
 

 

Organogels and their Utilization as Drug Delivery 

Vehicles 

Soheila Ghasemi, Milad Ghezelsofloo, Abdulhamid Dehghani 

 

Department of Chemistry, Shiraz University, Shiraz 7194684795, I.R. Iran 

Email address: milad.ghezelsofloo.chem@gmail.com  

 

Abstract: Organogels are one of the main components in a group of gels that have a non-

crystalline and viscoelastic nature and they show three-dimensional and cross-lattices in 

the organic liquid phase. Applications of organogels include their use in the chemical, 

pharmaceutical and cosmetic industries, biotechnology and food technology. 

Unfortunately, in recent years, the use of organogels as drug delivery systems has been 

hampered by the toxicity of selected organic solvents. More recently, however, the 

synthesis of biocompatible organogels has boosted the development of several 

biomedical and pharmaceutical applications. This article provides a brief overview of 

organogels, followed by an in-depth review of the gels checked for drug delivery. Over 

the past two decades, organogels have made significant advances as drug delivery 

matrices. The favorable and impressive performance of organogels is due to their ease of 

preparation, cost-effectiveness and their ability to have hydrophilic and lipophilic 

compounds. The ability of organogels to incorporate hydrophilic and hydrophobic 

compounds into their structure has expanded the use of organogels in various drug 

delivery systems. Organogels are used as drug delivery platforms to administer the active 

agent through various routes such as dermal, oral and injectable. 
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 ارگانوژل ها و به کارگیری آن ها به عنوان حامل های تحویل دارو
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ها هستند که ماهیتی غیر کریستالی و ویسکواالستیک ای از ژلها یکی از اجزای اصلی در دستهرگانوژلا

از کاربردهای ارگانوژل می توان به دهند. لی نشان میهای سه بعدی و متقاطع را در فاز مایع آدارند و شبکه

. ها در شیمی، صنایع دارویی و آرایشی، بیوتکنولوژی و فناوری مواد غذایی اشاره کرداستفاده ی آن

-های دارورسانی به دلیل سمیت حاللها به عنوان سیستمهای اخیر، استفاده از ارگانوژلمتأسفانه در سال

های زیست سازگار موجب توسعه مشکل مواجه شده بود. اما اخیراً، سنتز ارگانوژلهای آلی انتخابی با 

ها ارائه در این مقاله، یک مرور مختصر از ارگانوژل کاربردهای زیست پزشکی و دارویی آن ها شده است.

شود. می اند، ارائههایی که برای تحویل دارو بررسی شدهتر از ژلشود، و به دنبال آن یک بررسی عمیقمی

-های دارورسانی پیدا کردههای قابل توجهی به عنوان ماتریسها پیشرفتدر طول دو دهه گذشته، ارگانوژل

ها در داشتن ترکیبات ها به دلیل سهولت در آماده سازی، مقرون به صرفه بودن و توانایی آناند. ارگانوژل

رند. توانایی ارگانوژل ها برای جای دادن بآبدوست و چربی دوست از عملکرد مساعد و چشمگیری بهره می

ترکیبات آبدوست و آبگریز در ساختار خود، استفاده از ارگانوژل ها را در سیستم های مختلف تحویل دارو 



 

 

های تحویل دارو برای توزیع عوامل فعال دارویی از طریق ها به عنوان پلتفرمگسترش داده است. ارگانوژل

  .گیردل پوستی، دهانی و تزریقی مورد استفاده قرار میمسیرهای مختلفی مانند انتقا

 ژل، ارگانوژل، دارورسانی، رهاسازی کنترل شده ی دارو، زیست سازگاری واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

ابعاد  ای ازکند که یک ژل دارای ساختار پیوستهارائه شده است، یکی از آنها بیان می برای ژلتعاریف مختلفی 

گذشت زمان آزمایش است و در رفتار رئولوژیکی شبیه یک جامد می باشد. در واقع به  ماکروسکوپی در طول

ای شبیه ژله خوراکی باشد آن ماده حتما یک ژل است. اکنون به طور کلی صورت یک تعریف بنیادین، اگر ماده

اند. همچنین ل شدههای ژل ساز تشکیهای کم مولکولنیمه جامد است و از غلظت ایپذیرفته شده است که ژل ماده

طریق فعل و انفعاالت فیزیکی یا شیمیایی در یک شبکه گسترده که مانع از جریان  در حضور یک حالل مناسب، از

پایداری کلی ژل ترمودینامیکی و جنبشی ناشی از تأثیر متقابل  .ود، جمع شوندشحالل در کشش سطحی می

فرآیند خاصی که منجر به تشکیل . در فاز پیوسته است ارگانوژالتور نیروهای متضاد مربوط به حاللیت جزئی

 1شکل  .ها بستگی داردهای حاصل از آنو برهمکنش شود به خواص فیزیکوشیمیایی اجزای ژلماتریس ژل می

های بین مولکولی ها، ژالتورها و برهمکنشها بر اساس ماهیت حاللشده ژل های مختلف پذیرفتهنمودار طبقه بندی

-ها متمایز کرد و سپس میتوان آنها با فاز پیوسته آلی آنتوان از هیدروژلها، را میارگانوژل. دهدرائه میها را اآن

ارگانوژالتورهای پلیمری یا ارگانوژالتورها با وزن مولکولی کم تقسیم  به کنندهها را بر اساس ماهیت مولکول ژل

های های متقاطع یا درهم به ترتیب برای تشکیل ژلزنجیره ای ازلیمرها، حالل آلی را با تشکیل شبکه. پبندی کرد

ای مواد با وزن مولکولی کم احتماالً توسط فعل و انفعاالت بین زنجیره. کنندشیمیایی و فیزیکی بی حرکت می

 به همین ترتیب، خود تجمعی .شودمی تثبیت π ضعیف مانند پیوند هیدروژنی، نیروهای واندروالس و انباشتگی



 

 

به فعل و انفعاالت فیزیکی برای تشکیل مواد متراکم شده برای همپوشانی و وژالتورهایی با وزن مولکولی کم ارگان

با های بسته به خواص جنبشی مواد متراکم شده، تمایز مهمی در بین ارگانوژل. ژل شدن حالل بستگی دارد القای

 شودر مقابل سیال )یا ضعیف(، ایجاد میهای فیبری جامد )یا قوی( دشبکه تشکیل شده از وزن مولکولی کم

های شناسایی شده، پیش بینی کنندهسازی و همچنین تنوع چشم گیر ژلفرآیندهای ژل علیرغم روندهای متعدد در.

