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  الخالصة

 يالعراق وھ - الدوائیة سامراء اتاعصنمن الشركة العامة لل يقنتضمن الدراسة تحمیل بعضن األدویة والتي جلبت بشكل ت

 :الخطوة األولى :طواتخالبحث عدة  منیتض ة من قشور الروبیان.صى البولیمرات الطبیعیة المستخل) علایدیمالفیروس(

 ودیومصوھیدروكسید ال %10الھیدروكلوریك امضن باستخدام حمن الكیتوسا 65ص %طحن قشور الروبیان واستخال ھي

 تحمیل األدویة على الكیتوسان اذا تم تحمیل الفیروسیماید على الكیتوسان باستخدام الكلوترالدیھاید :الخطوة الثانیة .◌ٍ 50%

یة والتي تتفاعل مع شكل مجموعة أزو میثینیة كون الدواء یحتوي على مجموعة أمینیكعامل ربط بین الدواء والبولیمر ل

 مین التابعة للبولیمر مع مجموعة االلدیھایدالجھة الثانیة تتفاعل مجموعة اال يمجموعة االلدیھاید التابعة للكلوترالدیھاید وف

تم تشخیص المركبات المحضرة باستخدام الطرق الطیفیة میل االشعة تحت الحمراء  :ثةلالخطوة الثا.یداالتابعة للكلوترالدیھ

 تم دراسة التحرر البطيء لألدویة من :الخطوة الرابعة صري الدقیق.نلك تقنیة التحلیل العذفسجیة وكنة فوق البعشواال

 ثیر اختالفادراسة ت :الخطوة الخامسة.البولیمرات بواسطة استخدام تقنیة االشعة فوق البنفسجیة عند درجة حرارة الغرفة

 ,pH=1.2, 7.2)ف الدالة الحامضیة ة البولیمریة والتي اظھرت أن أختالالدالة الحامضة على معدل تحرر الدواء من الشبك

فترة  لھ تاثیر كبیر على نسبة التحرر من البولیمر فقد اعطى الدواء المحمل على الكیتوسان أعلى نسبة تحرر وأطول (9.4

  والمعادل للدالة الحامضیة للمعدة )pH=1.2زمنیة عند القیم الواطئة (

  

  الص الكیتین والكیتوسان، تحمیل األدویة على البولیمرات الطبیعیة.تخاس :الكلمات الدالة
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Abstract 

The study involves the grafting of some drug brought from the General Company for 

pharmaceutical Industries Samarra,Iraq (Furosemide) on natural Polymers derived from 

Shrimp Shells. 

The study includes several steps:First: Cleaning and grinding of the Shrimps Shells then 

extraction of natural Polymers of Chitin and Chitosan using 10% hydrochloric acid and 50% 

Sodium hydroxide.Second: Chemical grafting of the used Drugs on Chitin and Chitosan 

where carried..For Drugs Furosemide, They were loaded on Chitosan using glutraldehyde 

between the Drug and the Polymer to form the loaded drugs on Polymer.Third: The drugs 

,polymers and loaded Polymers with drugs have been investigated by means of (FTIR- 

Spectroscopy ,UV-visible , and CHN analsis).Analysis in formation sugyest that the druge are 

successfully loaded on chitin and chitosan. Fourth: Studying of the slow liberation of Drugs 

from the Polymers by the use of Ultraviolat light at Room temperature. Fifth: study the effect 

of different pH on the rate of drug release from the network ,which showed that different pH 

values i.e pH(1.2, 7.2, 9.4) have Significant effect on the rate of release of the the drug from 

the loaded polymer chitosan showed highest release at the studied ( pH, i.e 1.2). 

