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 :عنوان اختراع) الف
 ام د يرگیوزن شیافزا تیدارو با قابل ندهیرها یدام مپالنتیا

  
 : زمینه فنی اختراع) ب

پشت گوش که در  است بر پایه الستیک سیلیکون به شکل استوانهنوعی ابزار دارورسانی ایمپالنت یا کاشتنی 
 .است دارورسانی و دامپروري فنی آن زمینه و اري می شودکارگذ )نر گاوهاي(دام 

  
  : مشکل فنی و بیان اهداف اختراع) پ

و همچنین با در نظر گرفتن  ییون جمعیت و نیاز دائمی افراد به منابع غذابا توجه به افزایش روزافز
که  خشک مانند منطقه خاورمیانهجهان به خصوص مناطق خشک و نیمهموجود در مراتع میزان محدودیت 

به خودي خود دچار  بزرگ هاي تعداد دامافزایش ، را محدود می سازدپرورش دام قابلیت پشتیبانی از 
همین میزان از با  بتوان آن که به  موجبیافتن راهکاري  بنابراین. ي قابل توجهی خواهد شدهامحدودیت

هاي موجود در ایمپالنت .بسیار مفید است ،دشدام توده عضالنی گیري و وزنافزایش امکانات موجود باعث 
و به دلیل دارو داشته ، قابلیت محدودي براي تنظیم دوره رهایش بازار دنیا بیشتر به صورت تک دارویی بوده

سامانه دارورسانی به فرم  یک ازراهکار  ایندر  .ي نسبتا باال هستندهاپیچیده بودن فرآیند تولید داراي قیمت
باعث افزایش  و باشدي آنابولیزان دارو یکبیش از ترکیبی از حاوي  تواندکه میاست ه کاشتنی استفاده شد

گوش  زیر پوستطراحی شده  نتایمپال. شودمی یش وزن در دامسنتز و احتباس پروتئین و در نتیجه  افزا
ایمپالنت  .دهد می عمل اصلی خود را انجام) ها(داروشده تدریجی و کنترلِ  کردنبا آزاد کاشته شده و  دام

تري نسبت به دیگر پایین هزینه تولیدشود که داراي گیري تزریقی تولید میشده به روش قالبطراحی
  .به استهاي مشانمونه

 
  : شرح وضعیت دانش فنی پیشین) ت



دنیا محصوالتی با همین هدف وجود دارند که به لحاظ طراحی، اما در نداشته مشابه داخلی ایمپالنت این 
 .U.S. Patent No]و همکاران  1هودسون .هستندتفاوت کامال مبا این محصول  سازنده شکل و مواد

- اي شکل متشکل از یک مغزي زیستهاي استوانهبه صورت پلت که اندایمپالنتی را معرفی کرده [4191741
بین محصول تفاوتی که  .است درصد وزنی استرادیول 40تا  5سازگار با پوشش سیلیکونی حاوي دارو بین 

در نمونه خارجی سیلیکونی بوده این مغزي . است النتخارجی وجود دارد در مغزي ایمپانواع این اختراع با 
کربنات نسبت به سیلیکون در این است  مزیت استفاده از پلی .کربنات است داخلی از جنس پلیاما در نمونه 

بل اقداراي مدول حدي که  ید درآبا خواص مکانیکی و حرارتی باال به شمار میکربنات پالستیکی  که پلی
ی از توان به راحتی ضخامت مشخص میگیري تزریقی واکنشی قالبدر نتیجه با تکنیک توجهی است 

همچنین تعداد داروي بارگذاري شده  .کربنات به دست آورد سیلیکون را به صورت یکنواخت دور مغزي پلی
 .شودگیري دام میدر محصول این اختراع بیش از یک دارو است که باعث افزایش کارآیی آن در وزن

کنش بین داروها ن برهموجود آمدتلف ساخت باعث به ها و شرایط مخزمان دو دارو در نسبتبارگذاري هم
کنش ها با همدیگر برهماست که دارو اي انتخاب شدهسازي به گونهمحصول شرایط آمادهشود که در این می