بینی های ترجیحاً ژل شده را به آسانی پیشتوان حاللکننده دشوار است و همچنین نمیساختار مولکولی یک ژل

های حالل ها بی معنا باقی مانده است و معموالً با غربالگری تحقیقاتی سیستمکنندهشف ژلامروزه هنوز، ک. کرد

پیش بینی پتانسیل ژل شدن یک مولکول ممکن  شود.مختلف که به طور بالقوه با ژل شدن سازگار هستند، دنبال می

کنترل فرآیند . پذیر به نظر برسد های بین مولکولی شیمیایی یا فیزیکی امکاناست با بررسی تمایل آن به برهمکنش

های مهمی هستند که باید در جستجوی ارگانوژل کننده جدید، چالشهای ژلژل شدن و همچنین تصور مولکول

توان برای تحویل دارو و واکسن از ها را میدر زمینه داروسازی، ارگانوژل های جدید با آن روبرو شویم.کننده

هدف این . اندها بررسی شدهفاده کرد، اگرچه تعداد نسبتًا کمی از این فرمولهای تجویز مختلف استطریق راه

بررسی در بخش اول ارائه یک دید کلی از ارگانوژل و در مرحله دوم بحث متمرکزتری در مورد کاربردهای 

 .[2, 1]باشد ها میدارورسانی آن



 

 

 

 [1] هاطبقه بندی ارگانوژل. 1شکل 

 ارگانوژالتورها

 شود.تشکیل ژل به دلیل برهمکنش ساختارهای فیبری است که با خودآرایی سه بعدی ارگانوژالتورها ایجاد می

وژالتور از محلول در یک حالل غیر قطبی الیاف ارگانوژالتور ممکن است به صورت جامد )در طول رسوب ارگان

ها عمدتاً به کننده( باشند. خواص ارگانوژل)ناشی از به دام افتادن فاز آبی در ساختار ژل تشکیل شده( یا پر از مایع

خواص ترکیبات ضمیمه شده )مانند داروها یا مواد فعال زیستی( بستگی دارد.  توانایی ساختاری ارگانوژالتور و

کننده، ژالتور و برهمکنش از جمله روش تهیه ژل، ماهیت حالل، ژل گانوژل سه بعدی به عوامل مختلفیساختار ار

های کروی معکوس، های کرم مانند معکوس، میسلمیسل این ساختارها شامل .بین اجزای درگیر بستگی دارد

از شبکه پیوند هیدروژنی یک بعدی از  ناشی ها، نانوالیاف پیچ خورده یا مارپیچ، الیافها، نانولولهمیکروامولسیون

های انتقالی آلی فلزی و ناشی از پیوند هایهای کریستال، تودهای، شبکههای ژل به شکل الیههای یونی، رشتهجفت

-12(، 22-63ها )با اعداد کربن آلکانn -ها نیستند. ارگانوژالتورهای پرمصرف شامل هستند، اما محدود به آن غیره



 

 

کتادکانوئیک اسید ، لسیتین، لسیتین پلورونیک، سوربیتان مونو استئارات، مشتقات سوربیتان، هیدروکسی ا

ترکیبات آمینو کربوهیدرات و مشتقات اسیدی آن ها می باشند و ها، مشتقات بیس اوره، استروئیدها و مشتقات آن

وژل ها و پایداری آن ها دارند. که هر کدام به دلیل خواص منحصر به فرد خود، تاثیر متفاوتی بر تشکیل ارگان

 .[6]نشان داده شده است  1فهرست جامعی از ارگانوژالتورهای مورد استفاده در کاربردهای دارویی در جدول 

 .[6]فهرست ارگانوژالتورهای مورد استفاده در کاربردهای دارویی . 1جدول 

 مثال طبقه

  تور با وزن مولکولی کمارگانوژال

 ارگانوژالتورهای مشتقات آنتریل و آنتراکینون

 دی دسیکلوکسی تتراسن-2،6

 دسیکلوکسی تتراسن دی هگزا-2،6

 - ارگانوژالتورهای استرولی

 ALSارگانوژالتورهای 

 آنتریلوکسی( بوتانوات؛-2)-2کلستریل 

 کربوکسیالت-2-کلستریل آنتراکینون

 مونوآمیدهای دی اسید نمک های آمونیوم کلستریل گلیسینات 2A(LS)ارگانوژالتور 

 ارگانوژالتورهای مبتنی بر کلسترول آلی فلزی

 کمپلکس پاالدیوم پینسر بیس )کاربن(

 ارگانوژالتورهای مشتق شده از تیاسن

 ارگانوژالتورهای مبتنی بر آمینواسید استرول

 فنیل آالنینات -L کلستریل

  آلکیل استرهای اسید آمینه

N-کولیل 

 آمینو آلکیل آمیدهای اسید کولیک استروئیدی-ارگانوژالتورهای اسید صفراوی



 

 