 

Key words: Extraction of Chitin and Chitosan, Loading drugs on the natural polymers 

  

  المقدمة

ه اإلمراض ذبسبب اإلمراض الكثیرة والمتزایدة التي تصیب الجنس البشري فقد بذل اإلنسان محاوالت كثیرة لمواجھة ھ

ت والمراھم مبتكرا أدویھ جدیدة للمعالجة وتوزیعھا بطرق مختلفة متظمنھ أنواع مختلفة من اإلشكال كالحبوب والكبسوال

 ذه اإلمراض عززت الحاجة الملحة لتطویر علم الطب مع الحاجة إلى معرفھ العواملوالحقن فاأللم واالنزعاج الناجم عن ھ

  .),2,13(عض المركبات الدوائیة بالعالجیة في 

 إن زیادة الفھم حول طبیعة الحاالت المرضیة حث العلماء على البحث بشكل أكبر للوصول الى تصمیم جدید

وھكذا اتجھ العلماء في المائة  .)4(بةصاجسم دون المساس بالخالیا غیر المومطور لألدویة یمكنھ استھداف مواقع معینة من ال

نظمة قادرة على طرح الدواء ومسیطر علیھا الستھداف األمراض المختلفة داخل أسنة األخیرة نحو أنتاج أدویة جدیدة و

معالجة  ة طارحة للدواء فيبدأت ھذه المحاوالت باستخدام البولیمرات والشموع والدھون وكأنظم .)5(جسم الكائن الحي



  

 

  یةولھ باالدتحمیبیان وور الرووالكیتوسان من قش كیتینخالص التاس

  علي ھط ا.د.علي  علي سعدون محمود 

 

 

 

98Vol: 11 No: 3 , July 2015 ISSN: 2222-8373  

 اتواسعة وتطبیق ت) بمرور الزمن ودخلت ضمن نطاقاDrug Delivery systems( الدواء أمراض معینة كأنظمة توزى

قات في طبیوالت كیات الكیمیائیة والھندسیةنیكالمیل اثمتعددة للسیطرة على اإلطالق وتوزیع األدویة لبعض العوامل الفعالة م

ً وصصیدلة والفیزیاء وغیرھا من العلوم األخرى وخصمجاالت البیئة وال في العقدین األخیرین حیث استخدمت ھذه األنظمة  ا

   .)8-6(اتلبولیمرللسیطرة على تحرر الدواء والمبیدات من ا

طریقة أو تقنیة لتوزیع الدواء  بأنھا )Controlled Drug Releaseرف أنظمة االطالق المنتظم للدواء (تعیمكن أن 

 ابة من الجسم والسیطرة على إطالق الدواء المخزون إلى الخالیاصمل الكیمیائیة الفعالة لمعالجة األجزاء الموالعوا

ً المستھدفة مع المحافظة على التركیز المحدد مسبق )،مالئمھ Inert. إن أنظمة إطالق الدواء یجب أن تكون خاملة (ا

 ً  )(Comfortable For patientللمریض  مریحة)Mechanically strongكیا (انی)، قویة میكBiocompatible(حیویا

ا، عقیمھصنیعھا وتت ،سھولة القابلیة على الوصول إلى أعلى نسبة تحمیل للدواء، وأن تكون أمینة، سھلة التناول واإلزالة

  . )toxic-(Non)9(سامة  وغیر 

  

  الجزء العملي

   اتكبریر المحضت

   )1Aاستخالص الكیتین (

ً  د عملیة غسل قشور الروبیان بالماء المقطر أوال وتجفیفھ ثم طحنھ طحناً الص الكیتین بعخاست غم) من 80ووزن ( جیدا

 مل) ثم أجریت على المزیج 1000) في دورق دائري سعة (HCl %10(من مل)400القشور المطحونة ومزجھا مع (

ھا عداسطة المحرك المیكانیكي.ب) لمدة خمسة ساعات مع التحریك المستمر بوC 90(°عید الحراري وبدرجة صعملیة الت

 مل)من 400رشح المسحوق وغسل بالماء المقطر ثم جفف في مجفف تحت الضغط المخلخل.ثم مزج المسحوق مع (

)5%NaOH80ساعة وبدرجة حرارة ( 12د لمدة ی)وأجریت عملیة التصع°C ثم رشح المحلول وغسل بالماء المقطر ثم (

