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ص البحث:   م

لوفيناك الصوديوم   ابمضاد  دي وئيدي    لالل لو أوكسيجناز.    غ ست مات الساي  او  مثبط غ نو ألنز
ً
ا عطى فمو

االلم.   من حاالت  والعديد  م  الرومات وحاالت  املفاصل  ابات  ال اعراض  لتحفيف   
ً
الدراسة    دفت حقنا تقييم    إذه 

التحرر   مطولة  لوفيناك  الدي مضغوطات  ة    لغم  100جودة  السور السوق  األصيل  املوجودة   الدواء  مع  ا  ومقارن

® Voltaren SR      .اتثالث    تم اختيار ذه املضغوطات: ت  A & B &C   شر ودة ل س وزن,  و إجراء اختبارات مراقبة ا جا

ة. أما فيما   ات الشروط الدستور شاشة باملقارنة مع املستحضر املرج حيث حققت جميع الشر وفحص القساوة وال

ي ومقارنة نماذج ا  ا من خالل طر النحالل  يتعلق بفحص االنحالل فقد تم أجراءه وفق شروط الدستور األمر ق  ائمقارن

اضية عتمد ع النماذج الر شابه واالختالف.  ال  ة  باستخدام معام ال رت الدراسة أن العالمة التجار ا    Aأظ   سلوك ل

ة ( ة  f2 >50انحالل مماثل للعالمة التجار ن أن العالمة التجار ن مختلف  اانت  Cو    B) ،  ح   ) f2< 50(  التحرر  سلوك    ت

. Bوقد حررت الشركة  ة  الساعات األو دود الدستور ة أك بكث من ا   سبة مئو
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Abstract: 

Diclofenac sodium is a non-steroidal anti-inflammatory drug that is a non-specific inhibitor of cyclo-
oxygenase enzymes. It is given orally or by injection to relieve symptoms of arthritis, rheumatism, 
and many cases of pain. This study aimed to control the quality of the 100 mg diclofenac extended-
release tablets available in the Syrian market and comparing it with the original drug Voltaren SR ®. 
Three companies A & B & C were selected and quality control tests were performed for these 
tablets: uniformity of weight, and examination of hardness and brittleness compared to the 
reference product. All tested companies fulfilled the Pharmacopeial requirements. With regard to 
dissolution test, it was conducted according to the conditions of the American Pharmacopeia, and 

dissolution profiles were taken and compared through model independent methods via the similarity 

and difference coefficients. The study showed that company A had similar dissolution behavior as 
brand (f2 >50), while company B and C had different dissociation behavior (f2<50) and it should be 
firmed that B released a much greater percentage of the pharmacopeial limits in the early hours 
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Theoretical Study 
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 الفصل األول 

رعية معدلة التحرر  ال ا   األش

Modified Release Dosage Forms 

  مقدمة  .1.1

الدواء األخرى  إيتاء  طرق  ل  ن   من ب
ً
املفضل واألك استخداما ق  الطر الفموي  ق  الطر ولة   ،عت  س إ  ذلك  عود  و

ا القليلة. لف ة و رعات الفمو عض  تناول ا ل فموي تقليدي    لكن  ش ا  ر توافر حيوي ضعيف عند اعطا ة تظ األدو

سيجية للدواء   ة وال اك الدمو ي من تذبذبات  ال عا د املرغوب فيه) او  ون أقل من ا (معدل ومدى االمتصاص ي

تج عنه سمية غ م ة أو نقص  فعالية  مما ي ة ولتفاديرغو ل   املعا االمتصاص يتم تطبيق جرعات    ذه املشا

ة ور آثار جان  كب افق مع ظ لفةولكن ذلك ي ادة  ال ة وز ال الصيدلية  ية غ مرغو اجة لـ األش رت ا نا ظ . ومن 

البال   يتطلب  ر، التحر معدلة   ه  ترك ع  افظة  ا للدواء  العال  النافذة  الفعل  ضمن  أي زمي  ك    العالجية.  ال ن  (ب

ى   ال  اآلمن)،   املؤثر واألعظاألد الدواء يجب  و إيتاء  أن يؤمن وصول الدواء بمعدل محدد حسب حاجة  تا فإن نظام 

ة العالج سم خالل ف    .ا

ل    ال  ع    ) 1(كما يدل الش اك البالزمية مع الزمن لالش رعات وجرعة وحيدة من  منحنيات ال التقليدية متعددة ا

دي.  ل حقن ور ل مضبوط التحرر بآلية من الرتبة صفر وش ل مطول التحرر وش   ش

 
 1- الشكل
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ف 2.1   (U.S.P, 2018) عار

1( ) املباشر  مباشرة دون    : IR  (Immediate releaseالتحرر  العال  الفعل  أجل االمتصاص ومن ثم  الدواء من  يتوفر 

 الدواء.ميل إلطالة تحرر او انحالل  

 تتضمن عدة أنماط : MR (Modified releaseالتحرر املعدل ( )2

i. ) التحرر املديدER(  Extended release  :  معدل محدد ل أبطأ و ش رعية ال تحرر الدواء  ال ا  األش

 
ً
رعةسلفا ة ا   . وتنقص تكرار

ii.   ال مضبوطة التحرر الاأل     :Controlled release Formulationاالش عمل ع إيصال الدواء ش ل    ال  ش

طالة مدة الفعالية العالجية مضبوط سيج محدد. / أو، و داف إيصال الدواء إ    واس

iii.   التحرر املستمرSustained release:    ال مصممة ره للدواء   أش لتحقيق تأث عال مديد من خالل تحر

عد إعطاء جرعة مفردة من الدواء. لة من الزمن  ة طو   لف

iv.  ال آجلة التحرر  األ عد تناول الدواء، حيث  :  Delayed releaseش رعة الدوائية  وقت متأخر  ا ا تحرر ف

دف  املعوي.  س  التلب س خاص  تلب باستخدام  التحرر  تأخ  ية  يتم  ان ا اآلثار  لتقليل  ال  ذه األش

املعد الدواء   املعدة.املرتبطة بوجود  الدواء من حموضة  أو وقاية  التحرر   ة  ال مطولة   Prolonged األش

release system  اك ال إ  يقود  الذي  ع  السر االمتصاص  من  للوقاية  للدواء  بطئ  تحرر  ع  تحافظ   :

  البالزمية العالية. 

v.   املتكرر الفعل  ذات  ال  ع  Repeat action drug delivery systemاألش الدواء  ال  األش ذه  تحرر  ن :   دفعت

ال تحرر الدواء ع عدة جرعات( ناك أش رعة البدئية  جرعة مباشرة واألخرى أجلة) و ، بحيث تتحرر ا

ال التقليدية. رعة وحيدة من األش ة  ون مساو   عد تناوله مباشرة وت

vi.   التحرر املوجهSite specific and recport release ذه األ ال نحو موقع بيولو محدد  : يتحرر الدواء من  ش

  . موقع امتصاص  سيج أومثل 

ال الصيدلية مطولة التحرر  3.1 ات األش   م
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مرات  -  عدد  إنقاص  خالل  من  ض  املر مطاوعة  ن  ع،تحس تقلل    التجر كما  ى  األد د  ا إ  الدواء  تراكم  فتقلل 

اك   بال ب    وتحافظ  البالزمية التذبذبات  سر بال لإلعطاء  مشابه  ثابت  بمستوى  ا  (عل ـ  دي.  جرعة  الور تجنب 

  ) Aulton ،2018( .ليلية)

ية    -   ان ة تخفيض اآلثار ا ات املوضعية الناتجة عن تحرر كمية كب ال التقليدية (سواء التأث املالحظة مع األش

رعة))).   ا تكرار  يجة  ((ن بالسمية  قمم  عدة  ور  ظ عن  ناتجة  ة  از ج أو  واحدة  دفعة  الدواء  ، MAMMARI(من 

2016 -2017 (  

لفة اإلجمالية للعالج.  -    تقليل ال

ولون تتطمعا اب ال : مثل ال ض از ال ة لة مناطق محددة  ا   .  مناطق اإلصابة  ت  وئيدا بالستب املعا

ال الصيدلية مطولة التحرر  4.1  ) Aulton ،2018( )MAMMARI ،2016 -2017(  مساوئ األش

ة  نال يمكعالقة ضعيفة   -  يو ن الدراسة ا ا ب بؤ    .in vitro الزجاج  والدراسة   in vivoالت

ب    -  س ل مطول التحرر، مما  ل مفا من الش ش  من الدواء 
ً
يا س ة  املة أي تحرر كمية كب رعة  انفجار ا

ة  سمم أو وفاة  حال األدو دوث  ض  عرض املر التا قد  ازي و وصول كمية زائدة من الدواء إ الدوران ا

امش العال الضيق.    ذات ال

ل ثبات الدواء خالل عب -  . مشا ض از ال   ور ا

ة مطولة التحرر بوجود   -   الطعام.يتأثر البقاء املعدي املعوي لألدو

مطول    5.1 ل  ش للصياغة   ة  املر الدوائية  املادة  ا   افر تو الواجب  واص  ا

  ) Aulton ،2018( التحرر 

ة الصنف األول    -  ع    class 1أدو ذا  ل معدل ألن  ش ا  ال تتمتع بانحاللية عالية ونفوذية عالية األفضل لصياغ

ل   و ما يمكن التحكم به من خالل الصياغة املناسبة للش ي.سرعة التحرر  ال تحكم عملية التأث و اما   الصيدال

ة ذات االنحاللية   ذا لوحده يبطئ من التحرر ك  )1mg/ml>القليلة ( األدو ة ذات النفوذية  ف سبة لألدو ذلك األمر بال

ل مطول.  فال caco-2من خالل خاليا  )mm s6-<0.5*10-1(القليلة  ش ا    عت مناسبة لصياغ

ن    -  اوح العمر النصفي ب    6_4يجب ان ي
ً
ة ذات العمر النصفي القص جدا ن  ساعات وذلك ألن األدو  ـأقل من ساعت

ل   ة مما يجعل الش ة املطلو فاظ ع التحرر املطول خالل الف ل وحدة جرعية ل ة من الدواء   ستحتاج كمية كب
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ً
ا ر املصمم كب ل أك من    للغاية.ا الطو ة ذات العمر النصفي  سبة لألدو  ذات تأث    8أما بال

ً
عت أصال ساعات 

ا خط ز مع ون أبطأ من معدل مطول كما و ا ي اكم ألن معدل تصفي ا. ر ال   امتصاص

رعة:   -  ون (يجب ان  ا ل مقبول  ملغ) 325_125ت م وش ا ب   . لتتم صياغ

ل مديد التحرر.  االستقالب: -  ا  ش ست مناسبة لصياغ شدة ل ستقلب  ة ال    األدو

  (Ansel, 2005) .تقنيات إطالة تحرر الدواء6.1  

لو   .1   osmotic pumpingباالعتماد ع الضغط ا

 ion exchange controlباالعتماد ع التبادل الشاردي  .2

 Reservoir systemنظام املستودع   .3

   Matrix systemنظام القالب  .4

 

:    باالعتماد  1.6.1 لو ا الضغط  غشاءع  سة  مل مضغوطات  من  ل  الش ذا  ون  سمح    يت نفوذ  نصف  مرن 

خرج محلول املادة الفعالة من فتحة مصنوعة بدقة بواسطة   س و ض باتجاه النواة من خالل التلب بدخول السائل ال

عاد بدقة للسيطرة ع كمية املادة الفعالة املتحررة   ر موجودة  أحد وج املضغوطة ومحددة األ  to μm 600(الل