 کونژوگه های اسید صفراوی با پیرن

 Geminiارگانوژالتورهای 

 اتیل استر( اکسیل آمید N-lauroyl-L-lysineبیس )

 تری متیل هگزیل اگزالیل آمید-6،3،3مشتقات 

 - هارگانوژالتورهای از نوع اسید آمین

 مشتقات فنیل اسیدهای آمینه آالنین

 فتال هیدرازید محافظت نشده

N –والین هگزادکان هیدرازین-ال-کاربوبنزوکسی 

 ارگانوژالتورهای اسید چرب

 لسیتین یا فسفاتایدیل کولین

 فیتواسترول ها و ترکیبات اوریزانول

 ارگانوژالتورهای مبتنی بر قند

 زیلیدین.بن-O-2،3مشتقات متیل گلیکوزیدهای 

 گلوکوزید -β-dپترفنیل-هیدروکسی-2-بوتوکسی-2′

 ارگانوژالتورهای پلیمری

لیسین، پلی اتیلن گلیکول، پلی کربنات، پلی استر، پلی -Lمشتقات 

آلکالین، پلی اتیلن، مشتقات اوره مبتنی بر اسید آمینه حاوی گروه های 

 عاملی متاکریالت

ALS: aromatic (A) unit connected to steroidal (S) group via a linker (L) 

 های تشکیل ارگانوژلمکانیسم

 شوند.های مرسوم تهیه میهای مختلف با استفاده از روشارگانوژل

شوند که منجر به پراکندگی ها مخلوط میکنندهبرای تشکیل ترکیبات آلی، مواد مایع از یک محلول آلی و ژل

شوند. ساختار ژل سرد شده و ژالتورها در این شرایط حرارتی حل می ها می گردد،سپس برای تشکیلارگانوژل

-در فعل و انفعاالت ژالتور هاارگانوژل کنندتر به فاز جامد تبدیل میآنگاه ژالتورها فاز مایع را در دماهای پایین



 

 

پذیری حرارتی تها دارای خاصیت برگشآن .کندها جمع میها و لولهژالتور، خود را برای تشکیل الیاف، میله

شوند و ها در یک مایع آلی حل میشوند. ژلهستند، به همین دلیل، با نیروهای غیر کوواالنسی نگه داشته می

اساساً سه روش در تهیه ارگانوژل . شودشود، فاز سل داغ منجر به ژل شدن میسازی شروع میهنگامی که خنک

 : [2]یح داده شده است اختصار توض وجود دارد که در زیر فهرست شده و به

 روش هیدراتاسیون•روش فیبر جامد •روش فیبر پر از مایع •

 روش فیبر پر از مایع

های شناخته شده برای تهیه ارگانوژل است و شامل حل کردن مخلوط سورفکتانت در حالل غیرقطبی یکی از روش

-ای میهای معکوس لولههای معکوس است. عالوه بر این، افزودن آب منجر به تشکیل میسلبرای تشکیل میسل

شود. میسل معکوس لوله ای کشیده شده نیز شبکه سه بعدی را از سمتی به سمت دیگر گرفتار شده تشکیل می دهد 

 (.2شکل  ) [2]

 



 

 

 [6] مکانیسم تشکیل ارگانوژل با روش فیبر پر از مایع. 2شکل 

 مکانیسم فیبر جامد

حالل غیر قطبی و  .در این روش با استفاده از حالل غیر قطبی و ارگانوژالتور جامد، ارگانوژل تهیه می شود

ه، آنگاداده می شوند و سپس محلول غیر قطبی ارگانوژالتورها تشکیل می شود. ارگانوژالتورهای جامد حرارت

از روش  .دی تشکیل دهنده فیبر در دمای اتاق رسوب می کنندشبکه سه بع ارگانوژالتورها به عنوان یک ساختار

 (.6)شکل  [2]بندی ذرات و ویژگی ژالتینی آن ها دست یافت درجه خوبی از تقسیم توان بهمکانیزم فیبر جامد، می

 

 [6] مکانیسم تشکیل ارگانوژل با مکانیسم فیبر جامد. 3شکل 

 روش هیدراتاسیون

شود. های کارآمد برای سنتز مواد آلی مختلف است که منجر به تهیه ارگانوژل میروش هیدراتاسیون یکی از روش

از مواد مختلفی برای تشکیل ژل از جمله هیدروکسیل پروپیل سلولز، پروپیل گاالت و پروپیلن گلیکول که منجر به 

 .[3, 2]د شوافزایش تشکیل ژل خواهد شد استفاده می

 خواص ارگانوژل



 

 

برگشت پذیری و ،  (non-birefringence)دارای خواص نحصر به فرد از جمله ویسکواالستیسیته، عدم شکست نورها ارگانوژل

 می باشند که در ادامه به اختصار بیان شده است.  زیست سازگاری، اثر کایرالیتی و پایداری حرارتی، شفافیت

کنند و مدل ماکسول پیروی می ویسکواالستیک ازها از نظر خواص رگانوژلرسد که ا؛ به نظر میویسکواالستیسیته

کنند و به دلیل تضعیف نقطه برهمکنش فیزیکی ماتریس الیاف، با های برشی کم، مانند یک جامد رفتار میدر نرخ

-قطبی دیده میها در زیر نور ؛ هنگامی که ارگانوژلعدم شکست نور کنند. های برشی باال شروع به جریان مینرخ

ها نسبت داد. توان به ماهیت همسانگرد ارگانوژلشوند. این را میشوند به عنوان یک ماتریس تاریک ظاهر می

-nonدهند نور پالریزه از ماتریکس آن ها عبور کند و این ویژگی ارگانوژل به عنوان ها اجازه نمیارگانوژل

birefringence ها باالتر از دمای بحرانی گرم هنگامی که ارگانوژل تی؛پذیری حرارشود. برگشتنامیده می

