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ملخص

  

و تدعمھا. من المقاربات المعروفة في عالج التھاب التھاب اللثة ھو مرض مزمن یصیب اللثة و األنسجة التي تحیط باألسنان

المستخدمة موضعیا على اللثة لتخفیف األلم و االحتقان و )NSAIDSاللثة توظیف أدویة مضادات االلتھاب غیر الستیرویدیة  (

ى دواء التقلیل من أعراض االلتھاب بشكل عام. ھدف ھذه الدراسة ھو تصنیع بعض أنواع الجل العالجي المحتوي عل

أیبوبروفین. حیث تم تصنیع ھذا الجل من أربعة تركیبات ھي جل مائي و جل زیتي و من ثم نوعین من الجل االثنائي المكون 

من الجل المائي و الزیتي بنسب مدروسة. بعد التصنیع الناجح لھذه التركیبات مختلفة القوام تم دراسة  خصائصھا لتقییم موائمة 

بناء علیھ فقد تم استكشاف الخصائص المیكانیكیة (من حیث مقاومة التركیبات الجل لالنسیابیة  الطبي.ھذه األنواع لالستخدام 

و قدرة ھذه التركیبات على االلتصاق بالغشاء المخاطي للثة و تأثیر تغیرات الحرارة الدوریة من حیث التبرید و التسخین). و 

تم تصنیع األیبوبروفین في الجل المائي من التركیبة في ظروف مختبریة.من ثم تم دراسة المدة التي یحتاجھا الدواء للتحرر

في تصنیع الجل الزیتي. اما الجل الثنائي فقد تم Compritol®888بینما استخدم Carbopol® 971Pباستخدام مادة 

تصنیعھ عن طریق خلط الجل الزیتي و المائي مع بعضھم البعض بنسب مدروسة. تم تقییم كل مادة حسب الخصائص اللزجة 

لتبرید و ) و التغییرات الدوریة الحلقیة من ا ’’Gو معیار اللزوجة و فقد الطاقة ’Gمطاطیة و (معیار اللیونة و التخزین 

تحت ظروف دقیقة   )rheometerالتسخین و التصاق التراكیب بالغشاء المخاطي حول اللثة باستخدام جھاز قیاس الجریان (

. أظھرت التركیبات األربعة خصائص مرنة حیث (Franz cell)من قوى اإلجھاد. فیما تم دراسة نتائج تحرر الدواء باستخدام 

على كل الذبذبات المدروسة. و كانت قیمة اللزوجة المطاطیة بالنسبة للجل الزیتي أعلى ’’Gم أعلى بكثیر من قی’Gكانت قیم  
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من كل التركیبات األخرى مما یدل على أنھا تكون جل قوي الثباتیة. فیما أظھر الجل المائي قیمة لزوجة مطاطیة أقل من الجل 

مما یدل على ’’Gو  ’Gرارة الحلقیة أظھرت عدم تداخل ما بین الثنائي مما یجعل الجل المائي األضعف ثباتیة.   تغیرات الح

أن الجل ثابت و لم یتحول لمحلول سائل و النتائج تتسق مع نتائج اللزوجة المطاطیة. أما بالنسبة لمغادرة الدواء لتركیبتھ فقد 

أظھرت النتائج أن الجل % في ست ساعات حسب اختالف أنواع الجل. و٩٩-٥٦أظھرت أن الدواء تفاوت بنسبة تحرره من 

تظھر نتائجنا أن نوع المادة المستخدمة فسي صناعة الجل قد أثرت الزیتي یلتصق بالغشاء المخاطي أفضل من األنواع الثانیة.

تأثرا ملحوظا في الخصائص المیكانیكیة و مدة تحرر الدواء في كل أنواع الجل المدروسة.