  .نداشته باشند
  
  :کافی و یکپارچه اختراع، همراه با شرح دقیقارائه راه حل براي مشکل فنی موجود ) ج

  مرحله اول
رهاینـده دارو بـر پایـه    مونولیتیـک پراکنشـی     سـامانه یک مولبندي فرقدم اول، بررسی عوامل مهم دخیل در 

بـر سـختی سـطح، اسـتحکام      سـیلیکون  این عنوان کلی، شامل بررسـی اثـر روغـن   . است سیلیکون الستیک
و همچنین بررسـی اثـر میـزان داروي     یکششی، نحوه پراکنش و توزیع ذرات داروي آبگریز در بستر سیلیکون

   .کنش بین داروها استبرهمنوع  عدم وجودیا  وجودستیک سیلیکون و همچنین بر پخت ال بارگذاري شده
هاي حاوي استحکام کششی و مقاومت ضربه براي نمونه ،سطح هاي خواص مکانیکی از جمله سختیآزمون

کششی و به ویژه مقاومت ضربه در الستیک هاي  ویژگی. شدبررسی  روغنمیزان بارگذاري متفاوت از 
کننده و  از طرفی استفاده از مواد رقیق .ستا ها تر از سایر الستیک اي پایینور قابل مالحظهسیلیکون به ط

بستر سیلیکونی، الزم  دراکنش مطلوب داروها نرم کننده در بهبود اختالط الستیک و همچنین پخش و پر
مسویی اثرات ناه که عمدتا(ذکر شده متغیرهاي که بتواند بین  بهینهفرمولبندي خاب در نتیجه، انت. است
   .ضروري است ،یک تعادل برقرار کند )دارند

درصد  20تا  0بین  حاوي درصدهاي مختلف روغن(هاي متفاوت فرمولبنديها با  نمونهبه این منظور 
قالب و تحت پرس  در - به جز آزمون سختی-  ها ها در همه آزمون پخت همه نمونه .شدندآماده  ))وزنی/وزنی(

ها به مدت سه  نمونه. یقه انجام شددق 20به مدت درجه سلسیوس  130تا  100ي مادو  MPa 12با فشار 
  .است ورده شدهآ 1شده در جدول هاي تهیهفرمولبندي نمونه .شدند پخت در آون پس C70ساعت در دماي 

                                                
١ James L.Hudson 



ها  ها و ضخامت بیشتر آن اي شکل بودن نمونه هاي مربوط به آزمون سختی، به دلیل استوانهدر تهیه نمونه
 30به همین منظور، زمان پخت . ،  الزم است زمان پخت افزایش یابد)متر مطابق با استاندارد میلی 6حداقل (

قطعات پخت شده . ها قابل لمس نباشد  دقیقه در نظر گرفته شد به نحوي که پس از پخت چسبناکی نمونه
سنج  سختیشده توسط ي پخت ها سختی سطح نمونه .پخت شدند پس C70 ساعت در دماي 3به مدت 

هاي با سختی سطح پایین که همچنان چسبناك باقی مانده و زمان پخت آن طوالنی بنديفرمول. تعیین شد
 Shore Aها را در مقیاس میزان سختی نمونه 2جدول  .شدند حذف  ،هزینه غیرافتصادي بودند از نظرو 

  .دهدنشان می
با تفنگ مخصوص یک  با استفاده ازپشت گوش دام ر پوست زیگذاري در  نتاین نکته که ایمپالتوجه به با 

ز این اتا  قطعه بررسی شود) االستیک(شود الزم است مدول یانگ یک نیروي خارجی آنی انجام میاعمال 
مدول یانگ و سایر خواص  به همین دلیل .گردد گذاري معیوب کم  طریق، احتمال وقوع پیچش و ایمپلنت

- بنديو فرمول شدزمون استحکام کششی بررسی آبا انجام یزان روغن متفاوت هاي حاوي ممکانیکی نمونه
نتایج آزمون استحکام کششی را  3جدول  .نددش حذف  ،نده مدول یانگ را داشتاي که کمین نمونه )هاي(

