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 الحبوب والحبيبات

 تعريف: .1

 -50بين هي أشكال صيدلية فموية ذات قوام صلب وشكل كروي, تبلع دون مضغ أو إذابة. يتراوح وزنها

60 mg  300 -100: فتسمى حبيبات  أو mg  : 50حبوب  أو تصل إلى عدة غرامات حتى فتسمى g   

 فتدعى بالبلوعات 

كانت من أكثر األشكال انتشاراً ولكن قل استعمالها حالياً واستعيض عنها في االستعمال البشري بالكبسوالت 

 والمضغوطات ليقتصر استخدامها حالياً في الطب البيطري.

الطعم غير المرغوب شريطة أن تكون غير مخرشة يمكن أن تستخدم لتحضير حبوب من المواد الفعالة ذات 

 و جرعتها صغيرة لكي يتم استيعابها في الحجم الصغير لها.

وهي مضغوطات محضرة بالضغط وهذا  contraceptiveحاليا على مانعات الحمل   pillتطلق كلمة 

  وهي الترجمة الحرفية لكلمة حبوب pillيتعارض مع التعريف القديم لكلمة 

 الحبوبميزات  .2

لسائل أو  اكالمساحيق الصلبة والخالصات النباتية عدد كبير من المواد الدوائية المختلفة القوام تناسب  .1

 الصلب, أو اللينة(

 )أفضل من األشكال السائلة لوجودها بشكل جاف( جيدة ثباتية .2

 سهولة تناول )لصغر الحجم والشكل الكروي( .3

 المريض بتقنيعها للطعم والرائحة (إمكانية تلبيس الحبوب )تزيد من قبول  .4

 نسبياً  تجانس الوزن  ودقة الجرعة الفردية .5

ً نسبيآالت تحضير بسيطة و مردودية  مرتفعة  .6  ا

 سيئات الحبوب .3

مغ العربي مثال فالصلتجنب أي آثار فيزولوجية قد تسببها  اختيار دقيق للسواغاتيتطلب تحضير الحبوب 

 لألمعاء. باإلضافة إلى محدودية الجرعة الدوائية نتيجة صغر الحجم.يؤدي إلى إعاقة الحركة الحوية 

 تحضير الحبوب .4

يتم تحضير العجينة من المواد الفعالة والسواغات المالئمة )قابلة للمد وغير متشققة او غير قابلة لاللتصاق( 

غات بة  نضيف سواويمكن الوصول إلى ذلك بإضافة سواغات ذات قوام مالئم  فإذا كانت المواد الفعالة صل

سائلة كالعسل والغليسرين أو الماء أما المواد الفعالة السائلة فيضاف لها سواغات صلبة كالصمغ العربي, 

 ثم يتم تحويل العجينة إلى اسطوانة ثم يتم تقسيم الكتلة االسطوانية إلى أقسام متساوية وتكور األقسام الناتجة.

 

 تحضير العجينة .1.4

 ة: مواصفات العجينة المطلوب .1.4.4

زع المادة الفعالة بشكل متساو في كامل كتلتها وجيدة ويجب أن تكون العجينة متجانسة المحتوى أي تت

 مد العجينة. التماسك وعديمة االلتصاق أثناء التحضير وتقسيمها
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عند التحضير يجب االنتباه إلى السواغات المضافة لتصحيح القوام إذ تضاف السواغات المختارة بشكل 

 زج بشكل كاف بعد كل إضافة حتى الحصول على العجينة المتجانسة.تدريجي وتم

 حالة المساحيق الصلبة:  .1.4.4

تُسحق المواد كل على حدة ثم تنخل وتمزج حتى التجانس التام. ثم يتم ترطيب المادة بشكل تدريجي مع 

 المزج حتى الحصول على العجينة ذات القوام المناسب.

 الخالصات النباتية .1.4.4

هي محضرات سائلة يكون فيها الجزء الواحد مكافئا لجزء واحد من العقار الجاف   السائلة:حالة الخالصة  -

عقار جاف(. تحضر بالتزحيل أو بالنقع باستخدام محل مناسب كالماء أو اإليتانول.   1≈قسم خالصة  1)

للمواد الدوائية  ةيمكن تعديل القوام بإضافة كمية من المساحيق الصلبة الالزمة ويمزج حتى التجانس. بالنسب

محاليل زيتية...( تضاف المواد الصلبة ذات القدرة الماصة لهذه السوائل للحصول على ’ السائلة )زيت

 العجينة المطلوبة المالئمة.

هي محضرات صيدالنية ذات قوام نصف صلب حيث تتراوح نسبة الرطوبة فيها   حالة الخالصة اللينة: -

لسيالة بتخير جزئي للمحل المستخدم في التحضير الذي يكون (. تحضر من الخالصة ا%25-15بين ) 

عادة من اإليتانول أو الماء. تكون هذه الخالصات سهلة المزج والتجانس مع المكونات األخرى لذلك  

تضاف المساحيق الصلبة المناسبة  وتمزج حتى التجانس. يمكن إضافة كمية من سائل لتليين العجينة عند 

 الحاجة

(.تُلين باستعمال سائل )ماء مقطر, %12-7حيث تتراوح نسبة الرطوبة فيها بين ) ة الجامدة: حالة الخالص -

 شراب بسيط, غليسرين..( ثم تمزج مع بقية المواد الصلبة المكونة للحبوب

. تحضر العجينة منها بسحق 5%محضرات صلبة تصبح الرطوبة فيها أقل من  حالة الخالصة الجافة: -

نخل بمنخل مناسب وتمزج بعدها مع بقية المكونات وترطب بالمواد المساعدة الخالصات الجافة ثم ت

 السائلة.

 Pilularطريقة التحضير واستعمال المحببة  .1.4.1

 تتكون المحببة من األجزاء التالية: 

لوح خشبي مثبت على ثلثه السفلي قطعة معدنية على شكل قنيوات نصف اسطوانية متوازية ذات  +

 حواف قاطعة

 تستخدم لتحضير العجينةمسطرة خشبية  +

قطعة معدنية أخرى على شكل قنيوات نصف اسطوانية متوازية ذات حواف قاطعة تنطبق على  +

 القطعة المعدنية الثابتة

 قرص معدني خاص يستخدم إلعطاء الحبوب الشكل الكروي. +

 أما مراحل العمل فتكون كما يلي:

 تعفير اللوح الخشبي بمسحوق غير فعال  -

)طول االسطوانة يساوي عدد الحبوب  القطر منتظمة اسطوانة ←ة المسطرة مد العجينة بواسط -

 المطلوبة وهذا اعتمادا على عدد القنيوات(
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 توضع العجينة فوق القنيوات الثابتة على اللوح الخشبي  -

 تُطبق القطعة المعدنية المتحركة فوق الثابتة مع الضغط للحصول على القطع المتساوية الوزن. -

األقسام وذلك تعفير اللوح الخشبي بمسحوق غير فعال ثم تُدور القطع الناتجة بالقرص ثم يتم تكوير  -

 المعدني الخاص مع الضغط اللطيف

 مواد التعفير: 

 تستخدم لمنع التصاق الحبوب أو إلخفاء الطعم و الرائحة 

  يؤمن عزل جيد لكنه غالي الثمنمسحوق الكبريت النباتي: أصفر باهت 

  :جميل لكنه كاره للماء لذلك يمكن أن يؤخر الذوبان لذلك اليجوز المبالغة منظر  يعطيالتالك

 باستعماله.

  :طعم مقبول لكن له تأثير دوائي )يرفع الضغط الحتوائه على  تعطيمسحوق عرق السوس

 الغليسيريزين(

  :يؤدي إلى التكتل إذا كان الوسط المحيط رطباً بسبب شراهته للماءالنشاء 

  :الطعم والرائحة  بشكل جيد يخفيمسحوق القهوة 

 سواغات الحبوب المختلفة .1.4

 عند اختيار سواغات الحبوب يجب مراعاة مايلي:

 عدم التنافر مع المواد الدوائية -

 أال تتداخل في معايرة المادة الفعالة عند فحصها -

 أن يعطي حبوب ثابتة القوام مع الزمن أي ال تتصلب أو تلين -

 ب الهضميأن يسمح بالتفتت السريع في األنبو -

 أال يكون لها تأثير فيزيولوجي  -

 أن تكون الكلفة قليلة -

 المستعملة في حالة المساحيق الجافة: من السواغات 

 الشراب البسيط, العسل , مزيج مع الغليسرين الشرابات السكرية:

 تناسب خاصة المساحيق النباتية ألنها تكسبها رطوبة وتمنعها من الجفاف والتصلب,

يمنع تصلب الحبوب بسبب حبه للماء وبسبب قدرته المرجعة  يمكن استخدامه مع أمالح  شراب الغلوكوز:

 الحديد الثنائية ألنه يساعد على الحفاظ على ثباتها.

يعطي الغول حبوب قاسية لذلك نضيف مسحوقا غير فعال لتسهيل  مزيج الماء مع الغول أو الغليسرين:

 تفتت الحبوب الناتجة.

: يجب الحذر عند استخدامهما من القساوة الزائدة للحبوب لذلك أو صمغ الكثيراءمحلول الصمغ العربي 

 ينصح بمشاركته مع الغليسرين أو الغلوكوز.

