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 ةلتااب اللّ  ل  -في الموقع-لعمل جل  نييبوبروفاآل مستحلب نانوي من

 الباسم الط  

 ياسمين جمال األدهمي

 ئيسالمشرف الر  

 ام" حامدحمد عز  أرانيه " .د

 صالملخ  

 ي لل  تدمير بة لألمراض تحت اللث ة، وال تي تؤد  ة  للبكتيريا المسب  استجابة التهابي   والتهاب اللثة ه

ن تدريجي للث ة اعميوللرباط تحت األسنان، وللعظام الس  ائع استخدام اآليبوبر ةة الد   وهووفين . من الش 

ذا العمل ه يهدفاللث ة. مضاد التهاب غير ستيرويد ي في المعالجة العام ة والموضعي ة اللتهاب 

تم  اختيار  الستخدامه عل  اللث ة كعالج موضعي.؛ لتطوير جل نانو ي يحتو ي عل  اآليبوبروفين

طحي،  ة الخافضة للتوت ر الس  طحي الز يت، والماد  المستخدم والعامل المساعد في خفض الت وتر الس 

المستحلب النانو ي لآليبوبروفين، بناًء عل  دراسات الذ وبان. تم  استخدام الن ظام األمثل ر في تحضي

ا عل  دراسة . وتم اختيارهم اعتماد  نالجل النانو ي من اآليبوبروف من مستحلب الن انو لتحضير

 تم   . بدايًة،نيوفيبوبر مستحلب النانو ي المختار لتحضير الجل النانو ي من اآلاستخدام ال ائبية. تم  الذ  

 ←ائلة ال  الجل )سائل ق ودرجة حرارة انتقال الجل من الحالة الس  تطوير وفحص سلوك التدف  

تحضيرات ، و 127 جاجي لتراكيز مختلفة من بلورونكبوب الز  ناأل انعكاسجل( باستخدام طريقة 

ا لل  هذه الد راسات، .1:1ن بنسبة ييبوبروفمن اآلالمستحلب النانو ي  استخدام تركيز  ، تم   استناد 

ن ييبوبروفوزن/حجم( وتراكيز مختلفة من مستحلب اآل %11.1) 127البلورنك  محلول ثابت من

ل )سائل ائلة ال  الجقي، ودرجة حرارة انتقال الجل من الحالة الس  السلوك التدف   وصف تم   انو ي.الن  

باستخدام  ةدرجة مئوي   37وعل  ة درجة مئوي   25ة عل  درجة حرارة والخواص الريولوجي  جل(،  ←
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عن  برن من الجل النانو ي في المختييبوبروفاآلم. تم دراسة تحرير لقياس الجهد المنظ   الريوميتر

ارة ، ودرجة حر ةق من الخواص الريولوجي  ة للتحق  أجريت دراسة الثباتي   ز لالنتشار.طريق خاليا فران

الوقت. أثبتت دراسات السلوك  بداللةجل(  ←ائلة ال  الجل )سائل انتقال الجل من الحالة الس  

 تم  ها سائلة عند درجة حرارة الغرفة و الجل النانو ي هي أنظمة حساسة للحرارة، حيث أن   االنتقالي أن  

 34جات من ر ن الد  ة ما بيتحويلها لل  جل عندما ترتفع درجة حرارتها لتصل لل  درجة حرارة اللث  

  عل  تطغنة و المر  ن خصائصييبوبروفآلظهرت مركبات الجل النانو ي لأة. درجة مئوي   37لل  

درجة حرارة انتقال  تائج انأظهرت الن  (. اللزوجةمعامل  ˂ المرونة )معامل اللزوجةالخصائص 

انو ي المرنة للجل النلخواص اللزجة او  اللزوجة،و جل(،  ←ائلة ال  الجل )سائل الجل من الحالة الس  

ئلة ان تعتمد عل  تركيز المستحلب النانو ي، بينما درجة حرارة انتقال الجل من الحالة الس  ييبوبروفلآل

جل( تقل مع زيادة تركيز المستحلب النانو ي، في حين تزيد اللزوجة والخواص  ←ال  الجل )سائل 

رجة د. أظهرت دراسات الثباتيّة أّن نو ي اللزجة المرنة للجل النانو ي مع زيادة تركير المستحلب النا

 تزيد بينما تقل اللزوجة والخواص جل( ←ائلة ال  الجل )سائل حرارة انتقال الجل من الحالة الس  

 تحّررر أظهاللزجة والمرنة بعد شهر واحد. ونظرا للتكوين الصلب للجل النانوي لآليبوبروفين, 

 . او المضبوطة التحّرر المتحّكمخاصيّة نمط  الجل النانوييبوبروفين من اآل

 