  .دهدنشان می
ور داروها بر در نتیجه، بررسی تاثیر یا عدم تاثیر حض. تر به معناي صرف انرژي بیشتر استزمان پخت طوالنی

 (DSC)هاي آنالیز حرارتی  این مهم، با انجام آزمون. ی سیلیکون ضروري استیفرآیند پخت الستیک دو جز
 )وزنی/وزنی(% 1که حضور بر این اساس مشخص شد . شد فاقد دارو تامین  یاهاي حاوي  بنديبر فرمول

  .ستیک دو جزئی سیلیکون نداردخت الاسترادیول تاثیري بر کیفیت پ )وزنی/وزنی(% 1/0پروژسترون و 
- برهم ، به هنگام پخت احتمالاست گذاري شدهکه در محصول این اختراع بیش از یک دارو باربه دلیل این

مورد استفاده قرار گرفت و مشخص  DSCهاي براي بررسی این موضوع آزمون. ها وجود داردکنش بین آن
 100ین در دماي پخت باسترادیول  )وزنی/وزنی(% 5/0پروژسترون و  )وزنی/وزنی(% 5 بیش از حضورشد که 

  .شودمی دو دارو کنشبرهمث باعدرجه سلسیوس 130تا
یکنواخت در داخل بستر پراکنـده   کامالبایست به صورت  ، ذرات دارو می)مونولیتیک( الیه در یک سامانه تک 

کـه   توزیع مطلـوب از آنجـا اسـت    اهمیت انتخاب یک سامانه با پراکنش و. شده و داراي توزیع مناسب باشند
شدگی دارو در بستر بر نرخ رهایش، دوره رهایش و در نهایت بر کیفیت درمـان اثرگـذار خواهـد    میزان پخش

داراي هـاي   فرمولبنـدي با تهیـه  به منظور بررسی الگوي پراکنش و توزیع ذرات دارو در بستر،  در نتیجه،. بود
هـا در   آن سـپس شکسـت  و   هـا  و پخـت نمونـه  ) یر میزان پـراکنش به عنوان عامل تغی( میزان روغن متفاوت

، بـه تعیـین   SEMاز طریق آزمـون  ها  فرمولبنديهایی از هر یک از ریزنگاشتیت تهیه نیتروژن مایع و در نها
   .دش شدگی با آنالیز سطح پرداخته  الگوي پخش

بـراي   .مساحت بـا ذره اسـتفاده شـد   اي هم  براي تعیین الگوي پراکنش و توزیع، از قطر سطح معادل با دایره
شده آماده شد و با شرایط گفتـه  گفته هاي بنديها مطابق با  فرمول  بررسی نحوه اختالط داروها با بستر،  نمونه

قطعـه پخـت شـده در نیتـروژن مـایع قـرار داده شـد تـا         . پخت شدند µm450شده در یک قالب با ضخامت 
اي نـازك   و سطح شکست با الیـه  سپس نمونه شکسته شده. اي خود برسد الستیک به زیر دماي انتقال شیشه

پراکندگی ذرات دارو . انتخاب شد هابنديبه صورت تصادفی در فرمول  سطوح شکست. شد از طال پوشش داده 



هـاي برگشـتی    الکتـرون  کیلـو ولـت و آشکارسـاز    20برابر و بـا  ولتـاژ    1500در بستر پلیمري با بزرگنمایی 
و بـا نوشـتن    قرارگرفتند یمورد بررس ImageJ سطح یزآنال افزار نرمبا ها  در نهایت، ریزنگاشت. ریزنگاشت شد

، درصد بهینه روغن براي حصول به بهترین الگوي پراکنش و توزیع انتخـاب   MATLABاي در محیط  برنامه
  .دهدهاي آزمون بررسی الگوي پراکنش و توزیع را نشان میفرمولبندي نمونه 4جدول  .شد
  

  پراکنشبا بهترین بندي تعیین فرمول
اگر ذرات تجمع داشته باشند به . کنند ذرات دارو حجم و سطح مشخصی را در بستر سیلیکونی اشغال می