کنند و با سرد شدن دوباره ته نشین دهند و شروع به جریان میشوند، ماتریکس جامد خود را از دست میمی

های ژل ساز به دلیل انرژی حرارتی موجود در این امر به اختالل در فعل و انفعاالت فیزیکی بین مولکول .شوندمی

ها را ها در گرما پایدار هستند. پایداری ارگانوژلپایداری حرارتی؛ ارگانوژل .شودها نسبت داده شده مینوژلارگا

سب نسبت داد. همانطور که منا ها تحت شرایطها در خودآرایی برای تشکیل ارگانوژلکنندهمی توان به توانایی ژل

ها را به شوند و ارگانوژلآزاد کل سیستم می انرژیگیرند، منجر به کاهش ژالتورها تحت خودآرایی قرار می

ها ممکن است ماهیت ها، آنکنند. شفافیت؛ بسته به ترکیب ارگانوژلسیستم پایدار حرارتی کم انرژی تبدیل می

های های لسیتین ماهیت شفاف دارند در حالی که ارگانوژلشفاف یا مات داشته باشند. به عنوان مثال، ارگانوژل

اثر کایرالیتی؛ وجود کایرالیته در ژالتورهای با وزن مولکولی کم بر ن مونو استئارات ماهیت مات دارند. سوربیتا

گذارد. به طور کلی، مشخص شده است که یک ژالتور فیبر جامد های فیبر جامد تأثیر میرشد و پایداری شبکه

تورهای فیبر سیال ندارد. وجود مراکز کایرال دارای یک مرکز کایرال است در حالی که کایرالیته هیچ تاثیری برژال

کند که ثبات ترمودینامیکی و جنبشی را برای بندی مولکولی فشرده کمک میها به تشکیل یک بستهکنندهدر ژل

زیست های کایرال هستند. های فتالوسیانین اتر تاجی نمونه عالی ارگانوژلکند. ارگانوژلسیستم ارگانوژل فراهم می



 

 

سازگار مختلف، ابعاد جدیدی را برای اکنون تحقیقات روی ارگانوژل ها با استفاده از ترکیبات زیستسازگاری؛ 

 .[3]کاربردهای مختلف زیست پزشکی باز کرده است که در طبیعت زیست سازگار هستند  استفاده از آن ها در

 ها در دارورسانیکاربرد ارگانوژل

ای از شان، امکان به دام انداختن طیف گستردهارگانوژل ها به دلیل نانو/ریزساختارهای فیبری بسیار درهم تنیده

ها برای سازد. برای اینکه ارگانوژلهای تحویل دارو مفید میها را به عنوان پلتفرمدهند که آنترکیبات درمانی را می

های زیادی در مورد سازگار باشند. اخیرًا به دنبال گزارشدارویی در نظر گرفته شوند، باید زیست کاربردهای

در مراحل مختلف )دربطن زنده(  in vivoو )در آزمایشگاه(  in vitroارگانوژل ها به صورت  کاربردهای

ها در دارورسانی را م ارگانوژلیک نمای کلی از سنتز و مکانیس 2اند. شکل توسعه، آن ها مورد توجه قرار گرفته

 .[7] نشان می دهد

 

 [7]ها در دارورسانی نمای کلی از سنتز و مکانیسم ارگانوژل .4شکل 

 کاربرد ارگانوژل ها در تحویل دارو از طریق پوست 



 

 

های تجویز به اثرات سیستمیک این روش های تحویل پوستی وارد کرد.های پوست با راهداروها را می توان به الیه

شود زیستی مولکولی که از طریق پوست تزریق می دسترسی .کنندرسند و از متابولیسم عبور اول جلوگیری میمی

الیه شاخی سلول  .دهنده متفاوت باشد تواند بسته به ماهیت حامل انتقالیت آن در چربی بستگی دارد و میبه حالل

-ارگانوژل . بنابراین، به لطف ماهیت ذاتی خود،خواهد بودبه دلیل ترکیب چربی دوست و ضخامت آن مانع اصلی 

ها چربی دوست، غیر نآ .وستی هستندهای عالی برای تجویز پها یک دسته امیدوارکننده از حامل با ویژگی

ها تا حد زیادی برای تجویز موضعی کننده، آسان برای استفاده و جذب سریع هستند. در نتیجه، این ژل تحریک

های مختلف، مانند نوروپاتی ، سرطان وابسته به هورمون و دیابت توسعه درمان بیماری در های داروییمولکول

 (.2اند )جدول رفتهیافته و مورد مطالعه قرار گ

های ارگانوژل پوستی آزمایش شده در تحقیقات خارج از بدن برای کاربردهای هایی از فرمولنمونه .2جدول 

 .[7]موضعی یا سیستمیک 

پسوله شده عامل ک نوع ژل،

 فعال)بارگیری شده( 

 های مورد نظرنشانه نوع مطالعه

 حاوی لسیتین های نازکارگانوژل

 سوکسینات سوماتریپتان

 میگرن با استاز معده های آلبینودر موش

ارگانوژل نازک لسیتین بارگیری شده با 

 فنرتینید

 هاشیمی درمانی و پیشگیری از سرطان در سیستم سنتتیکنیلون

 داوطلبان سالم های نازکلسیتین مملو از کروسینوژلارگان

های مربوط به یون آسیب شناسی

 اکسیدات

 آنژین و فشار خون باالهای روی پوست بدون مو موشنانوامولسیون نازک مبتنی بر ارگانوژل 



 

 

