إذ يمكن 

 . (81)ين اعتبارها األضداد الطبيعية لمنبهات مستقبالت االندروج

إذ  ادات االندروجين غير الستيرويديةويعتبر من مض ) من أهم أنواع مضادات االندروجين البيكالوتاميد

، سيبروتييرون، نيلوتاميد باإلضافة الى الفلوتاميد، سبيرونوالكتون( يعمل ضد مستقبالت االندروجين 

 . (82)وغيرها

 

 (82)تركيب البيكالوتاميد(15-1)الشكل 
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 Antiandrogen Mechanisum of Action:   لية عمل مضادات االندروجينآ 1-8-1

لتوضيح ألية عمل مضادات االندروجين يجب اوال ايضاح  خطوات تكوين االندروجينات  من الخاليا 

المنتجة لها حتى تصبح جاهزة لالستخدام عند حاجة الجسم لها وفيما يلي الخطوات التوضيحية لعملية انتاج 

 : (83)رون كمثال عن االندروجينات التستوستي

بصورة نبضية  LHRHبإفراز هرمون ال ( Hypothalamus)يتم االيعاز من قبل الغدة النخامية  -1

 . في الغدة النخامية االمامية   LHوليست عملية مستمرة للسيطرة على إفراز هرمون الليوتين 

 ( .  LH)الغدة النخامية االمامية هي المسؤولة عن انتاج واطالق هرمون الليوتين  -2

الموجودة في الخصى لكي (  leydig cells)بعملية تنشيط خاليا اليدج   LHيقوم هرمون الليوتين   -3

 . تقوم بإفراز هرمون التستوستيرون

سوف يتم اختزال هرمون التستوستيرون داخل خاليا البروستات إلى الديهايدراتستوستيرون  -4

 5α-Reductases.بواسطة تأثير انزيم  الفا خماسي المختزل 

بعد ذلك يرتبط هرمون الديهايدرا تستوستيرون بمستقبالت االندروجين وتحصل له عمليه بلمرة و  -5

 . فسفره لكي يصبح جاهز لالستخدام

عمل مضادات االندروجين داخل خاليا البروستات حيث تقوم بعملية تثبيط لهرمون الفا خماسي يكون 

ديهايدرا تستوستيرون  المختزل وبالتالي منع اختزال هرمون التستوستيرون داخل خاليا البروستات إلى

الذين يعانون من فرط انتاج االندوجينات عند االشخاص للحد من . وبالتالي منع ارتباطه بمستقبالت االندروجين

 . (في انتاجها مما يسبب لهم امراضاً ومضاراً كسرطان البروستات وتساقط الشعر

  

 Finasterideالفيناستيرايد 1-8-2

يا التي تحول وهو انزيم داخل الخال) 5α-Reductasesهو أحد مثبطات انزيم الفا خماسي المختزل 

مركب سترويدي من مضادات  الفيناستيرايديعتبر عقار ( إلى ديهايدراتيسترون تستوستيرون هرمون

االندروجين إذ  يكون عمله عن طريق تقليل انتاج ثنائي هايدرا تستوستيرون في اجزاء معينه من الجسم بما في 

ذلك غده البروستات وفروة الرأس وهو يثبط اثنان من اصل ثالث اشكال النزيم الفا خماسي المختزل ويمكنه 

 . (84)في الدم %  70ت ثنائي هايدروتيستوستيرون الى تقليل مستويا
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لعالج حاالت تضخم البروستات الحميد والحد من خطر احتباس  1992تم اتخاذه كعالج ألول مره عام 

وصف كعالج لحاالت تساقط الشعر لدى  1998البول الحاد أو الحاجة الى العمليات الجراحية  وفي عام 

 . (85)فة الذكور تحت أسماء تجارية مختل

في ( DHT)تكون عن طريق قمع إنتاج ثنائي هيدروتستوستيرون  الفيناستيرايدإن الحركية الدوائية لعقار 

من المتوقع مالحظة التأثير األقصى .   DHTالرجال عن طريق تثبيط اإلنزيم المسؤول عن التخليق الحيوي لـ 

 . الفيناستيرايدساعات من إعطاء الجرعة األولى لعقار  8في الدم بعد  DHTلالنخفاض السريع في تركيز 

العمل نفسها المذكورة  ةليآكوين ديهايدرا تستوستيرون تكون في منع ت الفيناستيرايدعمل عقار  إن ألية

في مضادات االندروجين والتي تتلخص بتثبيط عمل هرمون الفا خماسي المختزل وبالتالي خفض مستويات 

 . (86)وستيرون تكوين ثنائي هايدروتست

ضعف بالنسبة لألنزيم  100رايد بشكل انتقائي ، حيث يوفر انتقاءا يزداد  بمقدار ييعمل عقار فيناست

 . (87)البشري من النوع  الثاني من الفا خماسي المختزل على إنزيم النوع األول 

ستيرون الى ثنائي يمنع تثبيط النوع الثاني للهرمون الخماسي المختزل التحول المحيطي لهرمون التستو

ّ يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات تركيز ثنائي هايدروتستوستيرون في الدم  هايدروتيستوستيرون، مما

 .يزات هرمون التستوستيرون في الدمواألنسجة، وزيادة ضئيلة إلى معتدلة في ترك

لبروستاتا ، فإن ألن ثنائي هايدروتيستوستيرون يعد األندروجين الرئيسي مسؤوالً عن تحفيز نمو ا

٪ بعد  30-20حوالي )انخفاض تركيزات ثنائي هايدرا تستوستيرون  سيؤدي إلى انخفاض في حجم البروستاتا 

 . (88)شهًرا من العالج المستمر  6-24

يساعد في نمو الشعر ويبطئ تساقطه عن طريق خفض مستويات هرمون ثنائي  الفيناستيرايدإن عقار 

رايد قد يعمل على يكما تشير دراسات أخرى إلى أن فيناست, هايدرو تستوستيرون الموجودة في فروه الرأس

 . (89)تقليل نزيف البروستاتا عن طريق تثبيط عامل نمو بطانة األوعية الدموية  في البروستاتا 
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 (86)الفيناستيرايدتركيب (16-1)الشكل 

 

 Literature Surveyمراجعة االدبيات                                                         1-9

إلى أن تم استخدام العديد من البوليمرات  1997وجماعته في بحثه سنة  You Han Baeأشار العالم 

 . ناجح للتطبيق البشريالقابلة للتحلل لتوصيل األدوية وقد كان بعضها 

زال هناك مشاكل في التصنيع ، مثل صعوبة المعالجة ومحدودية المذيبات على الرغم من ذلك ما 

هيدروجيل حساس للحرارة وقد تم مؤخراً تصنيع . العضوية وحركية إطالق األدوية غير القابلة إلعادة اإلنتاج

 (. حمض الالكتيك)البولي قابل للتحلل الحيوي يتكون من أكسيد البولي إيثيلين و

ي ظهر المحلول المائي لهذه البوليمرات المشتركة مع تركيبة مناسبة من األوزان الجزيئية انتقال محلول   

جل عكسي يعتمد على درجة الحرارة إذ توفر الترتيبات الجزيئية المرغوبة سلوًكا فريدًا حيث يشكل -سول

 (. عند درجة حرارة الجسم)هالمية و مادة (عند درجة حرارة منخفضة)محلول غروي 

وجماعته إن استخدام هذين البوليمرين القابلين للتحلل الحيوي له مزايا  You Han Baeبين الباحث إذ  

ومن الجدير بالذكر حسب وصف الباحث بأن . كبيرة ألنظمة توصيل األدوية القابلة للحقن بصورة مستدامة 

 . (90)يبات العضوية التركيبة بسيطة وخالية تماماً من المذ
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أن للحصول على استجابة عالجيه  2006وجماعتها سنه  Donatella Paolinoكما أشارت الباحثة 

في الوقت المناسب ويمكن الى العضو المستهدف  وإيصالهعالج النشط معينه يجب إعطاء الكمية المناسبة من ال

بعد ذلك تعديل معدل اإلدخال لإلنتاج التركيزات الالزمة للحفاظ على مستوى التأثير لمدة طويلة حسب 

الضرورة، وإن توزيع الدواء لألنسجة واألجهزة غير المصابة هو إهدار للوقت والعالج وعوامل محتمله 

األدوية المتقدمة الجديدة لتحسين االمتثال للعالج وإعطاء  للسمية ويمكن تعديل ذلك من خالل إعداد اجهزه تسليم

الصفات المرغوبة مثل التحكم في معدل اطالق األدوية من خالل تشكيل التركيبات واألشكال المختلفة للجرع 

والتحكم في معدل الدواء للوصول إلى امتصاص األغشية واالسطح وكذلك إطالق االدوية الخاصة بالموقع 

 : ميزتي  المصاب وتعد

 التحكم في معدل اطالق األدوية   -1

 السيطرة على توزيعها  -2

 . (91)أهم ميزتين ألجهزه توصيل العالج المختلفة 

إن تركيبات البولي فنيل كحول والجيالتين قد طورت  2006وجماعته سنه  kunal palووضح الباحث 

تحت  األشعةوحامض السالسليك قد دمج في مراحل مختلفة من تحضير العينة وان العينة قيست في مطيافيه 

وجهاز قياس المسعر التفاضلي واختبار قوه الشد وجهاز المجهر  السينيةالحمراء وجهاز حيود األشعة 

تحت األشعةحيث اشاره مطيافية  العينةلألطالق العالج من  مختلفةاإللكتروني الماسح كم تم دراسة أنماط 

السينيه إلى  األشعةذات المجاميع الكاربوكسيلية الحره للجيالتين وأشارت دراسة حيود  للرقعةالكاملةالحمراء 

 ,Higuchianيتبع حركيه  التركيبةالشكل البلوري للدواء الموجود داخل التركيبة وان اطالق الدواء من 

Fickian(92) التي تشير إلى عمليه التحرر التي يتحكم فيها االنتشار  . 