كخالصة عرق السوس, خالصة خميرة الجعة )تستعمل خميرة الجعة للمساعدة على  الخالصات اللينة:

اس في األنبوب الهضمي حيث تنتفخ بتم محافظة الحبوب على قوامها اللين أثناء الحفظ والتفكك السريع

 العصارات الهضمية(

https://manara.edu.sy/



  

5 
 

: تنتج عن بلمرة أكسيد اإليتلين عدد كبير من المركبات التي تختلف  PEGمركبات البولي ايتلين غليكول: 

عن بعضها بأوزانها الجزيئية وقوامها ودرجة انصهارها حسب عدد البلمرة. تعطي حبوب غير قاسية و 

 سهلة التفكك

 المواد اللينة أو السائلةالمستعملة في حالة ات السواغ

بقدرة امتصاص عالية للسوائل المائية لغناه بالنشاء والمواد اللعابية ولكن له رائحة  يتميزمسحوق الختمي: 

 غير مرغوبة

: له طعم جيد و قدرة الصقة جيدة )لوجود السكر( وقدرة استحالبية جيدة للمواد مسحوق عرق السوس

 بالماء )لوجود الغليسريزين(. قد تتشقق الحبوب المحضرة به لذلك ينصح بإضافة النشاء. غير المنحلة

: تستعمل لقدرتها على ادمصاص الزيوت والمحاليل الزيتية كالفيتامينات الذوابة فوسفات الكالسيوم الثالثية

 بالدسم

 مختلفة: تستعمل لقدرتها على امتصاص كمية كبيرة من السوائل الالمانيزا الخفيفة 

 : له قدرة على امتصاص السوائل المائية أو الزيتية ويعطي حبوبا سهلة التفكك باالنبوب الهضميالكاؤوالن

: يستعمل كممدد ولكن ليس له قدرة رابطة لذلك يستخدم عادة مع الصمغ العربي لزيادة قدرته الالكتوز

 الرابطة.

 تلبيس الحبوب:  .5

 التلبيس فنميزيكون التلبيس حسب الهدف المنتظر من 

 التلبيس الواقي: .5.4

تلبس الحبوب من أجل حماية المادة الفعالة من العوامل الخارجية المخربة )ضوء, هواء, رطوبة( أو من 

أجل إخفاء الطعم أو الرائحة للعقار كما يسهل التلبيس من عمليات النقل والتوضيب بسبب تحسينه المقاومة 

 التلبيس: الميكانيكية  ومن المواد المستعملة في

غ ويمكن إضافة الصمغ  13غ مع الماء  33التلبيس بالجيالتين: يحضر محلول ساخن من الجيالتين  -1

 العربي والسكر. يتم تثبيت الحبة برأس الدبوس ثم تغطس بمحلول التلبيس الحار ثم تخرج وتبرد

 03لدرجة غ( ثم تصهر با 3-2التلبيس بالبارافين: يوضع في جفنة قطع صغيرة من البارافين ) -2

 مئوية ثم تضاف كل حبة في البارافين المنصهر وتحرك الجفنة حركة دائرية.

 التلبيس المعوي .5.4

يستعمل لمقاومة عصارة المعدة لحماية المادة الفعالة من التخرب بالخمائر الهاضمة في المعدة أو بحموضة 

 المعدة أو لحماية المعدة من التأثر المهيج لبعض الموادالفعالة. نميز  عدة أنواع منها 

 استرات الحموض الدسمة التي تتفكك بخمائر الليباز )حمض الشمع, شمع الخرنوبا( -1

 ق(وبد بروتينية : تقاوم فعل الببسين وتتفكك بتأثير التربسين المعوية المحللة للبروتينات )الداموا -2

المواد المتشردة : استرات نصف صنعية لحموض عضوية ثنائية الوظيفة الكربوكسيلية التي تذوب  -3

 بسهولة في وسط قريب من االعتدال مثل سللوز استات فتاالت.

 فحص الحبوب .6

 :فحوص عيانية .6.4
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 الشكل, التشقق, تجانس اللون, التصاق الحبوب ببعضها تتضمن 

 فحص تجانس الوزن  .6.4

يجرى الفحص  على الحبوب غير الملبسة للتأكد من عدم وجود اختالفات في الوزن فيما بينها حيث  +

لحساب  20توزن كل حبة لوحدها ثم يجمع الوزن ويقسم على  بشكل عشوائي ثم حبة  20  يتم أخذ 

 الوزن الوسطي.

 تقارن كل حبة بعدها مع الوسطي وتحسب نسبة االنحراف بالنسبة المئوية +

وية وفق دستور األد ال يجوز ألكثر من حبتين أن تختلفا عن المتوسط بالنسبة المئوية المحددة +

: % 80mg  ,7.5: عندما يكون وزن المضغوطة يساوي أو أقل من 10األوروبي وفق مايلي )%

عندما يكون  ,250mg ,: 5%ويساوي أو أقل من  mg 80يكون وزن المضغوطة أكبر من  عندما

 ( mg 250وزن المضغوطة أكبر من 

 ال يجوز أن يزيد االختالف ألي حبة عن الضعف +

 تجانس المحتوى فحص .6.4

إن تجانس الوزن اليعني بالضرورة تجانس محتوى الحبوب من المواد الفعالة لذلك يجري هذا الفحص 

 ن احتواء الحبوب االفرادي على الجرعة الموصوفة وذلك باستخدام معايرة كيميائية مناسبة.لضما

 فحص التفتت: .6.1

ال يكفي ضمان تجانس الوزن والمحتوى لجعل الحبوب مقبولة وإنما يجب ضمان تفتت الحبوب وانحاللها 

في سوائل العضوية وتحريرها للمادةالفعالة. يجري الفحص باستخدام السلة الهزازة المعتمدة من قبل أغلب 

قبول الحبوب يجب أن مئوية ول 2±33الدساتير لقياس الزمن الالزم للتفتت. يجري الفحص عندالدرجة 

دقيقة. أما الحبوب الملبسة  15تتفتت الحبوب غيرالملبسة في الماء المقطر أو الوسط المعدي بمدة التتجاوز 

دقيقة. اما الحبوب الملبسة تلبيسا معوياً فيجب أن تقاوم الوسط الحمضي  63فيجب أن تتفتت بمدة أقل من 

pH=1.5   الوسط المعوي دون تفتت لمدة ساعتين وأن تتفتت فيpH=6.8  دقيقة. 63خالل 

 حفظ الحبوب .7

تحفظ في أوعية زجاجية عاتمة محكمة اإلغالق, بوجود مسحوق غير فعال لمنع االلتصاق وتوضع على 

 العبوة لصاقة يكتب عليها اسم الحبوب ومقدار المادة الدوائية في كل حبة والسواغات الداخلة في التركيب.

 الحبيبات .8

  60 -50حبوب صغيرة وزنها بين mg ( 1-0,1و تحوي جرعة فرديةmg من المواد شديدة الفعالية )

 و السامة  

  : صمغ عربي+ شراب بسيط 1أقسام الكتوز+   4السواغات المستخدمة لتحضير الحبيبات هي 

  تستخدم في تحضير األدوية المثلية homeopathy الفعالة )حبيبات السكروز ملبسة بمحاليل المواد

 الممددة ( فنحصل على حثيرات كروية مبللة بمحاليل لمواد فعالة شديدة التمديد

: منعت العديد من دساتير األدوية االستخدام البشري لهذا الشكل للعديد من األسباب المتعلقة بدقة مالحظة

 نات.الجرعة الفردية والنظافة أثناء التحضير واقتصرت على استخدام البلوعات عند الحيوا
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 األقراص

 : تمهيد 1

تعد األقراص من األشكال الصيدالنية الصلبة المجزأة لجرعات فردية بأوزان وأشكال مختلفة. ولقد عرفت 

 من قبل العرب في النصف الثاني من القرن العاشر والقت أوج رواجها على يد العالم الزهراوي.

أشكال وأوزان مختلفة تحوي مواد دوائية بوجود تعرف بأنها أشكال صيدالنية صلبة مجزأة لجرعات فردية, 

 compressed tablet. ونميزها حسب طريقة تحضيرها إلى األقراص المحضرة بالضغط  مواد مساعدة

 .molded tabletأو المحضرة بالقالب 

هذا ويمكن أن نقسم كل نمط من األقراص فنميز من األقراص القالبية مثالً األقراص السكرية واألقراص 

 لقالبية.ا

 تعريف األقراص السكرية: 4

بأنها أشكال صيدلية صلبة معدة للذوبان او التفتت  Lozenges :األقراص   USPيعرف الدستور األمريكي

ببطء في الفم. وهي تحتوي مادة دوائية واحدة أو اكثر ضمن أساس محلى ومطعم, ومعدة للعالج الموضعي 

في الفم ولكن قد تحتوي أحياناً على مواد فعالة بقصد التأثير الجهازي. يمكن تحضير األقراص السكرية 

Lozenges   بالقولبةby molding  فيرمز لها بـPastilles  أو بالضغطcompressed   فتسمى

troches. 