 صحرایی نر نژاد ویستار لسیتین مملو از متوپرولول

بارگیری شده با پلیمری های ارگانوژل

 ینفلورس

 تصویربرداری پزشکی روی پوست خوک

های پلیمری بارگیری شده با ارگانوژل

 مفنامیک اسید

 درد و التهاب های صحرایی آلبینودر موش

های های پلیمری، سوربیتان و بیگلارگانوژل

 بارگیری شده با دی لی تیازم هیدروکلراید

 فشار خون باال و گلو درد های صحرایی نر آلبینودر موش

رگانوژل های با وزن مولکولی کم ا

 بارگیری شده با انروفلوکساسین

 روی پوست گوش خوک

درمان عفونی در گربه و حیوانات 

 خانگی

 

شود دهد و باعث به هم ریختگی لیپیدهای پوست میاز آنجایی که لسیتین تحریک موضعی حاد کمی را نشان می

-سازگار به جای تقویتکننده نفوذ زیستعنوان یک تقویتدهد، به طور عمده به را افزایش می که نفوذ دارو

های دارورسانی برای حل کردن طیف به عنوان سیستمپلیمری های . ژل[8]است  های معمولی استفاده شدهکننده

اند . تشکیل کریستال دارو در ساختارهای میسلی استفاده شده ها و نیز جلوگیری ازیر زیادی از مولکولوسیع و مقاد

موضعی یا از طریق پوست، به ترتیب برای عملکرد  توانند به صورتمیپلیمری های بسته به ترکیب سیستم، ژل

از دو ژل، یکی بر اساس سدیم  و همکاران با استفادهفلو . بنابراین، [9]موضعی یا سیستمیک استفاده شوند 

مخاط دهان  های،کارایی نفوذ مالتونین را از طریق نمونه پلیمری و دیگری NaCMC)) 1کربوکسی متیل سلولز

 NaCMCهای های پیوند هیدروژنی قوی با موسین، ژلها دریافتند که به دلیل برهمکنشآن.خوک مقایسه کردند
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برای پلیمری  های در مقابل، ژل. دهنداجازه تحویل سیستمیک مالتونین با سطوح فارماکوکینتیک موثر را می

. وجود یک [11]عملکرد موضعی کارآمدتر بودند و در عین حال از یک اثر محافظتی در برابر نور برخوردار بودند 

، به افزایش انتقال داروهای آبدوست مانند دیلتیازم bigelو همچنین در پلیمری  هایفاز آبی خارجی در ژل

های همچنین تعدادی از پاسخپلیمری  های . عالوه بر این، ژل[11]کند هیدروکلراید از طریق پوست کمک می

ها عالئم پاتولوژیک را در آن .کننده را نشان دادندمفید به تجویز موضعی مانند هیدراتاسیون، گرما و اثر مرطوب

. عالوه بر این، نویسندگان نشان دادند که [12]درصد از بیماران مبتال به درماتیت آتوپیک بهبود بخشیدند  31حدود 

این یک . به دست آمده با آزادسازی سیلیمارین کپسوله شده نسبت معکوس داردپلیمری های ویسکوزیته ارگانوژل

مطالعه تطبیقی انجام شده توسط اسپوزیتو و همکاران. به طور جالبی در  .[12]نمایه انتشار طوالنی مدت ایجاد کرد 

های میسلی متشکل از لسیتین سویا، ایزوپروپیل پالمیتات و آب برای کنترل تخریب آنتی گزارش شد که ارگانوژل

اخی اکسیدان کروسین و همچنین آزادسازی دارو توسط فعل و انفعاالت قوی لسیتین سویا و لیپیدهای الیه ش

در واقع، غلظت باالیی از کروسین در سیستم عروقی برای فعالیت ضد التهابی  .تر از سیستم اتوزومی هستندمناسب

های لسیتین حاوی فنرتینید، یک مشتق رتینوئید بسیار . به طور مشابه، ارگانوژل[16]بهینه در طوالنی مدت یافت شد 

درصد فنرتینید در ساختار ارگانو ژل مبتنی بر لسیتین  91 .پذیر، از نظر پایداری و ماندگاری ارزیابی شده اندتجزیه

ژل های متعدد در مورد مزایای فراوان، فرموالسیون ارگانو با این وجود، علیرغم گزارش .[12]ماه حفظ شد  2تا 

به عنوان مثال، یک . های پوستی نیستهمیشه قادر به بهبود نفوذ موثرتر از سایر فرموالسیونهای پلیمری 

کولی بهتری را نسبت گیری فولیهدف ، 2PCLحاوی روکسی ترومایسین و مبتنی بر نانوذرات سوسپانسیون ساده از 

ساختار میسلی لیپوفیل نیمه جامد ممکن است یک مزیت برای ترویج نفوذ  نشان داد. 6ROXبا پلیمری های به ژل
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برای  ROXبا این حال، ویسکوزیته باال ممکن است بر انتقال  های مو باشد.روکسی ترومایسین از طریق فولیکول

 . [13]تأثیر بگذارد  رسیدن به پیاز مو از طریق پاپیالی پوستی

النولین، پولوکسامر و بی حس کننده موضعی  -های حاوی مخلوطی از اسیدویگاتو و همکاران، از ارگانوژل

های الئولین و پولوکسامر بر ویژگی-های اسید اولئیکلیدوکائین استفاده کردند. تمرکز اصلی ارزیابی، تاثیر غلظت

از رایج ترین داروهایی است که برای بی حسی  ها بود. لیدوکائین یکیساختاری ارگانوژل و عملکرد دارویی آن

های مختلف شود و تا به امروز به صورت ژل، کرم و پماد موجود است. در این مطالعه، فرمولموضعی استفاده می

-ها بر نفوذ پوست و هیدروژلالنولین را که به دلیل اثرات تعدیل کننده آن-ارگانوژل مخلوط لیپیدی اسید اولئیک