کروي شکل و در نماي دو  ااي ذرات لزوم اگرچه تجمع توده. شوند تر دیده می صورت یک ذره با اندازه بزرگ
به عنوان قطر ذره توان  مساحت را میاي معادل با همین  اي شکل نیست؛ اما قطر دایره بعدي با مقطع دایره

 ImageJافزار  از طریق نرم. شود تر در نظر گرفته می تر معادل با قطر بزرگ یعنی تجمع بزرگ. در نظر گرفت
از . بدست آمد  Rpقرار داده شد و  شعاع   πR2مساحت هر ذره محاسبه شد و این مساحت مساوي با رابطه 

بر حسب  ات، منحنی توزیع فراوانی نسبی ذربندينهایت، براي هر فرمولدر . محاسبه شد dp روي شعاع، قطر
داراي قطر بزرگتري ) yمعادل با عدد بزرگتر روي محور (هر چه تعداد بیشتري از ذرات . قطر ذره رسم شد

از تجمع بیشتر و در نتیجه  از پراکنش بدتري  بنديباشد، فرمول) xتر روي محور معادل با عدد بزرگ(
 4شده در بستر سیلیکونی براي رصد فراوانی نسبی ذرات داروي پخشتوزیع د 1شکل  .است برخوردار

  .دهدفرمولبندي مختلف را نشان می
  

  تعیین فرموالسیون با بهترین توزیع 
بود که در یک سطح مشخص، اگر نسبت مساحت  ینا با بهترین توزیع بنديی براي تعیین فرمولاستدالل کل

بهترین توزیع به دست  باشد، حت تصویر، معادل با درصد حجمی بارگذاري داروذرات دارو به کل مسا
اي که به مخلوط نگاه شود، بهترین توزیع وجود  از آنجا که در یک مخلوط همگن، از هر زاویه. است آمده

دارد؛ لذا نسبت وزنی داروي بارگذاري شده، به نسبت حجمی تبدیل شد و این نسبت حجمی معادل با 
بایست براي تعداد زیادي از تصاویر صادق باشد تا از لحاظ  این الگو می. طحی مورد انتظار قرار گرفتنسبت س

آل وجود ندارد و اساس کار  بر پایه مقایسه  از طرفی چون مخلوط ایده.  آماري قابلیت استنتاج داشته باشد
  MATLABافزار  ا استفاده از نرمب. با یکدیگر مقایسه شد بنديها در هر فرمول است، میانگین نسبت مساحت

از . کرد شد که ابتدا تصویر را به صورت کد تبدیل کرده و در مرحله بعد تصویر را باینري می اي نوشته  برنامه
که تصویرها در مقیاس خاکستري هستند؛ عموما متناسب با رنگ هر پیکسل، عددي از گستره صفر   آنجا

، ابعض .یافت به درایه نظیر آن پیکسل اختصاص می) گر سفید مطلقبیان(  255تا ) نمایانگر سیاه مطلق(
طور انتخاب یک حد بحرانی و معرفی آن به برنامه  افزار قادر به تمیز دادن بستر از ذره نیست و همین نرم

بنابراین به صورت دستی ذرات دارو به رنگ کامال سفید  براي مشخص کردن محدوده دارو ممکن نیست؛
تغییر ) سیاه مطلق(توسط برنامه به صفر ) سفید مطلق( 255هاي غیر از کد  د و تمامی درایهدرآورده شدن

در ادامه، برنامه . است  تشکیل شده 255هاي صفر و  بدین صورت ماتریسِ تصویر، تنها از درایه. کرد پیدا 
بدست آمده بر مساحت تصویر، را شمارش کرده و نسبت عدد ) هاي معرف دارو تعداد پیکسل( 255تعداد کد 



اند تکرار و  ریزنگاشت از هر کد نمونه که به صورت تصادفی گرفته شده 15این فرآیند براي . محاسبه شد
تر  شده نزدیککه به کسر حجمی بارگذاري هابنديمیانگین هر کدام از فرمول. ها محاسبه شد میانگین نسبت