1mm عطي ترك دموي   )Aulton ،2018(  ثابت ومستقر من املادة الفعالة.) وال 

   

  Push_Pull_Oros: نظام 2الشكل 

الشاردي     2.6.1 التبادل  ع  مع  باالعتماد  ة  قلو أو  وظيفة حمضية  ذات  فعالة  مواد  التقنية تطبيق  ذه  تق   :

ن الراتنج واملادة الدوائية. يمكن    للشوارد،راتنجات مبادلة   ل معقد غ منحل ما ب ش ي ل يؤدي ذلك إ ارتباط كيميا

يولوجية موج ن شاردة الدواء وشاردة ف التبادل ب التحرر من املعقد فقط من خالل  سم (للدواء    - ودة  سوائل ا
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Na, H+, Cl ,OH-  و ق التبادل مع الشوارد املناسبة كما  ة ضمن املعدة أو األمعاء عن طر ذه الراتنجات األدو ) تحرر 

ن ادناه   .مو  املعادلت

 -+Drug-Cl+Resin→-+Cl-Drug-+Resin   

++Drug+Na-Resin→++Na+Drug_Resin  

ذه األنظمة   ي من املادة الفعالة  كما أّن تحض  نّعم بمحلول ما
ُ
ة الراتنج امل ل رئ معا ش ستد  ال و ون س ي

ا بالضغط  عد مكن للمركب الناتج أن يحضر  ا بدرجة حرارة معتدلة مما يجعل الدواء يدمص ع السطح و وتجفيف

ال ل من  ل معلق. يتأثر تحرر املواد بخصائص  ش سوالت أو ُيحضر  عبأ بالك ُ الراتنج.أو  ،  Aulton(  دواء وخصائص 

2018 (  

 Reservoir systemنظام املستودع   3.6.1

 . يولو س له تأث ف غالف ل املة ومستمرة للمادة اللب  س    يتضمن إجراء عملية تلب

 

ع   شار  االن يطرقيق  الفيلم  اليحدث  رعية    ا ا غ  الذي  بالوحدة  ز  ا الوزن  بوليم مرتفع   من 
ً
غالبا ون  يت

لية باإلضافة لوجود ملدن.   ECمنحل  املاء مثل  عض املشتقات األكر   و

ذا الفيلم (البوليمر غ املنحل  املاء) مواد منحلة  املاء   ُيضاف ل
ً
ات منحلة من مشتقات السيللوز    عمليا أو بوليم

ذه املHPMCمثل   . يحضر نظام املستودع غالبا  . حيث تنحل 
ً
الدواء الحقا ا  شر ع  ين

ً
ا ل ثقو ش ضافة ل

ُ
امل ونات 

ل وحدات جرعية متعددة أك من وحدة جرعية واحدة   . ش

ا:   ناك س م س السكري عدة تقنيات للتلب س بالفيلم (أو بالطبقة الرقيقة)   –التلب ا –التلب س ا   ف  التلب

ما -  غالبا  السكري:  س  االو    التلب العزل  طبقة  ون  ت االحيان  عض  ولكن   وظيفيا  غ  السكري  س  التلب ون  ي

الشيالك أو صنعية مثل س  ونة من مواد طبيعية  تات فتاالت فتلعب دورا  منع تحرر املادة  ياملطبقة م للوز اس

ا قة  طر لتبقى  ا  استخدام من  حد  قة  الطر ذه  ا  تحتاج ال  لة  الطو ة  الف االك  املعدة.  بالفلم   س  لتلب

شارا.    ان

س   -  سبالفلم:  التلب عت من    التلب صول ع طبقة رقيقة الصقة ومستمرة.  و تقنية تؤدي ل الرقيقة  بالطبقة 

ا   س عتمد  تلب ُ  
ً
سة املنتجة حديثا ل املنتجات املل  

ً
با  فتقر

ً
ا استخداما س املضغوطات وأك أحدث طرائق تلب

التحكم  مواقع س بالفع تقنية التلب داف وظيفية  س السكري وذلك أل   معدة، (التحرر لم أك من تقنية التلب

ا   ن) وزما داف الأمعاء أو جزء مع ) أو أ طالة التأث ن    (إعاقة التحرر و وظيفية (كتقنيع الطعم والرائحة لتحس

ض   ). قبول املر
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مما   عة  وسر لة  س ا  بأ التقنية  ذه  النوى  تتم  من  مختلفة  ال  أش س  تلب انية  إم مع  لفة  ال تخفيض  ساعد  

ات،  مساحيق،( عمحافظ)    ،مضغوطات  حث افظة  الكسر.    وا أن    أخدود  سمح  كما  ة  عضو مذيبات  استعمال 

س مواد حساسة للماء   . بتلب

الرقيقة:  أما   بالطبقة  س  التلب يتطلب  فمساوئ  مما  سامة)  أو  بة  (مل متطايرة  ة  عضو مذيبات  باستعمال  تكمن 

ات ذوابة أو معلقة  املاء  . مماالالزمةاالحتياطات    وجه الستخدام بوليم

اف:  س ا   التلب

املادة   ع  ة  او ا النواة  تمثل  مضغوطة  إحاطة  اف  ا س  بالتلب ات يقصد  بحث وذلك   الفعالة  أخرى  مواد  من 

ع عة ال بالضغط.  س السر ة.ت من تقنيات التلب  تجنب استخدام املذيبات املائية والعضو

ون قطر النواة أصغر بـ   سيابية جيدة    3mmيجب أن ي ات بخواص ا ث جب أن تتمتع ا ائية و من قطر املضغوطة ال

ذات   النواة  مع  التماسك  من  ا  تمك جيدة  رابطة  بقوة  تتمتع  أن  يجب  كما  س  التلب سماكة  نصف  إ  تصل  ال  عاد  وأ

  ) Aulton ،2018( )MAMMARI ،2016 -2017( السطح الناعم.

 

 Matrix systemالقالب نظام  4.6.1

ان   ون املادة الفعالة ممزوجة أو موزعة ضمن سواغات خاملة غ ذوابة أو قليلة الذو من أنظمة إطالة التحرر حيث ت

شكيله. عد  امل وقنيواته  ضمية ليحتجز الدواء ضمن عيون ومسامات القالب ا    السوائل ال

قة   طر استخدام  يمكن  حيث  التحض  ولة   الس أسباب:  لعدة  وذلك  التحرر  إطالة  سط   األ التقنية  ذه  عت 

عد   ، الضغط املباشر أو الضغط  لفة    التحث ة من املادة الدوائية ال    املنخفضة،الت يعاب كميات كب القدرة ع اس

ة  عالية،تتطلب جرعة  اجة إ مذيبات عضو ئة. وعدم ا ا تقنية صديقة للب    التحض مما يجعل

املة   مبادئ،ُتصّنف أنظمة القالب وفق عدة  ا: القوالب ا ّ من خالل ية والطبيعة الكيميائية وال نم ا حسب الب م أ

يكية،أو   يدروفيلية......  اللبيدية،القوالب    البالس ال القوالب  أو  ّبة للماء 
ُ

ا ،  Aulton(  .االقوالب الطافية والقوالب 

2018( )MAMMARI ،2016 -2017 ( 

املة  4.6.1.1 يكية ا  : plastic matricesالقوالب البالس

ون فيه الدواء ضمن البوليمر   ون من نظام قال ي بجة. تت بة للماء املن شارا من القوالب ا امل. أقل ان   ا

ة للماء   ار يا وغ ذوابة أو  س يولوجيا, ذات مسامية عالية  ضمية, خاملة ف ات ال تتأثر بالسوائل ال ون من بوليم تت

ن  يل  PEمثل: البو إيتل لور البو في  ,PVC    يل سيللوز ا باالسفنجة. عند توزع الدواء  االسفنجة  ECواالي ي شّبه ب
ُ
  .

عن املاء  تطبيق  القوالب  ثم  عكس  ع  لة.  ش امل القنيات  خالل  من   
ً
خارجا سرب  ال الدواء  ستطيع  االستخدام  د 

ة   ذه القوالب غ متخر يدروفلية تبقى  ذه    intactال التحكم بتحرر الدواء   . يتم  ض از ال ا  ا خالل عبور

ا والقنوات املتعرجة  القالب. عاد يل    القوالب من خالل عدد املسامات وأ س لة للمسامات ل يمكن إضافة مواد مش

الرتبة   التحرر  بع  ي ال  النظام.  ا   الدوائية وانحاللي املادة  طبيعة  ة ع  كب إ درجة  التحرر  عتمد  الدواء. كما  تحرر 
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ا من قبل الدواء للوصول إ سطح   ادة املسافة الواجب قطع ب ز س صفر حيث تنخفض الكمية املتحررة مع الوقت 

  )Aulton ،2018( لقالب.ا

 

    insoluble matrix: 3شكل

  

بة للماء  4.6.1.2  : hydrophilic matricesالقوالب ا

) بجة  املن القوالب  ايضا باسم  للماء  swellable soluble matricesعرف  ات محبة  القوالب من بوليم ذه  ). تصنع 

ون   ي يضغط.  ثم  للماء  محبة  باج  لالن قابلة  بوليمرات  مع  عادة  الدواء  يمزج  عالية  ولزوجية  مرتفع  جز  وزن  ذات 

اف    البوليم  ا بالتحث  أو  املباشر  بالضغط  إما  عادة  املضغوطات  وتحضر  ات  حث أو  مساحيق  ل  ش عادة 

بج    ).compacting roller(بالرص تن للسوائل  التعرض  اعند  ل    تالبوليم ش وتصبح  ا  م زداد  و املضغوطات   

سمح   المة  ال ل  تآ عند  أو  ا  انحالل خالل  من  بالتحرر  للدواء  المة  ال سمح  أن  يمكن  ا  وعند اللزوجة.  عالية  المة 

ا بالتحرر. يؤثر معدل نفوذ املاء خالل املضغوطة ومن ثم   المة ع معدل تحرر الدواء. يمكن تصور  للدواء ضم خالل ال

الفراغات يتوضع   حيث  شرة  واملن املتداخلة  البوليمرات  من  شبكة  ا  بأ املائية  الميات  ن    interstitial spacesال ب

ل ممرات متعرجة   ش ا ل عض ذه الفراغات مع  شر من خالله املاء والدواء. تتصل  السالسل طور مستمر يمكن أن ين

أو  ض للبوليمرات  ز  ا بـالوزن  ذا  يتأثر  أن  يمكن  الدواء.  تحرر  امة   املمرات  ذه  عت  و المة  ال الميامن    ت بال

التا تبطئ تحرر الدواء.   ذه املمرات و ادة ترك البوليمر من عدد    املتصالبة كما تخفض ز

يل   يل مي يدروك برو ات املستخدمة:  م البوليم ز (  سيللوز من أ يل  HPMCاملرتفع الوزن ا يدروك برو  ،(

يل (HPC) سيللوز  وك مي يناتالصوديوم،   سيللوز ، كر  ) Aulton ،2018( الصوديوم، والكيتوزان.  ا

 
    Hydrophilic matrix: 4شكل

  

 :lipid matricesالقوالب الدسمة   4.6.1.3
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اره للماء الذي يبطئ   ا ال ب فعل س ا املادة الفعالة مما يكبح سرعة التحرر  س  داخل ون من مادة دسمة صلبة تح تت

مع   الدواء  من  ج  ملز ل  ا تبخ  قة  بطر إما  التحض  يمكن  إليه.  الدوائية  املادة  وتحرر  ان  الذو وسط  الشمع  دخول 

ر من خالل مزج املواد   بالص أو  املضاعف  بالضغط  اف  ا بالتحث  التحض  . يمكن  بالتبخ ل  ا إزالة  ور ثم  املص

 
ً
با ور الشمع (تقر يد والطحن ثم الضغط. 90الدوائية والسواغية مع مص   ) ثم يتم الت

جيا تحت تأث ذا النمط من القوالب تدر ونة ل ة تتأثر املواد الدسمة امل از  وسط خفيف القلو  خمائر الليباز واالس

ئي أو حمض الشمع   رنوب باملشاركة مع الغول الس عد شمع ا ه.  شار ع ثقو ل القالب أو باالن فيتحرر الدواء بتآ

 
ً
ر املواد استخداما  ) Aulton ،2018( .من أش

  
  

سة  4.6.1.4 ت  )Gastroretention: )Aulton ،2018القوالب ا

ن امتصاص   ل خاص لتحس ش ي  املعدة و ل الصيدال ذه اآللية يتم احتباس الش  ل
ً
وفقا

غ   انيكية لتفر سة إ التغلب ع اآللية املي ت ال ا دف األش عض املواد الدوائية مثال. 