حرارت پولوکسامر، به عنوان ماتریکس فاز آبی انتخاب شده اند، سنتز و ارزیابی کردند. هر دو  های حساس به

های نفوذ پوستی پولوکسامر و خواص دارویی تاثیر های فیزیکوشیمیایی، پروفایلترکیب فاز آلی و آبی بر ویژگی

النی کردن و افزایش بی خطر اثرات گذاشتند. در مجموع، از کاربرد درمانی این سیستم دارورسانی جدید برای طو

 .[13]بی حسی موضعی روی پوست پشتیبانی می کنند 

 های تشکیل دهنده ی درجا به صورت تزریقی؛ ایمپلنتدارو کاربرد ارگانوژل ها در تحویل 

هنگامی که به بدن تزریق آن ها . اندهای تشکیل دهنده درجا استفاده شدهها همچنین برای تهیه سیستمارگانوژل

 .[17]( 3گیرند )شکل ژل ناشی از کاهش دما یا تجزیه جزئی قرار می-شوند، تحت یک انتقال سلمی



 

 

 

 [18]تحویل به صورت تزریقی  .5شکل 

-به سرعت در ساختار ارگانوژل جدید به دام میمواد فعال که ابتدا به صورت محلول در ارگانوسول وجود دارند،  

و بیوشیمیایی مانند انتشار، انحالل و تجزیه  سپس سینتیک انتشار دارو توسط چندین مکانیسم فیزیکوشیمیایی. افتند

تشکیل ژل درجا همچنین ممکن است به دلیل یک یا چند محرک تحریک . شودتوسط لیپازهای درونی کنترل می

های . ایمپلنت[19]حالل باشد  و تبادل ،های فلزیمدوالسیون دما، تنش مکانیکی، آنیون، pHشده مانند تغییر 

یا دی متیل سولفوکسید  پیرولیدونهای بسیار قابل امتزاج با آب، مانند متیل کننده فاز نیاز به حضور حاللمعکوس

و  ،دسترسی زیستی باال، عدم متابولیسم گذر اول)با توجه به بسیاری از مزایای مربوط به تجویز تزریقی . [21]دارند 

-های دارویی در درمان تزریقی بیماریهای تشکیل دهنده درجا برای تجویز درجا مولکولعمل سریع(، ارگانوژل

مزایای اضافی این سیستم ها نسبت به  .[21]د انهای مختلف مانند تومورها یا اسکیزوفرنی مورد مطالعه قرار گرفته

ها را به راحتی حذف کرد و ممکن است به کاهش انتشار قطاری های موجود این است که میتوان آنسایر سیستم

توان با یک روش مبتنی بر هدایت انتشار حالل قابل امتزاج با آب را می .[22]ها کمک کند رایج در میکروسیستم

 N-stearoyl L-alanine methyl esterارگانوژالتور بنابراین، تنظیم غلظت. [26]الکتریکی ردیابی کرد 

(SAM)  و هیدروژن منجر به تقویت شبکه با سطوح باالتر پیوند پیرولیدون( )متیلو مقدار حالل قابل امتزاج با آب



 

 

ر و فرسایش به دلیل تخریب آنزیمی کمت SAMهای ارگانوژل ایمپلنت .در عین حال کاهش نرخ انفجار دارو شد

نشان دهنده یک SAM های این ارگانوژل .هفته بودند 2آهسته قادر به آزادسازی لکوپراید در داخل بدن تا 

های بارگذاری ارگانوژل. [22]بود  2PLGAسیستم پایدار بهبود یافته در مقایسه با ایمپلنت تجاری تزریقی مبتنی بر 

های درجا که به درمان کم بندی ایمپلنتبرای فرمول SPIONs)3)هن سوپرپارامغناطیس شده با نانوذرات اکسید آ

با القای هایپرترمی  (3minimally invasive treatment of cancer lesions(تهاجمی ضایعات سرطانی

این فرمول  .[23]اند اند، استفاده شدههای سرطانی اختصاص داده شدهموضعی در سطوح سیتوتوکسیک برای سلول

ترین ایمپلنت از نظر بود و ثابت کرد که مناسبOnyx   ®حرارتی القای مغناطیسی بر اساس پلیمر تجاری موجود

های با مولکول گیری ایمپلنت از طریق تبادل حالل آلیدر واقع، شکل .گیری تومور و انتقال حرارت استهدف

استفاده  .های اطراف ایجاد شد که منجر به درهم تنیدگی شبکه زنجیره ارگانوژالتور در حال فروپاشی شدآب بافت

ها باعث افزایش بارگذاری ذرات مغناطیسی و کاهش تخلخل، سمیت و کاشت تومور متمرکز در داخل از حالل

آبدوست )پلی اتیلن گلیکول، پروپیلن گلیکول یا هیدروکسی های عالوه بر این، استفاده از حالل .شودبدن می

شود و در نتیجه سمیت سیستمیک را های شوک حرارتی میالکتامید( باعث محدود شدن القای پروتئین-اتیل

توانایی های تک حاللی، هایی به دلیل ویسکوزیته باال در مقایسه با فرمولبا این حال، چنین فرمول دهد.کاهش می

ها را می توان برای آمبولیزه کردن ساختارهای بزرگ عروقی این ارگانوژل .دهندمحدودتری را ارائه می تزریق

و همکاران به بورگتی استفاده از یک سیستم کریستالی مایع توسط . [23]غیرطبیعی در شیمی درمانی استفاده کرد 

زارش شده است. در در مدل زنوگرافت تومور موش گ siRNAعنوان یک سیستم حفاظتی برای تحویل موضعی 

را  siRNAتوانست جذب سلولی   "proton sponge effect"واقع، این فرمول مایع پیش ساز به کمک 

