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 الملخص
بشكل عام، تشير أمرض القلب و األوعية الدموية الى مجموعة واسعة من األمراض التي تشمل اضطرابات 

نوبة قلبية ، الذبحة الصدرية ، والسكتة الدماغية. يهدف استخدام القلب و التي بدورها تؤدي الى في األوعية الدموية و 

دواء الكارفيدايلول، مانع غير انتقائي لمستقبالت البيتا، لعالج ارتفاع ضغط الدم و فشل القلب االحتقاني. لكنه يعاني 

القليلة، عمر قصير بالبالزما، و توفر حيوي قليل. كان  من تأثير المرور األولي الكبدي بشكل واسع النطاق، ذائبيته

هذا العمل لتطوير أنظمة ذات اساس دهني لضبط تحرير دواء الكارفيدايلول المستخدم عن طريق الفم. تم يهدف 

مستحلب نانوي يحتوي هالم دواء الكارفيديلول على تحضير التركيبات المختلفة من االساس الدهني عن طريق تحميل 

نسب مختلفة بين خافض التوّتر الّسطحي و المشارك لخافض التوّتر الّسطحي و من ثّم دمج كل من هذه على 

مستحلب نانوي ذو قاعدة زيتّية محمل هالم المستحلبات النانوية بعامل التبلور لينتج تركيبات مختلفة من 

ة مختلفة بنسبة  خافض التوّتر الّسطحي و بدواءالكارفيديلول.  تم وصف الكارفيدايلول المحمل على مستحلبات النانوي

 االستقرار الديناميكي الحراري، حجم القطرة، و التوتر السطحي.المشارك لخافض التوّتر الّسطحي من حيث دراسات 

مستحلب نانوي ذو قاعدة زيتّية من حيث دراسة خصائص اللزوجة، و هالم بينما، تم وصف الكارفيديلول المحمل على 

هالم اجريت دراسات على التركيبة األمثل من الكارفيديلول المحمل على  ،في النهاية دواء المختبري.سلوك تحرر ال

اظهرت النتائج ان جميع  المستحلبات على الخاليا، و دراسات الثبات.  أمانهمستحلب نانوي ذو قاعدة زيتّية من حيث 

ميلي  ٣٠ما يقارب  توتر سطحيب و، نانوميتر ١٠٠اقل من  حجم القطرة، بمتوسط الستقرار الديناميكيتميزت با
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 ، و سلوك تحرر الدواء المختبري . في دراسة خصائص اللزوجة، النتائج أظهرت أن خصائص اللزوجة المرنةنيوتن/متر

على  ماناآل . في دراسةبين خافض التوّتر الّسطحي و المشارك لخافض التوّتر الّسطحي ةنسبتعتمد بشكل كبير على ال

 .و تركيز المادة الموافق للتثبيط النصفيبين تركيز خافض التوّتر الّسطحي عكسية  اظهرت الدراسة وجود عالقةالخاليا، 

 لم تنجح زيتّية مستحلب نانوي ذو قاعدة هالم التركيبة األمثل من الكارفيديلول المحمل على ، باألضافة الى ذلك

٪  ٧٥درجة مئوية +  ٤٠٪ رطوبة نسبّية،  و٦٥مئوية + درجة  ٣٠الثبات تحت  ظروف التخزين البالغة  باختبارات

النتائج التي تم  %(.٣٠ما يقارب ، حيث تم الحصول على انخفاض كبير في محتوى الكارفيديلول )رطوبة نسبّية

خافض التوّتر الّسطحي و المشارك لخافض التوّتر الحصول عليها سلطت الضوء على فهم تاثير اختالف النسبة بين 

و فهم تاثير  ،الكارفيدايلول المحمل على مستحلبات النانويةو خصائص السطح على  حجم القطرةعلى  الّسطحي

كارفيديلول للدراسة اآلمان و اختبارات الثبات ، و تحرر الدواء المختبري سرعة و آلية ، و خصائص اللزوجة المرنة

 .مستحلب نانوي ذو قاعدة زيتّيةهالم المحمل على 

 

 