السكرية نذكر المطهرات, الصادات الحيوية, المخدرات  من المواد الفعالة الشائعة االستخدام في األقراص

 الموضعية, مضادات الهيستامين, مضادات السعال, مضادات االحتقان....

  g 1وزن األقراص غالبا هو حوالي 

 تقدم األقراص السكرية العديد من الميزات مثل:

 يمكن إعطاءها للمرضى الذين يعانون صعوبة بالبلع -1

 سهلة التناول من قبل األطفال والكبار -2

 ال تحتاج إلى تناول الماء -3

 فتنتج عن إفراط األطفال في تناول هذا الشكل الصيدالني.اما السيئات 

 

األقراص التقليدية فقط في بعض الخواص الحسية بالإلضافة إلى تتميز األقراص السكرية عامة عن 

  :االنحاللية األبطأ وخواص التفتت األقل )ال نضع مواد مفتتة( ومن االعتبارات العامة لألقراص نذكر

 الطعم جيد •

 الملمس ناعم  •

  الحجم مناسب •

 سواغات األقراص الرئيسية:

  األقراص ذات طعم مناسب  وانحاللية مناسبةيجب أن تكون السواغات المستخدمة في تحضير 

 السكروز: 
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يحضر من قصب السكر أو الشوندر السكري ويكون على شكل مسحوق أو بلورات بيضاء عديم الرائحة. 

مئوية وعند التسخين بوسط حمضي يعطي الفركتوز والغلوكوز اللذان  163يتكرمل بالتسخين عند الدرجة 

وزن/حجم  %05ا بالسكر المنقلب. يحضر منه الشراب البسيط بتركيز يملكان حالوة أكبر ويسمى عنده

ً لـ  %66.3أو بتركيز  uspوفقا للـ  .يستعمل كمدد في تحضير المضغوطات BPوزن /وزن  وفقا

 والكبسوالت وكعامل رابط في التحثير الرطب والجاف. تزداد قساوة المضغوطات بزيادة نسبة السكروز.

 Acaciaالصمغ العربي: 

عبارة عن المنتج الطبيعي لشجرة األكاسيا وهو يحوي العديد من السكاكر المعقدة. ينحل في ضعف وزنه 

ماء. يستعمل كعامل رابط في المضغوطات فيزيد من زمن تفكك المضغوطات ويؤخر تحرر المواد الفعالة 

خميرة من المضغوطات كما يستعمل كعامل معلق ورافع لزوجة وعامل استحالبي . يحتوي على 

 األوكسيداز والبيروكسيداز المؤكسدة للعديد من المواد الفعالة الحساسة.

 
  Tragacanthصمغ الكثيراء:

يحضربتجفيف المفرز الصمغي لساق وأغصان شجرة الكثيراء. يحوي في تركيبه عدد من السكاكر المعقدة 

 كعامل رافع للزوجة و عاملوقليل من السللوز والنشاء. يوجد بشكل قطع صفيحية أو مسحوق. يستعمل 

مرطب وعامل معلق وعامل استحالبي وعامل رابط.يستخدم بشكل أقل من الصمغ العربي بسبب زيادة 

 لزوجة محاليله المحضرة ممايصعب توزيعه وتمديده ويزيد من زمن التفتت للمضغوطات.

ب الناتجة بسب قد ينتج عن استخدام كل من الصمغ العربي وصمغ الكثيراء تبرقش في المضغوطات

 احتوائهما على نسبة عالية من الشوائب.

 تحضير األقراص السكرية: 4

 يمكن التحضير في الصيدلية أو صناعيا وفق المراحل التالية

 تحضير اللعابية  -4

الصمغ مع ضعف وزنه ماء ونقوم بالتحريك , حيث نضع %10- 30تحضر بنسبة لعابية الصمغ العربي: 

 نضيف الماء المتبقي و نحرك حتى الذوبان ثم نرشححتى االنتباج التام ثم 

غ من الماء ثم يترك  83-80غ من الصمغ مع  3-2, نضع %3 -1تحضر بنسبة لعابية صمغ الكثيراء: 

 المزيج لعدة ساعات لالنتباج مع التحريك من وقت آلخر ثم نرشح.

 %15-10يحضر بنسبة  محلول الجيالتين الحار:

 . تحضير العجينة:4

 كغ مسحوق. 1غ لعابية لكل 133العجينة نقوم بتنعيم المساحيق ونخلها ثم يضاف   لتحضير

عالة سكر مع  المواد الف¼ كمية السكر مع اللعابية حتى الحصول على مزيج متجانس ثم نمزج  ¾ تمزج  •

 والمطعمات.

 نمزج حتى التجانس  والحصول على عجينة قابلة للبسط  وال تلتصق.  •
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غ مطعم )زيتي أو صلب( لكل 1يمكن تطعيم االقراص بطعوم زيتية سائلة أو صلبة حيث يستعمل     •

   كغ أقراص1

عند استخدام ماء عطري أو خالصات سائلة للتطعيم يجب حساب بدل من حجمها الماء الالزم لتحضير  •

 اللعابية.

 . مد العجينة4

 او التالك أو السكر الناعم.  نقوم بتعفير اللوح الزجاجي المستعمل بمسحوق النشاء 

  تبسط العجينة بمساعدة اسطوانة خشبية وتضبط بسماكة محددة بوضع قطعتين من الفوالذ على

 حافتي اللوح الزجاجي المتقابلتين 

  غ بوساطة قالب خاص. 1تقطع العجينة إلى أقراص يكون وزنها بعد التجفيف حوالي 

 Slocoms lozenge board  

 . تجفيف األقراص3

  ماء حيث تفقد قسم من الماء أثناء  من وزنها %6-2تحوي األقراص الناتجة بعد تقطيعها حوالي

 التحضير.

 .يجب تجنب جفاف العجينة قبل التقطيع ألن ذلك يجعلها متفتتة وصعبة التقطيع 

  م ˚40تجفف األقراص بالهواء الطلق أو في فرن عند درجة حرارة 

 التحضير الصناعي لألقراص 1

 الصناعة طرائق مختلفة لتحضير األقراص السكرية نذكر منها:يوجد في 

 يث ح  تحضر األقراص في الصناعة وذلك ببسط العجينة بآلة خاصة مؤلفة من اسطوانة رخامية دوارة

تمرر تحتها العجينة )المحضرة بعجانات صناعية(. وتشكل صفائح متجانسة السماكة ثم تمرر هذه 

لى مكابس آلة التقطيع التي تقطعها إلى أقراص متجانسة ثم تجفف في الصفائح على سير دوار يقودها إ

 أفران مناسبة.

  يمكن تحضير األقراص بآلة الضغط الثقيلة فتختلف عن المضغوطات التقليدية عندها فقط بالطعم الجيد

وخواص عدم التفتت ومعدل االنحالل البطيء. تحضر عادة بالتحثير الرطب أو الجاف أو الضغط 

ر ولكن يعتبر الرطب هو األفضل ألنه يعطي تحكم أفضل ومعدل تفتت أبطأ. يتم الضغط عادة المباش

باستعمال مكابس مسطحة ذات قطر أكبر  وأشكال متنوعة ونستطيع بهذه الطريقة تجنب استعمال 

 اللعابيات بكميات كبيرة وتحضر عندها كالمضغوطات.

 الطريقة األكثر انتشارا تدعى طريقة األساس الحل( وcandy base وتتضمن العملية طبخ األساس )

( بمعدل تقريبي corn syrup) %03وشراب الغلوكوز  (  % 63السكري المكون من  )سائل سكري

مئوية تقريباً ثم يذاب  135ليأخذ المزيج القوام البالستيكي . ينقل إلى المازج بالدرجة  63/43منهما 

البروبلين غليكول ويضاف إلى المزيج مع التحريك الكافي. الملون في المادة المرطبة كالغليسرين أو 

تقريبا,. تقسم بعدها الكمية إلى  43يتم ضبط الوزن ثم التبريد وتضاف بعدها المواد الفعالة عند الدرجة 

 حصص وتوضع في القوالب.

 مراقبة األقراص 5
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 . فحص تجانس الوزن: 5 .4

ويحسب المتوسط ثم يحسب فرق كل قرص قرص كعينة عشوائية ثم يوزن كل قرص لوحده 20  يفحص 

 عن المتوسط.

 %13عن الوزن الوسطي, و ال يتجاوز أي  قرص  %5يجب أال يتجاوز أكثر من  قرصين  

 MOLDED TABLET/trituratres)األقراص القالبية ) 6

  mg 250-30قرصية الشكل غالبا ناعمة الملمس وتزن سريعة االنحالل أشكال صيدالنية صلبة 

 تحضر بالقالب ويكون سواغها الرئيسي الالكتوز أو المانيتول, أو الديكسترين 

 تستخدم في تحضير العديد من المواد الفعالة التي تتفكك بسرعة.