الناتج  خیصشتغم) وتم 35.6حت الضغط المخلخل وكان الناتج حوالي () وتC°50جفف في مجفف في درجة حرارة (

   )IR.)10ـباطیاف ال

  

  )2Aإلى الكیتوسان( )1Aن(یتیتحویر الك

 غم)20منھ(یة ضع كمبولك ذتوسان ویللحصول على الك بقةسالخلص في الخطوة اتن المسیتیسحوق الكمخدم تاس

) وسخن المزیج بدرجة حرارة NaOH % 50ول (محلل) من م 400) وأضیف إلیة ( مل500سعة( Roundدائريدورق 

)90°C ساعات ثم رشح الراسب وغسل بالماء المقطر وتم أعادة ھذه العملیة ثالث مرات للمسحوق  5) في حمام مائي لمدة

)وتحت الضغط المخلخل وجرى C°50ف في فرن بدرجة حرارة (فغم) وج15.5نفسھ ثم أخن الراسب وكان الناتج حوالي(
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ھا تاذلك الن عملیة أالذابة ھي بحد ذ) وacetic acid 5%(فية تبإذاب . وشخص أیضاً IRطیف الـطة بواسیص الناتج ختش

   )10(نساداللة على تكون الكیتو

  

   ناوالكیتوس للكیتین ةاویزییفات الفص) ال1الجدول (

  

  )2Aى الكیتوسان(لماید عیروسفیتحمیل المادة الدوائیة ال

) وأضیف 5مل) من حامض الخلیك(% 25غم) من الكیتوسان في (4مل) تم اذابة ( 100ة (عفي دورق دائري س

 ریك وبعد مضي ربع ساعةلتحول المطلق مع ایثانمن اال مل) 25الذائب في ( دمایییروسلف) من ا3.30gm, 0.01molلھ (

) مع C°60مل) من عامل التشابك الكلوترالدیھاید ثم أجریت عملیة التصعید بدرجة حرارة ( 3على بدایة التفاعل تم اضافة (

 ي أثیلصف ساعة من بدایة التفاعل لوحظ تكون راسب بني جرى ترشیحھ ثم غسل بالثنائنالتحریك المستمر وبعد مضي 

د المحمل ی). ثم حسب وزن الفیروسیماC°60أیثر ثم جفف في مجفف كھربائي وتحت الضغط المخلخل وبدرجة حرارة (

   .)mg00(5)11على شكل أقراص دائریة بزنة ( 2طن/سم 8ي. بعد كبسھا بضغط ئھاالن للناتج IR) وأخذ (3.1gmوكان

  
  

 درجة التفكك اللون الحصیلة%  التركیب الكیمیائي  البولیمر

 
 
 
 
 
Chitin 

 

 d°288-283  بني فاتح 44.5

 
 
 
 
 
Chitosan 77.5 275-272  أبیض°d 
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   د والكیتوسانیامییروسفال )MS1(كبرالتركیب والخواص للم )2(الجدول

ك ائي  الحصیلة%  اللون   درجة التف م یب الك   التر

d o243 -240 91  بني فاتح  

  
  

  تحضیر المحالیل المنظمة

  Plasma Blood Fluid (P.B.Fو المساوي للدالة الحامضیة لبالزما الدم ( pH7.4ل المنظم لومحلتحضیر ا

ودیوم ص) باستخدام كل من فوسفات البوتاسیوم ثنائي الھیدروجین وھیدروكسید الpH7.4منظم (حضیر المحلول التتم 

ي قنینة حجمیة ف) من ھیدروكسید الصودیوم 0.1Mمل) من محلول ( 37إلى ( 0.1M4PO2KH)مل) من ( 50إذ اضیف (

   .)4pH7.()12مل) واكمل الحجم بالماء المقطر للمصول على محلول بالدالة حامضیة ( 100سعة (
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   )S.G.Fو المساوي للدالة الحامضیة للمعدة ( pH 1.2تحضیر المحلول ذي الدالة الحامضیة 

