
50 
 

 دواء الكارفيدلول من خالل جل بقاعدة هالمية زيتية تركيبات تضبط تحرير
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 المشرف الرئيس 

 رانيه "احمد عزام" حامد .د

 
 الملخص

ا كارفٌدٌلول هو مانع غٌر انتقائً  لمستقبالت بٌتا الموجودة ضمن خالٌا القلب وخالٌ

ضمن خالٌا األوعٌة  ١اخرى فً الجسم. باالضافة الى فعالٌته أٌضا فً حصر مستقبالت ألفا 

ذه الفعالٌات تتضمن تقلٌل قوة ضخ القلب وكمٌة ضخ الدم الدموٌة مما ٌجعل المحصلة النهائٌة له

الة فً تنظٌم ذه المادة الفعهلى تقلٌل عدد نبضات القلب وهبوط فً ضغط الدم. تستخدم إ ضافةإ

لى استعمالها للوقاٌة من قصور القلب وخاصة بعد حدوث احتشاء فً إضافة ارتفاع ضغط الدم باإل

ذه الحاالت خصوصا بمواعٌد الجرعات هعضلة القلب. لذلك و ألهمٌة التزام المرضى عموما وفً 

دواء  تركٌبات تضبط تحرٌرٌجاد  إ ذه الدراسة الىهالدوائٌة مع عدم نسٌانها فاننا نهدف فً 

ل ٌبحٌث ٌتم االستفادة منها بتقل على جل بقاعدة هالمٌة زٌتٌة تحتوي كبسولة الكارفٌدلول من خالل

عدد الجرعات الٌومٌة وزٌادة التزام المرضى بنظام الجرعات الدوائٌة. فً هذه الدراسة تم تحضٌر 

مستحلب نانوي ذو هالم بدواء كارفٌدٌلول و هالم تّقلٌدي ذو قاعدة ّزٌتٌّة محملوتقٌٌم تركٌبتٌن : 

تم اختٌار صٌغة محّسنة للمستحلب النّانوي ذو القاعدة الزٌتٌّة   قاعدة زٌتٌّة محمل بدواءكارفٌدٌلول.

والّذي ٌحتوي على زٌت، وخافض للتوتّر الّسطحً، ومشارك لخافض التوتّر الّسطحً بناء على 

حلب، والتدفّق. ثّم دمج المستحلب النانوي ذو القاعدة متوّسط حجم  القطرة، ووضوح وصفاء المست

أجرٌت الّدراسات االنسٌابٌة للهالم التّقلٌدي ذو القاعدة الّزٌتٌّة المحّمل بدواء  . الزٌتٌّة بعامل التبلور

كارفٌدٌلول وتّمت مقارنتها بتلك الّتً أجرٌت للهالم النّانوي ذو القاعدة الّزٌتٌّة المحّمل بدواء 

 كما مّما ٌشٌر إلى تشّكل مواد هالمٌّة قوٌّة. أظهرت التركٌبتان الهالمٌّتان سلوًكا مرنًا لول.كارفٌدٌ
هالم الهالم النّانوي ذو القاعده الزٌتٌه المحمل بالدواء كارفٌدٌلول خصائص مرونة أعلى من ال أظهر

تاز بخاصٌة االستحالب . و بسبب كونه ٌمالتّقلٌدي ذو القاعدة الّزٌتٌّة المحمل بالدواء كارفٌدٌلول
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  هو األسرع فً عملٌة الهالم النّانوي ذو القاعده الزٌتٌه المحمل بالدواء كارفٌدٌلول كان  فقد  ذاتًال
لقاعدة الّزٌتٌّة هالم التّقلٌدي ذو االساعات مقارنة ب ١١الى  ٨تحرٌر الدواء و ضبطه على مدار 

  المحمل بالدواء كارفٌدٌلول.
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