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  ألخ��صه
  

عقار ستيرويدي يستعمل في  معالجة الكثير من  Prednisolone)البردنيزولون (
   (  داء كرون و (Ulcerative Colitis) ها مرض تقرح القولون  ـمن ضمن ا+*مراض

.(Crohn’s Diseaseالبردنيزولون كتحاميل تقليديةتحضير الى   هذا البحثهدف ـي 
(Conventional Suppositories) مجوفةو (Hollow-type)  لغرض استعمالها عن

  طريق الC?ج لتحقيق التحرر ال@?يع و الكامل للعقار.
صفات  لتحميلهانوع  تأثيرن ٳ قد تم   الفيزيائيةعلى  التحرر الخارجي و ال

 ، المجوفة.حS? نوعان من التحاميل والمجوفة التقليديةباستخدام التحاميل  هظهار ٳ
 وحدة وزن.  ٪٥    ليط من البردنيزولون و ال��كتوز بنسبةخعلى  يحتوي  ا+*ولالنوع 

بينما يحتوي النوع الثاني على محاليل البردنيزولون في تجاويفها. محلول  ،
من القواعد الدهنيه   يتكون  ةلمحS? االبردنيزولون المحتوى في التحاميل المجوفة 

ائي مايكروليتر من محلول محS? بواسطة خلط المحلول الم   ٤٠٠من 
مع   مادة بروبلين   (Tween 80)  ٨٠للبردنيزولون في مادة توين 

.أما بالنسبة للتحاميل  وحدة حجم. ٪٥٠بنسبة    (Propylene Glycol)ك��يكول
 	
�� ٤٠٠المحلول المستخدم هو    كان من القواعد الذائبة في الماء ف ة����اا�

 (Ethyl Oleate)ادة أثيل أولييتمحلول البردنيزولون في م من  مايكروليتر من مزيج
     .ة وزنوحد )٧٠:٣٠  (بنسبة ٨٠مع مادة توين 

التي  مختلف القواعدباستخدام  القاعدةنوع  تأثير اسةدر تم  جانب ذلك, إلى
   ھ وويتيبسول ٣٥   ھ ويتيبسول  (ة هماالزيتي.نوعان من القواعد والزيتيةالماء  تالف

٣٧   ( (Witepsol H 35 and Witepsol H 37)  في  الذائبةمن القواعد  أنواعوث��ث
و  ٤٠٠٠ :٤٠٠ (Polyethylene glycol)  بولي اثلين ك��يكول يمزيج {هي  الماء

 (    ي��تينو الج Glycerin) ( و مزيج الكليسيرين  ) ٣٠:  ٧٠  (بنسبة   ٤٠٠٠  :١٠٠٠
(Gelatin  والماء بنسبة                          ) ٤:٢:٤{(.   

  أربعمدة ودرجة حرارة الخزن وذلك بانتقاء تأثير تم دراسة  ،ذلك با+�ضافة الى 
لمدة     مئوية ةدرج ٢٥و   ٤    حرارةو خزنها في درجة  ة لها نسب تحرر عاليتركيبات 

 أيام. ٤٥،٣٠،١٥،١

التي تحتوي  المجوفةالتحاميل  من العقار كان أj?ع  تحرر أن النتائج أظهرت 
يفها مقارنة بالتحاميل التقليدية والمجوفة التي تحوي مسحوق محلول في تجاو 

كان هنالك زيادة كبيرة في  ،  أخرى جهةمن  ،في الماء   ذائبةمن قواعد  ةلمحS? ا،
و التي تحوي محلول البردنيزولون  المجوفةالتحاميل  تحرر البردنيزولون من 

صيغة من قواعد زيتية مقارنة بالنوعين المتبقيين   .والم



وجد ان تحرر العقار  كان اعلى في حالة التحاميل  ،+�ضافة الى ذلك با
التقليدية والمجوفة التي تحوي مسحوق المحS?ة من  القواعد الذائبة في الماء 

التي  .فيما يتعلق بالتحاميل المجوفةمقارنة بتلك المحS?ة من القواعد الزيتية
ظهرت النتائج أن التحرر كان أ ،المحS?ة من قواعد ذائبة في الماء وتحتوي محلول 

أj?ع  من  تلك الحS?ة  من  مزيج بولي اثلين ك��يكول  مقارنة  بالقاعدة المحS?ة 
 . بالنسبة للتحاميل المجوفة التي تحتوي محلول وو الجي��تين من مزيج الكليسيرين 

 ان  تغيير نوع القاعدة ليس له تأثير معنوي على وجد، المحS?ة من القواعد الزيتية
  .تحرر العقار خارج الجسم

صفات الفيزيائية للتحاميل المحS?ة قد تأثرت ،كذلك بتغيير  معنويا وجد ان ال
  اعدة "في  أغلب الحا+�ت".او نوع القنوع التحميلة 

من  ةلمحS? ا المجوفةفي التحاميل  لبردنيزولونل ةفترة النفاذيدت حد ،أخيرا  
 ٢٥عند درجة حرارة   ر بشكل محلول  و التي تحتوي  العقا ٣٥ ھقاعدة  ويتيبسول 

  سنه.  ٢ ٫  ٨٥حوالي    درجة مئوية ب
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