
 

 SLS یسه بعد نتیپرفناوری دارو با  دیتول

 

ا بر بدن اثر داروه زمیو مکان دیتول یدارد و چگونگ مارانیب یبا سالمت یمیدارو ارتباط مستق دیامروز تول یایدر دن

 ژهیو تیاز اهم یدر صنعت داروساز 1دارو شیرهاسیستم های است. لذا امروزه بحث  تیحائز اهم اریانسان بس

 اءیاش یصنعت دیدر کنار تول  کهنو است  یا دهیا SLSداروها به روش  یسه بعد نتیبرخوردار است. پر یا

 یراخاص ب یاثر مزیتوان دارو با مکان یجالب که با آن م یا دهیمطرح شده است. ا یکیو سرام یفلز ،یکیپالست

 کرد . دیتول مارانیب

ود. تا ش یاستفاده م یکیو سرام یفلز ،یکیپالست اءیاش یصنعت دیتول یبرا SLS یسه بعد نتریحال حاضر پر در

 نیوجود نداشته است، از ا یخوراک یساخت قرص ها یبرا SLSبر استفاده از روش  یمبن یگزارش چیه ،به امروز

در این  قرار دادند. یررسرا مورد ب یخوراک یقرص ها دیتول یبرا SLS سه بعدی نتیپر تیمحققان قابل ی،رو

 یپل مرکوپلی ٪25الکل و  لینیو پلی ٪75 ی)حاو Kollicoat IR ،ییدارو دیگر کیترموپالست مریدو پل تحقیق

 بی( که به ترتالتیآکر لیات مرکوپلی ٪50و  دیاس کیلمتاکری 50٪) Eudragit L100-55( و کولیگل لنیات

انتخاب شدند. هر  SLSبه روش  نتیپرقابلیت  یبررس یباشند، برا یم افتهیو بهبود  عیسر شیشاخصه رها یدارا

 ی( مورد بررسنوفنیپاراستامول )استام داروی از(  ٪35و  20، 5فوق با سه غلظت مختلف ) یمرهایکدام از پل

 ونیبه هر فرموالس )طالیی( 3گلدن مویی کوارتز ماده از ٪3 ،2نگینتریس ندیکمک به فرآ ی. برافتندقرار گر
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شده محکم بودند و  نتیپر یقرص ها شد؛ نتیپر تیجامد با موفق ونیفرموالس 6اضافه شد. در مجموع،  ،پودر

 یب لحال طیدر مح Kollicoat ونیآنها مشاهده نشد. فرموالس فرموالسیون دارویی بیاز تخر یشواهد چیه

ه به غلظت دارو بوده وابست شیکه نرخ رها یدهد، در حال یرا نشان م pHمستقل از  شیکربنات، شاخصه رها

از غلظت  شیکه رها یشده است، در حال دهید pHبه  یوجود وابستگ Eudragitاما در مورد فرموالسیون  است.

نشان  قیتحق نیا جه،یاست. در نت هرخ داد 12کامل در طول  شیآزمایش رها نیدارو مستقل بوده است و در ا

 یداروساز نهیتواند در زم یاست که م یچند منظوره و کاربرد یسه بعد نتیپر فناوری کی SLSدهد که  یم

مدرن را  یداروها دیتول یبرا یسه بعد نتیپر یگسترش فن آور لیدل نیکاربرد داشته باشد، و به هم زین

 دهد. یم شیافزا

 

 نتیجه گیری



 
 یه بعدس نتریپر کیانجام گرفته است، از  یسفارش یهادارو دیتول دهیکه در فاز اثبات ا تحقیقاتی کار نیدر ا

SLS یسع ییدارو دیگر یها ونیاستفاده شده است که در آن، با استفاده از امولس یخوراک یداروها دیتول یبرا 

 زیآم تیبا ساخت موفق SLS یرفناو تینشود. قابل بیتخر دیتول ندیشده است که فرموالسون دارو در فرآ

 متفاوت، به ییهر کدام در سه بار دارو افته،یو بهبود  عیسر شیمتفاوت با دو نوع رها یشش دارو ونیفرموالس

شده را،  یساز یسفارش یداروها دیتول یبرا SLS یسه بعد نتیروش پر ییکار توانا نیاست. ا دهیاثبات رس

 یتجار دیکه قادر به تول ،یسه بعد نتیپر یها یرا به دسته فناور SLS یتوان فناور یم نیدهد؛ بنابرا ینشان م

 دارو هستند اضافه کرد.
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