  . تحضير األقراص:6. 4

  :تحضير الكتلة الرطبة -4

  ,ترطيب مزيج المساحيق بالماء والغول /نسبة متفاوتة/  أو بمواد أخرى مثل االسيتون

 االيزوبروبانول 

  )كمية مناسبة من المرطب )تجريبية 

 زيادة سائل الترطيب ينتج عنه تجفيف طويل, أقراص قاسية 

  كمية سائل الترطيب قليلة  ينتج كتلة غير ملتحمة 

  :تشكيل األقراص 

 ثقب, فوق صفيحة مصقولة 533-53 صفيحة مثقبة 

 تُمأل الثقوب بالعجينة الدوائية بملوق, وتترك حتى الجفاف النسبي 

 يطبق ضغط خفيف بوساطة جزء آخر يحوي مكابس كاألصابع 

 تنزع الصفيحة المصقولة ثم تُدفع المكابس مرة أخرى الفظة األقراص خارج القوالب 

  م   60-45° تجفيف 
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 Granulesالحثيرات 

 تمهيد 4

أشكل صيدلية صلبة فموية معدة للتناول كما هي أو تكون كشكل تمهيدي وسيط لصنع مستحضرات 

 صيدالنية أخرى. 

تكون مؤلفة من تجمع لجسيمات مساحيق صيدالنية صلبة و جافة, هشة ,مسامية, ليس لها شكل هندسي 

 محدد.

كانت محضرات فموية فتكون أبعادها  / أما إذا 2000µm – 10صغيرة تتراوح أبعادها كشكل تمهيدي بين )

 :(0,5-2 mm  

أو يمكن تعبئتها  sachetتتضمن مادة فعالة أو أكثر وتتم تعبئتها لتوزع بشكل جرعات منفردة ضمن رزم 

 لتعطى الجرعة بواسطة أداة مناسبة.  multidoseفي عبوة تحوي جرعات متعددة 

 فوائد التحثير 4

  الناتج بشكل رئيسي عن اختالفات األبعاد أو الكثافة  المزيجتجنب انفصال المساحيق عن بعضها في

 للمساحيق المممزوجة.

 زيادة األبعاد )وتصبح أكثر تجانساً( وتحسين الشكل )حيث تقترب من الشكل  نتيجة انسيابية أفضل

 الكروي(

  ساعد يقابلية انضغاط أفضل وتحسين الخواص البالستيكية للمساحيق لتأخذ شكل قوالب آلة الضغط )قد

التحثير في توزيع العامل الرابط على سطح الحثيرات وتصبح االرتباطات بين العوامل الرابطة وهي 

 عامل رابط المالحظة بين المساحيق( –أقوى من االرتباطات بين دواء_ دواء أو دواء 

 ذات األبعاد أقل من  تقليل خطورة المواد السامة القابلة لالستنشاق(10 ) 

 خزينتوفير مكان للت 

  تقليل قابلية المواد لجذب الماءHygroscopicity. من خالل تقليل مساحة السطح : 

 أنواع الحثيرات 4

 effervescent granulesالحثيرات الفوارة 

هي حثيرات غير مغلفة حاوية على زوج فوار ويتكون من حمض عضوي )حمض الليمون, حمض 

أو ثاني فحمات يتفاعل  مع الزوج الفوار بسرعة الطرطر,....( مع ملح حمض الفحم ألساس قوي فحمات 

 بوجود الماء ويحرر الماء ويطلق غاز الفحم مما يؤدي إلى بعثرة أو إذابة المادة الفعالة في الماء.

 يتم تناولها بعد اإلذابة  أو البعثرة في كأس ماء  

 coated granulesالحثيرات الملبسة  

 لة, يذوب الفيلم في المعدة محرراً المادة الفعالة.حثيرات مغطاة بطبقة )طبقات( رقيقة وكام
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 الهدف: حفظ المواد الفعالة )ضوء, رطوبة, أوكسجين.( 

 entricأو الحثيرات المعوية  Gastro-resistant granulesالحثيرات المقاومة للعصارة المعدية  

granules 

 مغطاة بطبقة رقيقة بمولد فلم مقاوم للسائل المعدي 

   يذوب الفلم بالسائل المعوي محرراً المادة الفعالة 

 Modified-release granulesالحثيرات معدلة التحرر 

   delyed release granulesحثيرات التحرر اآلجل  -

 controlledأو ذات التحرر المضبوط   sustained releaseالحثيرات المطولة التحرر:  -

release  

التحرر إما من خالل التلبيس أي يكون لدينا حثيرات ملبسة  بمولد فلم أو ونحصل على التعديل في 

بمواد دسمة أو تكون الحثيرات غير ملبسة  ولكن تتم إضافة سواغ معدل التأثير مع طريقة تحضير 

 خاصة.

 تحضير الحثيرات:  1

 wet والتحثير الرطب  dry granulationيوجد طريقتين رئيسيتين للتحثير هما التحثير الجاف 

granulation  :وتتضمن كل طريقة منهما بشكل عام  الخطوات التالية 

  التحثير الرطب  التحثير الجاف

  مزج الطور الداخلي  مزج مكونات الصيغة

  ترطيب بمحلول رابط  ضغط أولي, تصفيح

  تحثير العجينة  تكسير المضغوطات, الصفائح الكبيرة

  تجفيف الحثيرات  نخل الحثيرات

  نخل و مجانسة 

 : مزج المساحيق الجافة

هي العملية األولى المشتركة أثناء تحضير األشكال الصيدلية. لكن قبل البدء بالمزج البد من إجراء بعض 

 العمليات الضرورية .

تجفيف المكونات ذات الرطوبة العالية لتجنب تخرب المواد الحساسة للرطوبة, أو حدوث فوران  -

 مسبق في الحثيرات الفوارة أو التصاق الحثيرات بالمكابس( 

 طحن بعض المكونات للحصول على األبعاد المطلوبة -

 نخل )تخلص من الكتل, مجانسة األبعاد(  -

 الوزن الدقيق -
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زيج يحوي في كل قسم منه المكونات الداخلة كلها بالنسبة الداخلة في تركيب المزج حتى الحصول على م

 المزيج للوصول إلى جرعات من المادة الفعالة موزعة بدقة في الشكل الصيدالني النهائي.

 العوامل المؤثرة على تجانس المزيج: 

 قد تؤدي سحوق والشحنات الكهربائية: تنتج الشحنات من احتكاك الجزيئات وتتشكل على سطح الم

 إلى تكتل المساحيق مما ينتج عنه انسيابية ضعيفة وبالتالي مزيج غير متجانس.

  شكل األجزاء: كروية, كثيرة األضالع < اإلبرية, الصفيحية 

 أبعاد األجزاء: متقاربة 

 )الكثافة متقاربة )مثال على االختالف بالكثافة هو النشاء ومسحوق الحديد 

 لسطح ناعما كلما كان المزج أسهل. ملمس السطح:  كلما كان ا 

 نوع المازج, ملء بالمساحيق, سرعة المازج, زمن المزج  

 من المازجات المستعملة: المكعب الدوار, المازج المخروطي, الكوكبي.

 آلية ارتباط الحثيرات 5

a)  قوى االلتصاقAdhesion  والتماسكCohesion غير المتحركة بين أجزاء  في طبقة السائل

 :  الفردية األوليةالمسحوق 

وقد تظهر هذه القوى في التحثير الجاف بنتيجة الرطوبة المدمصة التي تؤدي إلى تشكيل طبقة  -

 ثابتة رقيقة مما ينقص المسافة بين الجسيمات وبالتالي تزداد قوى فاندرفالس.

ثير حأما في التحثير الرطب فيمكن مالحظة هذه الحالة في المراحل األولية من إضافة سائل الت -

الذي يكون عبارة عن محاليل عالية اللزوجة )لعابية النشاء( فتتشكل طبقة ثابتة تؤدي إلى تشكيل 

 قوى ارتباط كبيرة 

b)  قوى التوتر بين السطوحInterfacial forces في طبقات السائل المتحركة : 

إلى تخفيض التوتر  عىعند إضافة كمية من سائل التحثير للمزيج تتشكل بتأثير قوى التوتر السطحي التي تس

بين السطوح جسورا من السائل تصل بين المساحيق وتسمى هذه المرحلة األولية  بالحالة 

وبازدياد كمية السائل والتحريك تزداد سماكة السائل الذي يصل بين المساحيق   pendular stateالمتذبذبة

,ثم  حالة المعلق  Capillary state , ثم  الحالة الشعريةFuncular stateالحبلية  وتتشكل المرحلة

Suspension state .النهائية التي تعتبر غير مناسبة للتحثير 

 هذا وتعتبر الحاالت األربعة المتشكلة حاالت مؤقتة ألنه سيتم الحقاً تجفيف الحثيرات 
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c) تشكيل جسور صلبة بعد تبخر المحل : 

 الصهر الجزئي :  -

التحثير الجاف حيث يولد الضغط المطبق ارتفاع درجة الحرارة قد تالحظ هذه الظاهرة رغم قلتها في 

وبالتالي انصهار المواد ذات نقطة االنصهار المنخفضة. عند إزالة الضغط تنخفض الحرارة وتتبلور 

 المواد المنصهرة لتربط بين المساحيق.