نتایج به دست آمده  5جدول  .ن اختالط توزیعی در نظر گرفته شدبا بهتری بنديبود؛ به عنوان بهترین فرمول
 .دهدهاي با درصدهاي متفاوت از روغن را نشان میاز آنالیز سطح براي نمونه

  
  مرحله دوم

و میـزان  ) شـامل مسـاحت سـطح ابـزار و ضـخامت پوشـش رهاینـده دارو       (هندسه ایمپالنـت  در این مرحله 
  .مورد بررسی قرار گرفترهایش دارو  بر مدت زمان و نرخبارگذاري دارو 

الیـه   بـا مشخصـات   میلیمتـر  5/9تـا   9/3با قطر بـین   ی به صورت استوانهیهابراي بررسی این موضوع نمونه
-از جـنس پلـی  (پوشش داده شده بر مغزي بدون دارو ) میکرومتر 1500تا  400بین (حاوي دارو با ضخامت 

میـزان   و) میلیمتـر مربـع   400تـا   50بـین  (احت سـطح رهـایش   مس، میلیمتر 8تا  5/3با قطر بین ) کربنات
ــا  1بــین (بارگــذاري داروي پروژســترون  درصــد  2تــا  1/0بــین (و اســترادیول ) وزنــی/وزنــی(درصــد  10ت

کـه عـوارض اسـتروژنی بسـیار شـدید و بـد هسـتند، نسـبت کمتـري از          به دلیل این .تهیه شد ))وزنی/وزنی(
 هـاي  نیازمنـد انجـام آزمـون    ،ز آزاد شـده دارو بـه صـورت روزانـه    ومیزان د بررسی .نیاز استمورد استرادیول 

الزمه این آزمون، تعیین محیط رهایش از طریق تعیین غلظـت اشـباع   . مایع با کارایی باالست 1وماتوگرافیرک
به همـین دلیـل، غلظـت    . ، و بررسی سازوکار رهایش دارو از سامانه استهاي پیشنهادي داروها از بین محیط

در ادامه با انجام آزمون تورم در  درصدهاي مختلف تعیین و اتانول با ترکیب -هاي آب شباع داروها در محیطا
) تورم، نفوذ و یـا هـر دو   بر پایه( اتانول با همین ترکیب درصدها، سازوکار رهایش دارو از سامانه  -محیط آب

هـاي سـختی، اسـتحکام     نتـایج آزمـون   بنـدي  جمـع  با. گردید محیط رهایش انتخابدر نهایت، و  شد بررسی 
قطعـه و شـرایط انجـام کـار،       فرمولبندي، آنالیز سطح، تورم و انتخاب محیط رهایش، ضربه مقاومتکششی، 

اي شکل باشد تا قابلیت کاشـته شـدن در پشـت گـوش      بایست استوانه از آنجا که قطعه نهایی مینهایی شد و 
و مسـاحت سـطح    حـاوي دارو  اروي بارگذاري شده، ضخامت پوششمیزان د به بررسی تاثیر ،دام را دارا باشد

بررسی میـزان رهـایش    بهدر نهایت . شد بر الگوي رهایش داروها پرداخته ) ژئومتري استوانهدر ( رهاینده دارو
 (HPLC)روزه از طریـق آزمـون کرومـاتوگرافی مـایع بـا کـارایی بـاال         350روزانه و تجمعی در مدت زمـان  

  .دهدشده را نشان میهاي تهیهنمونهشمایی از  2ل شک. شد پرداخته 
 یک مثال اجرایی) د

به صورت دستی مخلوط شدند و در سیلیکون هاي حاوي دارو، ابتدا داروها با روغن   در ساخت نمونه
 Aسپس جزء . شودساعت قرار گرفتند تا تر شدن داروها با روغن انجام  24به مدت  C50با دماي  گرمخانه

توسط دستگاه  rpm1000 دقیقه با دور  3به آمیزه اضافه شد و به مدت جزیی و ک سیلیکون دیک الستی
اختالط   rpm 3000دقیقه این بار با دور  3سپس، مجددا به مدت . کن سانتریفوژي اختالط یافت مخلوط

 rpm 3000 و سه دقیقه با دور  rpm  1000در ادامه، اختالط مجددا سه دقیقه با دور  . ادامه پیدا کرد