املستخدمة   ة  لألدو مفيدة  التقنية  ذه  عت  ل.  طو لزمن  ا  ضم تبقى  حيث  املعدة 

املو  ة  ة  للمعا امللتو البوابية  ة مثال  أو ال  Helicobacter pyloriضعية للمعدة (ملعا  (

عدة   يوجد  ولون.  ال تتخرب   ال  أو  الدقيقة  األمعاء  ضيقة   امتصاص  نافذة  تملك 

ا نذكر ل وم ة بالش صول ع االحتباس مو   . تقنيات مستخدمة 

عن   -1 عبارة  الطافية:  فتحة  القوالب  ع  املعدة  من  خروجه  بتأخ  سمح  للماء  محب  قالب 

ل مستمر ( ش  12-5البواب ألنه يطفو ع سطح السائل املعدي حيث يحرر مادته الفعالة 

  ساعة).

من   أقل  كثافة  القوالب  من  النمط  ذا  ل لة  املش السواغات  يمكن    الواحد، تمتلك  ذا  و

ل ا م الش ادة  يع أو بز عد تماسه مع السائل املعدي أثناء  تحقيقه أثناء التص ي  لصيدال

غروانية   (مواد  له  ونة  امل املواد  قبل  من  للماء  ا    )،يدروفيليةامتصاصه  وز بتخفيض  أو 

غاز   إطالق  يجة  املعدة    CO2ن ا   بقا زمن  بذلك  يد  ل السطح  ع  ا  طفو إ  يؤدي  مما 

ل وا   . ش

الغشاء   -2 ع  اللصوقة  ال  تلتصق  األش أن  يمكن  ال  والكيتوزان)  ول  و ار (ال البوليمرات  عض  باستخدام  اطي:  ا

افية ع االلتصاق مع   القدرة ال ب عدم  س ان  الف اقتصرت التجارب ع  اآلن  اطي للمعدة ولكن ح  بالغشاء ا

 استمرار حركة املعدة

  

  

5الشكل   

6الشكل    
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ي    الفصل الثا

سة واألصيلة  ن ة ا وم األدو   مف

ي الفصل    الثا

سة واألصيلة  ن ة ا وم األدو   مف

ة الرقابة الدوائية1.2     مدير
ا عام   الدوائية  سور الرقابة  ة  يدة عام  1988تأسست مدير يعية ا ة بتطبيق املمارسات التص دأت وزارة ال ، و

العام1994 و  الدواء     1998،  جودة  ضبط  برنامج  عنوان  ة  األدو معامل  ع  ش  التفت األول   الدليل  صدر 

جري باستمرار تحديث قوائ ة، و ية السور ة العر ور م ش باالعتماد ع ما استجد من متطلبات املمارسات  ا م التفت

ة اقتطاع   لت وزارة ال يدة، فقد  يعية ا ن    7362التص ن عام ا ب ، 2010و  2009عينة دوائية للتحري عن جود

العام   حلول  األيزو  2009و ادة  اصلة ع ش ة ا السور الدوائية  املعامل  بلغ عدد  ا  9001،  إدارة  أنظمة   54ودة   

نما حصل   ، ب
ً
ادة األيزو    49معمال  ع ش

ً
ادة األيزو    28، و14001معمال - MAMMARI  ،2016(.    18001معمال ع ش

2017 (  

ودة اختبارات 2.2 اقبة ا    مر

الصيدالنية   املستحضرات  جودة  عملية    –مراقبة  من  جزء  ودة   ا مراقبة  فإن  العاملية،  ة  ال منظمة  حسب 

رص   ا عد  للدواء  الشركة  إطالق  جراءات  و واالختبار  واملواصفات  ة  األدو عينات  بأخذ  املعنية  إجراء الشركة    ع 

  ذه العملية.االختبارات الالزمة وعدم طرح املواد لالستخدام قبل إتمام  

ة املعتمدة أو املواصفات ال ُصوِدق   مل املواصفات الواردة  دسات األدو ا االمتثال  قيقة جودة الدواء يقيم  ا

و الدواء املطابق للمعاي  يد  عد. أي أَن الدواء ا ا  حال لم ُيدرج الدواء  الدسات    عل

ة 3.2  فة:الدواء األصيل واألدو ة املز ة دون املعاي واألدو سة واألدو ن   ا

  Brand-name drug الدواء األصيل - 

ره شافه وتطو اك أموال طائلة ع  ال أنفقت  املبتكرة  األم  الشركة  املسوق من قبل  العقار  ذه  و  قه. تملك  سو و

اء   ان ح  يعه  و يعه  بتص صري  ا ق  ا أي  للبيع  ة  التجار العالمة  صاحب  الشركة  اع.  االخ براءة  صالحية  ة    . ف

(FDA, Facts about Generic Drugs- FDA)  

سة  - ن ة ا  Generic drugsاألدو
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كية  و دواء  FDAحسب منظمة الغذاء والدواء األم س  ن ة  الدواء ا ون مطابقا لعقار يحمل عالمة تجار شاؤه لي تم إ

ودة وخصائص األداء. أمامعتمدة  الشك   ق اإلعطاء وا ي والسالمة والقوة وطر ون  ال قد عمليا، الصيدال  املنتج ي

س ن ، للمنتج التطابق مطابقا تمام ا ر  يختلفان فقد األص  الطعوم أو أو امللونات املضافة  السواغات نوع أو املظ

افظة العوامل أو أو ا قة يطال قد االختالف  أن بل املالئة الرابطة  أقل   طر سة  ن ا ة  األدو لفة  ون  ت يع.  التص

 ب 
ً
لم  85- 80وسطيا ت ة كما س ر ا لتقديم العديد من الوثائق والدراسات السر ب عدم حاج س ا األصيلة  % من نظ

.
ً
  ) FDA  ،Facts about Generic Drugs- FDA(  الحقا

ذا  ا اقل فعالية و و سة  ن ة ا م األدو ا مات ا موضوع بحثنا.  رما ي كث ذا املوضوع وم ناول  ة الدراسات ال ت   ك

ة دون املعاي  -  Substandard drugsاألدو

ة العاملية   عِرّف منظمة ال
ُ
ا.  اصة  ودة واملواصفات ا ة دون املعاي  منتجات صيدالنية ال تل معاي ا األدو

ة "دون  ودة ال اَد  املعاياألدو ا ال تل متطلبات ا ن ولك ن شرعي ة حقيقية ُمنتجة من قبل مصَنع ا "أدو " ع أ

ا، قد  ا تحقق َ ل  اإلنتاج.املصنعون أ عود إ مشا ما 
َ
دف الغَش إن ذا  ون   (WHO, 2005) ال ي

فة  - ة املز   Counterfeit drugsاألدو

ة أو املصدر فقد تحتوي ع مواد فعالة اقل   و لة من حيث ال ل مقصود املعلومات امل ش  مستحضرات تخالف 

أو  أو ال تحتوي ع أي من   بدلة،  عض األحيان، أو مغشوشة، أو مس ورة مع إضافة مواد خطرة   املواد الفعالة املذ

ة العاملية  عام  فة. وفقا ملنظمة ال ة مز ا باسم عالمة تجار ا تماما أو بيع ف ة املباعة   35، %2010تم تحر من األدو

فة.   ) WHO ،2005( بالشرق األوسط مز

اع 4.2   Patent Protection حماية براءة االخ

يع الدواء األصيل ملدة   صري بتص ق ا اع، أو   17تملك الشركة املبتكرة ا خ إصدار براءة االخ سنة    20سنة من تار

اع أنه ال يمكن صنع   ع حماية براءة االخ اع،  خ التقديم ع مكتب براءات االخ  أو استخدامه  من تار
ً
ا اع تجار االخ

اءة. ن دون موافقة مالك ال اده أو بيعه من قبل اآلخر عه أو است   أو توز

إ    تلفة بتقديم طلبات  ات ا بدأ الشر ماية س ة ا اء ف سة  السوق     FDA ال لكن بمجرد ان ن ة ا   . ل األدو

)FDA  ،fda.gov(. ،  

     New Drug Application (NDA)طلب تقديم دواء جديد (أصيل)  5.2

داف   افية للسماح ملراج إدارة الغذاء والدواء بالوصول  NDA(  طلب تقديم دواء جديدتتمثل أ )  توف معلومات 

سية التالية:   إ القرارات الرئ
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ان الدواء آمنا وفعاال  استخدامه (استخداماته) املق  .1 اطر.  ما إذا  انت فوائد الدواء تفوق ا  حة، وما إذا 

شرة العبوة) مناسبة وما يجب أن تحتوي عليه.  .2 حة للدواء ( سمية املق انت ال  ما إذا 

فاظ   .3 افية ل فاظ ع جودة الدواء  يع الدواء والضوابط املستخدمة ل انت األساليب املستخدمة  تص ما إذا 

ة الدواء وقوته وجودته  و  ونقاوته. ع 

ة   ض أن تتضمن الوثائق املطلو املة للعقار، بما  ذلك: طلب تقديم دواء جديدمن املف   القصة ال

  ي والسمية   التأث الدوا

  ية الكيميائية   الب

   يع قة التص   طر

 ) ية، املراقبات والفحوص يائية، ميكرو   كيميائية)  ف

   ة والدراسات راة ع حيوانات التجر سم  الدراسات ا ا الثالث وكيف يتصرف الدواء  ا ة بمراحل ر السر

يوي).    (التوافر ا

س جديد حسب ال    6.2  FDA  Abbreviated New Drug Applicationترخيص دواء جن

(ANDA) 

لفة لعقار أصيل الذي   س لتوف بديل آمن وفعال ومنخفض الت ن ي ا ق املنتج الدوا سو يع و يجوز ملقدم الطلب تص

  ش إليه. 

