
الخالصھ
، ویستخدم على نطاق IIأنجیوتنسین لمستقبالتانتقائيدواء ھوسیلیكزیتیل كاندیسارتان ال

واسع في عالج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، واحتشاء عضلة القلب واعتالل الكلیة السكري. 

٪ فقط.١٥ھو الفمويوالتوافر البیولوجي جداضعیفھسیلیكزیتیل في الماءیسارتانالكاندیةذوبان

في دواء الكاندیسارتان سیلیكزیتیل سرعھ انحاللزیاده ھدف الرئیسي من ھذه الدراسة ھو عن لا

باستخدام ناقالت جدیدة وھو لھالفمويخارج الجسم وبالتالي تحسین مستوى التوافر الحیويالماء

ھو نوع نظام توصیل الدواء الذيك(microsponge)باالسفنجیات المایكرویھ ما یسمى

في ظل ظروف محددة.بولیمر مناسبیشكلھاالمجھریة التي الكریاتخاص من

بطریقھ انتشار ,سیلیكزیتیل كاندیسارتانالاالسفنجیات المایكرویھ المحملھ بدواءتم تحضیر 

)(١٠٠Eudragit E100الیودراجیت اي )، باستخدامQESDمستحلب (الشبھ المذیبات في 

م ثنائي كلورو میثان كمذیب استخدوامختلفة نسبةالحامضي بفي الوسط كناقل ذائب 

(porogenic)ستحالب جید في اعامل كوالبولي فینیل الكحول ھمختلفباحجام مكون للثقوب

عة التحریك ودرجة تأثیر عوامل أخرى مثل سردراسھ أیضا ومختلفةنسببالتشتت وسط 

: البولیمر، وبلغ دواءالنسبھ )٢: ١(تتكون منوالتي الصیغة األفضل فياختیرتوقد زرارةالح

مل من ٢٠٠جرام / ٢٪ (١مل)، ونسبة البولي فینیل الكحول ھو ١٠حجم ثنائي كلورو میثان (

الماء).

٪) ٩٥مع بنیة مسامیة مع عائد إنتاج (microspongesوالصیغة المختارة شكلت بوضوح 

الصیغة وتم دراسھمیكرون). ٦٩-٦٥حجم الجسیمات بین (مدى٪) مع ٩١وكفاءة التغلیف (

دقیقة، وأظھر سرعة الذوبان ٦٠لمدة ١٫٢الوسط الحامضيدراسة حل في بفي المختبر المحددة 

Korsmeyerحركیة لمیكانیكیھ النموذج اللخضع دقیقة وكان ی٣٠٪) في أول ٨٠حوالي ( -

peppas نموذج وآلیة نشرfickian لالسفنجیات صور المجھر اإللكتروني الماسح . وأظھرت

داخل القنوات دواءتوزیع الیظھر من خاللھاوالتيویة التركیب االسفنجي للجسیمات المایكر

دراسة التغایر الصیغة المحددة إلى دراسات التوافق بما في ذلك وتم خضعوعلى السطح. 

ھذه الدراسات وجود حسن ، وأظھرت كل دراسة االشعھ الطیفیھ تحت الحمراءوالحراري

ة . أظھرت دراسة حیود األشعدواء والمكونات االخرىبین الولم یكن ھناك تداخلالتوافق، 

الصیغة المحددة في تم تعبئةفي شكل غیر متبلور. وقد الدواءالسینیة غیاب خصائص القمم وكان

وكانت دراسة توحید . سواغكالمجفف بالرذاذكبسوالت الجیالتین الصلبة باستخدام الالكتوز 

.USPكبسوالت ضمن نطاق المقبول وفقا للالمحتوى ل



في درجة حرارة ھالدراسة االستقرار عن طریق تخزینوخضعت الكبسوالت المحملھ بالصیغھ

٢٥في درجھ حرارهدرجة مئویة لمدة أربعة أشھر. كان محسوب مدة الصالحیة٦٠و ٥٠، ٤٠

سنة.٢رب من اباستخدام طریقة أرینیوس ما یقسیلیزیھ° 