                                                
١ HPLC 



به آمیزه اضافه شده  و اختالط با همین   Bاي، جزء دقیقه 12پس از پایان این دوره زمانی . پیگیري شد
است؛  نکته شایان ذکر این است که پس از افزودن جزء دوم، آمیزه آماده پخت شده. برنامه ادامه یافت

زر قرار داده شد  تا افزایش دماي ناشی از بنابراین، پس از پایان هر قسمت از برنامه اختالط، آمیزه در فری
  .هاي برشی حین اختالط جبران شده و سپس ادامه برنامه دنبال شد تنش

براي انجام آزمون رهایش، . تهیه شدند اي شکلهاي استوانهها به شکل ابزاربراي تعیین الگوي رهایش، نمونه
محیط رهایش آب و اتانول  mL 2هر ویال  هاي مخصوص قرار گرفتند و درهاي تهیه شده در ویالنمونه

ها با فواصل گیرينمونه. انکوبه شدند C37 ها در حمام آب با دمايویال. ریخته و درب آن کامال بسته شد
محیط رهایش، توسط سرنگ  mL 2گیري، تمام حجم زمانی از پیش تعیین شده انجام شد؛ در هر بار نمونه

اجزاي نامحلول آنالیت با فیلتر سر سرنگی با .  محیط جدید جایگزین شد mL 2ه با کشیده شد و بالفاصل
غلظت آنالیت به دست آمده پس از . تزریق شد HPLCصاف شده و به دستگاه  µm 22/0ي منفذ اندازه

تزریق  به دستگاه و به دست آوردن سطح زیر پیک هر کروماتوگرام، با استفاده از منحنی کالیبراسیون 
سازي، نمونه با در نظر گرفتن فاکتور رقّت، رقیق شده و مجددا به  در صورت نیاز به رقیق. اسبه شدمح

 . دستگاه تزریق شد
هاي دارورسانی ماتریسی، با قرار گرفتن سطح سامانهشناسی سامانه و نحوه رهایش دارو از بررسی ریختدر 

تر به سطح، ابتدا از روي آن ي نزدیکهار الیهسامانه در تماس با محیط رهایش، بلورهاي داروي موجود د
هاي بعدي شروع به حل زمانی که این الیه از ذرات دارو تخلیه شد، ذرات جامد دارو در الیه. شوندشسته می

بنابراین، یک . کنندي پلیمري و نفوذ در آن به صورت تابعی از شیب کاهشی غلظت میشدن در سامانه
کند و مقدار بیشتري از ذرات ضخامت این ناحیه با زمان افزایش پیدا می. شودایجاد می 1ي تخلیهناحیه

 . کندجامد دارو به خارج از ابزار رهایش پیدا می
پروژسترون و ) وزنی/وزنی(درصد  5/0و  5هایی با مشخصات پوشش حاوي داروي نمونه این منظوربه 

بدون قرارگیري  نمونه(شاهد  ها به عنوان نمونهیکی از نمونه. تهیه شدند µm 1000و ضخامت  استرادیول
محیط  mL 2ها شدند و بر روي آنهاي مخصوص قرار دادهانتخاب و بقیه درون ویال) در محیط رهایش

 به منظور تهیه. ها تعویض شدهاي زمانی معین محیط درون ویالشد و با فاصلهریختهآب و اتانول رهایش 
از بندي برنامه زمانها، بعد از قرارگیري درون محیط رهایش مطابق ونهاز سطح مقطع نم SEMتصویر 

سپس سطح مقطع . محیط رهایش بیرون آورده شده و پس از خشک شدن، در جهت عرضی برش خوردند
 برابر تهیه 200شد و تصاویري با بزرگ نمایی نازکی از طال در شرایط خال پوشش داده برش خورده با الیه

  .دهدها را نشان میاز سطح مقطع نمونه SEMهاي زنگاشتری 3شکل  .شد
الف و ب به ترتیب نمودار رهایش تجمعی و درصد رهایش براي داروي پروژسترون حاصل از  4هاي در شکل