ة    املطلو الوثائق  تتضمن  أن  جديديجب  س  جن دواء  تقديم  ي    طلب  الدوا بالتأث  يتعلق  فيما  ة  مشا معلومات 

يع واملراقبات والفحوص ( قة التص ية الكيميائية وطر ية،والسمية والب يائية، ميكرو   كيميائية)  ف

"مختص  اسم  سة  ن ا ة  األدو تطبيقات  ع  ُيطلق  ذلك  ا  ورغم  م ُيطلب  ال  ألنه  نر"  تضم  
ً
قبل    عموما ما  بيانات 

ة   األدو مصن  ع  يجب  ذلك،  من   
ً
بدال والفعالية.  السالمة  إلثبات  ة)  شر ) ة  ر وسر (حيوانية)  ة  ر سة  السر ن ا

قة الدواء املبتكر.  إثبات عمل بنفس طر م    علميا أن منتج

امل  أن  الطلبات  ا مقدمو  ر  ُيظ ال  الطرائق  الوقت  إحدى  و قياس  املبتكر  الدواء  قة  عمل بنفس طر س  ن ا نتج 

اء. ن أ س للوصول إ مجرى الدم لدى متطوع ن ستغرقه الدواء ا   الذي 

عد   س، والذي يمكن  ن ، للعقار ا التوافر البيولو يوي" معدل االمتصاص، أو  افؤ ا ذا الدليل ع "الت يو 

  ، .) FDA ،fda.gov( ذلك مقارنته بمستوى الدواء املبتكر.

  Dissolution Testاختبار االنحالل  7.2
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ل جر   لول من ش شكيل ا س اختبار االنحالل مدى ومعدل  ا املادة محلول. يق ل ف ش و العملية ال  االنحالل 

يوي وفعاليته العالجية.   ما لتوافره ا عت انحالل الدواء م م وما إ ذلك.  سولة واملر  مثل املضغوطة والك

أحد  االنحالل اختبار أصبح م الزجاج  ا عتمد ال الختبارات ا وأقوى  أ ر كمقياس عل ال صياغة لتطو  األش

عمليات ومراقبة  يع، الصيدالنية،  االت عض و املنتج، جودة وتقييم  التص بؤ  ا ال  بكفاءة للت  الصيدالنية  األش

الصلبة ة  اختبار كما    .الفمو نتائج  من  االستفادة  شروط االنحالل يمكن  بديل   محددة عند  افؤكمقياس   للت

يوي    . Bioequivalenceا

الدواء   أداء  التا ع  ال تؤثر ع معدل االنحالل، و ات  قة حساسة للمتغ ر طر ذا االختبار إ تطو دف  حيث 

سم.     داخل ا

أصب ال  سم  ا الدواء   سلوك  بؤ  للت الزجاج  االختبارات   ع  شديد  ال ادة  وز الدواء  إيتاء  أبحاث  تطور  ح  ومع 

سم ال ن الزجاج وا ذا بإيجاد االرتباط ب تج  ، و
ً
شارا  In vitro-in vivo correlation  (IVIVC) اختبار االنحالل أك ان

الزجاج   الدواء   انحالل  ومعدل  مدى  ن  ب ط  ير بؤي  ت ا  ر نموذج  والدواء  الغذاء  منظمة  ف  عر بحسب  و  و

امل ال  سم  ا عنه   الناتجة  اك  واالستجابة  بال ستخدم  البالزميةتمثلة  ان  مكن  و  .IVIVC   افؤ    كبديل الت عن 

د واملال، لكن  حال فشلت نتائج الدراسات  الزجاج   ة مما يوفر الوقت وا ر حل محل الدراسات السر يوي و ا

يوي  ة لتقييم التوافر ا ر ذا يؤدي ا وجوب الدراسات السر ، ف سم ال سلوك الدواء  ا بؤ    للمنتج. بالت

ال ا من  ال يتم جمع عرض املعلومات 
ُ

اختبار   ل منحنيات. يجرى عادة  ش الفعالة مع الزمن  املادة  كمية املتحررة من 

مطولة   ال  لألش ل خاص  ش به  ين  والذي  التحرر  لسلوك  دراسة  أو  التقليدية  للمنتجات  النقطة  وحيد  االنحالل 

الن املنحنيات  عادة  ر  وتظ زمنية  نقاط  عدة  عند  املتحررة  الكمية  مراقبة  تتم   
ً
غالبا املضغوطات  التحرر.  النحالل  اتجة 

ل حرف   ش سوالت  ا تذكر  sigmoid in shape C  أو Sوالك ة تحديد نمط منح االنحالل ولك . ال تتطلب دسات األدو

ددة من الدواء ال يجب أن تتحرر أو ال تتحرر.   ) MAMMARI ،2016 -2017( الكمية ا

 

  األساسية املؤثرة ع تصميم اختبار االنحالل العوامل  1.7.2

دف من إجراء االختبار    يتم اختيار شروط اختبار االنحالل باالعتماد ع خصائص املادة الدوائية واملنتج وال

از   ال أما ظروف االختبار املتعلقة (بنوع ا ذا ا زة املستخدمة   سة من األج ع أنماط رئ ة أر تذكر دسات األدو

ي فقط.   املستخدم،  ة األمر ا  دستور األدو ل مضغوطة فنجد معظم مه وتركيبه و....) ب   وسط االنحالل و

ا بدرجة  6يجرى اختبار االنحالل عادة ع  ل طبخة أو صيغة لتقييم جود  °C 37حرارة وحدات جرعية ع األقل من 

سم.   ي درجة حرارة ا   لتحا
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الناحية   المن  شروط  االنحالل  وسط  ستو  أن  الوسط عن    صو غاملثالية، يجب  م  يقل  ال  لعشرة أي    قيم تصل 

شكيل محلول مشبع ملادة الدواء   م الالزم ل و  أضعاف ا  
ً
م الوسط األك استخداما عت  . كما يجب  مل  900و

الدواء ملدة   ثبات  االنح  24أن تضمن  ون أوساط  ان  ساعة ع األقل. يفضل أن ت الذو  بموقع 
ً
الل ذات صلة بيولوجيا

أو   حمضية  وقاءات  استخدام  يتم  ما   
ً
غالبا لكن  لوحده  املقطر  املاء  استخدام  يمكن   . ال سم  ا ر   ا ل  للش

(مثال   ة أخرى  يولوجية من ج الف األوساط  اة  ا و ة  الفعالة من ج املادة  نا ع خصائص  االختيار  عتمد  ة.  قلو

تحرر  ثم    يجب فحص  التحرر  عدم  أوال لضمان  مضية  األوساط ا ا   معو س  املل ر  ا ل  الش من  الفعالة  املادة 

استخدام   عدم  ين  التحرر.  أثناء  الـحموضة  ات  غ ولتجنب  التحرر)  لضمان  ة  القلو األوساط  الفحص   يجري 

افضة للتوتر السط والكحول حيثما أمكن.  ) MAMMARI ،2016 -2017( املواد ا

از االنحالل املستخدم:    نوع ج

قة   ر طر ا لتطو زة مختلفة لالنحالل يمكن استخدام عة أج ي أر ة األورو ي ودستور األدو ة األمر وصف دستور األدو

ة بناًء ع خصائص املنتج  رعات الصلبة الفمو ال ا ي. حل مناسبة ألش  الدوا

 

از   ا از    1عد  أك    2(السلة) وا داف)     اختبار الذو   الطرائق (ا
ً
از  شيوعا ون ا من وعاء مصنوع    1ان. يت

از   ون إعداد ا زء السف من محرك دوار. ي   2من الزجاج أو مادة شفافة خاملة أخرى وسلة أسطوانية متصلة با

ون من شفرة وعمود كعنصر تقليب. يمكن استخدام الغطاسات   ناء استخدام مجداف يت و نفسه باست ل عام  ش

ال قد رعات  ال ا ل جيد ومرنة بما يكفي للسماح    أش ش ة وموحدة  سيطة وقو زة  ذه األج تطفو بخالف ذلك. 

) ة  الفمو الصلبة  رعات  ا ال  أش من  واسعة  موعة  ان  الذو اذيف  1باختبار  وا السالل  باستخدام  يو   .(

ا غ مرضية ( ت أ ان إال إذا ث قة الذو ر طر ان ثابت.  ). أحد عيوب أساليب السلة وا 1لتطو م الذو و أن  ذاف 

ولة. س ست ممكنة  اة حالة العبور املعدي املعوي ل   باإلضافة إ ذلك، فإن محا

 ) از  املتحركة 3ا انة  األسطو و   (reciprocating cylinder  :ب    ال ودرجة    6سمح  السائل  م  ات  غي

ال معدلة التحرر (مطولة  اأوتوماتيكيحموضته   ا    و مناسبة لألش ن داخلية يوضع ف ون من اسطوانت أو مؤجلة). تت

ي وخارجية تحوي   ل الصيدال ل شاقو    300- 200الش ش غطس االسطوانة الداخلية عدة مرات  مل. خالل االختبار 

با    5(حوا   عادل تقر ذاف). تحوي االسطوانة الداخلية ع ثقوب    50مرات بالدقيقة مما  دورة بالدقيقة لنمط ا

سمح بخروج املواد املتفتتة.  سمح بحركة األع واألسفل  ولة دون أن  س   وسط االنحالل 

 ) از  ع  4ا التدفق  لية:)  التحرر.    flow through cell ا املعدلة  املضغوطات  انحالل  معدل  لدراسة  ره  تطو تم 

بات زجاجية.   از فوق حب م ضمن ا ة ا تتعرض العينة املفحوصة لتدفق مستمر  توضع املضغوطة  خلية صغ

. بمعدل  التا يتغ وسط االنحالل 20 -5لوسط االنحالل من األسفل إ األع زن و غي ا   .  مل/دقيقة. يمكن 
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ة مطولة التحرر   ق مقارنة مخططات التحرر  ائطر 2.7.2  ,COSTA)  الزجاج للصيغ الفمو

2001)  

ع   عتمد  ال  طرائق  أو  النماذج  ع  عتمد  طرائق  باستخدام  إما  االنحالل  سلوك  مقارنة  تجرى  أن  يمكن 

 النماذج. 

اضية لتحرر الدواء  الزجاج  .1   Model dependent methodsالطرائق املعتمدة ع استخدام النماذج الر

اضية   .2  Model independent methodsالطرائق غ املعتمدة ع النماذج الر

 Statistical methodالطرائق اإلحصائية   .3

  قة غ املعتمدة ع النماذج باستخدام معامل شابه  الطر   ) Similarity Factor(ال

سط واألوسع   قة األ  عت الطر
ً
ذا النموذج ع استخدام معامل االختالف    تطبيقا عتمد   Differenceحيث 

Factor (F1) شابه   ، ملقارنة سلوك االنحالل         Similarity Factor (F2)، ومعامل ال

االختالف   معامل  قياس    (F1)يحسب  و  و زمنية،  نقطة  ل  عند  ن  املنحني كال  ن  ب لالختالف  ة  املئو سبة  ال

ن:  ن كال املنحني س ب طأ ال   ل

    )           1العالقة ( 

الزمنية،    nحيث   النقاط  املرج    Rtعدد  للمنتج  االنحالل  التغي    referenceقيمة  الزمن  pre change(قبل    Ttو،  t) عند 

 َ ت
ُ

عد التغي  testقيمة االنحالل للمنتج ا )post change  عند الزمن (t .  