 روابط التقسية: -

في سائل التحثير تتشكل  الجسور  وهي الظاهرة المنتشرة في التحثير الرطب فعند إضافة مادة رابطة 

السائلة وروابط التماسك والتالصق كما سبق ذكره. بعد التجفيف يتبخرالسائل لتبقى المادة الرابطة التي 

 ً  /CMC, ,pvp/ . من هذه المواد نذكرتشكل جسراً صلبا

 تبلور المواد المنحلة: -

 ضمن مزيج المساحيق. بعد التجفيف يحصلقد تؤدي إضافة سائل التحثير إلى انحالل جزئي لمادة موجودة 

 تبلور للمادة وتشكل نوع من  روابط  التقسية. /من المواد نذكر الالكتوز/.

d) قوى التجاذب بين األجزاء الصلبة  

 قوى الكهرباء الساكنة ناتجة أثناء مزج المساحيق الجافة مثالً ويعتبر تأثيرها مهمالً. -

وتعتبر أقوى بأربعة أضعاف من  بين السطوح المتجاورةقوى فاندرفالس تزداد بتناقص المسافة  -

 قوى الكهرباء الساكنة.

e)  التشابك الميكانيكيMechanical interlock  
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 mechanism of granule formationآلية تشكيل الحثيرات  6

A-  التصاقات  ←الطرق الجافة: ضغط 

B-- نمو الكرة( -انتقال -الطرق الرطبة: التصاقات )تنوية  

تبدأ التنوية بتماس الجسيمات مع بعضها ثم التصاقها بالجسور السائلة. تنضم عدد  : nucleationالتنوية  -

من الجسيمات مع بعضها لتشكيل الحالة المتذبذبة المذكورة سابقا.  مزيد من السائل أو التهييج يقود للوصول 

 إلى الحالة الشعرية التي تعمل كنواة للحثيرة

تستطيع النواة هنا أن تكبر بإحدى الطريقتين: إما بإضافة جزيئات مفردة إلى النوية : Transitionانتقال:  -

 .أو  باتحاد نويتين أو أكثر. نتيجة تهييج وتحريك سرير المساحيق تأخذ النواة شكال جديدا

 تتميز هذه المرحلة بوجود عدد كبير من الحثيرات الصغيرة مع حجم توزع محدود نوعيا)اختالفات واسعة

في األبعاد( مما يجعله مناسبا كنقطة نهائية لتحضير المضغوطات أو التعبئة في الكبسوالت. حيث أن 

الحثيرات الصغيرة تساعد على تشكيل مضغوطات متجانسة أو محافظ متجانسة أما الكبيرة فقد تسبب مشاكل 

 قالب الضغط.  عند استخدام قوالب صغيرة الحجم نتيجة االنكسارات والتعبئة غير المستوية في

تؤدي متابعة التحثير للحصول على حثيرات كروية أكبر حجما. وعند متابعة التهييج تتابع    نمو الكرة: -

عملية تجمع الحثيرات ويتشكل نظام غير ثابت نوعيا )يعتمد هذا على كمية السائل المضافة وعلى كمية 

 المواد المطلوب تحثيرها(. 

على الرغم من أن نمو الكرة تعطي حثيرات كبيرة 

لالستخدام في األغراض الصيدالنية ولكن تشاهد بكثرة في 

 عند استعمال المازجات الكوكبية. 

 االحتماالت األربعة آللية نمو الكرات هي: 

تتحد عدة حثيرات مع   :  (Coalescence) االتحاد

 بعضها البعض

الحثيرات إلى أجزاء قد (: تتكسر Breakageالتكسر) 

تعود لتتحد مع بعضها مشكلة طبقة فوق الحثيرات 

 الناتجة.

يقود تهييج سرير  :Abrasion transferالنقل بالكشط 

الحثيرات إلى احتكاك الحثيرات وبالتالي تنتج أجزاء 

 صغيرة قد تعود لتتحد مع غيرها من الحثيرات  

انية من المساحيق إلى مزيج الحثيرات ستلتصق هذه (: عند إضافة طبخة ثLayeringتشكل الطبقات )

 المساحيق بالحثيرات مما يزيد الحجم. تستخدم هذه اآللية فقط باستخدام آالت التكوير.

يوجد عادة تداخل بين هذه المراحل ومن الصعب تحديد المرحلة وينصح عادة بإنهاء مرحلة التحثير عند 

 انس األشكال الصيدلية النهائية.نقطة ثابتة لجميع الطبخات للحصول على تج

في العمليات البطيئة كالمازجات الكوكبية يوجد وقت كاف إليقاف العملية قبل االنتقال إلى األحجام الكبيرة 

غير المرغوبة أما في اآلالت السريعة فإن االنتقال من مرحلة ماقبل التحثير إلى مرحلة الوزن الكبير فتكون 

 ساعدة لمراقبة إيقاف التحثير عند نقطة محددة مسبقا.سريعة وال بد من تجهيزات م
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 :التحثير الجاف 7

 ميزات وسيئات التحثير الجاف: 

 حساسة لحرارة التجفيف كما أنهيناسب المواد الحساسة للرطوبة والمواد ال  من ميزات التحثير الجاف أنه

يتطلب مواد ذات صفات الصقة )خيار محدود من السواغات( وينتج عنه  . إال أنهطريقة سريعة و اقتصادية

 نسبة عالية من المساحيق. 

 من الطرائق المتبعة نذكر:

 :Sluggingطريقة الضغط المضاعف  7-4

بعد مزج المواد الفعالة مع السواغات تعَرض المساحيق لضغط عال باستعمال آلة ضغط متناوبة تعطي 

 25mmضغطا تصادميا كبيرا وباستخدام مكابس دائرية مسطحة الوجهين وذات نصف قطر كبير حوالي 

تم غ( ي0-4بوزن تقريبي  ) Slugsوبعد الحصول على المضغوطات الكبيرة mm 15-13وثخانة حوالي 

 تكسيرها باستعمال طاحونة مناسبة أو محثرة هزازة ثم تنخل الحثيرات الناتجة لمجانسة األبعاد.

من المشاكل التي نصادفها هي تفلع المضغوطات الكبيرة بسبب احتجاز الهواء ضمنها  لذلك ينصح بإنقاص 

المسافة بين المكبس العلوي والسفلي وإنقاص سرعة دوران اآللة وعمق 

الضغط وقد نضطر إلضافة سواغ رابط جاف لتحسين العملية  ملء حجرة

 بسبب الحصول على حثيرات هشة غير مقاومة.

 Compacting methodتجميع المساحيق بالرص  7-4

وتدعى بالطاحونة الراصة وتقضي هذه الطريقة بتكتيل المساحيق وذلك 

بتصفيحها عن طريق إجبارها بالمرور بين اسطوانتين تدوران بضغط 

اتجاهين متعاكسين بواسطة لولب دافع متوضع ضمن قمع تغذية عال ب

الجهاز. ثم تكسر الصفائح الناتجة وتجانس أبعادها. يوجد اآلن جهاز 

 متكامل يقوم بكامل المراحل. وتتميز هذه الطريقة: 

 )اقتصادية )استهالك قليل للطاقة 

  اآللة رخيصة الثمن 

   من السهل المقايسة على مستوى المصنع(scale up) 

   خصائص متجانسة فيما يتعلق بالمقاومة الميكانيكية يملك المنتج 

  الحثيرات الناتجة يكون ضغطها أسهل بكثير من الناتجة عن الضغط المضاعف 

 Fusionالتحثير باالنصهار  7-4

(. (hot-melt binderيقصد بهذه التقنية عملية تجميع المساحيق باستخدام عامل رابط منصهر بالحرارة 

طريقة التحتاج إلى الماء مقارنة بالتحثير الرطب. وقد يكون الرابط فيها مادة صلبة أو نصف صلبة. هي 

 يوجد طريقتان من التحثير باالنصهار:

يتم إضافة العامل الرابط كمسحوق صلب إلى مزيج المادة الدوائية والسواغات األخرى عند درجة  -1

ع المزج لتصل لدرجة أعلى من درجة انصهار حرارة الغرفة ثم يمزج ويتم رفع درجة الحرارة م

 درجة مئوية( 83-53العامل الرابط ) بين 
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 يتم تسخين العامل الرابط وصهره ثم رذه على مزيج المساحيق ضمن محثر السرير الهوائي.  -2

تتشكل في كال الحالتين الجسور السائلة بالرابط المنصهر وتتجمع المساحيق بآلية مشابهة لما ذكر سابقاً 

 يث تتصلب هذه الجسور بعد التبريد.ح

 تختلف طبيعة العوامل الرابطة المستخدمة في هذه الحالة فهي إما:

المثال األكثر استعماال عند تحضير منتجات   PEG محبة للماء: حيث يشكل البولي إيتلين غليكول -

هو   PEG 3000( يعد الـ 6333- 2333) معدة للتحرر السريع.  يستخدم عادة األنماط من 

 C° 54–48األفضل حيث يتمتع بدرجة انصهار 

الخروع المهدرج ومشتقات الحموض  شمع الخرنوبا, حمض الشمع, زيت مثل  كارهة للماء:  -

الدسمة مثل وحيدة شحمات الغليسرول. وتعتبر مفيدة بشكل خاص عندما يكون المطلوب هو تعديل 

 التحرر )تأخيره(.