Supposed Gastric Fluid  

. إذ  HClوحامض الھیدروكلوریك  KCl) باستخدام كل من كلورید البوتاسیوم pH 1.2تم تحضیر المحلول المنظم (

ذي قنینة  HCl) من حامض الھیدروكلوریك 0.2Mمن محلول ( مل) 42.5الى KCl (0.2M )مل) من ( 25اضیف (

  . )(pH12) 1.2صول على محلول بالدالة حامضیة (حمل) واكمل الحجم بالماء المقطر لل 100حجمیة سعة (

  

 S.I.F( Supposed Intestinal( و المساوي للدالة الحامضیة لألمعاء الدقیقة pH 9.4تحضیر المحلول المنظم 

Fluid   

ودیوم صوبیكاربونات ال 3NaCO) باستخدام كل من كاربونات الصودیوم pH 49.یر المحلول المنظم (تم تحض

3NaHCO) ربونات الصودیوم(امل) من ك 20. إذ اضیفM0.1)0.1مل) من محلول ( 80) الىM من بیكاربونات (

   .pH (12)) 9.4مل) وتم الحصول على محلول بالدالة حامضیة ( 100ودیوم في قنینة حجمیة سعة (صال

  

  اید لعقار الفیروسیم maxي جید الطول المو:تحدلمحالیل العقاقیر المسخدمة maxعظم امتصاص ي الجتحدید الطول المو

المرئیھ  -یةسج) للمادة الدوائیة الفیروسیماید وذلك عن طریق تسجیل طیف األشعة فوق البنفVIS -U.U(طیفسجیل ت تم

من الفیروسیماید المذاب في االیثانول المطلق باستخدام خلیة من الكواتز سمكھا ري )موال1x10-4لمحلول ذي تركیز (

)1cm إذ وجد أن (axm ) 1) نانومتر كما في الشكل (322تساوي.(   

  

  
  یدسیماوة لعقار الفیرجسبنفف األشعة فوق الیل طث) یم1كل(شال
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  منحنیات المعایرة للعقاقیر المستخدمة  ریتحض

   دیوسیمایررة لعقار الفقیاس منحني المعای

 رض تحدید منحنيغیة لاصصتتم تحدید منحني المعایرة للفیروسیماید إذ جرى رسم العالقة بین التركیز الموالري واالم

1x10-3  ) ، إذ تم تحضیر محالیل ذات تراكیز مختلفة من المادة الدوائیة ذات التركیز2المعایرة القیاسي كما في الشكل (

   4x105-,9x105-, 7x105-, 5x105-, 4x105-.2x10 ,-6, ليین تراكیز المحالیل كما اكنول المطلق و ستخدام االیثاأوب

  

  
  ) یوضح منحنى المعایرة لعقار الفیروسیماید2كل (شال

  

  سم الكائن الحي جعملیة طرح الدواء خارج 

  عملیة طرح الفیروسیماید خارج الجسم

ول المنظم حلأو من الم pH 7.2ول المنظم  حلمل)من الم 100مل) تم وضع ( 250في دورق مخروطي سعتة (

1.2 pH  9.4أو من المحلول المنظم pH  500رص دائري وزنھ قوأضیف إلیھ البولمیر المحمل الفیروسیماید على شكل 

جھاز  مدرجة حرارة الغرفة، إذ قدرت نسبة تحرر المادة الدوائیة المحملة على الكیتوسان باستخدابملغم وأجریت الدراسة 

)U.V-Visible) 10مل) من المحلول ونقل إلى قنینة حجمیة سعتھا (1ر حیث تم سحب (متوتان)322) عند طول موجي 

ً  م) وجرى تكرار ھذه العملیةس1صاصیة بخلیة من الكوارتز سمكھا (تمل) وأكمل، الحجم بالماء المقطر وقیست االم  یومیا

ول المنظم نفسھ حلمل) من الم1ھ ( نفسمل) یضاف في الوقت 1في الوقت نفسھ إلى أن استقرت القراءات وبعد سحب كل (

ً لتعوی   مللتر. 100على  ض حجم المحلول وابقاءه ثابتا
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  النتائج والمناقشة