شابه   ال قياس    similarity factor (F2)معامل  و  و طأ،  ا ع  مر موع  بي  ال ذر  ا ملقلوب  ت  لوغار معامل  و 

ن: ن املنحني ة لالنحالل ب سبة املئو شابه بال          لل

    )     2العالقة ( 

شابه:   ا عند تحديد معام االختالف وال  ناك إجراءات محددة يتم اتباع

1- ) ن  للمنتج االنحالل  منحن  التغي    12تحديد  عد  )  َ ت
ُ

ا ما):  م ل  ل واملرج post changeوحدة   ،(

reference  قبل التغي)pre change .( 

، يتم حساب -2 ل فاصل زم االنحالل عند  شابه    (F1)معام االختالف  باستخدام قيم متوسط  من    (F2)وال

ة أعاله.   خالل املعادالت املو

االختالف   -3 معامل  قيمة  ون  ت أن  يجب  ة  شا م املنحنيات  عت  معامل    (F1)ح  وقيمة  الصفر،  إ  بة  قر

من   بة  قر شابه  االختالف  100ال معامل  قيمة  ون  ت عندما   
ً
عموما  ،(F1)  ) ن  شابه    وقيمة)  15-0ب ال معامل 
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(F2)    من شابه  100- 50(  50أك  ال تضمن   (sameness    افؤ الت ن    equivalenceأو  ب التا  و ن  املنحني ن  ب

َ واملرج  ت
ُ

ن: ا  . أداءي املنتج

االنحالل، عند وجود   سلوك  ملقارنة  األك مالءمة  املستقلة  اضية  الر قة  الطر ذه  أو    4- 3عت  زمنية  نقط 

 .   أك
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  الفصل الثالث

وئيدية  اب غ الست   مضادات االل

NSAIDs  

) ابات  لالل املضادة  دية  و الست غ  إدارة  NSAIDsالعقاق  من  معتمدة  عقاق  فئة  كية  )   األمر والدواء  الغذاء 

غ   اب  االل مضادات  تجعل  ات  التأث ذه  ومسكنات.  ابات  لالل ومضادة  رارة  ل خافضة  كعوامل  لالستخدام 

، والنقرس، والصداع النصفي،   املفاصل، وا اب  الطمث، وال العضالت، وعسر  آالم  وئيدية مفيدة  عالج  الست

ب األفيون  ستخدم كعوامل تجن ادة. و  ) SALLMANN ،1986( عض حاالت الصدمات ا

 

سيالت   السال ا:  وانتقا ي  الكيميا ا  تركي ع  بناًء  إ مجموعات  وئيدية  الست غ  اب  االل تنقسم مضادات  ما  عادة 

ال،   (ديفلون يل  األسي غ  سيالت  السال ين)،  (األس يل  ن،  األسي (نابروكس يونيك  و ال أحماض  سالسالت)، 

) إينوليك  أحماض  ن)،  إندوميثاس لوفيناك،  (دي يك  أسي أحماض  ن،  روف امإيبو وكسي ب ام،  أحماض  ميلوكسي  (

وكس   ومثبطات  (نابوميتون)،  ن  أالن نافثيل  امليفيناميك)،  حمض  لوفينامات،  (مي انيليك  االنتقائية    2- أن

و  ب، إيتور وكس ب)(سيلي  كس

  

لوفيناك الصوديوم    دي

Diclofenac Sodium  

 مقدمة  1.3

رارة ابات ومسكنات وخافضة ل يك مع خصائص مضادة لالل يل أسي ع عكس عمل العديد من  .  من فئة حمض في

لوفيناك غ نو ع مستقبالت التقليدية، فإن دي وئيدية  اب غ الست م األكسدة     COXمضادات االل إنز بط  ي

لقية  رعة  ،COX-1.و COX - 2ا عتمد ع ا ة  لو ة وعائية و لوفيناك بآثار ضارة معدية معو منذ طرحه  .  يرتبط دي

ن الفعالية والتحمل  1973 عام   دف تحس لوفيناك  ة ع دي تو تلفة ا ر عدد من املنتجات الدوائية ا ، تم تطو

ض ال  .  وراحة املر ر األش لوفيناك الصوديوم    واملطولة  اآلجلةتم تطو دفمن دي  
ً
اص    مبدئيا ن ملف األمان ا تحس

حة مرة واحدة   لوفيناك وتوف جرعات مر  لعالجبالدي
ً
إ    يوميا عانون من ألم مزمن، مما أدى    تحض املر الذين 
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ة محسنة. تمت املوافقة   ر لوفيناك ألول مرة من قبل ال  منتجات دوائية جديدة ذات فائدة سر ق الدي سو  FDAع 

  ) Geigy-Ciba . )SALLMANN ،1986سابقا   Novartisلشركة   ©voltarenتحت االسم التجاري  1988 سنة

يوكيميائية2.3 لوفيناك الصوديوم  الصفات الف   لدي

لوفيناك الصوديوم صيغته العامة  ة   2NNaO2Cl10H14Cدي ل  والصيغة التفصيلية مو ز  7(بالش ) وزنه ا

  مول /غ 318.1

i 

 )PubChem ،2021(  ديكلوفيناك الصوديوم: صيغة   7الشكل 

اره  وق ابيض اللون درجة انص ل م ش لوفيناك الصوديوم  ون دي   .° C284.0ي

ل كب ع 4.0aPK=يمتلك قيمة   ش عتمد  مضية مثل العصارة املعدية   وسط  PHانحالليته  االنحالل  األوساط ا

  أوساط بقيم 3.6µg /mLعمليا غ منحل (
ً
ة ( aPK~)، لكن منحل جيدا   ).26mg/Mlاع مثال العصارة املعو

لوفيناك الصوديوم التأث  آلية 3.3   لدي

ابو مركب مضاد  اب ومسكنة لأللم وخافضة   لالل عطي خصائص بارزة مضادة للرثية، مضادة لالل وئيدي  غ ست

ه املضاد  وستاغالندينات بتأث يط اصطناع ال شارك قدرته ع تث رارة ألية عمله غ معروفة، لكن قد  اب.ل  لالل

(HASSAN, 2021) 

لوفيناك الصوديوم   4.3 ات العالجية لدي   التأث
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اب املفاصل   .1 ابية: ال ال الرثية التنكسية واالل ابأش ي، ال اب الفقار   الرثيا ي، ال يا ي الص املفاصل الرثيا

اب املفاصل الفقاري.  ، ال  القسطي، الفصال العظ

 املتالزمات املؤملة للعمود الفقري.  .2

 املفصلية.الرثية غ   .3

يل املثال عقب جراحات االسنان والعظام. .4 عد العمليات ع س عد اإلصابات و اب والتورم   حاالت األلم واالل

ات الصداع النصفي الشقيقة. .5  نو

ادة.  .6 ات النقرس ا  نو

اب  .7 ي أو ال ساء مثل ع الطمث االبتدا ابية  امراض ال االت املؤملة أو االل قات. ا  امل

اب البلعوم   .8 نجرة مثل ال ابية املؤملة الشديدة  األذن واألنف وا كعالج مساعد  حاالت العدوى االل

اب األذن.  )HASSAN ،2021( واللوزة وال

  مضادات االستطباب  5.3.

ساسية للمادة الفعالة، أو ألي من السواغات .1  .فرط ا

ة (قرحة  .2 ة)، نزف معدي   مثل:معدية أو معو  .معوي أو االنثقاب - اث عشر

اب غ   .3 عالج سابق بمضادات االل ف معدي معوي أو انثقاب، مرتبطة  خ ل وئيدية.تار خ لقرحة   الست تار

ف أو تقرح   ن أو أك ل ت ن وا شطة (حادثت ن) ضمية متكررة / نزف أو  ت  مث

ة من  .4 ر األخ ملالثالثة أش  .ا

لوي أو القل أو الكبدي  .5  .الشديد  اعتالل)  (أوالفشل ال

ت   .6 ي املث ة القلبية   (NYHA IIIV)فشل القلب االحتقا و يطية و / أو    وأمراض، مرض نقص ال ن ا الشراي

 .األمراض الدماغية الوعائية

ان التا   .7 عملية زرع مجازة الشر يطة  ة ا  عالج األلم  الف

وئيدية األخرى ع  عند املر  .8 اب غ الست ين أو مضادات االل لوفيناك، األسب م الدي  الذين يحث استخدام

و، شرى أو ردود فعل تحسسية  مات ر ل شديدة مميتة   تأقيهألنه تم اإلبالغ عن ردود فعل  وذلكحدوث  الش

 . ؤالء املر لوفيناك عند  ل نادر للدي  ش

اب الشرج   .9  )HASSAN ،2021( .ل)للتحامي (فقطال

  Pharmacokineticsائك الدوائية  ر ا 6.3

ا خالل املرور األول ع الكبد، يرتبط   ق املستقيم، حوا نصف املادة الفعالة يتم استقال  أو عن طر
ً
ا عد تطبيقه فمو

. يفرز حوا  99.7 ل أسا ش ن  نات املصل، األلبوم وت لوفيناك ب رعة املعطاة  البول   60% من الدي % من ا

ل مادة غ  1يطرح أقل من  كمستقلبات.  ش از%  ق الصفراء  ال ة. يطرح املتبقي كمستقلبات عن طر   . متغ
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ية 7.3 ان ات ا   Side effectsالتأث

ساسية، ردود فعل التأقية  .1 : نادرة: فرط ا از املنا  .والتأقانيةاضطرابات ا

عة: الصداع، الدوخة،  .2 : شا از العص  .عاس نادرة:اضطرابات ا

ع: دوار .3  .اضطرابات األذن: شا

شاء عضلة  .4 عة: اح ، خفقان، ألم  الصدر لالقلب، فش اضطرابات القلب: غ شا  .قل

و (بما  ذلك ضيق النفس) .5 : نادرة: الر از التنف  .اضطرابات ا

ية.   .6 ضم، ألم  البطن، تطبل، فقدان الش ال، عسر ال عة: غثيان، إقياء، إس : شا ض از ال اضطرابات ا

اب الشرج   ضمية، ال ، قرحة  ال نز غوط أسود، إس اب املعدة، نزف معدي معوي، إقياء دموي،  نادرة: ال

 (للتحاميل) 

عة:: والصفراءاضطرابات الكبد   .7 س أمينا  شا ا ادة ال قان، اضطراب الكبد  نادرة:ز، ز اب الكبد، ال  .ال

لد: اضطرابات   .8 عة: ا  .نادرة: شرى طفح، اندفاعات جلدية،  شا

يج موقع التطبيق،   عامة:اضطرابات  .9 عة:   .وزمة  نادرة: شا

  التداخالت الدوائية  8.3

يوم  .1 ن:اللي ات   والديجوكس ما البالزمية، ين بمراقبة مستو د من تراك امن قد يز مااالستعمال امل  .تراك

ا   والعواملمدرات البول   .2   تأث
ً
ب انخفاضا س لوفيناك قد  امن مع الدي افضة للضغط: االستعمال امل ا

ذه املشاركة بحذر  ب إعطاء  افض للضغط، لذلك ي جب ا ن   وخاصةر  مراقبة ضغط الدم للم و عند املسن

ل دوري وذلك  .ش

وئيدية األخرى  .3 اب غ الست وئيدات مضادات االل لوفيناك قد   والست امن مع الدي ة: االستخدام امل القشر

ا لذلك يجب  ة غ املرغوب ف ات املعدية املعو ادة تواتر التأث ايؤدي إ ز  .تجن

امن املضادة للصفي والعوامل مضادات التخ  .4  ملا يصاحب االستخدام امل
ً
ذر نظرا   من تزايدحات: ين بأخذ ا

يف  . خطر ال

ن  .5 وتون ف املعدي  االنتقائيةمثبطات إعادة التقاط الس د من خطر ال لوفيناك قد يز امن مع الدي : االستعمال امل

 .املعوي 

ي  .6 إجراء وقا اب  مضادات السكري: ين بمراقبة مستوى السكر  الدم  امن مع مضادات االل خالل العالج امل