إلى أنه تم تحضير األلياف النانويه  2007وجماعته في بحثه سنة  dongzhi yangأشار الباحث 

الجيالتين وبولي فينيل الكحول من خالل طريقة الدوران الكهربائي وتم إطالق تحكمه لو حظ المتكونة من 

زيادة كبيره عند ذلك في القطر وقوه الشد واالستطاله عند تحسن الكسر مع زياده نسبه البولي فنيل الكحول 

عدل اإلطالق يمكن حيث لوحظ اطالق العالج في الساعة األولى ووصل إلى مستوى عاٍل خالل ساعتين أن م

السيطره عليه بواسطه نسبه معدل الجيالتين إلى معدل البولي فنيل كحول والمحتوى المحمل وزمن الربط 

 . (93)لبخار الكلوتر الدهايد 
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أن الجسيمات النانوية تمتلك إمكانيات هائلة  2007سنه  Sarabjeet Singh Suriووضح الباحث 

ص النظم النانوية ذات التركيبات المختلفة والخصائص الحيوية على نطاق كنظام فعال لتوصيل األدوية إذ تم فح

واسع لتطبيقات توصيل األدوية بكفاءة عالية وان من المهم فهم تفاعالت المواد النانوية مع البيئة الحيوية 

 ( 94)واستهداف مستقبالت سطح الخلية وإدارة األدوية المتعددة الستقرار العوامل العالجية. 

بدور أساسي في  إلى أن البوليمرات قام 2010وجماعته سنه  William B. Liechtyأشار الباحث 

تطوير تكنلوجيا توصيل االدوية من خالل توفير التحكم في اطالق العوامل العالجية بجرعات ثابته على مدى 

 . (95)حبة للماء والكاره للماءدوية المفترات طويله باإلضافة الى الجرعات الدورية واالطالق المحكم لكل من اال

إلى أن تم استخدام الجسيمات النانوية القابلة للتحلل  2010وجماعته سنه  Avnesh Kumariن العالم وبيّ 

بشكل متكرر كوسيلة لتوصيل األدوية نظًرا لتوافرها الحيوي الكبير ، وتغليفها األفضل ، والتحكم في إطالقها ، 

تغطية أنظمة الجسيمات النانوية المختلفة لتوفير التحكم في إطالق االدوية تمت  إذ . وخصائصها األقل سمية

على الرغم من ذلك  ما تزال هناك مشاكل في التصنيع ، مثل . وتحسين القيمة العالجية لألدوية المغلفة بالنانو

وقد تم . نتاجصعوبة المعالجة ومحدودية المذيبات العضوية وحركية إطالق األدوية غير القابلة إلعادة اإل

حمض )مؤخراً تصنيع  هيدروجيل حساس للحرارة قابل للتحلل الحيوي يتكون من أكسيد البولي إيثيلين والبولي 

ي ظهر المحلول المائي لهذه البوليمرات المشتركة مع تركيبة مناسبة من األوزان الجزيئية انتقال . (الالكتيك

حيث جل عكسي يعتمد على درجة الحرارة حيث  توفر الترتيبات الجزيئية المرغوبة سلوًكا فريدًا -محلول سول

 . (96)( عند درجة حرارة الجسم)و مادة هالمية (عند درجة حرارة منخفضة)ي يشكل محلول غرو

, بان تم قياس المطيافية للمركبات 2016وجماعتها سنه  Oraas adnan hatemوبينت الباحثة 

atenolol, carredilol وproprandol في محلول الفوسفات المنظم إذ  أعطت قمم امتصاص واضحه عند 

289 𝑛𝑚 , 224.6 𝑛𝑚 , 241 𝑛𝑚  على التوالي وهو ما يتوافق مع القيم القياسية وأظهرت دراسة

اقصت في قد تن Amaxالخصائص الطيفية لهذه المركبات في الوسط القطبي وغير القطبي لمعامل التمدد و

𝑃𝐻 الوسط غير القطبي وان المركبات أظهرت ثباتاً عالياً مع الزمن في درجة حامضيه = وتم حساب  7.4

 ثوابت التحلل للمركبات ومنه تم حساب نصف العمر وتم دراسة معدل انتشار المركبات خالل محلول مذيالت

Sds كنموذج بديل لألغشية الحيه بتركيزM 2-10×0.2 . تم قياس الجهد الكيميائي لنفاذ االدوية قيد الدراسة و

 min3-, 18.913 ×101-min3-10×56.16-1 ةبثابت سرعان تنتشر للمركبات بأن يمكن وأظهرت النتائج 

1-min3-10×,15.789  1.923079و 1.102039, 3.04109على التوالي وأن ثابت التوازن لالنتشار كان 



Introduction                                                                                        المقدمة 

28 

  kj.malو  -0.25043، -2.8667لكل مركب فكان الكيميائي لالنتشار ي أما الجهدللمركبات على التوال

 . (97)علئ التوالي الذي يعني أن عملية االنتشار كانت تلقائيه لجميع المركبات  -1.6854

أن توصيل األدوية عن طريق الفم هو إلى  2016وجماعته سنه  Soni Twinkleوقدا أشار العالم 

الطريق الفموي أ قصٰى مساحه سطحيه نشطه بين جميع أنظمه اطالق العالج  الخيار األكثر مالئمة إذ يوفر

المختلفة كما إشارة إلى أن نظام توصيل الدواء المسيطر عليه بشكل مناسب يعد تقدم كبيراً نحو حل المشاكل 

 .(98)ف المتعلقة باستهداف الدواء لعضو أو نسيج معين والتحكم في معدل توصيل الدواء إلى الموقع المستهد

بأن بحثها تضمن قياسات طيفيه لالنتشار  2020وجماعتها سنة  jinan abdul amirوأشارت الباحثة 

محلول الفوسفات )عقار الستافودين في نموذج بديل لألغشية الحيه في محاليل مختلفة القطبية محلول قطبي 

وتم مالحظة قمم االمتصاصية بالتناسب مع القيم القياسية ( N. Hexane) ومحلول غير قطبي ( المنظم

للعقار في محلول الفوسفات المنظم وأظهرت البيانات حسب ما أشارت له   𝑛𝑚 266 القصوى بوضوح عند

الباحثة أن قيمة معامل التمدد والطول الموجي االعظم للعقار قد تناقص في الوسط غير القطبي بالمقارنة مع 

الطيفية للعقار في الوسط القطبي وغير القطبي، وقد أعطى الوسط القطبي والتي لوحظت كجزء من الخواص 

ة إلى أن النموذج ــــارت الباحثـــوأش( =7.4PH)العقار ثباتا عاليا مع مرور الوقت في درجه حموضة 

ع ــــم Sdsالت ـــــول مذيــــالل محلــــار خــــومعدل انتشار العق Sdsل المستخدم  لألغشية الحيه هو ــــالبدي

التي تشير إلى اندفاع لعمليه االنتشار  -2489.4والجهد الكيميائي كان يساوي  ، 3𝑚−10 × 0.2 تركيز

الى داخل المذيالت من  0.0183للمركبات واقترحت النتائج بأن العقار يستطيع االنتشار بثايت سرعه مقداره 

 . (99)  2.7313نتشار والذي يساويالوسط المائي وايضا تم الكشف عن عوامل أخرى كثابت التوازن لمعدل اال

بأن الهدف من بحثه هو صياغة وتقييم  2021وجماعته في  سنه mohammad akhlaqوبين الباحث 

الهالميات المائية المتكونة من جيالتين وبولي فنيل كحول كمصفوفه حساسة لدرجه الحموضة لإليصال 

دراسة  سلوك االنتفاخ ومعامل االنتشار وخاصيه الميثوتركسات الى القولون حيث خضعت الهالميات المائية ل

كذلك بين  =7.4PHو =6.8PHووسط محلول منظم الفوسفاتي    PH=2.1 جل في وسط حامضيته-السول

وجهاز تحليل الجاذبية الحرارية لدراسة ( FTIR)الباحث بأن تم الفحص في جهاز مطيافيه األشعة تحت الحمراء 

 تعديل للشكل وإطالق للهيدروجيل عند درجه حموضهيميائي للهيدروجيل حيث تم إجراء التوافق الك

(PH=6.8, PH=1.2  وPH=7.4) وتم تحديد االلية الحركية لألطالق الدواء باستخدام معادالت كيميائية مختلفة

مد على تركيز البوليمر، وتم الحصول على اختبارات التقييم الفيزيائية والكيميائية ونتائج اطالق العالج وقد اعت
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درجه الحموضة في وسط اإلطالق وكمية العامل المشابك المستخدم وأشار الباحث إلى أن الكميه األعلى التي 

عند درجه  ∓93.750.18وإطالق العالج  ±10.090.18يحتويها الهيدروجيل تظهر اتزان ديناميكي مقداره 

ت المائية المشكلة حديثا هي انظمه محتملة لتوصل األدوية وقد أكدت النتائج أن الهالميا ( PH=2.1)حامضيه 

  .  (100)إلى القولون بصورة منتظم 

 

 

 :   The Aim of  Studyالهدف من الدراسة 1-10

االطالق البطيء واالطالق المسيطر للعقار وذلك لما  ةبتطوير أنظماالهتمام في السنوات االخيرة  ازداد

توفره هذه االنظمة من  أفضليه في التحكم بمعدل وموقع إطالق الدواء اضافة إلى تأثير عالجي طويل االمد و 

 منع إطالق الجرعة السمية التي يتجاوز تركيزها الجرعة الفعالة  .

 تهدف  الدراسة الحالية إلى :

 هالمية من الجيالتين وبولي فنايل الكحول ودراسة خواصها.  ةريبوليميتحضير شبيكة  -1

 بيكة والعامل المشابك المضاف. لشوذلك بتغيير نسب مكونات ا ةالبوليميريدراسة سلوك انتفاخ الشبيكة  -2

 . ةالبوليميريتحميل عقار الفيناستيرايد على الشبيكة  -3

سائل المعدة االفتراضي وسائل االمعاء دراسة اطالق العقار وتقييم حركيات االطالق في أوساط  -4

 االفتراضي.