  الطبیعیة وتحمیل أألدویة علیھا تاستخالص البولیمرا

  استخالص الكیتین

ل ثمالح الموجودة في القشور مزالة اال) وذلك ألHCI%10من قشور الروبیان بإستخدام محلول من ( تخالص الكیتینستم ا

) متعادل بعدھا اضیف محلول pHول على (صامالح الكالسیوم والمغنیسیوم ثم غسلھا بالماء المقطر عدة مرات لحین الح

  . )3ما في الشكل (لص من البروتینات الموجودة في ھذه القشور كلتخ) وذلك لNaOH %5من (

  

  

  ن تییكلالص اتخ) اس3كل (شال

  

) في الكیتین إلى مجموعة 3CH-CO-NH( تمایدیسن من الكیتین عن طریق تحلل مجموعة االاى الكیتوسعلتم الحصول 

   ) .4راري كما في الشكل (ح) وبالتصعید ال NaOH % 50) في وسط قاعدي ( 2NHولي (نأأمی

  

  
  لى الكیتوساناتحویل الكیتین  )4(الشكل 

  

) وھذا دلیل 10) من خالل إذابة المركب الناتج في حامض الخلیك المخفف (%deacetylationوتم التحقق من عملیة (

  : ابة من خالل حدوث التفاعل التاليالحرة ویمكن تمثیل عملیة االذ- 2NHعلى وجود مجموعة 

  

– NH2  +  CH3COOH      – N 
3H  +   CH3COO-  
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 نت درجة التحلل كبیرة تزداد ذوبانیةاثر على ذوبانیة البولیمر وكلما كؤ) سوف تdeacetylationإن درجة التحلل (

  :حلل ھيتثر على درجة الؤومن أھم العوامل التي توامض العضویة المخففة. حن في الساالكیتو

  

  تركیز القاعدة المستخدمة في التفاعل .1

  درجة حرارة التفاعل .2

  زمن التفاعل .3

 حجم دقائق القشور .4

  

) ولمدة C°95) عند درجة حرارة (NaOH% 50) عند معاملة الكیتین مع (%80إذ یمكن الحصول على تحلل بنسبة (

  وامض المخففة اذ یمكن مالحظھ طیف االشعھ تحت الحمراءحلالك من خالل ذوبان الناتج بثالث ساعات ویمكن التأكد من ذ

)IR5صاصات التالیھ لطیف االشعھ تحت الحمراء للكیتین شكل(مت) لكل من الكیتین و الكیتوسان حیث وجد اال(   

  

  )OH) والعائده لمط مجموعھ (3454cm-1في المنطقھ(ظھور حزمھ  -1

  .)H-N) والعائدة لمط مجموعة (3259cm-1(في المنطقة ظھور حزمة  -2

  .)H-C) والعائدة لمط مجموعة (2921cm-1في المنطقة (ظھور حزمة  -3

  .)C=O) والعائدة لمط مجموعة (1660cm-1في المنطقة (ظھور حزمة  -4

  .)H-N) والعائدة النحناء مجموعة (1558cm-1في المنطقة (ظھور حزمة  -5

  .)H-Oئدة النحناء مجموعة () والعا1377cm-1في المنطقة (ظھور حزمة  -6

 .)H-C) والعائدة النحناء مجموعة (1311cm-1في المنطقة ( ظھور حزمة -7

 ).O-C) والعائدة لمط مجموعة (1072cm-1في المنطقة (ظھور حزمة  -8
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  ) طیف االشعة تحت الحمراء للكیتین5الشكل (

 