وئيديةغ    .الست

لوفيناك، قبل أو   .7 وئيدية، بما  ذلك دي اب غ الست ذر عند استخدام مضادات االل كسات: ين با ميثوتر

كسات وازد 24عد أقل من   الحتمال ارتفاع تراك الدم من امليثوتر
ً
كسات، نظرا ياد  ساعة من العالج بميثوتر

ذه املادة  .سمية 
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ة   .8 لو وئيدية األخرى، من السمية ال اب غ الست لوفيناك، مثل مضادات االل د الدي ن: قد يز لوسبور سي

لوفيناك بجرعات  عطى الدي ة. لذلك، يجب أن  لو وستاغالندينات ال ب التأث ع ال س ن  لوسيور  .أقللسي

ب فرط البو  .9 س ا قد  ة املعروف أ افظة للبوتاسيوم أو  األدو امن مع املدرات ا تاسيوم  الدم: العالج امل

ات البوتاسيوم  املصل، لذلك   ادة مستو ون مرتبطة بز م قد ت ر ن أو تاكروليموس أو تري ميثو لوسبور سي

ل متكرر  ش ا  ب مراقب  .ي

ر متفرقة من حدوث  .10 ناك تقار انت  راثيم الكينولونية:  ب مشاركة  مضادات ا س ون  اختالجات ال قد ت

وئيدية اب غ الست  .استخدام الكينولونات مع مضادات االل

ادة املتوقعة  التعرض  .11  للز
ً
ن نظرا توئ اك البالزمية للفين امن ين بمراقبة ال ن: باإلعطاء امل توئ الفين

ن توئ  .للفين

ة:  CYP2C9مثبطات .12 ذر عند وص القو امن مع مثبطات ين بأخذ ا لوفيناك بال ةCYP2C 9ف الدي مثل   القو

ازون  ب ونازول) (سلفي ك الق البالزمي   وفور ة  ال ادة كب ب ز س  والتعرضوالذي من املمكن أن 

لوفيناك يط استقالب الدي ب تث س لوفيناك   .للدي

بول   .13 ست ن:ول ام ولس لوفيناك قبل ساعة و  وال عد  ين بإعطاء الدي ساعات من   6- 4احدة ع األقل أو 

ا قد تحفز تأخ أو انخفاض امتصاص  ة أل ذه األدو لوفيناكإعطاء   .الدي

وئيدية ملدة  .14 اب غ الست ستون: يجب عدم استخدام مضادات االل ستون   12- 8ميفي عد إعطاء امليفي أيام 

ستون  ا من املمكن أن تقلل من تأث امليفي  .أل

اب غ  تاك .15 امن مع مضادات االل ة عند اإلعطاء امل لو روليموس: من املمكن أن يزداد خطر السمية ال

وئيدية  .الست

اب غ  .16 امن مع مضادات االل ة عند اإلعطاء امل دوفودين: يزداد خطر السمية الدمو وئيديةز   .الست

قة االستعمال   9.3 رعة وطر  ا

  :الكبار

رعة البدئية:  رعة إ – 75ا ، و حاالت األلم الشديد يمكن مضاعفة ا
ً
، مرة واحدة يوميا

ً
   150ملغ يوميا

ً
ملغ يوميا

 ، أقكحد  

رعة اليومية إ  عد جرعة  3 – 2تقسم ا افية عادة 100 – 75جرعات.   
ً
 .ملغ يوميا

ستعمل التحاميل ا ة األلم اللي واليبوسة الصباحية،   للمضغوطات عند النوم بجرعة يومية عظ  ملعا
ً
ستكماال

 ملغ  150

ة عسرة الطمث البدئية:   رعة عظ  150 -  50ملعا . يمكن أن تصل 
ً
  200ملغ يوميا

ً
 ملغ يوميا

 

را عند األطفال من عمر  عد العمل ا رعة البدئية  12-   6مسكن  ملغ/كغ ثالث  1ملغ/كغ، ي ذلك   2 – 1سنة: ا
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، ملدة ثالثة أيام
ً
 .مرات يوميا

ة أقل من  ر 12ال ين بالتحاميل للفئة العمر   .ش

 :التأثملضغوطات املديدة 

ن: مضغوطة  رعة اليومية الق البالغ ا  واحدة يوميا، وا  .ملغ 150صوى املو 

ن: ن.يمكن استخدام جرعة   املسن ك  البالغ ال ب  .أقلإذا لزم األمر يوصف أش

  .األطفال: ال ين باستخدام املضغوطات املديدة التأث عند األطفال

لوفيناك الصوديوم 10.3 ال الصيدالنية املسوقة من دي   االش

 ملغ)  100- 75- 50- 25(مضغوطات تحتوي  .1

 ملغ)  75 - 50- 25مضغوطات مؤخرة التحرر ( .2

 ملغ) 100(مديد مضغوطات تحرر  .3

سوالت  .4  ملغ)  35- 25- 18(ك

ل .5 وق ل  ملغ) 50(الفموي  م

 ملغ)  100- 50- 25- 12.5(تحاميل  .6

دي ( .7 قن الور   . ملغ/مل) 37.5محلول ل
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  الفصل األول 

زة والطرائق  املواد واألج

Materials, Equipment's and Methods 

زة  1.1 املواد واألج

 1.1.1 املواد

لوفيناك الصوديوم .1  دي

ن  .2 يدروج  فوسفات البوتاسيوم ثنائية ال

 يدروكسيد الصوديوم .3

  ماء مقطر  .4

زة   2.1.1 واألدواتاألج

زجاجية .1 ب  (أناب مختلفة  معايرة،    ،زجاجيات  ن  ومرا  اشربيبوال يت)  ي ميكرو مدرجة،  أسطوانات   ،

 ميكرونية. 

ان حساس .2  ) Sartorius(غ  0.001ذو حساسية  م

ل )pH )WTW inolabمقياس   .3  )17(املالحق: الش

ي ( مقياس .4 ل(املالحق)DLAB sp_uv1100الطيف الضو  )16:الش

از قياس قساوة املضغوطات  .5  ) 18لاملالحق: الش( )(ERWEKA TBH125ج

از قياس  .6 شاشة ج ل:( )ERWEKA TAR220( ال  )19املالحق الش

از االنحالل ( .7 ل)ERWEKA light/Germanyج  )15(املالحق:الش

  Pharmaceutical Samplesالعينات الصيدالنية   3.1.1

عيار   التحرر  مطول  الصوديوم  لوفيناك  دي ل100مضغوطات  محلية ملغ  ات  شر نفس    Cو   Bو  A  ثالث    الطبخة،من 

ل صالحية  Novartisلشركة    Voltaren SR®(املرج  مستحضر  لإضافة  ة  ف خالل  االختبارات  جميع  ت  أجر حيث   ،

  .. املنتجات الدوائية
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املرج و املستحضر   ® Voltaren SR       حتوي شمعات  و بوفيدون،   ، ي سي غول  سكروز،  التالية:  السواغات  ع 

ات وميلوز، بو سور ي يوم،  ي أوكسيد  80املغن تانيوم  ، ثنا ديد ()E171(الت ن  E172، أوكسيد ا )، تالك، بو ايتل

ول.    غلي

والشرك االصيل  للمستحضر  املصنعة  الشركة  أن  اإلشارة  نتجدر  لي  ت نا أما  ما    Bو     Cت سة  مل مضغوطات 

  قالبية.  ةمضغوط  ف Aةمضغوطات الشرك 

  الطرائق املستخدمة2.1

ي 1.2.1   ) PH=7.5(تحض الوقاء الفوسفا

ي   ي وذلك    حسب  PH=7.5تم تحض وقاء فوسفا ة األورو البوتاسيوم  غرام من فوسفات أحادية 6.8بحل  دستور األدو

monobasic potassium phosphate    1 بالون معايرة سعة، العيار ومن ثم    ل م باملاء املقطر ح خط  حيث يكمل ا

ك  يدروكسيد الصوديوم ذو ال   . 0.2Nيتم التعديل بمحلول 

ةالسلسلة تحض  العيار  2.2.1 

لوفيناك الصوديوم العياري     25تم حل   وق دي مل وأكمل    25مل من املاء املقطر  بالون معايرة سعة    5ملغ من م

م باملاء املقطر ح خط     العيار.ا

السلسة   تراك  ع  صول  ل مرات  عدة  تمديده  ة  ثم  االمتصاصية  40،  22،  18،  14،  10( العيار ست  وق مكغ/مل   (

ي باستخدام مقياس ال   نانوم  275.8األعظ عند طول موجة االمتصاص   spectrophotometerطيف الضو

بداللة   لالمتصاصية  ي  البيا ط  ا ع  حصلنا  ي.  سا ا املتوسط  خذ 
ُ
وأ مرات  ثالث  والقياس  التحض  عملية  كررت 

ك  ل)(ال و خط مستقيم معادلته:  الش   و

Y=0.0182x+0.1354 

=0.99012 R  

ل  وفيما ي ية:   طيف)  8(الش لوفيناك الصوديوم بمجال األشعة فوق البنف   امتصاص دي
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  8الشكل 

دل  دول و ي) ع  1(ا ضرة  الوقاء الفوسقا ة ا اك واالمتصاصيات املوافقة للسلسلة العيار   ال

  : االمتصاصيات عند التراكيز المختلفة للسلسلة العيارية1الجدول 

concentration (µg/ml)  Absorption  

10  0.295  

14  0.394  

18  0.462  

22  0.569  

40  0.85  

 

 

لوفيناك الصوديوم  الوقاء السلسلة:  9الشكل  ة لدي ي  العيار   الفوسفا

  

Y=0.0182x+0.1354
0.9901=2 R

0
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راة ع املضغوطات االختبارات 3.2.1     ا

س الوزن1.3.2.1    weight    Uniformity ofاختبار تجا

مثل   عوامل  أسا  ل  ش املضغوطات  وزن  الضغط  يتأثر  آلة  ات  سياب  وخصائص  متغ كثافة  ا عد  وق.  امل

ات غ  ث ا أو  وق  عاد    امل سة وتوزع أ أثناء الضغط. لذلك املتجا الوزن  عة لتغ  سيمات من األسباب الشا ا

رعة والوزن   املضغوطات فيما يتعلق با ن  الوزن أحد املعاي  يجب تقليل االختالف ب س  عت تجا ى.  د األد إ ا

رعة أثناء الضغط.  ساق وحدات ا   ال تضمن ا

يإجراء االختبار:  ة األورو  حسب دستور األدو

اختيار       20يتم 
ً
ل فردي  انقوم بوزثم  مضغوطة عشوائيا الوزن.    ش ل    يتم  ونحسب متوسط  انحراف وزن  حساب 

  مضغوطة عن الوزن الوسطي بتطبيق العالقة التالية:

  100*] الوسطيالوزن  /|الوسطي) الوزن    –الوزن اإلفرادي للمضغوطة(|   [%) =(املتوسط االنحراف عن 

أن   ة  يجب  املئو سبة  ال من  بأك  الوزن  متوسط  عن  الفردية  األوزان  من  ن  اثن من  أك  ينحرف  دستور  ال  الواردة  

ة سبة. حدود اختالف وزن  األدو ذه ال ا بأك من ضعف  ة  املضغوطات وال ينحرف أي م دول مو   ) أدناه.2(ا

  : االنحرافات المسموح بها وفق دستور األدوية :2الجدول 

IP/BP   به االنحراف املسموح) (%  

80 mg or less  ± 10%  

More than 80mg or less than 250mg  ± 7.5%  

250mg or more  ± 5%  

انيكية 2.3.2.1   اختبارات املقاومة املي

العوامل   مقاومة  من  لتتمكن  املضغوطات  ا  تتمتع  أن  يجب  ال  األساسية  املواصفات  من  انيكية  املي املقاومة  عت 

ا أثناء عملية  تلفة ال يمكن أن تتعرض ل   التعبئة والتغليف والنقل.ا

تحض   قة  وطر املواد  تأث  وتقييم  ولدراسة  املضغوطات،  جودة  ملراقبة  عادة  انيكية  املي املقاومة  اختبارات  تجرى 

اك والكسر.    الصيفة الصيدالنية ع مقاومة املضغوطة لالحت

شاش انيكية للمضغوطات بإجراء اختباري القساوة وال   ة.      يتم تقييم املقاومة املي



30 
 

   Hardness testاختبار القساوة 1.2.3.2.1

  ، االختبار  ذا  ضمن  التحطيم.  أو  للكسر  املضغوطة  مقاومة  مدى  عن  ون  ع  ت أن  بحيث  يجب  قاسية  املضغوطة 

بقساوة  املضغوطة  تتح  أن  يجب  الوقت  بنفس  ولكن  ا،  ل ش ع  وتحافظ  والنقل  يع  التص أثناء  الصدمات  تقاوم 

ذا الدواء،سمح   انت من متطلبات  د كب  حال  ا دون تطبيق ج ض بكسر ل مباشر ع    للمر ش وتؤثر القساوة 

  التفتت واالنحالل. 