 عقار الفيناستيرايد في محاليل منظمة  مختلفة الدالة الحامضية.  استقراريهدراسة  -5

دراسة الجهد الكيميائي لنفاذية العقار داخل انظمة بديلة للخاليا الحية.  -6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

Experiment Partالجزء العملي 
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 الجزء العملي 

 Instrumentationاألجهزة المستعملة  2-1

 (1-2)استخدمت في الدراسة الحالية االجهزة المدرجة في الجدول 

 االجهزة المستخدمة في الدراسة( 1-2)جدول 

Location Company 
supplied 

Model Instrument No. 

University AlQadisiyah 

College of science 

Shimadzu-
Japan 

8400s Fourier transform 

 Infrared 
spectrophotomerer 

 (FTIR) 

1 

University AlQadisiyah 
College of science 

Shimadzu, 
Japan 

UV-1650 UV-VIS 
spectrophotometer 

double Beam 

2 

University Al 
Qadisiyah College of 

science 

Shimadzu, 
Japan 

  

UV-1200 

 

UV-VIS 
spectrophotometer 

single Beam 

3 

University of 

Tehran-Iran 

Tescan ,China MIRA3 Field emission 

Scanning Electron 

Microscope (FESEM) 

4 

University AlQadisiyah 

College of science  

Korea LMS- 1003 Hot plate stirrer 5 

University AlQadisiyah 

College of science 

Labtech – 

Korea 

LUC-410 Ultrasonic bath 6 
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University AlQadisiyah 

College of science 

Julabo/USA SW23 Shaker water bath 7 

University Al-

Qadisiyah College of 

science 

Sartorius, 

Germany 

BL 210S Sensitive Balance 8 

University Al-

Qadisiyah College of 

science 

TRANS, 

Singapore 

BP 3001 pH-meter 9 

 Chemicalsالمواد المستعملة  2-2

وقد امتازت جميع ( 2-2)استعملت في الدراسة العديد من المواد الكيميائية كما موضحه في الجدول رقم 

 . المواد بنقاوة عالية وتم استعمالها دون اجراء عمليات تنقية اضافية 

 دراسة ونقاوتها والشركات المصنعةالالمواد الكيميائية المستعملة في ( 2-2)جدول 

% Purity Company Molecular 
formula  

Material No. 

98% AK Scientific 2O2N36H23C Finasteride 1 

95% AK Scientific Na4SO11)2(CH3CH Sodium Dodecyl 
Sulfate(SDS) 

2 

98% AK Scientific BrN42H19C Cetrimonium 
bromide(CTAB) 

3 

95% AK Scientific 6O46H24C Sorbitan monostearate 
(Span 60) 

4 

98% Al phachemika 4PO2KH Monopotassium 
Phosphate 

5 
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98% Thomas paker O2.2H4HPO2Na Sodium Phosphate 
Dibasic dihydrate 

6 

99% Sigma Aldrich 
C102H151O39N31 

Gelatin pure 7 

99% MOH nO)4H2(C Poly Vinal Alcohol 8 

25% 

(W/V) 

CDH 2O8H5C Glutaraldehyde 9 

99.7% BDH 12H6C Cyclohexane 10 

99% BDH O6H2C Ethanol 11 

99% BDH NaCl Sodium Chloride  12 

97% BDH NaoH Sodium Hydroxide  13 

37% 

(W/V) 

BDH HCl Hydrochloric Acid  14 

 Preparation of solutionsتحضير المحاليل  2-3

 منحني المعايرة لعقار الفيناستيرايدتحضير المحلول القياسي وتحديد  2-3-1

 Preparation of standard solution an Calibration Curve of Finasteride 

.𝑀) حضر  المحلول القياسي لعقار الفيناستيرايد 𝑊𝑡 = تم .  4𝑚−10 × 2.6 بتركيز (372.549

ل وذلك باستعما ول المنظم الفوسفاتيـــد في المحلـــيلمحلول الفيناستيرا  maxλتحديد الطول الموجي األعظم 

400 بمدى البنفسجية مطيافية األشعة فوق − 200 𝑛𝑚 االعظم ول الموجيـــان الطـــوك  λmax =

253 𝑛𝑚  بعد ذلك تم تحديد الطول الموجي االعظم لمحلول الفيناستيرايد بأستخدام السايكلوهكسان كمذيب

     nm 241. =maxλوكان الطول الموجي االعظم   
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فتراضي وسائل المعدة اال pH=7.4 درس منحني المعايرة للعقار في كل من المحلول المنظم الفوسفاتي

بتراكيز  لتخفيف المتعاقب للمحلول القياسيا وسائل األمعاء االفتراضي وذلك بتحضير ثمانية محاليل من

0.01 تراوحت بين − 2.6 ×  10−4𝑚 عند الطول الموجي  ال مطيافية االشعة فوق البنفسجيةباستعم

، وتم تعيين منحني المعايرة برسم العالقة بين االمتصاصية والتركيز كما الموضح في (nm253)االعظم 

 (3-2)و(2-2)و  ( 1-2)الشكل 

 

 37هفي درجة حرار pH= 7.4 منحني المعايرة لعقار الفيناستيرايد في المحلول المنظم الفوسفاتي(  1-2)شكل 

 

 SIFمنحني المعايرة لعقار الفيناستيرايد في سائل االمعاء االفتراضي (: 2-2)شكل 
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 SGFمنحني المعايرة لعقار الفيناستيرايد في سائل المعدة االفتراضي (: 3-2)شكل 

 

 تحضير المحاليل القياسية للمحلول المنظم 2-3-2

 preparation of standard solutions of Buffer     :  

من مادته الصلبة الى  g 13.6وذلك بإضافة ( 4PO2KH)تم تحضير محلول فوسفات أحادي البوتاسيوم  

دقائق لحين  10مع التحريك المستمر لمده  mL 1000 حجم معين من الماء المقطر واكمال حجم المحلول الى

وذلك  O2.2H4HPO2Naكما تم تحضير محلول فوسفات ثنائي الصوديوم المائية ، اكمال عملية الذوبان 

مع التحريك  mL 1000 من مادته الصلبة إلى حجم معين من الماء المقطر وإكمال الحجم  الى g17.8 بإضافة 

 . الذوبان دقائق لحين اكمال  10المستمر لمده 
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 Preparation of Buffer Solutionsتحضير المحاليل المنظمة2-3-3

 ( PH=6)تحضير محلول منظم ذو درجة حامضيه   2-3-3-1

(    4PO2KH)من المحلول القياسي فوسفات أحادي البوتاسيوم mL 12.3 تم تحضير المحلول بإضافة حجم

مع التحريك لمدة قصيرة  O2.2H4HPO2Naمن محلول فوسفات ثنائي الصوديوم المائية  mL 87.7 إلى حجم

 . لضمان عملية االمتزاج  

 

 (PH=7.4)تحضير محلول منظم ذو دالة حامضية   2-3-3-2

من المحلول القياسي فوسفات ثنائي الصوديوم المائية  mL23تم تحضير المحلول بإضافة حجم  

O2.2H4HPO2Na  إلى حجمmL77 ( 4من المحلول القياسي فوسفات أحادي البوتاسيومPO2KH ) مع

 التحريك لمدة قصيره لضمان عملية االمتزاج .

 

 (PH=8)تحضير محلول منظم ذو درجة حامضية  2-3-3-3

من المحلول القياسي فوسفات ثنائي الصوديوم المائية  ml 5.3 تم تحضير المحلول بإضافة حجم

O2.2H4HPO2Na الى حجم mL 94.7 ( 4من المحلول القياسي فوسفات أحادي البوتاسيومPO2KH مع )

 .لمدة قصيره لضمان عملية االمتزاجالتحريك 

 

 تحضير سائل المعدة االفتراضي و سائل االمعاء االفتراضي 2-3-4

Preparation of SGF and SIF : 

 Simulatedوسائل االمعاء االفتراضي   Simulated Gastric Fluidحضر سائل المعدة االفتراضي

Intestinal  Fluid  بعدم  اضافة االنزيمات الهضمية ، إذ    (98)حسب ما ورد في موسوعة االدوية االمريكية

 من الماء المقطر بعدها اضيف mL 500 من كلوريد الصوديوم في 2g حضر سائل المعدة االفتراضي بإذابة

10 mL 1000 ويك المركز واكمل الحجم إلىمن حامض الهيدروكل mL  حضر سائل االمعاء االفتراضي .
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 من الماء المقطر بعدها تم مزجه مع mL 250 في 4PO2KHمن فوسفات احادي البوتاسيوم  g 6.8 بإذابة

190 mL  من محلولM 0.2  1000 اكمل الحجم إلىهيدروكسيد الصوديوم و mL . 

 

 :   preparation of Gelatin solutionتحضير محلول الجيالتين  2-3-5

من مادة الجيالتين الصلبة الى حجم معين من  g10%  وذلك بإضافة 10( w/vحضر محلول الجيالتين)

 60درجة مئوية لمدة  60ريك المستمر وتحت درجة حراره مع التح mL 100 الماء المقطر وأكمل الحجم الى

 دقيقة .