 التحثير الرطب: 8

بتطبيقها على الكثير من المواد الفعالة والسواغات فال تتطلب مواصفات خاصة للمواد تسمح هذه الطريقة 

كما التحثير الجاف كما تؤمن توزعا متجانسا للمواد ضمن الكتلة وخاصة الموجودة بكميات قليلة مثل 

 ولكن من سيئات هذه الطريقة: .الملونات وهذا ينتج عن انحالل هذه المواد في السائل المستخدم

  وقت طويل, مكلفة 

 ال تناسب المواد الحساسة للرطوبة أو حرارة التجفيف 

  احتمال التلوث  فيها مرتفع 

  الكمية الضائعة أثناء المراحل المتعددة من التحضير أكبر من التحثير الجاف 

 ترطيب المساحيق 3-4

ل لوحده عادة ئيسمح التحثير الرطب بتشكيل كتلة رطبة تجفف بعد تحثيرها ولكن ال تكفي إضافة السا

لتشكيل حثيرات قاسية وقوية بعد التجفيف مما يستدعي إضافة عامل رابط يساعد على تجميع جسيمات 

 المساحيق مع بعضها البعض.

يجب اختيار مذيب أو مزيج من المذيبات التي تتمتع بقدرة حل محددة لمزيج المساحيق بحيث ال تكون قدرة 

ط. التحثير أو قدرة حل منخفضة فتعطي عجينة متفتتة قليلة الرب الحل كبيرة فتعطي عجينة ملتصقة صعبة

ولكن يجب االنتباه إلى تجنب كون المادة الدوائية منحلة في سائل التحثير، واألفضل أن يكون العامل الرابط 

  هو المنحل.

في عملية الترطيب يقع الخيار األول على استخدام الماء كمذيب وذلك لما يتمتع به من مزايا اقتصادية  

وبيئية فهو غير قابل لالشتعال والتطاير كالمذيبات العضوية لكنه قد يؤثر سلبا على الثباتية بالحلمهة للمواد 

التالي وية مما يزيد من فترة التجفيف وبالحساسة للرطوبة كما يحتاج فترة تجفيف أطول من المذيبات العض

 يؤثر سلبا على الثباتية مرة أخرى. 

 من المذيبات العضوية المستعملة االيتانول, اإليزوبروبانول كل لوحده أو كمزائج.

تستعمل المحاليل الرابطة المحضرة بالتسخين مثل هالمة النشاء او الجيالتين حارة ألنها تؤمن صفات 

 يمنع تهلمها توزيعها بشكل متجانس على الكتلة بعد برودتها.رابطة أفضل وحيث 
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 ستناقش الحقاً. PVP, MCيوجد مجال واسع من العوامل الرابطة المستعملة المائية أو العضوية مثل 

يتم تحديد حجم السائل من خالل تجارب أولية ألن زيادة كمية سائل التحثير أو زيادة المزج تؤديان للحصول 

جة صعبة التحثير أما الحثيرات الناتجة فتكون عادة شديدة القساوة وتحتاج إلى قوة ضاغطة على عجينة لز

عالية لتحويلها إلى مضغوطات. أما استعمال كمية قليلة فيتج عنه حثيرات هشة سريعة التفتت والمضغوطات 

 النهائية تكون غير مقاومة للكسر.

 
لمساحيق أثناء عملية التحثير بداللة كمية سائل التحثير يُظهر الشكل عالقة العمل الالزم لتحريك مزيج ا

أما المرحلة  IIIارتفاعا حادا ثم يتلوه مرحلة ثبات  IIالمضافة أو زمن التحثير حيث يظهر في المرحلة 

 الخامسة واألخيرة فتوضح أن المساحيق تحولت إلى حالة معلق غير صالح للتحثير.

 صة : تتم عملية الترطيب عادة في مازجات خا

  : ذراعان دوران بشكل حرف المازج العجان ذو السكاكينZ  لمزج المساحيق الجافة وعجن الكتلة

 الرطبة

   المازج ذو السكك المحراث:Lodige محور حامل لقطع ثابتة على شكل السكك 

   :ذراع المازج المخصص للمواد العجينية المازج الكوكبي 

 

 تحثير الكتلة الرطبة 3-5

ت تعلق مواصفاتالعجينة تجبر بوساطة ضغط ميكانيكي على المرور من سطح مثقب وبعد تحضير 

الحثيرات الناتجة على آلة التحثير, قطر فتحة المنخل, الضغط المطبق, سرعة 

دوران اآللة ومن اآلالت المستعملة نذكر: المحثرة الهزازة, المحثرة القاذفة,التحثير 

 بالسرير الهوائي.

 Oscillations granulator المحثرة الهزازة

 ً -63بمعدل  تتكون من عدة عوارض معدنية مسدسة األضالع تتحرك ذهاباً وإيابا

فتجبر الكتلة الرطبة على المرور من خالل منخل نصف  دورة بالدقيقة 133

اسطواني متوضع اسفل العوارض المعدنية المثبتة على المحور المحرك. تحدد أبعاد فتحات المنخل وبعد 

 تتميز بالمردود المرتفع ارض عن المنخل حجم الحثيرات الناتجة.العو
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 Extruding machine المحثرة القاذفة/ الباثقة

تشبه آلة الطحن المنزلية حيث تتكون من  لولب يدفع عند دورانه الكتلة العجينية من خالل صفيحة مثقبة 

 وتكون أبعاد الثقوب محددة بدقة.

حيث تعطي  .تعد شكال صيدالنياً نهائياً أو تحضير الحثيرات المعدة للتكويرتستعمل لتحضير الحثيرات التي 

 حثيرات اسطوانية متجانسة من حيث القطر والطول. 

الباثقة كما في الشكل  اتيوجد عدة أنماط من المحثر

 المجاور:

( : يدور المحرك ذو االسنان ضمن radialالشعاعية )

 التجويف المثقب من األسفل.

( يدور لولب ضمن اسطوانة دافعا axial)المحورية 

الكتلة للرطبة للمرور من خالل الثقوب في نهاية 

 االسطوانة.

:  اسطوانتين تدوران باتجاهين متعاكسين ولكن إحداهما مثقبة واألخرى غير )Cylinderاالسطوانية )

 مثقبة تضغط الكتلة وتجبرها على المرور من خالل الثقوب.

تدوران باتجاهين انتين مسننتين)إحداهما بشكل كامل واألخرى نصف كامل( (: اسطوGearالمسننة ) 

 حيث تتداخل األسنان أثناء الدوران. متعاكسين

 FLUIDIZED BED GRANULATOR التحثير بالسرير الهوائي

 يتميز السرير الهوائي بـ :

 .إمكانية القيام بعدد من العمليات )مزج, عجن, تحثير, تجفيف( ضمن آلة  وحيدة  -

 تعطي حثيرات متجانسة  -

 طريقة سريعة -

 من سلبياته: 

وجود عدد من المعايير التي يجب ضبطها بشكل جيد مثل سرعة تدفق الهواء, ضغط توزيع السائل  -

وتحويله إلى رذاذ ضبابي, درجة حرار الهواء الداخل والخارج مما يتطلب وقت طويل وتجارب كثيرة قبل 

 البدء باالنتاج .

 ءكميات كبيرة من الهواالثمن وتحتاج  اآللة غالية -

تتم العملية في اآللة بوضع كافة المكونات وتشغيل الجهاز للحصول على مزيج متجانس ثم يرذ المزيج الذي 

يكون في حالة التعليق ضمن الهواء بسائل التحثير المناسب مما يؤدي إلى تكتيل المساحيق بسبب 

للهواء الجاف والمسخن لدرجة مدروسة بدقة لتجفيف  االصطدامات. بعد الترطيب تعرض الحثيرات

 الحثيرات.

يوجد عدد من اجهزة التحثير بالسرير الهوائي  تصنع هذه األجهزة من الستانلس ستيل غير القابل للصدأ. 

 تصنف بشكل رئيسي اعتمادا على توجيه اإلرذاذ فنجد:

يكون اإلرذاذ من األعلى. يدخل GLatt (top spray )جهاز ويدعى  محثر السرير الهوائي التقليدي:

يكون الجهاز مخروطي إلى الجهاز من األسفل. الهواء المنظم السرعة بعد ضبط درجة حرارته وفلترته 
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الشكل في قسمه السفلي ليصبح من األعلى اسطواني.في األسفل يوجد مرشحة خاصة تسمح بدخول الهواء 

ء مما يؤدي إلى تعليق الجسيمات في الهواء وتوليد حالة وتمنع خروج سرير المساحيق حيث يعبرها الهوا

تدعى بالغليان.  تتم تغذية المساحيق بسائل التحثير من خالل مرذاذ مرتبط بمضخة خاصة ويتم ذلك من 

 األعلى .

يتضمن الجزء العلوي من الجهاز مرشحة لمنع المساحيق والحثيرات من الخروج خارج الجهاز بسبب تيار 

ه نحو األعلى كما يحوي القسم العلوي على مراوح للتفريغ لتشكيل ضغط سلبي يساعد على الهواء المتج

 إخراج الهواء.