ع   االختبار  ذا  ي    10يجِرى  سا ا املتوسط  حساب  ثم  القساوة  از  ج باستخدام  ا  قساو اختبار  تم  مضغوطات 

متطلبات توجد  املعياري. ال  االستخدام   واالنحراف  ة بحسب  املرغو القساوة  تختلف  إذ  املضغوطات  لقساوة  ة  دستور

ضرة.   املقصود من الصيغة ا

شاشة  2.2.3.2.1   Friability testاختبار ال

شاشة الختبار متانة املضغوطات أثناء عمليات التعبئة والنقل. سارة  املضغوطة   ،  ستخدم اختبار ال حيث تؤثر ا

ا  ل ساق ش ض. ا ا عند املر توى وقبول س الوزن وا   وتجا

ذا االختبار بوزن   شاشة ملدة    10أجري  از ال ا  ج ا ثم وضع زالة الغبار ع سرعة    4مضغوطات و   دورة   25دقائق و

شاشة وفق العالقة التالية: ا وحساب ال  ووز
ً
ا ثانية زالة الغبار ع   بالدقيقة ومن ثم أخذ املضغوطات و

F= [(W1-W2)/W1] *100%  

W1:  مضغوطات قبل االختبار.  10وزن  

W2:  عد االختبار.  10وزن   مضغوطات 

ي.  1ال%   Fيجب اال تتجاوز قيمة ال     حسب الدستور األورو

   In-vitro Dissolution Testالزجاج االنحالل اختبار  3.3.2.1

ودة  مة ملراقبة ا ن املنتجات، وتقييم ثبات املنتج خالل  عت اختبار االنحالل بمثابة أداة م ساق ب والتحقق من اال

يع.  ان التص يع أو م ات  الصيغة أو عملية التص غ عد حدوث  ودة  ة صالحيته، وضمان استمرار ا   ف

صائص   ا يع،  التص عملية  الصيغة،  ات   التغي تأث  عكس  ع   
ً
قادرا املناسب  االنحالل  اختبار  ون  ي أن  يجب 

ون الفعال ع انحاللية  الف   الدواء. يوكيميائية للم

قة عملية واقتصادية  البلدان النامية حيث تحد املوارد    و طر يوي ف افؤ ا الت كما أنه مؤشر بديل عن اختبارات 

ة ر دودة من إجراء الدراسات السر   . والتكنولوجيا ا
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ع   االنحالل  اختبار  باستخدام  التحرر  سلوك  دراسة  وفق  تمت  مدروسة  عينة  ل  من  األقل  ع  مضغوطات  ست 

قة   ي بطر ة األمر داف دستور األدو رارة    /دورة50 سرعة    ا  900 وسط يحوي    °C   0.5±  37دقيقة عند درجة ا

ي ذو ا    =pH  7.5مل من وقاء فوسفا م ب عينة  ل    5حيث تم  ن قمة السلة   وعاءمل من  من منتصف املسافة ب

عد   ان وع  الذو عد    1وسطح وسط  الوعاء وذلك   ض     10- 6- 4- 2- 1سم عن جدران  ساعة من بدء االختبار، والتعو

م مماثل   ة   5ب و ت العينات امل م الوسط ثابت، ثم ُر ي) للمحافظة ع  مل من الوسط النقي (وقاء فوسفا

ميكرونية   مرا  امتصاصية  µ   0.45باستخدام  ست  ق ي  الفوسفا الوقاء  باستخدام  املناسب  التمديد  إجراء  عد  و  ،

ي عند طول موجة االمتصاص   ي بالنك بمقياس الطيف الضو وارتز والوقاء الفوسفا وفيت من ال العينات باستخدام 

لوفيناك  .  275.8األعظ للدي   نانوم

ة للكمية   املئو سبة  ال الصوديوم  دي  من املتحررةساب  الزمن تم  لوفيناك  همع   بامللغ   حساب ترك
ً
الوسط مقدرا  

زمن  / ل  عند  ثم    وذلك  tمل  ي  الفوسفا الوقاء  لوفيناك   للدي ة  العيار للسلسة  ي  البيا ط  ا بمعادلة  ض  بالتعو

زم أول  عند  لوفيناك  الدي من  املنحلة  ة  املئو سبة  ال حساب  ثم  املستخدمة،  التمديد  سبة  ب (عند  الضرب  ب  ن 

) باالعتماد ع    العالقة: الساعة األو

*V*100)/L                                       1C(=  Result  

لوفيناك (ملغ : 1Cحيث  عد ساعة) /ترك الدي ب (   مل)  الوسط عند أول زمن لل

V:  مل  1000م الوسط  

L:  توى املعنون لوفيناك (ا   مضغوطة)  /ملغ100للدي

ن): عد ساعت ب ( ي لل لوفيناك عند الزمن الثا ة املنحلة من الدي سبة املئو   حساب ال

100/L                      )] *1*SV1CV) +(*2Result=[(C 

2C : لوفيناك بالوسط (ملغ ن) /ترك الدي عد ساعت ب ( ي لل   مل) عند الزمن الثا

V م الوسط   مل1000: 

1SV: ) ة عند الساعة األو و   مل)  5م العينة امل

1C ب (الساعة لوفيناك  الوسط عند الزمن األول لل   ) 1: ترك الدي

كذا عد عدد   و لوفيناك  ة املنحلة من الدي سبة املئو ون ال ب   nفت   من مرات ال

100/L    ) *VS] *1-n(C1+C2+………C V) +*nResult= [(C  
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nC  لوفيناك  الوسط عند الزمن ب العينة  n ترك الدي   ساعة)10عد(ل

V  مل1000م الوسط 

SV ) ل زمن ة عند  و   مل)  5م العينة امل

 nب ب العينة)  عدد مرات ال  (عدد أزمنة 

…. Cn3, C2, C1C  لوفيناك  الوسط عند الزمن األول كذا ح الزمن    ترك الدي ي و   .nوالثا

لوفيناك من املضغوطات مطولة التحرر   ة لتحرر الدي سب املئو لتعت مطابقة لالختبار  ذا وقد حدد الدستور ال

ي  : الثا   وفق التا

  الدستورية لالنحالل  النسب ):3الجدول( 

  املتحررة الكمية   الزمن 

س اقل من   1   % 28ل

ن   2   %40- %20ب

ن   4   % 60- % 35ب

ن   6   %80- %50ب

س أقل من   10   % 65ل
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ي    الفصل الثا

 النتائج واملناقشة 

س الوزن1.2   اختبار تجا

املدروسة   املضغوطات  ن      Voltaren SR ®وزن  التاملغ    250من    أك   Bو  Aوللشركت به    و املسموح  االنحراف 

د ع    % أي5اليتجاوز± ذا ا ن ان تتجاوزا    Cومضغوطات الشركة    %،10تتجاوز أي مضغوطة±    أالسمح ملضغوطت

ن   ب وزن  ±    250- 80تمتلك  املسموحة  االنحراف  ان  7.5بالتا  ع  ورة  املذ سبة  ال بتجاوز  ن  ملضغوطت سمح  و  %

و  سبة املذ   رة. التتجاوز أي مضغوطة ضعف ال

  ®Voltaren SR: نتائج فحص تجانس الوزن لمضغوطات 4الجدول 

ة [ غ ق وزن ال (ف
زن  ي ع ال س  )ال

ي/ س زن ال   100*] ال

ة غ (غ)  وزن ال ة  غ  رق ال

-2.261 0.296 1 

-0.941 0.3 2 

-1.601 0.298 3 

-1.931 0.297 4 

-0.610 0.301 5 

0.049 0.303 6 

-0.28 0.302 7 

1.7 0.308 8 

0.379 0.304 9 

1.040 0.306 10 

0.379 0.304 11 
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0.049 0.303 12 

1.370 0.307 13 

-0.610 0.301 14 

0.049 0.303 15 

0.049 0.303 16 

1.040 0.306 17 

0.379 0.304 18 

2.360 0.310 19 

-0.610 0.301 20 

  

 نتائج اختبار تجانس الوزن للشركات المدروسة 5 :الجدول

ة ي لع   الع س زن ال ال

ة (غ)  غ   م

اف ع   ة لالن أك 

ي % س زن ال   ال

اف ع   ة لالن أصغ 

ي% س زن ال   ال

® Voltaren SR    0.297  2.360  0.049  

A  0.568  -2.155 -0.043 

B  0.272  -4.343 0.054 

C  0.204  2.3 -0.146  

  

س الوزن ألن  و غ  A 0.568نالحظ ان الوزن الوسطي ملضغوطات الشركة   من حيث تجا
ً
ا قيمة   أك مقبولة دستور

  %. 5% أي اقل من ± 2.155741-لالنحراف عن الوزن الوسطي 

سبة ملضغوطات الشركة   ألن   0.272الوزن الوسطي للمضغوطات  Bبال
ً
ا قيمة   أكغ بالتا ف مقبولة دستور

  %. 5% أي اقل من  4.343046-لالنحراف عن الوزن الوسطي 
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ا حيث أن   0.204تملك وزن وسطي  Cومضغوطات الشركة  قيمة لالنحراف عن الوزن   أكغ و أيضا مقبولة دستور

  %.7.5% و أقل من 2.3005384الوسطي 

سبة للدواء األصيل    حيث أن  0.297الوزن الوسطي للمضغوطات  Voltaren SR®أما بال
ً
ا   أكغ و مقبولة دستور

  %. 5% و أقل من 2.3609047قيمة لالنحراف 

 2.2 اختبار القساوة           

أخذ   و   10تم  شركة،  ل  من  فحص  مضغوطات  تم  تم  ثم  القساوة،  از  ج باستخدام  حدى  ع  مضغوطة  ل  قساوة 

ن    و مب ي واالنحراف املعياري للتعب عن قساوة املضغوطات مقدرة بالنيوتن كما  سا دول حساب املتوسط ا   ا