 االمتصاصات التالیھ)  فقط اظھر 6اما طیف الكیتوسان (شكل 

 ).H-Oوالعائدة لمط مجموعة () cm3444-1ظھور حزمة في المنطقة ( .1

 ).2NHوالتابعة لمط مجموعة ( )cm3363) (1-cm 2453-1ظھور حزمتین في المنطقة ( .2

 ).CH2والعائدة لمط مجموعة ( )cm 2852-1ظھور حزمة في المنطقة ( .3

 ).H-Cمجموعة ( والعائدة لمط )cm 2921-1ظھور حزمة في المنطقة ( .4

 .) داللھ على نقصان مجامیع االسیتایلcm  1377-1ضعف الحزمھ في المنطقھ( .5

 ).2NHوالعائدة النحناء مجموعة () cm1558-1ظھور حزمة في المنطقة ( .6

 ).H-Oوالعائدة النحناء مجموعة () cm 1415-1ظھور حزمة في المنطقة ( .7

 ).O-Cمجموعة ( والعائدة لمط) cm1024-1ظھور الحزمة في المنطقة ( .8
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  ) یوضح طیف األشعة تحت الحمراء للكیتوسان 6الشكل (

 
  )A2تحمیل المادة الدوائیة الفیروسیماید على البولیمر (

بسبب االستخدام الواسع للفیروسیماید كونھ مدرر حافظ للبوتاسیوم. وعدد الجرع التي تؤخذ خالل الیوم الواحد، كان 

 نت إحدى ھذهادة مدة تحرر الدواء مع المحافظة على المستوى المرغوب فیھ. فكالبد من أیجاد طرائق جدیدة لزیا

 الطرق ھي تحمیلھا على البولیمرات الطبیعیة مثل الكیتوسان من خالل الكلوترالدیھاید الذي استخدم كعامل ربط

اید و بولیمر الكیتوسان ) من خالل مجموعة االزو میثین من كال الطرفین.بالذسبھ للعقار الفیروسیمspacerل (صوكفا

  :كما في التفاعل التالي
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المركب خیص شتوكذلك تم ) d-240°243ت (نصھار حیث كان) بواسطھ قیاس درجھ اال1MSالمركب الناتج ( خیصشتتم 

   )3( ) كما في الجدولcm-1ت التالیھ (متصاصا) حیث أظھرت االIRعة تحت الحمراء (شالناتج بواسطة طیف اال

  

  ) 7الشكل (اصات العائدة للبولیمر و المركبمتصیوضح أھم اال )3(ل جدو

  المجموعھ

ν O-H ν C-H νN-H 

 

ν  C-H 

  

 
ν 

C=O 

 
ν  

C=N 

 
ν 

C=C 

C-H 

يتالفا  اورماتي         

  الكیتوسان

3444 3109 3444 2921 --- --- --- 1377 

  الناتج

3429 3118 --- 2923 1620 1596 1560 1380 

  

  
  طیف االشعة تحت الحمراء للمركب الناتج )7(الشكل 
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  ) للمركب الناتجC.H.N(الیاسات ق) یوضح 4جدول (

 C % H % N % S % 

Practical 49.71 5.68 7.56 0.000 

Theoretical 49.23 4.30 7.52 0.000 

  

  المحملة وتحرر األدویة تتحلل البولیمرا

  )2Aسبة تحرر الفیروسیماید من البولیمر(ن) على pH(تأثیر الدالة الحامضیة 

سبة المئویة لإلطالق ن). إذ تم رسم العالقة بین الS.I.F) (S.G.F) (P.B.Sدرست نسبة التحلل في المحالیل (

) عند كل دالة حامضیة والنتائج المستحصل علیھا Time(days) المتحرر والزمن ((Drug releaseالدواء المتحرر (% 

ة بالفیروسیماید، حث تظھر بان الدالة خاص) ال10,9,8كال (شد واالیة بالفیروسیماص) والخا7)(6)(5داول (من الج

ویرجع ذلك الى  =pH 9.4على معدل تحرر الدواء إذ أعطت النموذج اقصر فترة زمنیة عند  كبیراً  الحامضیة لھا تأثیراً 

 ) فقد اعطى فترة زمنیةpH=7.2. أما في الوسط المتعادل () في الوسط القاعديC=Nالتفكك السریع لمجوعة اآلزومیثین(

) pH=1.2أطول مقارنة بالوسط القاعدي ویعود السبب في ذلك إلى السلوك االمفوتیري للماء. أما في الوسط الحامضي (