نشان داده  mµ 750 و ضخامت پوشش حاوي دارو برابر با 2mm 200 هاي با سطح رهایش دارو برابر بانمونه
  .دهدالف و ب همین نمودارها را براي داروي استرادیول نشان می 5 همچنین شکل. شده است

  

                                                
١Depletion Zone 



  :توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها) ه
  

 هاي استفاده شده در بررسی خواص مکانیکی به روش سختی سطح  و  استحکام کششی نمونه بندي ل فرمو 1جدول 

  روغن   کد نمونه
 (wt%) 

  Aجزء 
 (wt%)  

   Bجزء 
(wt%) 

A1  0  50  50  
A2  5  5/47  5/47  
A3  13  5/43  5/43  
A4  17  5/41  5/41  

  
  
  

 نمونه رابطه میزان روغن و سختی سطح 2جدول 

  کد نمونه
  زمان پخت کامل

)min( 
انحراف  ±سختی 

  معیار
 )shore A(  

A1 
25  23/0±83/44  

A2  
25  11/0±63/40  

A3  35  41/0±83/34  

A4  45  30/0±03/31  

  
  
  
  
  
  
  



 آمده از آزمون استحکام کششی متغیرهاي به دست 3جدول 

          
 پارامتر   

  کد 
  مدول االستیک

)MPa( 

% 100تنش در 
 ± افزایش طول

SD  )MPa(  

% 200تنش در 
 ± افزایش طول

SD  )MPa(  

تا   بیشینه تنش
  SD ±پارگی 

)MPa(  

 ± کرنش شکست
SD  (%)  

A1  034/0  03/0±34/1  08/0±83/2  38/0±5/6  44/8±61/424  
A2  024/0  040/0±22/1  070/0±62/2  912/0±54/5  87/53±26/395  
A3  020/0  03/0±97/0  04/0±19/2  12/0±18/6  38/5±28/488  
A4  020/0  06/0±82/0  14/0±9/1  45/0±20/5  73/50±11/466  

  .انحراف معیار است SDمنظور از *
  

  

 ها در آزمون بررسی الگوي پراکنش و توزیع بندي نمونهفرمول 4جدول 

تعداد ذرات شمارش   تعداد نمونه  کد نمونه
  شده

  پروژسترون
(%w/w) 

 بنزواتاسترادیول
(%w/w)  

 روغن
(%w/w)  

B1  3  237  1 1/0  5  
B2  3  467  1  1/0  13  

  
  

  

 هاي با درصدهاي متفاوت از روغن نتایج بررسی الگوي اختالط توزیعی به دست آمده از آنالیز سطح براي نمونه 5جدول 

 B1 B2 کد نمونه

درصد نسبت  میانگین
ح دارو به سطح طس

  (%) عکس
3 5 
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هاي  شده در بستر سیلیکونی بر حسب قطر مارتزین در فرموالسیون توزیع درصد فراوانی نسبی ذرات داروي پخش 1شکل 

  داراي درصدهاي مختلف وزنی از روغن  مختلف

  
  
  
  

  
  هاي تهیه شده شمایی از سامانه 2شکل 

  
  
  



  
+ پراکنده (ي حاوي دارو به فرم ي پیشرفت مرز بین الیهدهندهها که نشاناز سطح مقطع نمونه SEM  يهاریز نگاشت 3شکل 

) روز قرارگیري در محیط رهایش ج 1نمونه بعد از ) ي شاهد بنمونه) الف. ي حاوي دارو به فرم محلول استو الیه) محلول
  روز قرارگیري در محیط رهایش 4عد از نمونه ب) روز قرارگیري در محیط رهایش د 3نمونه بعد از 

  
 
 



 

 
و ضخامت پوشش   2mm 200هاي با سطح رهایش دارو برابر با نمودار رهایش داروي پروژسترون حاصل از نمونه 4شکل 

 درصد تجمعی رهایش دارو )مقادیر تجمعی رهایش ب) الف mµ 750حاوي دارو برابر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)الف  