)5 .(  

 نتائج فحوص القساوة 6:الجدول 

ة غ  Voltaren SR® A B C رق ال

1 172 140 91 220 
2 167 140 94 186 
3 179 147 114 211 
4 172 115 101 182 
5 157 132 99 262 
6 155 133 104 212 
7 163 130 108 204 
8 170 132 108 220 
9 169 133 96 197 
10 165 137 94 194 

اوة س الق  208.8 100.9 133.9 166.9 م
اف  االن
ار   ال

7.23 8.41 7.47 22.89 

 

شاشة  3.2   اختبار ال

ميع العينات املقاسة أقل من  بما   ونة من مجموعة من املضغوطات    650أن الوزن االفرادي  ملغ  يتم أخذ عينة م

شاشة ملدة    650ليصبح الوزن اقرب ما يمكن   از ال عد الوضع  ج سرعة    4ملغ  م وزن  ث    دورة بالدقيق  25دقائق 

التتجاوز   بالوزن  بخسارة  قبل  و د%1املضغوطات  ا من  ت  سبة    )6(ول .و ال تتجاوز  لم  املضغوطات  جميع  أن 

ا.  ا دستور ة املسموح    املئو
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دول  شاشية7ا  : نتائج فحوص ال

د  ع
ات  غ  ال

ة ل الف   الع زن ق ع الف   ال زن  زن   ال ال ارة    ال

22 
Voltaren 

SR® 
6.69 6.66 0.45% 

12 A 6.88 6.86 0.29% 
25 B 6.77 6.76 0.15% 
31 C 6.58 6.56 0.30% 

  

  االنحالل  الزجاج  اختبار  4.2

ل ( ة  الش رت نتائج اختبار االنحالل املو لوفيناك الصوديوم  ) أن كمية 10أظ املتحررة من املستحضر املرج  دي

األو الساعة  الثانية  الس  و 23.44% عند  عد    %39.86اعة  اما  ي  األم ة  األدو دستور  لشروط  موافقان  ما  ع و   أر

سبة املتحررة   انت ال عد ست ساعات تحرر    الدستور،و اع بقليل من قيم    %62.96ساعات  عد عشر   %66.95و و

دود املسموحة من الدستور.  %96.02ساعات  ما ضمن ا   و

سبة للشركة   ال عد    %33.98و الساعة الثانية    %21.59 الساعة األو تحرر    Aو دود الدستور اما  ما موافقان  و

ع ساعات    %62.74ساعات    أر ست  عد  و الدستور  من  بقليل  اع  ساعات    %67.2و  ضمن    %82.23وعشر  ما  و

  الدستور. حدود 

الثانية    %49.19  تحرر من املضغوطات عد ساعة واحدة    Bالشركة   عد    %67.68والساعة  عو م    %71.3ساعات    أر و

قبل   من  املسموحة  دود  ا ساعات    الدستور، خارج  ست  عد  ساعات    %،72.68و مجال    %74.2عشر  ضمن  ما  و

  الدستور. 

ساعة    تحرر  Cالشركة اول  ي ساعة  %5.85عد  ثا ع20.28,  أر ساعات    %38.11ساعات    %،  ست  عد  و    %53.33و

ساعات   عشر  عد  أما  الدستور  قبل  من  املقبول  ال  ا ضمن  ا  من    %55.49جميع به  املسموح  د  ا من  اقل  و 

 الدستور.  

ر   أظ التحرر    دراسة ملستحضرات  )GARBACZ  )GARBACZ  ،2010وقد  املطولة  لوفيناك  السوق    الدي املوجودة  

االختالفاالملانية   ة من حيث  غ    نتائج مشا ك و التحر عوامل مختلفة مثل سرعة  التحرر  وتأثر  التحرر  الوا  

  درجة حموضة الوسط. 
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  بالمقارنة مع الحدود الدستورية  مخططات النسب المئوية المتحررة من مضغوطات الديكلوفيناك مقابل الزمن :10الشكل 

  

لوفيناك الصوديوم مطولة التحرر 5.2    مقارنة نماذج التحرر  الزجاج ملضغوطات دي

اضية ب   الطرائق غ املعتمدة ع النماذج الر

شابه  .1   واالختالفحساب معام ال

دي  ات معامالت اختالف  8ل (و و ا ا. حيث أعطت الشر صول عل  ،A (7.59)، B (30.93)) النتائج ال تم ا

C (40.15)    حيث أن الشركةA اما الشركتان    15من    أقلB,C    شابه    15أك من  , A، B(34.83))(58.28ومعامالت 

C(30.04)  بالتا الشركةA    شابه أع من ,    50تملك معامل  شابه  االنحالل لسلوك املستحضر املرج  يؤدي 

شابه أقل من  B,Cأما الشركتان  شابه املستحضر املرج باالنحالل. 50تملك معامالت    بالتا ف ال 

  

دول  ل املستحضر املرج وم ):8(ا ة املتحررة من  سبة املئو ن ال ع الفرق ب ب.  Aستحضر الشركة الفرق ومر ل    عند زمن 

A 

2  )Tt-Rt ( 

  

Rt-Tt 

  

Tt (A) 

  

Rt (brand) 

  

Time (h) 

 

3.38  1.84  21.598  23.436 1  

34.55  5.88  33.987  39.865  2  
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0.05  0.22  62.741  62.965  4  

0.06  0.25  67.205  66.952 6  

190.15  13.79  82.237  96.026  10  

  

التشابه واالختالفقيم معاملي  :9الجدول   
  f2  f1  العينة

  A 58.28  7.59الشركة  

  B 34.83  30.93الشركة 

  C  30.04  40.15الشركة 
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تاجات   والتوصيات:   االست

لوفيناك   ات     الصوديوم مطول تمت مراقبة مضغوطات دي  من قبل الشر
ً
املقارنة مع    ، A,B,C التحرر املصنعة محليا و

ن ف Voltaren SR®املستحضر املرج  :  تب   ماي

   ن ب الوسطي  بالوزن  كب  اختالف  مع  الوزن  س  تجا حيث  من  ا  دستور مقبولة  املضغوطات  جميع  انت 

الشركة   الوزن ملضغوطات  ان متوسط  بالفلم حيث  سة  املل الشركة    B )272املضغوطات  اما   204(  Cملغ) 

املرج (  ملغ) الشركة    ،)ملغ  297واملستحضر  الوزن    Aحيث أن مضغوطات  ان متوسط  املصنعة بالقولبة 

ض.  ملغ) 568(  ع مطاوعة املر
ً
  مماقد يؤثر سلبا

  مضغوطات ن  ب شابه  الحظنا  القساوة  حيث  املرج    Aالشركة    من  ن  واملستحضر  الشركت مع  واختالف 

انت قساوة الشركة  ن حيث   والشركة  أع  Cاألخر
ً
. أقل   Bوسطيا

ً
 وسطيا

  ن أن جميع شاشةوتب ا باختبار ال  . املضغوطات مقبولة دستور

  رت شابه واالختالف أن الشركة    أظ  أبدت سلو   Aدراسة اختبار االنحالل  الزجاج حساب معام ال
ً
 مشا  ا

ً
  ا

ن   التحرر من املستحضر املرج ن أبدت الشركت  من حيث التحرر.  B,C ح
ً
 مختلفا

ً
ا  سلو

ام   يوي  ومنه نو بضرورة ال افؤ ا مية إنجاز اختبارات الت سة والتأكيد ع أ ن ة ا شروط األدو ة  ات األدو شر

   الزجاج.
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الح                                                            ال

س الوزن للعينات املدروسة    نتائج اختبار تجا

  A: الشركة 10الجدول  

زن [ ة ع ال غ ق وزن ال  (ف

ي س ي/ )ال س زن ال ] ال *100  

ة غ  وزن ال

 (غ)

ة غ  رق ال

1.011 0.574 1 

0.307 0.57 2 

-0.043 0.568 3 

0.131 0.569 4 

1.011 0.574 5 

-0.571 0.565 6 

0.131 0.569 7 

-1.099 0.562 8 

-1.627 0.559 9 

-0.571 0.565 10 

0.131 0.569 11 

0.307 0.57 12 

-0.395 0.566 13 

0.483 0.571 14 

1.539 0.577 15 

0.483 0.571 16 

0.835 0.573 17 
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-0.923 0.563 18 

1.011 0.574 19 

-2.155 0.556 20 

  

 B: الشركة 11الجدول  

زن [ ة ع ال غ ق وزن ال  (ف

ي س ي/ )ال س زن ال ] ال *100  

ة غ  وزن ال

 (غ)

ة غ  رق ال

0.054 0.273 1 

0.787 0.275 2 

0.054 0.273 3 

-1.044 0.27 4 

-0.311 0.272 5 

4.086 0.284 6 

-0.678 0.271 7 

1.154 0.276 8 

2.253 0.279 9 

0.421 0.274 10 

-0.311 0.272 11 

-1.777 0.268 12 

1.154 0.276 13 

-0.311 0.272 14 

4.086 0.284 15 

-4.343 0.261 16 
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-3.243 0.264 17 

-1.777 0.268 18 

-1.411 0.269 19 

1.154 0.276 20 

  

 C: الشركة 12الجدول  

زن [ ة ع ال غ ق وزن ال  (ف

ي س ي/ )ال س زن ال   100*] ال

ة غ  وزن ال

 (غ)

ة غ  رق ال

-0.146 0.204 1 

-0.146 0.204 2 

1.811 0.208 3 

0.342 0.205 4 

-0.146 0.204 5 

-0.636 0.203 6 

0.342 0.205 7 

0.342 0.205 8 

0.342 0.205 9 

2.3 0.209 10 

-0.636 0.203 11 

-2.104 0.2 12 

1.811 0.208 13 
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-1.615 0.201 14 

-0.146 0.204 15 

-0.146 0.204 16 

-0.636 0.203 17 

-0.636 0.203 18 

0.342 0.205 19 

-0.636 0.203 20 

  

سبة املتحررة من املستحضر املرج والعينات   ن ال ع الفرق ب الفرق ومر

  املدروسة 

  B: الشركة 13الجدول  

B  

2  )Tt-Rt ( 

  

Rt-Tt 

  

Tt (B) 

  

Rt (brand) 

  

Time (h) 

 

663.60  25.76  49.196  23.436  1  

774.17  27.82  67.689  39.865  2  

69.51  8.34  71.302  62.965  4  

32.85  5.73  72.684  66.952 6  

476.27  21.82  74.203  96.026  10  
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  C: الشركة 14الجدول  

C  

2  )Tt-Rt ( 

  

Rt-Tt 

  

Tt (B) 

  

Rt (brand) 

  

Time (h) 

 

309.04  17.58  5.856  23.436  1  

383.29  19.58  20.287  39.865  2  

617.46  24.85  38.116  62.965  4  

185.38  13.62  53.337  66.952 6  

1642.43  40.53  55.499  96.026  10  

  

لوفيناك الصوديوم قيم ات املدروسةمضغوطات من  تحرر دي بداللة  الشر

  الزمن

  المدروسة  كل الشركات الديكلوقيناك لتحرر  قيم  : 15الجدول

Time (h) Brand A B C 

0 0 0 0 0 

1 23.43 21.59 49.19 5.85 

2 39.86 33.98 67.68 20.28 

4 62.96 62.74 71.30 38.11 

6 66.95 67.20 72.68 53.33 

10 96.02 82.23 74.20 55.49 
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  15الشكل 

 

  16الشكل
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  18الشكل
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  19الشكل

  

 

 
 