 

 :   Preparation of PVA solutionحولتحضير محلول بولي فينيل الك 2-3-6

من مادة البولي فينيل الكحول  g10 وذلك بإضافة 10% (w/v)حضر محلول بولي فينيل الكحول  

 . دقيقة 60مع التحريك المستمر لمدة  mL 100الصلبة الى حجم معين من الماء المقطر وأكمل الحجم الى

 

 Preparation of Hydrogel polymeric matrixتحضير شبيكة البوليمر الهالمية   2-4

 ت بينــول تراوحـــولي فينيل الكحــتم خلط  أحجام مختلفة من محلول الجيالتين ومحلول الب

mL(5,10,15) ( لكل محلول للحصول على مزيج بحجم3-2وكما مبين في جدول  ) mL 20  ترك المحلول

للحصول  mL1على جهاز التحريك لمده ساعتين بعدها تم  اضافة حجم ثابت من محلول الكلوترالديهايد مقداره 

على العينة المثالية المكونة من الجيالتين والبولي فنل الكحول والكلوترالديهايد كعامل مشابك . صبت العينات 

 الغرفة.في اطباق مختبرية وتركت لتجف بدرجة حرارة 
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  االحجام المأخوذة الختيار عينة الهايدروجل المثالية (: 3 - 2)جدول 

Glutaraldehyde/mL Gelatin/mL PVA/mL Sample 

1 5 15 PVA-GA1 

1 10 10 PVA-GA2 

1 15 5 PVA-GA3 

 

 نسب انتفاخ الشبيكة البوليميريةدراسة تأثير العامل المشابك على  2-5

Effect of Cross linking Agent on swelling ratio of polymeric matrix 

بعد اختيار العينة االفضل من الدراسة السابقة تم دراسة تأثير تغير حجم العامل المشابك المضاف حيث 

 mL(0.5,1,2,3)تأثير إضافة حجوم مقدارها   دون اضافة عامل مشابك اضافة إلىدرس سلوك انتفاخ العينة 

 . من العامل المشابك

 

 دراسة نسب االنتفاخ للتراكيب البوليميرية  المحضرة  2-6

  Swelling ratio study of prepared polymeric matrix    :  

ساعة رفعت 24وضعت العينات المحضرة في محلول مائي عند درجة حرارة الغرفة وبعد مرور 

ج ووضعت على ورق ترشيح للتخلص من الماء الزائد ومن ثم تم احتساب نسب االنتفاخ على وفق النماذ

  المعادلة األتية

𝑄 =
𝑊𝑠−𝑊𝑑

𝑊𝑑
∗ 100%    -----(2-1)    

  .يمثل وزن الهالم الجاف  Wdوزن الهالم  بعد االنتفاخ و   Ws,  نسبة االنتفاخ  Qاذ تمثل 
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 الهالمية المحملة بعقار الفيناستيرايدتحضير شبيكة البوليمر  2-7

preparation of Hydrogel Polymeric Matrix loaded with Finasteride    :  

من الماء المقطر وترك على جهاز التحريك  mL 5 ثم اضيف الفيناستيرايدمن ماده  gm  0.001 وزن

من مادة البولي فنيل الكحول الصلبة وتركت لتذوب   g 0.5  لمدة ساعتين حتى الذوبان بعد ذلك أضيف وزن

 . دقيقه على جهاز التحريك  15لمده 

من مادة الجيالتين إلى كمية من الماء  g1.5على جانب آخر حضر محلول الجيالتين وذلك بإضافة 

حراره  دقيقة وتحت درجة  60مع استمرار التحريك المستمر لمده  mL 15المقطر واكمال الحجم تدريجيا حتى 

 . درجة مئوية حتى ذوبان مادة الجيالتين الصلبة  60

من محلول  mL 0.5ة ستمر مدة ساعتين بعد ذلك تم أضافمزج المحلولين مع بعضهما مع التحريك الم

 . صبت العينة في أطباق مختبريه وتركت لتجف بدرجة حرارة الغرفة  . كلوترالديهايد 

 

 د من شبيكة البوليمر الهالميةدراسة اإلطالق البطيء للفيناستيراي 2-8

 Slow release study of Finasteride from the hydrogel polymeric matrix    :  

تم قياس نسب الفيناستيرايد المتحرر من النماذج المحضرة حيث وضعت العينة في محلول سائل المعدة 

وقيس تركيز الفيناستيرايد عند طول  rpm160االفتراضي وسائل االمعاء االفتراضي على جهاز الرج بسرعة 

 . مع الزمن nm 253 موجي
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 دراسة النسب المئوية لتحرر العقار من الشبيكة البوليمرية الهالمية 2-9

Study the percentage of drug release from the hydrogel polymeric 

matrix 

متابعة نسب اطالق العقار من الشبيكة البوليمرية باستخدام مطيافية األشعة فوق البنفسجية مع الزمن تم 

  :وذلك بقسمة قيمة التركيز المستخرجة من منحني المعايرة  على قيمة التركيز األصلي على وفق المعادلة األتية

𝑹𝒆𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 % =
𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒅𝒓𝒖𝒈 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆𝒅 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒊𝒎𝒆

𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒅𝒓𝒖𝒈 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒆𝒅 
𝑥 100  ….(2-2)  

 

 في اوساط مختلفة القطبية الفيناستيرايدلعقار  الطيفيةدراسة الخصائص  2-10

 Study the Spectroscopic properties of Finasteride at different polar 

medium 

تم دراسة الخواص الطيفية للفيناستيرايد في وسط مائي )المحلول الفوسفاتي المنظم ( وسط عضوي غير 

 قطبي )السايكلوهكسان( ومالحظة تأثير تغير المذيب على الخصائص الطيفية للعقار. 

  

 دراسة تأثير تغير الدالة الحامضية على  استقراريه عقار الفيناستيرايد 2-11

Study the effect of pH on stability of Finasteride    :  

 ,pH=6, pH=7.4 كل من المحاليل المنظمة في  m 4-x10 2.6 حضرت محاليل الفيناستيرايد بتركيز

pH=8  وقيس تأثير تغير الدالة الحامضية على سلوك واستقراريه عقار الفيناستيرايد مع تغير الزمن  باستخدام

 مطيافية األشعة فوق البنفسجية. 
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غشية لأل بديلةنفاذية عقار الفيناستيرايد خالل مواد فعالة سطحيا مقترحة كأنظمةدراسة  2-12

 ةلحيا

Diffusion of Finasteride through different surfactant suggested as cell 

membrane alternative model   :  

مع  Span 60و CTBA ,SDSخالل كل من  M 4-x10 2.6 تم قياس نفاذية محلول  الفيناستيرايد

 لكل M 0.4 ,0.2 ,0.2 والذي يبلغ critical micelle concentrationاالخذ بنظر االعتبار التركيز الحرج 

باستخدام مطيافية األشعة فوق  Cᵒ37وقيست االمتصاصية مع الزمن عند درجة حرارة  منها على التوالي

 البنفسجية. 

 

 Characterization Methodطرق التشخيص 2-13

 حتحليل بنية السطح للشبيكة البوليمرية الهالمية باستخدام المجهر االلكتروني الماس -2-13-1 

Field-Emission Scanning Electron Microscopy(FE-SEM) 

حجم الجسيمات وتوزيع  (morphology)دراسة خصائص الهيئة الخارجية   استخدمت هذه التقنية في     

 . للشبيكة البوليمرية الهالمية المحضرة  قبل وبعد تحميل العقار الجسيمات وكذلك العيوب البلورية وبنية السطح

 

 أطياف األشعة التحت الحمراء 2-13-2

Fourier transform infrared Spectroscopy (FTIR) 

الفعالة في تركيب الفيناستيرايد اذ  االشعة تحت الحمراء لتشخيص المجاميع الوظيفية استخدمت مطيافية

  نــة مـــوجيداد المــن االعـــدى مــضمن م KBrباستعمال طريقة اقراص بروميد البوتاسيوم  تم تسجيل الطيف

. (4000-10000)cm -1



 

 

 الفصل الثالث

 النتائج والمناقشة 

Results and Discussion 
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 Results and Discussionsالنتائج والمناقشة -3

  الماسح االلكتروني لمجهرا باستخدام السطح مورفولوجيا دراسة -3-1

Study of Surface Morphology by Scanning Electron Microscope (SEM) 

من حيث حجم وشكل ( Morphologyالماسح لدراسة تشكل السطح) اإللكترونيتم استخدم المجهر      

باإلضافة الى معرفة طبيعة السطح المحضر  في ما اذا كان السطح  ذا طبيعة ملساء أو  ةالبوليميريالشبيكة 

ومن دراسة  .(102( )101) مسامية وكذلك معرفة مقدار التجانس بين المكونات وتوزيعها على السطح المحضر

هيئة صفائح  قبل وبعد تحميل العقار، لوحظ أن الشبيكة تتشكل على ةالبوليميريالتشكل السطحي للشبيكة 

 تعرجاً بعد تحميل العقار   كثرأبعاد مايكروية غير انها تبدو أمتعرجة غير منتظمة ذات 

a.

b.  

 بعد تحميل العقار Bقبل تحميل العقار و 𝜇𝑚50. Aللشبيكة البوليمرية عند قوة تكبير  FE-SEM(: صور 1-3شكل )
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 FTIR spectrum of Finasterideطيف األشعة تحت الحمراء لعقار الفيناستيرايد  3-2

     1668ود حزم مميزة عند (  وج2-3شكل )أظهر طيف األشعة تحت الحمراء لعقار الفيناستيرايد 

2937  ،2845  ،1687 1-cm   عائدة إلى اهتزاز مط مجموعةH-C=C  ,  C=O , C  وH-N   على

 . (103)التوالي وهو مطابق لما ورد في االدبيات 

 

 ( طيف األشعة تحت الحمراء لعقارالفيناستيرايد2-3شكل )

 

 المحضرة البوليمريةسب االنتفاخ للتراكيب دراسة ن3-3

Swelling ratio study of prepared polymeric matrix 

( 3-3ويبين شكل )  PH=7.4درس سلوك االنتفاخ للعينات المحضرة في المحلول المنظم الفوسفاتي 

اعطت افضل نسب انتفاخ كما أنها كانت  PVA-5GA3ساعة  .لوحظ ان العينة  24نسب االنتفاخ بعد مرور 

كثر تماسكا بين العينات االخرى وقد يعود السبب في ذلك إلى أن األنظمة البوليمرية الهالمية  المستندة العينة اال
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على الجيالتين تظهر قابلية عالية على امتصاص الماء  التي يمكن التحكم بمقدارها من خالل الوزن الجزيئي 

 . (104)للجيالتين و درجة التشابك 

 

 االنتفاخ عينات الشبيكة البوليمرية المحضرة( نسب 3-3شكل )

 

 ةالبوليميريدراسة تأثير العامل المشابك على نسب انتفاخ الشبيكة 3-4

Effect of Cross linking Agent on swelling ratio of polymeric matrix 

بإضافة حجوم مختلفة من الكلوترالديهايد ، عينة الشبيكة   PVA-GA3درس سلوك انتفاخ عينة 

البوليمرية الغير حاوية على عامل مشابك لم تظهر أي انتفاخ كما تعرضت للتفكك داخل المحلول المائي ويعود 