 

 
 

  bottom sprayمحثر السرير الهوائي ذي الإلرذاذ السفلي:

حيث يكون فيه المرذاذ في القاعدة ويتجه الرذاذ نحو األعلى. يتميز بوجود أنبوب  Wursterويدعى أيضا 

 الرذاذ في المنتصف. يعطي حثيرات أكثر كثافة وأٌقل مسامية من التقليدي. معترض لتوجيه

 Rotorgranulator محثر السرير الهوائي الدوار:

يتكون من عناصر مشابهة للمحثر التقليدي ولكن المساحيق تخضع لحركة شبه حلزونية. تكون الصفيحة 

لنابذة. يدخل الهواء في هذه اآللة بين جدران الحوض القاعدية غير مثقبة لكنها تدور مما يولد نوعا من القوة ا

 .tangential sprayالمخروطي ومحيط القاعدة الدوارة. أما اإلرذاذ فيكون بشكل مماسي 
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 Pellet/ Spheroidالحثيرات الكروية   9

ويعتبر تصنيع هذه  ملم 2ميكرون و  500تتراوح أبعادها بين  حثيرات صغيرة كروية الشكل, متماسكة

 األشكال مكلفاً إال أنها انتشرت بسبب استعمالها في تحضير األشكال المعدلة التحرر.

  تطبيقات الحبيبات:

 المحضرات المعدلة التأثير ) كبسوالت جيالتينية, مضغوطات(, في حال وجود تنافر مواد دوائية 

  خواص الحبيبات غير الملبسة:

بلة للوضع ضمن كبسوالت, قوة تماسك عالية, أقل شكل كروي متجانس, حجم متجانس, انسياب جيد, قا

Dust ,سطح ناعم, سهلة التلبيس 

  خواص الحبيبات الملبسة:

  تحافظ على كل الخواص السابقة باإلضافة إلى خواص التحرر المطلوب.

 طرائق تحضير الحثيرات الكروية:

 السرير الهوائي. -3-جاهز تلبيس حامل كروي  -2-البثق ثم التكوير  -4نميز عدة طرائق للتحضير  

 تحضير الحثيرات الكروية بالبثق ثم التكوير: -4

تتميز هذه الطريقة بالحاجة المنخفضة للسواغات وتعطي حثيرات كروية متجانسة البنية وتحضر وفق 

 مايلي:

  الخطوات األساسية

  مزج المواد الفعالة مع السواغات للحصول على مزيج  متجانس  

  البنية الشعرية  ترطيب المزيج للحصول على الكتلة الرطبة المناسبة(capillary) 

 وقد ذكر ) تحثير الكتلة بتمريرها من خالل اآللة الباثقة لتشكيل أجزاء بشكل أسطواني وقطر منتظم

 سابقاً(

   تحويل االسطوانات المتشكلة إلى كريات باستخدام آلةSpheronization  

  التجفيف  

 Screening  )الختيار حجم الحبيبات المناسب )اختيارية  

 التكوير: 

لتحويل االسطوانات المتشكلة بالبثق إلى كريات توضع  رطبة في أجهزة خاصة  تدعى بأجهزة التكوير 

Spheronizer يتألف الجهاز من قاعدة مسننة تدور بسرعة مما يؤدي إلى اصطدام االسطوانات بالمسننات .

أو مع بعضها البعض وتتحول تدريجيا كما في الشكل. حيث تقصر االسطوانة في البداية وتزداد كثافتها ثم 

 تنعم الحواف وتأخذ االسطوانة شكال بيضويا وأخيرا تتحول إلى الشكل الكروي. 
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 : التحضير بقدر التلبيس -4

يتم االستعانة بحثيرات كروية جاهزة  مكونة من سكر+نشاء او من السكر لوحده لذلك تكون الحثيرات 

. ثم تبدأ العملية  بتثبيت المادة الفعالة برذها بشكل محلول المادة أو heterogenicالناتجة غير متجانسة 

 معلقها في مذيب مناسب عضوي أو مائي وبوجود بوليمر مناسب لتثبيت المادة الفعالة. 

يمكن التثبيت برذ محلول بوليمر ضمن مذيب مناسب أوال ثم بعثرة مسحوق المادة الفعالة على الحثيرات 

 ضمن قدر التلبيس.  وهي بحالة الدوران

بعد كل عملية تلبيس يتم تجفيف الحثيرات لمنع تكتل الحثيرات مع بعضها البعض والتخلص من المذيب 

 المستخدم. وتكرر العملية عدة مرات

في المرحلة األخيرة يتم  بخ محلول التلبيس على الحثيرات الكروية الحاملة للمادة الفعالة وتكرر العملية 

 المواصفات المطلوبة لتعديل تحرر المادة الفعالة.الوصول إلى  حتى

تتم عملية التلبييس هذه عادة في أقدار تلبيس خاصة ذات قاعدة مستوية وليست مقعرة تضبط زاوية انحرافها 

 بدقة للتخلص من الحثيرات الكروية عند بلوغها القطر المطلوب.

 الحثيرات تجفيف: 

 بهدف التخلص من الماء أو المذيب المستخدم ضمن الحثيرات الرطبة بالتبخير. 

وقد تصل إلى   %6-1نسبة الرطوبة الفضلى باختالف المادة والهدف من الحثيرات فهي عامة بين تتراوح 

مضغوطات متفلعة أما الرطوبة المرتفعة فقد تهدد  %1حيث ينتج عن الرطوبة المنخفضة أقل من  10%

 المادة إضافة إلى إمكانية االلتصاق بالمكابس واألجران أثناء التحضير. ثبات 

 ثبات المادة بدرجة الحرارة, سرعة التجفيف, نسبة الرطوبة. يتأثر 

المجففات التقليدية: حوض من السنانلس ستيل مزود برفوف. يتم ترشيح الهواء ثم إمرار على وشائع  

 كهربائية جانبية للتسخين حيث يسحن الهواء قبل المرور على كل رف . 

يمكن إجراء التجفيف بالتخلية  باستعمال المجففات التي تعمل تحت ضغط منخفض عندما تكون المواد 

فتكون المجففات مكونة من جدار سميك يتحمل الضغط المنخفض المطبق وتكون الرفوف  حساسة للحرارة

 مجوفة من الداخل لتسمح بمرور تيار من الهواء أو الزيت الساخن.

مجففات السرير الهوائي: تسمح بوضع الحثيرات على شكل معلق في الهواء الساخن تكون الحثيرات بتماس 

 ء الساخن الذي يخرج من األعلى.كامل من جميع جوانبها مع الهوا
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وهي طريقة تتميز بزمن تجفيف قصير وتأمين رطوبة متجانسة إال أن تسبب تشكل نسبة عالية من  

 المساحيق الناعمة لذلك ينصح بإضافة عامل رابط قوي أو كمية زائدة من العامل الرابط. 

د اجيل, كلور الكالسيوم, خماسي أوكسيالتجفيف باستعمال مواد جاذبة للرطوبة:  بوساطة مواد مثل السيلك

الفوسفور حيث يمر الهواء على هذه المادة الجاذبة لتخليصه من رطوبته ثم يمرر الهواء الجاف على 

 الحثيرات ليحمل رطوبتها. ويمكن يمكن توجيه حركة الهواء بشكل دارة مستمرة.

خاصة بالجهاز ثم يمرر الهواء على التجفيف باإلرذاذ: يتم إدخال الهواء عبر المرشحة بواسطة مروحة 

مقاومات كهربائية للتسخين ويضغط الهواء بشكل مماسي ضمن غرفة التجفيف االسطوانية فيشكل تيار 

هوائي بشكل اإلعصار فيجف هذا الهواء بشكل سريع قطيرات محلول المادة أو معلقها الذي يتم إرذاذه من 

جة سرعة الهواء في التجفيف بأنها مناسبة للمنتجات الحساسة مرذ موجود في األعلى. تتميز هذه الطريقة نتي

 كلفة هذه الطريقة مرتفعة. للحرارة وهي تعطي كرات شكل متجانسة مجوفة خفيفة الوزن إال أن 

التجفيف باألشعة الحمراء: توضع المواد المراد تجفيفها تحت مصابيح أشعة تحت الحمراء وتفرش الحثيرات 

تقتصر هذه الطريقة على المخابر بسبب االختراقية الضعيفة لهذه األشعة ضمن على شكل طبقة رقيقة. 

 الحثيرات مما يؤدي إلى رفع درجات حرارة الطبقات السطحية.

 مراقبة الحثيرات: 41

A. مراقبة الرطوبة المتبقية 

تؤثر الرطوبة على ثبات المواد الفعالة وانسيابية المساحيق والحثيرات فتنقصها كما تزداد قساوة 

المضغوطات ويزداد زمن التفتت بزيادة نسبة الرطوبة في الحثيرات حتى الوصول إلى قيمة محددة فتنقص 

 بعدها القساوة وينقص زمن التفتت.

مصباح IRتحدد الرطوبة المتبقية عادة بتحديد اختالف الوزن بعد تعريض المساحيق للحرارة )أفران عادية, 

 إلى الوزن الثابت. ثم تحسب النسبة المئوية. ( وذلك بعد الوصول األشعة تحت الحمراء

المواد الحساسة للحرارة تستعمل طريقة كارل فيشر التي تعتمد على مبدأ تفاعل بين غاز ثاني في حال  

أوكسي الكبريت بتأثير اليود وذلك بوجود الماء حيث يتحرر حمض الكبريت ويود الماء.  تتناسب كمية 

 موجودة.اليود المتفاعلة مع الرطوبة ال

B. مراقبة توزع أبعاد الحثيرات 

يستخدم لذلك المنخل الهزاز عادة وهو يتألف من مناخل فوق بعضها البعض بأبعاد تنقص من األعلى إلى 

على المنخل العلوي ثم يوزن كل منخل بعد فترة محددة من التشغيل  g 100األسفل. توضع كمية حوالي 

لتحديد الكمية المحتجزة على المنخل المعني. يتم تقسيم الحثيرات وفقاً ألبعادها باالعتماد على أبعاد المناخل 

 المستخدمة. نقوم بحساب النسبة المئوية المتواجدة على كل منخل.

