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  الخالصه
  

قبالت ضاد انتقائي لمستدواء م candesartan cilexetil)( عقار الكانديسارتان سليكستيليعد 
 عجز ,الدم ضغط ارتفاع عالج يف واسع نطاق على ٌسارتانيالكاند ٌستخدميو (II) أنجيوتنسين 

في  سليكستيل نالكانديسارتاعقار   أن ذوبانية.السكري ةٌ ليالك واعتالل القلب عضلة احتشاء ,القلب
  فقط. %15 الىالماء قليله جداً وكذلك التوافر الحيوي لهذا العقار يصل 

ياً ياضطرازاً ر بأستخدام الكانديسارتان سليكستيل لعقار الحبوب السائله الصلبهتم تحضير
حية نالحساب كمية المواد والسوائل المستخدمه في التحضير وذلك ألنتاج مزيج مقبول من 

ن سارتاالكاندي تراكيب االنتشار الصلب لعقارتحضير  وقابلية الكبس ,بينما تماألنسيابيه 
 نسبوب K-30والفنيل بايروليدون  6000األثيلين كاليكولكل من مادة  بإستخدام سليكستيل

  .تبخير السوائلطريقة  بأستخدامو ),1:11:9,1:7,1:5,1:3(
  الكسوه:الحامل   ككسوه وبنسب 200كحامل وأيروسيل  102أستخدم األفيسيل 

الحبوب  الكروسكارميلوس كمفكك في تحضير أستخدم كما ),1:101:25,1:20,1:15(
  .سائلك 400وكذلك أستخدم أيثلين كاليكول السائله الصلبه

ي يج الفيزيائفي تراكيب االنتشار الصلب والمز الكانديسارتان سليكستيل عقار تم أختبارذوبانية
تان الكانديسارأن ذوبانية عقار .أظهرت النتائج 6,8محلول بفر ذو الدالة الحامضيه في 

قية أعلى منها في ب )mg/ml) 0.398 والتي تبلغ 4في تركيبة االنتشار الصلب  سليكستيل
شر ثم لتصييغها على شكل حبوب بطريقة الكبس المبا 4التراكيب لذلك تم أختيار التركيبه 

 هذا العقار.سائله الصلبه للالحبوب اراكيب مع ت مقارنة تقييمها
 به ونسبةالهشاشه والصالكواالنتشار الصلب  السائله الصلبه حبوبال أظهرت النتائج أن خواص

قار ر العكانت ضمن حدود مقبوله وكذلك وجد أن معدل تحري إحتوائها على العقار ووقت التفكك
ئج ت النتا,كما أظهرأعلى من حبوب الكبس المباشر  وكذلك االنتشار السائله الصلبهوب حبالمن 

معدل ومعدل تحرير الدواء كانت االفضل من ناحية  السائله الصلبهللحبوب  4 أن التركيبه
  االنحالل وقابلية للكبس ووقت التفكيك.

رير ن تحافقد خلص الى ن تطبيق معادالت حركية تحريرالعقارالناتجه م بياناتالإستناداً الى 
بشكل افضل حركية انتشار الدواء من الدرجه الحبوب المحظره تتبع  معظم العقار من

  حسب طريقة أنومالوس. هي الحبوب أغلب إن آلية تحرير العقار من كما,األولى
 يلليكستالكانديسارتان سوحيود أشعة أكس للمسحوق أقترحت فقدان عقار  دراسة الفرق المسحي

 المرواألنتشار الصلب ا ل الصلبالسائ لمسحوقا لخواصه البلوريه نتيجة تحضيره على شكل
 االشعه تحت الحمراء دراسة طيفاهم في زيادة سرعة تحرير العقار,كما أظهرت الذي س

ن ل تكووذلك ألحتما الكانديسارتان سليكستيلأختفاء بعض االرقام الموجيه المميزه لعقار 
 بوليمرالو روبين العقا لحبوب السائله الصلبهل بين العقار والسائل بالنسبهأواصر هيدروجينيه 

  نتشار الصلب والذي ينتج زيادة معدل تحرير العقار.لإلبالنسبه 
تم أنجاز دراسة االستقرارية للحبوب المحضره خالل التخزين عند درجات حرارة مختلفه وهي 

كان تاريخ النفاذ المحسوب عند .أرينيوس. حسب طريقة لمدة أربعة أشهرم  60,م50 ,م40
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ً 25درجة حراره  , بينما بالنسبه الحبوب السائله الصلبه ه بالنسبه لتركيبةسن 3.14 م  تقريبا
  سنه .  3.44لحبوب االنتشار الصلب كان تاريخ النفاذ تقريبا ً 

 تان سليكستيلالكانديسار ) لعقارLS-4(الحبوب السائله الصلبه النتائج تقترح أن تركيبة  يأجمال
ه النيحبة االنتشار الصلب من ناحية الخصائص الصيد من هي أفضل من الحبه العادية وكذلك

  الفموي. ده منها كشكل دوائي جديد للتناولومن الممكن االستفا
 

  