ذلك إلى القابلية العالية للذوبان في الماء التي يمتلكها الجيالتين وعليه يجب استخدام عامل مشابك في السبب في 

لل في المحاليل اي شبيكة بوليمرية حاوية على الجيالتين لزيادة خواصه الميكانيكية وتقليل قابليته للذوبان والتح

كمالوحظ أنه بزيادة العامل المشابك تصبح العينات أكثر صالبة وتأخذ وقت اقل للتكتل ولكن (106( )105)المائية 

نسب االنتفاخ تنخفض وهذا سلوك طبيعي كون زيادة العامل المشابك تعيق دخول الماء إلى داخل الشبيكة 

320 
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ة انتفاخ مما يدل حيث اعطت العينة أعلى نسب mL 0.5 .اظهرت النتائج أن أفضل حجم مضاف هو ةالبوليميري

 (. 4-3على ان قوى التشابك لم تعق االنتفاخ مع استمرار ثبات االبعاد وتماسك العينة شكل )

 

 ةالبوليميري( تأثير العامل المشابك على نسب انتفاخ الشبيكة 4-3شكل )

 

 Kinetic study of polymeric matrix swelling  دراسة حركيات انتفاخ الشبيكة البوليمرية 3-5

مع الزمن وذلك للتعرف من العامل المشابك  mL 0.5 الحاوية على PVA-GA3تم دراسة انتفاخ عينة 

.تم تطبيق معادلة المرتبة الصفرية  (108( )107)( 2-3( ،)1-3على حركيات انتفاخ الشبيكة البوليمرية جدول )

 الخاصة بعملية االنتفاخ للهالميات البوليمرية :

𝑊𝑆 = 𝐾° 𝑡  … … .   3.1 

ثابت مرتبة التفاعل للمرتبة الصفرية وبرسم    °𝐾و   tتمثل وزن الهالم المنتفخ عند الزمن  Wsحيث  

( .5-3مقابل الزمن نحصل على خط مستقيم ميله يساوي ثابت معدل االنتفاخ للمرتبة الصفرية شكل ) 𝑊𝑆قيمة 
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مع المحتوى المائي داخل   tحركيات المرتبة االولى تقترح تناسب معدل االنتفاخ طرديا في اي زمن 

 :W∞ والمحتوى عند االتزان  Wsالهيدروجيل 

𝑑𝑤

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑊∞ − 𝑊) … … … . 3.2 

 وبأعادة ترتيب المعادلة وأخذ التكامل لطرفيها  نحص على :

𝑙𝑛
𝑊∞

(𝑊∞ − 𝑊)
= 𝐾1𝑡 … … … .   3.3 

بين المقدار  وبرسم العالقة 
𝑊∞

(𝑊∞−𝑊)
مقابل الزمن نحصل على خط مستقيم ميله يساوي قيمة ثابت معدل 

 ( .6-3االنتفاخ للمرتبة االولى  شكل )

تقترح حركيات المرتبة الثانية ايضا تناسب معدل االنتفاخ عند اي زمن  بشكل طردي مع المحتوى 

 دلة المرتبة الثانية :المائي  للهيدروجيل واستنادا على الصيغة التفاضلية لمعا

𝑑𝑤
𝑑𝑡⁄ = 𝑘2(𝑊∞ − 𝑊)2 … … …   3.4 

نحصل على  ∞𝑊إلى  W=0والمحتوى المائي  tإلى   t=0ضمن حدود الزمن    3.4وبتكامل معادلة 

 المعادلة التالية :

𝐾𝑡 = −𝐿𝑛 (1 −
𝑊𝑡

𝑊∞
)  … … … .  3.5  

𝐿𝑛−وبرسم العالقة بين   (1 −
𝑊𝑡

𝑊∞
 يساوي قيمة ثابتمقابل الزمن نحصل على خط مستقيم ميله (

 (7 - 3) شكل سرعة التفاعل للمرتبة الثانية  
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 PVA-GA3(: مخطط حركية المرتبة الصفرية  النتفاخ الشبيكة البوليمرية 5-3شكل )

 

 

 PVA-GA3النتفاخ الشبيكة البوليمرية (: مخطط حركية المرتبة االولى 6-3شكل )
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 PVA-GA3(: مخطط حركية المرتبة الثانية  النتفاخ الشبيكة البوليمرية 7-3شكل )

 

 0.967اظهرت النتائج أن انتفاخ الشبيكة البوليمية يتبع حركيات من المرتبة األولى بقيمة معامل انحدار      

   𝑚𝑖𝑛−1 0.002 وبلغ مقدار ثابت سرعة التفاعل
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 المحتوى المائي للشبيكة البوليمرية ( : نسب االنتفاخ  وقيم1-3جدول )

Time/min Ws Swelling 

ratio 

water 

content 

 

LnW∞/((W∞-

W) 

 

−𝑳𝒏 (𝟏 −
𝑾𝒕

𝑾∞

) 

0 0.84  0 0.00 0.209 

30 1.49 77.38 0.65 0.19 0.408 

60 1.84 119.05 1 0.31 0.535 

90 2 138.10 1.16 0.37 0.598 

120 2.12 152.38 1.28 0.42 0.649 

150 2.25 167.86 1.41 0.48 0.706 

180 2.43 189.29 1.59 0.56 0.792 

240 2.53 201.19 1.69 0.61 0.843 

300 2.59 208.33 1.75 0.64 0.875 

360 2.69 220.24 1.85 0.69 0.931 

420 2.73 225.00 1.89 0.71 0.954 

480 2.84 238.10 2 0.77 1.020 

540 3 257.14 2.16 0.87 1.126 

600 3.6 328.57 2.76 1.35 1.665 

660 3.75 346.43 2.91 1.52 1.861 

780 3.82 354.76 2.98 1.61 1.968 

900 4.01 377.38 3.17 1.91 2.334 

1020 4.26 407.14 3.42 2.52 3.205 

1140 4.3 411.90 3.46 2.66 3.456 

1260 4.39 422.62 3.55 3.09 4.486 

1380 4.44 428.57 3.6 3.43  

1500 4.56 442.86 3.72 -  

 

 

 

 



 and Discussions sResultالمناقشة                                                و النتائج

 

49 
 

 ثوابت سرعة التفاعل ومعامل االنحدار لحركيات انتفاخ الشبيكة البوليمرية( 2-3)جدول 

Model Regression coefficient  R2 Rate Constant 

Zero Order 0.901 0.0022 

First Order 0.967 0.0023 

Second Order 0.924 0.002 

 

 Study the of drug releaseدراسة تحرر العقار من الشبيكة البوليمرية الهالمية. 3-6

from the hydrogel polymeric matrix 

ة ــق معادلــعلى وف PVA-GA3تم قياس النسب المئوية لتحرر عقار الفيناستيرايد من الشبيكة البوليمرية      

 (9-3)و ( 8-3)في سائل المعدة االفتراضي وسائل االمعاء االفتراضي  شكل ( 2-2)
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 نسب تحرر العقار مع الزمن من الشبيكة البوليمرية  في سائل المعدة االفتراضي(: 8-3)شكل 

 

 البوليميرية  في سائل االمعاء االفتراضينسب تحرر العقار مع الزمن من الشبيكة (: 9-3)شكل 
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أظهرت النتائج ارتفاع نسب تحرر العقار مع زيادة حامضية الوسط في  سائل المعدة االفتراضي  

عند الدقيقة على التوالي % 73.78و % 95.77كانت نسبة التحرر  اء االفتراضي إذبلمقارنة مع سائل االمع

مما يدل على ان الشبيكة البوليمرية حساسة تجاه التغير في الدالة الحامضية للوسط ويعود ذلك إلى قدرة  180

+الشبيكة الهالمية للجيالتين على تكويٍن ايونات 
4NH  في المحاليل الحامضية مما يعزز تكوين االواصر

 .  (109)قبل شبيكة الهالمية  الهيدروجينية مع جزيئات الماء مؤديا بذلك إلى زيادة الماء الممتص من 

في نظام اطالق العقار المستخدم في الدراسة تم ادخال العقار داخل البوليمر ليشكل نظاما متجانسا يدعى 

Matrix system  يحدث االنتشار في هذا النظام عندما يمر العقار من خالل شبيكة الهالم المنتفخ إلى البيئة  إذ

 (swelling followed by diffusion) لية االنتفاخ المتبوع باالنتشارعن طريق آ ( 10-3)الخارجية شكل 

(110) . 

 

 (109) االنتشار–بواسطة االنتفاخ  ةالبوليميريتحرر العقار من الشبيكة ( 10-3)شكل   

 

ويتضمن  تحلل مصفوفة  Bulk Erosionإن النماذج المحضرة تتحلل من خالل ميكانيكية التأكل الكتلي 

 حيث  surface Erosionالبوليمر من الداخل إلى الخارج بعد امتصاص الماء على عكس التأكل السطحي   

ان النظام البوليمري  إذ( 11-3)كما في الشكل   (111)يتحلل سطح البوليمر طبقة تلو االخرى بمرور الوقت 

المحضر في هذه الدراسة هو نظام متميئ وليس متصلب ويتوقع ان يتم التحكم به من خالل الحركة الدودية 



 and Discussions sResultالمناقشة                                                و النتائج

 

52 

تكّون الشبيكة البوليمرية سم االنسان من غير أي سمية تذكر بسبب إلى خروجها من ج للمنطقة المعوية وصوالً 

 . (113( )112)توافقة حيويا من الجيالتين وبولي فنايل الكحول وهي مواد م

 

 

 

 

 

 

 

 

 )113 (ميكانيكيات تحلل البوليمرات داخل الجسم ( 11-3)شكل  

 

 الهالمية ةالبوليميريدراسة حركيات تحرر العقار من الشبيكة  -3-7

Kinetic Study of drug release from the hydrogel polymeric matrix 

اظهرت نتائج دراسة  حركيات اطالق العقار داخل سائل المعدة االفتراضي وسائل االمعاء االفتراضي 

