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Implantable drug delivery systems: 

 دوزهای تزریقی یا خوراکی متعدد
 

 باال رفتن غلظت خونی دارو و ایجاد سمیت ←
 

 )از حد غلظت درمانی کمتر(خونی دارو کاهش غلظت ←

IV infusion 
 

 از بین رفتن نوسانات غلظتی ←

 

 قرار دهیم:های دارورسانی کاشتنی مد نظر عوامل زیر را باید در تهیه سیستم

 biocompatibility 

 از نظر شیمیایی خنثی باشد 

 در بدن به مواد سمی تبدیل نشود 

  ، از مواد غیر کارسینوژنhypoallergenic پایدار ساخته شود ، 

 با قرار گرفتن در بافت نباید دچار تغییرات فیزیکی و شیمیایی شود 

 التهاب ایجاد نکند 

 

 نباشد: biocompatibleاگر سیستم 

 شودوی رهش مورد نظر ایجاد نمیالگ 

 های داخل بدن به سیستمجذب سطحی پالکت 

  آسیب بافتیایجاد 

 های بافتیایجاد عفونت 
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 های دارورسانی کاشتنی:مزایا سیستم

 دارورسانی هدفمند به بافت خاص .1
 شودو در مدت زمان طوالنی تری آزاد می sustained releaseدارو به صورت  .2

 بیمار complianceافزایش  .3

 حفاظت دارو از متابولیسم کبدی .4
 توان به دارورسانی خاتمه داددر موارد اورژانسی به سرعت می .5

 

 ها:دسته بندی ایمپلنت

  پلیمری
 

 :دنکپلیمر آزادسازی دارو را کنترل می ←

o biodegradableشود:پلیمر به مونومر ، الیگومر یا محلول تبدیل شده و در نهایت دفع می 

o non-biodegradableدمان:دست نخورده باقی می 

 

 پمپ 
 

 دکنروپیلنت رهش دارو را کنترل میفشار گاز پبا مکانیسم الکترونیکی یا  ←

 

 های پلیمری:ایمپلنت

 و با  ماتریکسی:دارو در پلیمر محلول یا پراکنده شده استrate شودزاد میدرجه صفر آ 

 reservoir مخزن دارویی)محلول ، سوسپانسیون ، پودر( را فرا گرفته است و :غشایی از پلیمر دور تا دور یک

 شوددارو از طریق انتشار از غشاء وارد محیط می

 کشد تا دارو آزاد شودمدتی طول می reservoirهای در سیستم

 (ر خشکسوسپانسیون ، پود)نامحلولمگر اینکه دارو به صورت  کنندنمیدرجه صفر ایجاد  reservoir ،rateهای سیستم

 در مرکز آنها باشد

 

 :reservoir  =®Norplantنوع  non-biodegradableایمپلنت پلیمری 

 Levonorgestrelهای شامل کپسول

 شودبه صورت زیر پوستی در ناحیه باالی بازو کاشته می
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 کند:سال از بارداری جلوگیری می 5های زیر به مدت با مکانیسم

 مهار تخمک گذاری 

  ضخیم کردن موکوسcervix 
 

 مهار ورود اسپرم ←

  نازک کردن الیه اندومتر
 

 مهار جایگزین شدن جنین ←

 عوارض جانبی:سردرد ، بی قراری ، تهوع ، راش ، آکنه ، تغییر در اشتها ، از دست دادن موها ، لکه بینی

 

Norplant II  75کپسول  2شامل mg Levonorgestrel است و داخل ماتریکس پلیمری قرار گرفته است 

 

 :non-biodegradableنوع  reservoirهای مشکالت سیستم

 از جراحی استفاده کردباید برای خارج کردن آن پس از آزاد شدن کل دارو از سیستم  .1
 (drug dumpingشود)اگر غشای اطراف مخزن دارویی به دالیلی یک مرتبه ترکیده شود کل دارو آزاد می .2

 

و  Doxorubicinبه منظور دارورسانی داروهای ضد سرطان مثل  non-biodegradableهای پلیمری سیستم

 روند، جلوگیری از بارداری( به کار می growth hormoneها)دارورسانی هورمون

 

 siliconeوانات و جلوگیری از بارداری آنها شامل یک حلقه از جنس الستیک سیستم دارورسانی به منظور چاق شدن حی

non-biodegradable است که دارو)استرادیول( به صورت ماتریکسی داخل آن قرار دارد 

 

)اگر آزاد شدن دارو را از بیرون سیستم کنترل کرد rateتوان می magneticذرات های پلیمری حاوی دارو و در سیستم

 یابد(می افزایشآزادسازی دارو  rateاثر گذاشته و  magneticاعمال شود روی ذرات  magnetic fieldیک 

 

 :biodegradableهای سیستم

 (ماتریکسیmonolithicدرصد بیشتر:) 

 reservoir 

 دشوار است زیرا باید کینتیک تخریب پلیمر بررسی شود biodegradableهای طراحی و ساخت سیستم

 پلیمر وابسته به عوامل زیر است:کینتیک تخریب 

1. pH بدن 

 دما .2
 سطح ناحیه دارورسانی .3

 شکل سیستم دارورسانی)مخروطی ، ورقه ای شکل ، کره ، میله( .4

 کینتیک تخریب سیستم مخروطی نزدیک درجه صفر است

 باید جوری طراحی شوند که کینتیک تخریب پلیمر آهسته تر از کینتیک آزادسازی دارو باشد biodegradableهای سیستم


