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سيليكوكسيب اتغير الستيرودي المضاد لاللتهاب لدواء حبيبات مزدوجه التحرير تطوير  

 اسم الطالب

 هيثم سليمان عمران

 المشرف الرئيس

 د. رانيه " احمد عزام"حامد

 الملخص

 

 ملغ من ٢٠٠تحتوي على  حريرالت  ة تطوير حبيبات مزدوجكان الهدف من هذا العمل هو 

وهو مضاد انتقائي غير ستيرويدي يستخدم في عالج آالم التهاب المفاصل، حيث  ؛ السيليكوكسيب

 ١٠٠بينما يوجد  ، دقيقة ٦٠، في غضون على الفور رتحر  يملغ في الجانب الخارجي و ١٠٠يوجد 

ضت الحبيبات تعر   ساعة(. ١٦)تصل إلى  على مدار فترة طويلة رتحر  ملغ في الجانب الد اخلي و

ش الجافوالت   تغليفالمحض رة  إلى أربع مراحل من  ال  . حميل باستخدام تقنية الر 

 % وزن/ وزن بواسطة البوليمر المحب للماء، بوفيدون.١٠حيث تكون ب  حبيبات: طبقه تغليف الأوالَ 

 ، ملغ ١٠٠يتم تحميل الحبيبات بالمرحلة األولى من السيليكوكسيب حميل الد واء حيث : طبقه تاثانيَ 

 للماء ة البوليمرات الكارهين من لبمزيج من اث هنا يتم التغليفوال تي تعمل بمثابة مستودع للدواء. 

وزن / وزن   ٪ ٧. ٥تراكم  ل إلى أن  . تم  التوص  ٢٢و ٧إيثيل سلولوز ، اللزوجةفي درجه   والمختلفة

 بنسبة

  ١٦ى يكتمل عند م في تحرير السيليكوسب  بشكل تدريجي حت  والي تتحك  ٪ على الت   ٢. ٥: ٥.٠ 

لة بالمرحلة الث    الفوريالت حرير ةطبق: اخيرَ أو ساعة. من  األخيرةو  انيةحيث الحبيبات محم 

وبان جراء دراسات الذ  إ واء.  تم  للد   حريرالفوريعلي الت   ملغ ، وال تي تعمل ١٠٠السيليكوكسيب 

كانت تتضمن الوسط الموصى به من قبل و ١٢الى  ١.٢وتقع بين   دةمتعد   ةوساط حموضأباستخدام 

حرير الت   ةدقيقة من طبق ٦٠٪ من السيليكوكسيب بعد   ٤٧إفراز  هنا تم  مريكيه .واء األهيئه الغذاء والد  

 ساعة. كانت  ١٦كتمل عند اى حت  ا جَ ا ومتدر  بطيئَ  َراعول تحريفظهرت طبقه تطويل المأبينما  ة.الفوري 

لب ت الص  شت  تم  بنجاح تغيير حالة الت  أن ه  ،ةوجدت الدراس .تبة صفر في الحركي ةحرير تتبع الر  الت   ةعملي 

ش،  تم  سيليكوكسيب وبوفيدون في مذيبات عضوي  إذابة حيث تم    ةمالحظ ة متبوعة بالت جفيف بالر 

  فاضلي الحراريالمسح الت  ة بواسط وري إلى غير المتبلورللسيليكوكسيب من البل  لبة رالحالة الص  تغي 
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خلصت  .غل ب على ضعف الذ وبان المائي والت وافر البيولوجي للسيليكوكسيبعلى الت   قد يعملوال ذي 

٪ ٦٥درجة مئوية +  ٣٠قد اجتازت بنجاح  ظروف التخزين البالغة   بات إلى أن  الحبيباتدراسة الث  

ي انخفاض أ شهور ولم يالحظ   ٦٪  رطوبة نسبي ة لمده ٧٥درجة مئوية +  ٤٠طوبة نسبي ة،  ور

خلصت هذه الد راسة إلى أن  الحبيبات أظهرت ازدواجي ة  .ةائبي وال في مقدار الذ   هالالفع   ةالماد  ة في نسب

 في عملي ة تحرير السيلوكوكسب بحيث كانت فوري ة متبوعة بتحرير طويل المفعول.

 

 