)ب  



 

 
و ضخامت پوشش حاوي دارو برابر  2mm 200هاي با سطح رهایش نمونهحاصل از  استرادیول ينمودار رهایش دارو 5شکل 

mµ 750 درصد تجمعی رهایش دارو )مقادیر تجمعی رهایش ب) الف  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)الف  

)ب  



 :مزایاي اختراع) ر
یه شود، تهایمپالنت رهاینده دارو که پس از کاشت در بدن دام باعث افزایش گوشت دام میدر این اختراع 

هاي افزاینده توده این ابزار قادر است  هورمون :اشاره کرد موارد زیرتوان به می ختراعاز مزایاي این ا. شد
تعداد داروي بارگذاري . به صورت تدریجی آزاد کند) از یک تا ده ماه(هاي زمانی طوالنی عضالنی را در دوره

- آن در وزن و میزان اثربخشی فزایش کارآییشده در محصول این اختراع بیش از یک دارو است که باعث ا
شود که داراي هزینه تولید گیري تزریقی تولید میایمپالنت طراحی شده به روش قالب. شودگیري دام می

هاي مشابه است و به لحاظ طراحی، شکل و مواد سازنده با محصوالت خارجی تري نسبت به دیگر نمونهپایین
 .کامال متفاوت است

  
  :اختراع کاربرد) و

در زیر پوست  کهاست  ک رشد توده عضالنییحرایمپالنت رهاینده دارو به منظور تمحصول این اختراع یک 
مورد  گیري آنو افزایش وزن) گاو نر( پرواربندي گاو گوشتی در و شودکارگذاري می) پشت گوش گاو(

  .استفاده قرار می گیرد

  :کاربرد صنعتی اختراع) ي

بیان شده در باال محصول این اختراع داراي کاربرد صنعتی بوده و با توجه به نیازسنجی  توضیحاتبا توجه به 
  .داراي توجیه اقتصادي استبازار 

  
  :خالصه اختراع

 الیه رهاینده داروهـاي آنـابولیزان  تک سامانه یک دامگیري افزایش وزنرهاینده دارو با قابلیت دامی  ایمپالنت
ایـن  . اسـت  طراحـی و سـاخته شـده    سـیلیکون  الستیک برپایهتی کل ایمپالنبه ش است که افزاینده وزن دام

 دررا  عضـالنی  تـوده  افزاینـده  هـاي هورمـون  تواندمیدام ) گوشپشت(پس از کاشت در زیر پوست  ایمپالنت
 مشـابه موجـود در بـازار    هايایمپالنت .آزاد کند تدریجیبه صورت ) از یک تا ده ماه( طوالنی زمانی هايدوره

دارویی بوده، قابلیت محدودي براي تنظیم دوره رهایش دارو داشته و بـه دلیـل پیچیـده    تر به صورت تکشبی
سـامانه دارورسـانی بـه فـرم      یـک  ازراهکـار   ایـن در . هاي نسبتا باال هسـتند بودن فرآیند تولید داراي قیمت

و همچنـین   بولیزان باشـد تواند حاوي ترکیبـی از بـیش از یـک داروي آنـا    است که میه کاشتنی استفاده شد
 بـزرگ  هـاي دامها براي کاربرد این ایمپالنت. هاي مشابه کمتر استقیمت تمام شده آن نسبت به سایر نمونه

 تـوده  نتیجـه  در و شـده  عضالنی هايسلول در پروتئین تجمع افزایش باعثیافته رهایش هايهورمونبوده و 
ماننـد مـواد   سامانه ر عوامل مختلف دخیل در فرمولبندي این به این منظو .یابد می افزایش دام وزن و گوشتی

نـده  مسـاحت سـطح رهای  (جانبی کنترل کننده سختی، میزان داروي بارگذاري شده، هندسه ابزار دارورسانی 
به نحوي صورت گرفت که قابلیت کاربرد  آنو خواص فیزیکی و مکانیکی ) دارو و ضخامت پوشش حاوي دارو

 .دامی را فراهم نماید
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