مثال جالب . [21]آن را محدود کند  روز، تخریب 12تقویت کند و همچنین با حفظ ساختار آن برای حداقل 
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این داروی . [17]ژل سازی درجا، استفاده از ارگانوژل های بارگذاری شده با پالیپریدون است دیگری از کاربرد 

ها از روغن سویا و ضد روان پریشی کاندیدای ایده آل برای تحویل پایدار و کنترل شده است. در نتیجه، ارگانوژل

ارو در فرمول ارگانوژل بهینه به عنوان یک انبار د. ارگانوژالتورهای مختلف مشتق از اسیدهای چرب تهیه شدند

 frame)چهارچوب فرسایش  ایجاد یک پروفایل آهسته انتشار دارو هفت روزه، بر اساس انتشار دارو و محل با

erosion)فلورسانس عالوه بر این، تصویربرداری. ، عمل کردin vivo ،  روز نشان  9تحلیل کامل ایمپلنت را در

حساس به حرارت، یک جایگزین کم هزینه مؤثر و ثابت شد که این سیستم ارگانوژل تشکیل دهنده در محل . داد

. اسپوزیتو و همکاران، توسعه [17]غیر تحریک کننده برای آزادسازی پایدار ترکیبات فعال دارویی است 

تزریقی را برای تحویل داروهای لیپوفیل و هیدروفیل  HSA)-12(هیدروکسی استئاریک اسید -12های ارگانوژل

شده هایی در محل برای تحویل کنترلان ایمپلنتبه عنو HSA-12های مبتنی بر کنند. ارگانوژلگزارش می

کند که و کلوتریمازول چربی دوست انجام داده اند. نتایج از این فرضیه حمایت می آسیکلوویر هیدروفیل

های شده دارو مانند ایمپلنتای برای تحویل کنترلهای امیدوارکننده، سیستمHSA-12های مبتنی بر ارگانوژل

 .[27]درجا هستند 

 

 کاربرد ارگانوژل ها در تحویل دارو ازطریق دهانی

با این وجود، از مشکالتی  .ترین راه تجویز دارو استترین و راحتترین، مقرون به صرفهترین، رایجراه دهانی ایمن

ها برای برخی از ارگانوژل .بردهای گوارشی نیز رنج میمتابولیسم عبور اول و تخریب دارو توسط آنزیم مانند

آبدوست و همچنین چربی دوست از طریق دهان، با کاربردهای گسترده از درمان ویروسی تا  اندن مواد فعالرس

به طور کلی، دو مزیت اصلی افزایش دسترسی زیستی داروهای کم محلول و  آرتریت روماتوئید طراحی شدند.

افزایش دسترسی زیستی توسط کار  محافظت از دارو در برابر تخریب در نظر گرفته می شود. مثال قابل توجهی از



 

 

یو و همکارانش ارائه شده است، که نانوامولسیون مبتنی بر ارگانوژل جدید برای تحویل خوراکی کورکومین، یک 

-های نفوذ بر روی تک الیه. آزمایش[28]ترکیب زیست فعال طبیعی بادسترسی زیستی خوراکی کم، ایجاد کردند 

های بارگذاری شده با کورکومین، ترکیبی نشان داد که مکانیسم اصلی جذب نانوامولسیونCaco-2 های سلولی 

در  .ی دهدتر رخ مهای ارگانوژل، در شکل نانوامولسیون سریعاز هضم لیپاز و انتشار دارو است که به جای ژل

برابر بهبود  9ها در مقایسه با داروی کریستالی آزاد، ها، دسترسی زیستی خوراکی کورکومین در نانوامولسیونموش

فن و  ای با ارگانوژل بارگذاری شده با کورکومین ارائه نکردند.نشان داد. با این حال، نویسندگان هیچ داده مقایسه

بار بهبود( 12زایش دسترسی زیستی بتاکاروتن با موفقیت بسیار نزدیک )همکارانش از استراتژی مشابهی برای اف

. ایواناگا و همکارانش از رویکرد مشابهی برای بهبوددسترسی زیستی خوراکی چندین داروی [29]استفاده کردند 

های تهیه ها ارگانوژلآن. [61]هیدروفیل )تئوفیلین، افلوکساسین( یا لیپوفیل )ایبوپروفن و آنتی پیرین( استفاده کردند 

را بررسی کردند و نرخ آزادسازی دارو را در شرایط آزمایشگاهی در مایع روده شبیه سازی  HSA-712شده از 

 3در  21-91٪ها دریافتند که سرعت انتشار برای داروهای آبدوست )در حدود در واقع، آن. کردند شده تعدیل

های مختلف پراکندگی دارو در ماتریکس به دلیل حالت( 72-77)% ساعت( در مقایسه با داروهای چربی دوست

ها حل شده کامل در ارگانوژلهای داروی لیپوفیل که به طور مولکول. ارگانوژل، به طور قابل توجهی کندتر است

های داروی آبدوست باید قبل از انتشار در در مقابل، مولکول ها آزاد شدند.اند، طبق فرآیند انتشار در ارگانوژل

های بارگذاری شده با دارو، به صورت داخل دوازدهه به ارگانوژل. ها حل شوندارگانوژل و سپس انتشار بعدی آن

ساعت( و افزایش قابل توجه 11های آبی دارو، قادر به تولید رهایش پایدار )پانسیونها در مقایسه با سوسموش

توسط فناوری پریلینگ برای محصور کردن یک ماده فعال چربی دوست،  bigelهای کپسول .غلظت پالسما بودند

. این [61]شود، تهیه شد استفاده می HIV/AIDSویروسی که برای درمان  افاویرنز، یک داروی ضد رترو

-HAS رکیبی از روغن آفتابگردان و میکرومتر( از یک هسته ارگانوژل ت 2311 – 6111های کروی ) کپسول
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مشخصات آزادسازی  .تشکیل شده بودند که توسط یک تاج هیدروژل آلژینات کلسیم محافظ احاطه شده است12