على التوالي   0.988و  0.958ان عملية االطالق تتبع نموذج المرتبة االولى بقيمة معامل انحدار مقدراها  

 (17-3)إلى ( 12-3)شكل ( ,  3-3)جدول 
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 : ية على وفق المعادلة رطبق نموذج المرتبة الصف

𝑋 = 𝐾° 𝑡 … … … … … (3 − 6) 

 : اما نموذج المرتبة األولى  tتمثل قيمة العقار المتحرر عند الزمن  Xحيث  

𝑙𝑛
𝐶°

𝐶° − 𝐶𝑡
= 𝐾1𝑡 … … … (3 − 7) 

 .  tالزمن  تركيز العقار المتحرر عند  Ctتركيز العقار المحمل داخل الشبيكة البوليمرية و  ᵒCاذ تمثل 

 المبسط المشار لها في الفصل االول معادلة نموذج هيغوتشي  ولدراسة حركيات المرتبة الثانية تم تطبيق

𝑓𝑡 = 𝑄 =  𝑘𝐻𝑡1/2              … … … (1 − 5) 

مقابل  𝑄 وبرسم العالقة بين tعند  الزمن قيمة تركيز العقار الذي يتم اطالقه داخل الوسط  𝑄تمثل 

  𝑘𝐻 قيمة ثابت هيغوتشي  زمن نحصل على خط مستقيم ميله يساويالجذر التربيعي لل

 

SGمخطط حركية المرتبة الصفرية الطالق عقار الفيناستيرايد داخل (: 12-3)شكل 
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 SGFمخطط حركية المرتبة االولى الطالق عقار الفيناستيرايد داخل (: 13-3)شكل 

 

 

 وفق نموذج هيغوتشي المبسط SGFعقار داخل الاطالق مخطط حركية (: 14-3)شكل 
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R ²  =0.9581
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 SIFمخطط حركية المرتبة الصفرية ألطالق عقار الفيناستيرايد داخل (: 15-3)شكل 

 

 

 SIFمخطط حركية المرتبة االولى ألطالق عقار الفيناستيرايد داخل (: 16-3)شكل 
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 وفق نموذج هيغوتشي  SIFداخل طالق العقار مخطط حركية ا(: 17-3)شكل 

 

 قيم ثوابت سرعة التفاعل ومعامالت االنحدار لحركيات إطالق العقار في أوساط مختلفة( : 3-3)جدول 

Higuchi Model First Order Zero Order Medium 

KH 2R 1-K/min 2R 1-K/M min 2R 

0.189 0.915 0.015 0.958 0.011 0.818 SGF 

0.144 0.968 0.008 0.988 0.006 0.875 SIF 

 

 دراسة الخصائص الطيفية لعقار الفيناستيرايد في اوساط مختلفة القطبية -3-8

Study the Spectroscopic properties of Finasteride at different polar 

medium 

في  37Cᵒعند درجة حرارة  M 4-x10 2.6 درست الخصائص الطيفية لعقار الفيناستيرايد بتركيز

 nm 253 (، واظهرت النتائج انحراف قيم الطول الموجي االعظم  من18-3اوساط ذات قطبية مختلفة شكل )

y = 0.1442x - 0.0468

R ²  =0.9684
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في السايكلوهكسان . اجري تحليل   nm 248 إلى (115( )114)في المحلول المنظم وهو متوافق مع االدبيات 

 (.4-3لموجة الفيناسنيرايد واحتساب لقيم معامل االمتصاص الموالري  في االوساط المختلفة جدول )

 

 طيف األشعة فوق البنفسجية لعقار الفيناستيرايد بأوساط مختلفة القطبية( : 18-3)شكل 

 

)وتعني انزياح الطول الموجي و شدة  solvatochromismويمكن تفسير هذه النتيجة وفق ظاهرة 

حزمة الطيف االلكتروني في المذيبات ذات القطبية المختلفة ( حيث يؤثر تغير قطبية المذيب على بنية الحالة 

لتحديد قيم التداخالت الحاصلة بين المذاب والمذيب مثل  Solvatochromatic effectاالرضية  ويستخدم  

polarizability/dipolarity (116)  . 

لوحظ انزياح القمة بأتجاه اطوال موجية واطئة في المحلول الغير قطبي )سايكلوهكسان( الذي يشير إلى 

التغير في الشكل لهندسي للجزيء بسبب تأثير المذيب والذي يؤدي إلى تغير ملحوظ في المستوى الطاقي 

مؤدية إلى انزياح ازرق للطول الموجي  πقة المستوى الجزيئي  لالوربيتاالت الجزيئية ، حيث تنخفض طا

( كلما hypsochromically*(  بأتجاه اطوال موجية أقل )π-πوبصورة عامة تزاح حزمة   ) λmaxاألعظم 
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في كما يعود السبب في تغير األطياف االلكترونية لمادة ما من مذيب إلى اخر الى  التغير  .زادت قطبية المذيب

 . (117)ديباي للماء(  80ديباي للهكسان الحلقي مقارنة بـ  2.02)  ابت العزل للمذيباتقيمة ث

كما اظهرت النتائج ان زيادة قطبية المذيب أدت إلى زيادة شدة حزمة االمتصاص ويعود ذلك إلى ان  

 .(119()118)المذيب القطبي يزيد من قطبية الحالة المثارة التي تؤدي إلى زيادة قيمة معامل االمتصاص الموالري 

 

 في اوساط مختلفةM4-x10 2.6 ( : قيم معمل االمتصاص الموالري للفيناستيرايد بتركيز 4-3جدول )

1-.L.cm1 -Extension coefficient/mol  

Wave length /nm Cyclohexane Buffer phosphate  

2307.69 5192.31 248.00 

2192.31 5807.69 249.65 

2076.92 6269.23 250.06 

1923.08 6692.31 250.84 

1846.15 6769.23 251.20 

1807.69 7153.85 251.61 

1692.31 7230.77 251.98 

1615.38 7269.23 252.30 

1538.46 7307.69 253.00 

1461.54 6923.08 253.53 

1346.15 6538.46 254.30 

1269.23 6076.92 255.08 

1076.92 5615.38 256.22 

653.85 5115.38 258.50 
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 عقار الفيناستيرايد استقراريه تأثير تغير الدالة الحامضية على دراسة9-3

 Study the effect of pH on stability of Finasteride 

( أن قيم االمتصاصية غير ثابتة مع الزمن عند اختالف األس 19-3بينت نتائج الدراسة شكل)

الهيدروجيني وقد يعود ذلك إلى تأثير األس الهيدروجيني على ثابت العزل الكهربائي للمذيب وزيادة قطبية 

ة المثارة التي تؤدي إلى زيادة قيمة معامل االمتصاص الموالري  بقيم  مختلفة اعتمادًا على طبيعة الحال

( إلى أن تفكك الفيناستيرايد 6-3( و )5-3التداخالت بين المذيب و المذاب . تشير النتائج المبينة في الجدول )

ذا يتوافق مع ما جاء في مضية وهيزداد بزيادة قاعدية الوسط ويكون اكثر استقرارا في االوساط الحا

 . ( 122-120)االدبيات

وتشير هذه النتيجة إلى أن الفيناستيرايد يتحلل مائيا اعتمادا على قيمة الدالة الحامضية إذ يكون التفاعل 

 محفزا قاعدياً 

 للفيناستيرايد في فترات زمنية  مختلفة Max=253nm  λ(: قيم االمتصاصية عند5-3جدول )

Absorbance pH 

60 min 10 min 1 min 

1.63 1.66 1.7 6 

1.76 1.84 1.9 7.4 

1.62 1.89 2.1 8 

 

 

(: ثابت سرعة التفكك وعمر النصف للفيناستيرايد في محاليل مائية مختلفة الدالة الحامضية6-3جدول )  

t1/2    / hr K/ 10-5   Sec -1 pH 

16.21 1.18 6 

8.90 2.16 7.4 

2.63 7.33 8 

 



 and Discussions sResultالمناقشة                                                و النتائج

 

60 

 

 

 مختلفة pHطيف األشعة فوق البنفسجية لعقار الفيناستيرايد في الوسط المائي عند قيم ( : 19-3)شكل 

 

 عالقة قيمة ثابت سرعة التفاعل مع الدالة الحامضية لعقار الفيناستيرايد ( : 20-3)شكل  
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دراسة نفاذية عقار الفيناستيرايد خالل مواد فعالة سطحيا مقترحة كأنظمة بديلة للخاليا  3-10

 الحية 

Diffusion of Finasteride through different surfactant suggested as cell 

membrane alternative model 

 نفاذية عقار الفيناستيرايد خالل نظام كبريتات لوريل الصوديوم  3-10-1

Diffusion of Finasteride through SDS    

أظهرت دراسة انتشار الفيناستيرايد خالل هذه النظام أن هناك تغيير ملحوظ في قيمة االمتصاص مع 

 ( 21-3الزمن  الشكل )

وهو الطول الموجي األعظم   λ max = 253 nmأجريت  الحسابات على وفق المعادالت في أدناه عند 

 ، حيث:  SDSلموجة أنتشار الفيناستيرايد عبر 

𝐶𝑎𝑞𝑜𝑢𝑡 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒
𝐾𝑒𝑞 ⇔  𝐶𝑜𝑟𝑔 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒

   … … . .3.9 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐴𝑎𝑞 + 𝐴𝑜𝑟𝑔   … … … .3.10 

 

∴ 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 휀𝑎𝑞𝐶𝑎𝑞 + 휀𝑜𝑟𝑔[𝐶𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑞 ] … … … .3.11 

 : (3-4) من جدول

∴ 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7307.69𝐶𝑎𝑞 + 1538.46[𝐶𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑞 ] … … … .3.12 

  

 :  واعادة ترتيب المعادلة نحصل على  M 4-x10 2.6بالتعويض عن قيمة التركيز االبتدائي 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 0.4 = 5769.23𝐶𝑎𝑞    … … … … … … … 3.13 
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(يمكن الحصول على قيمة التركيز 7-3ومن قيمة االمتصاصية عند كل طول موجي مع الزمن جدول )