 دل والقاعديفقد أعطى أطول فترة زمنیة مقارنة بالوسط المتعادل والقاعدي وبنسبة عالیة لإلطالق مقارنة بالوسط المتعا

  )، حدوث عملیة البروتنة لذرة نتروجین مجموعةHویعود السبب في ذلك إلى أن المزدوج االلكتروني للنتروجین یھاجم (+ 

)على ذرة كاربون مجموعة OH-حلل تزداد بسبب ھجوم (لت) أما في الوسط القاعدي فان سرعة اC=Nاالزومیثین (

 حلل وھذا یتفق معتذرة النیتروجین في الوسط القاعدي فتزداد سرعة ال والتي تزید من استقطابیة )C=Nاآلزومیثین(

ض الشئ عن عف بحالتھا البسیطة البد ان تختلف بش.ومما یجب أخذه بنظر االعتبار أن سلوك التفكك لقواعد )13(أالدبیات

 وفیما یلي .ول علیھاصتي تم الحض النتائج العسلوك التفكك لھا عندما تكون جزء من تركیبة البولیمر المتشابك وھذا یفسر ب

   حلل لألدویة في الوسط القاعدي والمتعادل والحامضي.لتمیكانیكیة ا
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  الحامضي طوسلل في المیكانیكیة التح

  

  

  

  

  

  

  

  

  يعداقال طوسلل في المیكانیكیة التح

  

  

  

  

  

  

  

  

  متعادلال طوسلل في المیكانیكیة التح
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   pH 1.2) عند 2Aر (یمولبمن ال ررحالمتید یماسیز الفیروكسبة وترن) یوضح 5(الجدول 

  سبة المئویة للدواء المتحررنال  )Mیروسیماید المتحرر (لفتركیز ا  زمن (ایام)لا
%  

1 7.4 X10-6 9.13% 
2  9.3 X10-6 11.14% 
3  1.13 X10-5 13.95% 
4  1.32 X10-5 17.29% 
5  2.6 X10-5 32.09% 
6  4.2 X10-5 51.85% 
7  5.53 X10-5 68.27% 
8  6.31 X10-5 77.90% 
9  7.55 X10-5 94.44% 

10  8.1 X10-5 100% 
  

  

  
  

  ) pH 1.2) عند (2A( البولیمر من الفیروسیماید تحرر نسبة یوضح) 8( الشكل
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   pH 7.2) عند 2Aیمر (ن البولمر تحرالم یروسیمایدز الفكیرت) یوضح نسبة و6الجدول (

  سبة المئویة للدواء المتحرر%نال  )Mیروسیماید المتحرر (لفتركیز ا  زمن (ایام)لا

1 9.8 X10-6 12.96% 
2  1.2 X10-5 15.87% 
3  1.53 X10-5 19.34% 
4  2.32 X10-5 29.32% 
5  3.41 X10-5 43.1% 
6  4.8 X10-5 60.68% 
7  6.3 X10-5 79.64% 
8  7.21 X10-5 91.55% 
9  7.91 X10-5 100% 

  

  

  

  )pH 7.2)عند (2Aمر (یمن البولیماید وسیرز الفتركیة سب) یوضح ن9كل (شال
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   pH 9.4) عند 2Aمر (یر من البولرحتالم فیروسیامیدز التركیة سب) یوضح ن7الجدول (

  ویة للدواء المتحرر%سبة المئنال  )Mیروسیماید المتحرر (لفتركیز ا  زمن (ایام)لا

1 7.1 X10-6 8.55% 
2  1.41 X10-5 16.98% 
3  1.71 X10-5 20.6% 
4  2.1 X10-5 26.62% 
5  4.7 X10-5 56.78% 
6  6.38 X10-5 76.86% 
7  7.51 X10-5 91.37% 
8  8.3 X10-5 100% 

  

  

  

  )pH 9.4)عند (2Aمر (یبولمن ال یدیروسیمافالرر حتة یسن) یوضح 10كل (شال
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