اساساً به مقدار ارگانوژالتور در هسته کپسول، حضور و وضعیت فیزیکی دیواره  bigelاز کپسول های  افاویرنز

سازی های فرسایش و یا انتشار )مدلروده، مکانیسم pHط می شود. بسته به آلژینات )هیدراته یا خشک شده( مربو

کورسمایر( آزادسازی دارو را با توجه به غلظت ارگانوژالتور تنظیم می کنند. در مطالعه -شده با معادالت پپاس

مکی پرتابل و های ارگانوژل به روش کجزئیات دو سیستم شبه جامد ) یکی دانه ،دیگری، پریرا کاملو و همکاران

سینتیک تخریب  را ارائه دادند.  HAS-12 دیگری ارگانوژل های معمولی استوانه ای( بر اساس ارگانوژل

کننده ایجاد می شوند را می توان با دمای فرآیند باالتر و غلظت ارگانوژل pHارگانوژل ها که توسط تغییرات 

گیرد. انتشار های مختلفی را در بر میها مکانیسمرگانوژلتعدیل کرد. آزادسازی داروی افاویرنز از اشکال مختلف ا

های ارگانوژل مشاهده شد، که یک مزیت می رسد برای دانه 81%روده به  pHساعت در  2آهسته دارو که پس از 

با این وجود، برای اطمینان از دسترسی زیستی  .دهدمطمئن را نسبت به اشکال دوز جامد معمولی نشان می

 . [62]د گیری شوپشتیبان  in vivoهای ، این اثبات مفهومی در شرایط آزمایشگاهی باید با دادهبهبودیافته

 کاربرد ارگانوژل ها در تحویل داروی چشمی 

 -یآبی و خون-تحویل دارو چشمی توسط بسیاری از عوامل تشریحی، از جمله ماهیت اپیتلیوم قرنیه، سدهای خونی

های مختلف تجاری شده ها و کاراییای از مواد هیدروژل تا به امروز با موفقیتشود. طیف گستردهمی شبکیه مختل

ای برای بهبود رهاسازی طوالنی مدت داروهای آبدوست و ها هنوز به عنوان مواد امیدوار کنندهاست . ارگانوژل

های مبتنی بر استرول، که به به عنوان مثال، ارگانوژلآبدوست/آبگریز زیست سازگار و نفوذپذیر دارو هستند. 

شوند، مورد مطالعه های شفاف، سفت و سخت برای تحویل دگزامتازون داخل زجاجیه استفاده میعنوان ایمپلنت

در شرایط ماه  3,3ماه تا  2تواند از بسته به روغن با درجه دارویی مورد استفاده، دگزامتازون می. [66]قرار گرفتند 

 ،  ®آزمایشگاهی آزاد شود. این نتایج اولیه به خوبی با ایمپلنت تجاری بارگذاری شده با دگزامتازون



 

 

Ozurdex های آزادسازی ها به دلیل پروفایلشود، مقایسه شد. ارگانوژلماهه مشخص می 2که با انتشار دارو

شوند که ممکن است به طور گسترده انتقال دارو را به ظاهر می های انتقال جدیدپایدار خود، به عنوان سیستم

 .صورت آبگریز به چشم بهبود بخشد

 کاربرد ارگانوژل ها در تحویل دارو ازطریق بینی

تر، تا به امروز، مسیر بینی از اهمیت قابل توجهی و رو به رشدی برخوردار است، زیرا دارای مسیر تجویزی مناسب

ذپذیر و به راحتی در دسترس است. با این حال، هنوز به ندرت برای تحویل دارو بر پایه عروق غنی، بسیار نفو

های مبتنی بر مونو استئارات سوربیتان . پیزال و همکاران ارگانوژل[62]ارگانوژل مورد بررسی قرار گرفته است 

ها یک رگانوژلاحاوی پروپرانولول هیدروکلراید را برای اهداف انتقال پایدار از طریق بینی بررسی کردند. 

ساعت را دادند  8ر پروپرانولول را ارائه کردند و اجازه انتشار دارو به مدت ماتریکس ژلی شده کارآمد برای انتشا

[63]. 

 نتیجه گیری و چشم انداز آینده

ای برای انتقال دارو ها به عنوان وسیلهر مورد امکان استفاده از ارگانوژلافزایش تصاعدی کاوش د 1988از سال 

پذیر حرارتی سازی و ماهیت برگشتتر، سهولت آمادهوجود داشته است. این امر به دلیل ماندگاری طوالنی

قرار دادن ترکیبات  ها برایهای مبتنی بر ارگانوژل انگیزه زیادی دارد. عالوه بر این، توانایی ارگانوژلفرموالسیون

های تحویل مختلف گسترش داده ها را در سیستمآبدوست و آبگریز در ساختار خود، دامنه استفاده از ارگانوژل

های تحویل دارو به دلیل ماندگاری طوالنی، مستلزم مطالعه ها به عنوان سیستماست. کامالً واضح است که ارگانوژل

سازی ممکن است برای تولیدکنندگان کامالً مقرون به صرفه باشد. همچنین، بیشتر هستند و حداقل فرآیند آماده

های اخیر، به کاهش خطر سمیت و تجویز بهبود یافته ممکن است برای مصرف کننده مفید باشد. علیرغم پیشرفت

اند. رفتههای ژل مورد مطالعه قرار نگها هنوز در مقایسه با سایر سیستمویژه از نظر زیست سازگاری،ارگانوژل



 

 

های تحویل مبتنی بر ارگانوژل ها ممکن است در آینده نه چندان دور به طور گسترده در بازار در دسترس سیستم

 .باشند
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