في الوسط المائي وعند طرح قيمته من التركيز االبتدائي يتم معرفة قيمة التركيز في الوسط العضوي جدول 

(3-8  ) 

 

  مع الزمن SDSطيف األشعة فوق البنفسجية النتشار الفيناستيرايد خالل ( : 21-3)شكل  
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 SDSاالمتصاصية مع الزمن لنفاذ عقار الفيناستيرايد خالل ( : 7-3)جدول 

Time/min Wave length/ 

nm 1440 160 120 100 80 60 40 30 20 10 1 

0.10 0.11 0.12 0.19 0.30 0.42 0.55 0.68 0.81 1.01 1.35 248.00 

0.15 0.16 0.20 0.32 0.51 0.58 0.63 0.74 0.99 1.14 1.60 249.65 

0.21 0.22 0.29 0.37 0.52 0.59 0.68 0.81 1.00 1.19 1.63 250.06 

0.30 0.32 0.41 0.52 0.67 0.81 0.82 0.93 1.13 1.32 1.71 250.84 

0.37 0.38 0. 48 0.56 0.69 0.84 0.88 0.97 1.18 1.39 1.80 251.20 

0.39 0.41 0.53 0.62 0.71 0.85 0.92 1.01 1.22 1.41 1.83 251.61 

0.43 0.45 0.56 0.66 0.77 0.86 0.96 1.07 1.26 1.46 1.85 251.98 

0.46 0.48 0.59 0.69 0.79 0.89 1.00 1.10 1.29 1.48 1.87 252.30 

0.50 0.52 0.63 0.79 0.82 0.93 1.05 1.14 1.34 1.52 1.9 253.00 

0.43 0.44 0.54 0.65 0.74 0.85 0.94 1.05 1.24 1.43 1.82 253.53 

0.33 0.33 0.42 0.53 0.62 0.73 0.82 0.93 1.14 1.32 1.68 254.30 

0.20 0.20 0.31 0.41 0.50 0.60 0.71 0.81 1.01 1.19 1.59 255.08 

0.09 0.09 0.19 0.26 0.33 0.49 0.59 0.71 0.90 1.09 1.47 256.22 

0.04 0.05 0.07 0.14 0.25 0.37 0.45 0.56 0.75 0.84 1.36 258.50 

 

 تركيز الفيناستيرايد في الوسط المائي والعضوي مع الزمن ( : 8-3)جدول 

Ln [ Xe/(Xe-X)] Xe/(Xe-X) M 4-/10orgC. M4-/10aqC. Time/min 

0.00 1.00 0.00 2.60 1 

0.32 1.38 0.66 1.94 10 

0.52 1.68 0.97 1.63 20 

0.80 2.23 1.32 1.28 30 

0.96 2.60 1.47 1.13 40 

1.21 3.37 1.68 0.92 60 

1.53 4.60 1.87 0.73 80 

1.63 5.11 1.92 0.68 100 

2.53 12.55 2.20 0.40 120 

- - 2.39 0.21 160 
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من معادالت التفاعالت االنعكاسية من المرتبة االولى باالتجاهين نحصل على قيم ثوابت السرعة 

 : باالتجاهين  حيث 

𝑡 =  
1

𝑘1 + 𝑘−1
𝑙𝑛

𝑥𝑒

𝑥𝑒 − 𝑥
 … … … 3.14 

𝐾𝑒𝑞 =
𝑥𝑒

𝑎 − 𝑥𝑒
 … … … . . . .3.15 

𝐾𝑒𝑞 =
𝐾1

𝐾−1
… … … … . .3.16 

عند رسم المقدار 
𝑥𝑒

𝑥𝑒−𝑥
 𝑙𝑛   مقابل الزمن نحصل على خط مستقيم ميله يساوي المقدار

1

𝑘1+𝑘−1
شكل    

 نحصل على قيم ثوابت التفاعل باالتجاه الطردي والعكسي  3.16و  3.15( وبتطبيق العالقة 3-22)

𝑆𝑙𝑜𝑝 = 0.018  

∴
1

𝑘1 + 𝑘−1
= 0.018 … … 3.17  

∴ 𝐾1 + 𝐾−1 = 55.56 … … … 3.18 

 نحصل على العالقة األتية   3.15وبتطبيق معادلة  

𝐾1

𝐾−1
= 11.5  … … … 3.19 

 نحصل على قيم ثوابت التفاعل حيث:  3.18في معادلة  3.19من معادلة  1Kوبالتعويض عن قيمة 

K1= 51.11 min-1 

K -1=4.45  min-1 

𝑡0.5 =  
0.693

𝑘1 + 𝑘−1
… … … .3.20  
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So:   t 0.5=0.0124 min  

 

𝑙𝑛(: عالقة 22-3شكل)
𝑥𝑒

𝑥𝑒−𝑥
 SDSمقابل الزمن لنفاذ الفيناستيرايد خالل   

 

 نطبق العالقة األتية :  SDSولحساب الجهد الكيميائي لنفاذية العقار لداخل 

∆𝐺° = −𝑅𝑇 𝐿𝑛 𝐾𝑒𝑞   … … … 3.21 

∆𝐺° = −6294.76  𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 

 عملية تلقائية.   SDSمن قيمة طاقة كبس الحرة يالحظ ان نفاذ العقار إلى داخل 

 

 نفاذية عقار الفيناستيرايد خالل نظام ستريمونيوم بروميد  3-10-2

Diffusion of Finasteride through CTAB    

أظهرت دراسة انتشار الفيناستيرايد خالل هذه النظام ان هنالك تغيير طفيف  في قيمة االمتصاص مع 

 (. 23-3الزمن  الشكل )

وهو  λ max = 253 nm( عند 1-10-3أجريت  الحسابات على وفق للمعادالت المذكورة في الفقرة )

من قيمة االمتصاصية عند كل طول و  CTABالطول الموجي األعظم  لموجة أنتشار الفيناستيرايد عبر 

y = 0.0182x + 0.1236

R ²  =0.9582
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(يمكن الحصول على قيمة التركيز في الوسط المائي وعند طرح قيمته من 9-3موجي مع الزمن جدول )

 (. 10-3التركيز االبتدائي يتم معرفة قيمة التركيز في الوسط العضوي جدول )

في حالة  1.9االولى من  لوحظ انخفاض حاد لقيمة االمتصاصية عند الطول الموجي االعظم  في الدقيقة

يلي ذلك تغير طفيف جدا في قيم  CTABعند استخدام وسط من  1.5المحلول المائي للفيناستيرايد إلى 

االمتصاصية مع الزمن وقد يعود السبب في ذلك إلى حدوث نوع من الحث او التداخل   بين جزيئات العقار 

ة  والمادة الفعالة السطحية الكاتيونية مما ادى إلى الذي يمتلك  مجاميع تحوي ازواج الكترونية غير مشارك

انخفاض ملحوظ في قيمة االمتصاصية في الدقيقة األولى أما سبب عدم حدوث تغيرات ملحوظة بعد ذلك فقد 

 يكون ان العقار تداخل فقط مع سطح المذيالت دون ان ينفذ إلى داخلها 

 

 مع الزمن   CTABالفيناستيرايد خالل طيف األشعة فوق البنفسجية النتشار ( : 23-3)شكل 
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 CTABاالمتصاصية مع الزمن لنفاذ عقار الفيناستيرايد خالل ( : 9-3)جدول 

Time/min Wave 

length/ nm 1440 160 120 100 80 60 40 30 20 10 1 

0.71 0.71 0.71 0.71 0.76 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.95 248.00 

1 1 1 1 1.01 1.02 1.04 1.06 1.09 1.1 1.2 249.65 

1.01 1.01 1.01 1.01 1.04 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.23 250.06 

1.11 1.11 1.11 1.11 1.12 1.13 1.15 1.16 1.19 1.21 1.31 250.84 

1.2 1.2 1.2 1.2 1.21 1.22 1.24 1.26 1.28 1.3 1.4 251.20 

1.19 1.19 1.19 1.19 1.24 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.43 251.61 

1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.45 251.98 

1.22 1.22 1.22 1.22 1.28 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.47 252.30 

1.3 1.3 1.3 1.3 1.31 1.32 1.34 1.36 1.38 1.4 1.5 253.00 

1.16 1.16 1.16 1.16 1.23 1.24 1.26 1.28 1.3 1.32 1.42 253.53 

1.08 1.08 1.08 1.08 1.09 1.1 1.12 1.14 1.16 1.18 1.28 254.30 

0.92 0.92 0.92 0.92 1 1.01 1.02 1.05 1.07 1.09 1.19 255.08 

0.87 0.87 0.87 0.87 0.88 0.89 0.91 0.93 0.95 0.97 1.07 256.22 

0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86 0.96 258.50 

 

 

 CTABتركيز الفيناستيرايد في الوسط المائي والعضوي مع الزمن عند االنتشار خالل ( : 10-3)جدول 

Ln [ Xe/(Xe-X)] Xe/(Xe-X) M 4-/10orgC. M4-/10aqC. Time/min 

1.10 3.00 0.69 1.91 1 

1.79 6.00 0.87 1.73 10 

2.01 7.50 0.90 1.70 20 

2.30 10.00 0.94 1.66 30 

2.71 15.00 0.97 1.63 40 

3.40 30.00 1.01 1.59 60 

4.09 60.00 1.02 1.58 80 

- - 1.04 1.56 100 
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عند رسم المقدار 
𝑥𝑒

𝑥𝑒−𝑥
 𝑙𝑛   مقابل الزمن نحصل على خط مستقيم ميله يساوي المقدار

1

𝑘1+𝑘−1
شكل    

 نحصل على قيم ثوابت التفاعل باالتجاه الطردي والعكسي  3.16و  3.15( وبتطبيق العالقة 3-24)

𝑆𝑙𝑜𝑝 = 0.035  

∴
1

𝑘1 + 𝑘−1
= 0.035 … … 3.22  

∴ 𝐾1 + 𝐾−1 = 28.57 … … … 3.23 

 نحصل على العالقة األتيه   3.15وبتطبيق معادلة  

𝐾1

𝐾−1
= 0.67  … … … 3.24 

 نحصل على قيم ثوابت التفاعل حيث:  3.23في معادلة  3.24من معادلة  1Kوبالتعويض عن قيمة 

K1= 11.46 min-1 

K -1=17.11  min-1 

𝑡0.5 =  
0.693

𝑘1 + 𝑘−1
… … … .3.20  

So:   t 0.5=0.024 min  

 3.21نطبق العالقة   SDSولحساب الجهد الكيميائي لنفاذية العقار لداخل 

∆𝐺° = +1032.16  𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 

 يتضح ان العملية غير تلقائية    CTABمن قيمة طاقة كبس الحرة يالحظ ان نفاذ العقار إلى داخل 
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(: عالقة 24-3شكل) 
𝒙𝒆

𝒙𝒆−𝒙
 𝑙𝑛  مقابل الزمن لنفاذ الفيناستيرايد خاللCTAB 

من المعلوم إن الفيناستيرايد ال يتفاعل مع مكونات المحلول المنظم الفوسفاتي  مع  األخذ بنظر االعتبار 

فأن  وسط المائي مقارنة بالوسط العضويفي ال االمتصاص الموالري للفيناستيرايدالقيمة العالية لمعامل 

او حدوث نوع من  SDSت كما في حالة التناقص  في قيمة االمتصاصية يكون عائد لنفاذ العقار داخل المذيال

 CTABالتداخل كما في حالة . 

 𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 6294.76− عملية تلقائية لها قيمة جهد كيميائي SDSويالحظ ان نفاذية العقار إلى داخل 

فالعملية كانت غير تلقائية مع قيمة جهد كيميائي  CTABاما في حالة   𝑚𝑖𝑛−1 51.11 وثابت سرعة مقداره

  𝑚𝑖𝑛−1 11.46 وثابت سرعه مقداره  𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 1032.16− تبلغ

أن ثابت السرعة المقاس ال يعود إلى سرعة التحلل المائي، بل يعود إلى معدل الدخول السريع للعقار إلى 

 المذيالت واالستقرار داخلها.

  

y = 0.0359x + 1.2512

R ²  =0.9882
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  نفاذية عقار الفيناستيرايد خالل نظام احادي ستيرات السوربيتان 3-10-3

  Diffusion of Finasteride through  Sorbitan MonostearateSpan60 

لم تعطي هذه الدراسة اي نتائج يمكن اعتمادها اذا اظهرت مطيافية األشعة فوق البنفسجية حزم مشوشة 

ومتداخلة .ان جميع المواد الفعالة سطحيا قد تمت اذابتها في المحلول المنظم الفوسفاتي للعقار وقد يعود سبب 

 .  (124)إلى كونه ينتشر وال يذوب في الماء  Span 60سلوك  

 يعني ان المواد الفعالة السطحية الالايونية ال تدخل في مجال الصناعات الطبية والصيدالنية لكن وهذا ال

تعتمد في ادائها على خصائص المواد الفعالة  niosomesيجب ادخالها في انظمة تدعى النيوسومات 

  (125).الاليونية

https://www.srlchem.com/products/product_details/productId/142963
https://www.srlchem.com/products/product_details/productId/142963
https://www.srlchem.com/products/product_details/productId/142963
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 Conclusions and Recommendationsاالستنتاجات والتوصيات 11- 3

 Conclusionsاالستنتاجات

من خالل  نتائج دراسة خصائص وسلوك الشبيكة البوليمرية المحضرة  واالنظمة البديلة للخاليا الحية 

 توصلنا الى مايلي :

𝑃𝑉𝐴 (10%)5𝑚𝑙 أفضل شبيكة بوليمرية  كانت عند خلط -1 + 𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛 (10%)15 𝑚𝑙  اذ

 أعطت أفضل استقرارية ونسبة انتفاخ. 

 من العامل المشابك كلوترالديهايد.  mL 0.5 افضل نسبة انتفاخ كانت عند اضافة -2

 حركيات المرتبة االولى.  ةالبوليميريتطابق حركيات انتفاخ الشبيكة  -3

االفتراضي   أظهرت النتائج ارتفاع نسب تحرر العقار مع زيادة حامضية الوسط في  سائل المعدة -4

 مقارنة بسائل االمعاء االفتراضي.

تتبع  حركيات اطالق العقار داخل سائل المعدة االفتراضي وسائل االمعاء االفتراضي عملية االطالق   -5

 نموذج المرتبة االولى في كال الحالتين.

 قاعديا.يتحلل الفيناستيرايد مائيا اعتمادا على قيمة الدالة الحامضية حيث يكون التفاعل محفزا  -6

ان هناك تغيير ملحوظ في قيمة االمتصاص مع   SDSأظهرت دراسة انتشار الفيناستيرايد داخل  -7

 عملية تلقائية.  SDSالزمن  و ان نفاذ العقار إلى داخل 

تغيير طفيف في قيمة االمتصاص مع الزمن  وان    CTABأظهرت دراسة انتشار الفيناستيرايد داخل  -8

 عملية غير تلقائية. CTABنفاذ العقار إلى داخل 

اي نتائج يمكن اعتمادها اذا اظهرت مطيافية األشعة  Span 60لم تعطي دراسة نفاذ العقار إلى داخل  -9

 فوق البنفسجية حزم مشوشة ومتداخلة.

ان افضل انظمة لدراسة نفاذية العقار هي االنظمة الحاوية على مواد فعالة سطحيا انيونية وذلك لكون  -10

 جدار الخلية يحمل شحنة سالبة وعليه تكون المحاكاة اكثر دقة. 
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 Recommendationsالتوصيات

 .  GA-PVAاستخدام انواع اخرى من االدوية ودراسة اطالقها البطيء من شبيكة  .1

 . بولي فنايل الكحول ببولي اثلين كاليكول وتقييم كفاءة الشبيكة الناتجة استبدال .2

 . استبدال الجيالتين بالكيتوسان كبوليمر طبيعي وتقييم كفاءة الشبيكة الناتجة .3

 . دراسة تأثير تغيير درجة الحرارة والقوة االيونية والدالة الحامضية على انتفاخ الشبيكة البوليمرية .4

كأنظمة بديلة للخاليا  Anionic surfactantمن المواد الفعالة سطحيا االنيونية دراسة انواع اخرى  .5

 . الحية

 . كأنظمة اطالق للعقار 60Span تحضير نيوسومات بأستخدام  .6
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ABSTRACT : 

Controlled drug release systems offer many advantages compared with 

conventional dosage forms. These routes provide promising alternatives to 

drug delivery 

In the medical field today, there is growing emphasis on harnessing the 

power of polymers and other biomaterials to develop new release systems 

that are more effective and safer for the patient 

In this study, a polymeric gel matrix consisting of gelatin and polyvinyl 

alcohol was prepared. PVA polymer currently being researched for biomedical 

applications due to their biocompatibility and sensitivity to changes in pH, 

gelatin has been investigated extensively as a drug delivery carrier, due to its 

properties and history of safe use in a wide range of medical applications.   

The mixing ratios that give the best properties of the polymeric matrix 

have been studied. The best polymeric matrix was when mixing 15mL (10%) 

Gelatin + 5mL (10%) PVA, which gave the best stability and swelling rate. By 

studying the cross-linking factor, it was found that the best swelling 

percentage was when adding 0.5mL of the crosslinking agent glutaraldehyde 

amounted to 429%.  

A study was conducted on the kinetics of swelling of hydrogel polymers 

and it corresponded to the kinetics of the first order with rate constant 0.002 

min-1 and a regression factor of 0.967, after that finasteride was loaded on the 

polymeric matrix and the slow release of the drug in the simulated gastric 

fluid and the simulated Intestines fluid was studied. In the simulated gastric 



 

 

fluid, where the release percentage was 95.77% at minute 180 compared to 

the simulated Intestines fluid, where the release percentage was 73.85% at 

the same time. 

The process of releasing the drug in both the SGF and the SIF follows 

kinetics identical to the first-order model with rate constants of 0.015,0.008 

min-1 and regression coefficients of 0.958,0.988 for each of them, 

respectively. 

Spectrophotometric measurements of finasteride were carried out in 

buffered phosphate solution Ph 7.4 at a concentration of 2.6 x 10-4 M, the 

compound gave a clear absorption peak at 253 nm, which is identical to the 

standard values. 

The study of the spectral properties of finasteride in polar and non-polar 

media showed that the value of the absorption coefficient and the maximum 

wavelength decrease in non-polar media, where the maximum wavelength 

was recorded at 248 nm in cyclohexane. 

The compound showed high stability with time in acidic media, 

decreasing as move towards the basic pH direction. 

The absorption spectrum of Finasteride over time was studied in CTAB, 

SDS and Span 60 solutions. The study showed that finasteride can diffuse from 

the aqueous medium out of the micell into the organic medium in the micelle 

with a rate constant of 51.11 min-1 in the case of SDS and 11.46 min-1 in the 

case of CTAB. The equilibrium constant for the diffusion of Finasteride into the 



 

 

micelle was 11.5 and 0.67 for both SDS and CTAB, respectively. The study of 

finasteride diffusion into Span 60 did not give any reliable result. 

The chemical potential was determined for the process of diffusion  of e 

drug c into the micelles and the values were -4567, +1032.16 J mol-1 

respectively, meaning that the diffusion  process was spontaneous in the case 

of SDS and non-spontaneous by switching to CTAB. 

 

 



  

 

Ministry of Higher Education 

And Scientific Research 

University of Al-Qadisiyah  

College of science 

Department of chemistry 

 

 

 

  

 

A Thesis Submitted by 

Ahmed jassim Obaid 

To the Council of College of Science  / University of  Al- 

Qadisiyah as a Partial Fulfillment of the requirements of 

degree of Master of Sciences chemistry / Physical chemistry 

Supervised  By 

Assist . prof.Dr.Oraas Adnan Hatem 

                                           1443 A.H       2021A.D 

Study of Release Kinetics and Free Chemical Potential for 

Finasteride Diffusion through Alternative Living 

Membrane Systems 