C. مراقبة انسيابية الحثيرات 

من المسحوق أو الحثيرات  g 100دة طرق دستورية لقياس انسيابية المساحيق من أبسطها ان ينساب يوجد ع

 وذلك من خالل قمع بمواصفات دستورية محددة.  s 10المعدة للضغط خالل فترة أقل من 

D. :مراقبة تجانس الوزن 
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ائي ويحسب عينة بشكل عشو 20حيث تؤخذ   يطبق على الحثيرات عندما تكون بشكل جرعات مفردة

 الوسطي. تتم مقارنة كل عينة مع الوسطي وبناء عليه:

: عندما يكون ,%10) ال يجوز ألكثر من عينتين أن تختلفا عن المتوسط بالنسبة المئوية المحددة +

 ( mg 300: عندما يكون وزن العينة تساوي أو أكبر من % mg  ,7.5 300وزن العينة أقل من 

 عينة عن الضعف. ال يجوز أن يزيد االختالف ألي +

E. مراقبة تجانس المحتوى: 

( حيث BP: 2% w/wأو أقل من  2mgيطبق على الجرعات المفردة التي تكون المادة الفعالة فيها أقل من 

 تفحص كل المكونات الفعالة باستخدام طريقة تحليلية مناسبة.

   ووفق المعايير التالية نجد: عينات مأخوذة عشوائيا  10تفحص أوال 

  125-75من القيمة الوسطى و عدم تجاوز أي عينة   %115-85عند تجاوز عينة واحدة النسبة بين%  

 يعتبر مقبوال

  من القيمة الوسطى أو إذا تجاوزت عينة   %115-85حدود عينات  3مرفوض عند تجاوز أكثر من

    %125-75أو أكثر حدود 

   مة الوسطى دون أن تتجاوز أي عينة من القي  %115-85عينات خارج حدود  3-2في حال تجاوز

 عينة عشوائية أخرى 23يطب  فحص    75-125%

  من القيمة   %115-85( 33عينات )من أصل 3يعتبر الفحص مقبوال في حال عدم  تجاوز أكثر من

  %125-75الوسطى وعدم تجاوز أي عينة 

F. مراقبة التفتت 

من الحثيرات, يحرك   2g ثم يوضع  م 2±37مل ماء مقطر بدرجة حرارة  53يوضع في بيشر زجاجي 

 البيشر بلطف من وقت آلخر. 

  دقيقة.  30يجب أن تنحل الحثيرات أوتتبعثر على شكل مسحوق ناعم خالل خالل 

 مراقبة الحثيرات الفوارة -

عينات توضع كل  6تخضع الحثيرات الفوارة لكافة الفحوص السابقة باستثناء فحص الذوبان حيث يتم أخذ 

فيحدث انطالق لغاز الفحم وعندما  C° 25 -15مل بدرجة حرارة تترواح بين  233واحدة في بيشر يحوي  

 دقائق. 5الل أو تتبعثر خ يتوقف انطالق الغاز تكون الحثيرات قد تبعثرت, أو انحلت. يجب أن تنحل العينات

   المنطلقة CO2محلول المتشكل, رواقه, درجة حموضته, كمية لكما يجري مراقبة  طعم ا
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 محافظ الجيالتين الصلبة

  مقدمة : .4

من الالتينية )كبسولة(، وتعني علبة صغيرة ويشمل واستخدامها في اللغة  capsuleكلمة محفظة تشتق 

  االنكليزية الكثير من األشياء المختلفة التي تتراوح من الزهور إلى السفن الفضائية.

أشكال صيدالنية فموية صلبة ذات أشكال وسعات تستخدم هذه الكلمة في المجال الصيدالني لتوصيف 

مجزأة من المواد الفعالة ضمن قشور قاسية أو لينة. تحتوي مواد صلبة أو سائلة أو مختلفة, تحوي جرعات 

 . ويميز الدستور بين :عجينية

— hard capsulesالمحافظ الصلبة 

ı— soft capsules;المحافظ اللينة 

ı— gastro-resistant capsules; المحافظ المقاومة للمعدة 

ı— modified-release capsules معدلة التحرر المحافظ 

يوجد نوعين من وأفضل تفريق بين الكبسوالت الصلبة واللينة هو اإلشارة إلى كونها مكونة من قطعتين في 

 حالة الكبسولة الصلبة وقطعة واحدة في حال الكبسولة اللينة. 

 تعريف المحافظ الصلبة: .4

اآلخر.  ين ومفتوحة من الطرفتتألف الكبسولة الصلبة من قطعتين على شكل اسطوانة مغلقة من أحد الطرف 

وهي  capوتسمى القطعة القصيرة بالقبعة  توضع المواد الفعالة والسواغات في أحد الجزأين ويغلق باآلخر

   .     Bodyتالئم الطرف المفتوح للقطعة األطول المسماة الجسم 

 ميزات الكبسوالت : .4

 النشاء نظرا للميزات التالية:لقد حلت هذه الكبسوالت محل البرشام والمسماة كبسوالت 

 ثبات موادها الفعالة ومظهرها الجذاب.-1

 سهولة تحضيرها والطاقة اإلنتاجية الهائلة آلالت التحضير الحديثة . -2

 دقة الجرعة الفردية وإمكانية التحكم بمكان وسرعة تحرر موادها الفعالة .-3

 سهولة تناولها. -4

 إمكانية إخفاء الطعم والرائحة الغير مرغوبة للدواء.  -5

 القشور خاملة فيزيولوجيا وسهلة الهضم في الطريق المعوي .-6

 تؤمن الحماية من الضوء . -3

 سيئات الكبسوالت: .1

الماء من قشور المحفظة مما يجعلها هشة قابلة  hygroscopicيمتص الدواء الماص للرطوبة  -1

ر محاليل المركزة التي تتطلب التجفيف غيمناسب  ليعبأ في الكبسولة . للتكسر مما يجعله غير

 ن إعمناسبة لتعبأ في الكبسولة ال
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 مكونات قشور الكبسوالت:  .5

المواد المستخدمة في تصنيع كال النوعين من الكبسوالت هي ذاتها حيث يحتويان على الجيالتين والماء 

التصنيع ومواد حافظة إال أن المحافظ اللينة تحتوي على الملدنات والملونات والمواد مساعدة أخرى لعملية 

 أيضاً.

( بغية   (HPMCفي السنوات األخيرة تم تصنيع المحافظ الصلبة من هيدروكسي بروبيل ميتيل سيللوز

 إنتاج الغالف بمحتوى منخفض من الرطوبة.

 الجيالتين : .5.4

عم هشة، نصف شفافة أو صفراء قليال، عديمة الط يعتبر المكون الرئيسي لتصنيع المحافظ وهو مادة صلبة،

 والرائحة، ويعود سبب انتشاره في صناعة الكبسوالت كونه :

  مادة غير سامة 

 . سهل الذوبان في السوائل البيولوجية بدرجة حرارة الجسم 

 100تشكيل طبقة رقيقة مرنة وقوية وتبلغ سماكة جدار المحفظة الصلبة حوالي  يستطيعµm. 

  40ال تكون المحاليل بتراكيز عالية% w\v  مئوية كما هي الحال في المركبات  50جامدة في الدرجة

 الكيميائية الحيوية األخرى مثل اآلغار.

  إمكانية التحول العكوس من المحلول إلى الهالم بتغير درجات الحرارة ضمن مجاالت مقاربة لدرجات

 الجو المحيط.

األصل)حموض امينية( ولكنها غير موجودة بالطبيعة بالشكل النهائي لها. يتم الجيالتين مادة طبيعية 

الحصول على الجيالتين بواسطة حلمهة الكوالجين الذي هو مكون بروتيني أساسي للنسيج الضام. فتشكل 

 العظام والجلد الحيواني المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع و يوجد نوعين من الجيالتين :

. تتنافر محاليله مع   pH=3.8-6الذي ينتج بواسطة الحلمهة الحمضية درجة حموضة محاليله  : Aعالنو

 المواد ذات الشحنة السالبة كالصمغ العربي وااللجينات والبنتونايت 

. تتنافر محاليله مع  pH=5-7.4:الذي ينتج بواسطة الحلمهة القلوية درجة حموضة محاليه      Bالنوع 

 لشحنة الموجبة كأمالح األمونيوم الرباعية وأمالح المعادن ثالثية التكافؤ.المواد ذات ا

جب ي إن الجيالتين ثابت في الهواء عندما يكون جافا ولكنه عرضة للتلوث الميكروبي عندما يكون رطبا,

وز والسالمونيال وأن اليتجا E.coliعلى الجيالتين المستخدم في الصناعة الصيدالنية أن يكون خاليا من 

 .%16/غ ورطوبة اقل من 10000عدد الجراثيم المسموحة 

 الملونات: .5.4

يمكن استخدام الملونات بنمطيها: األصبغة الذوابة في الماء أو غير المنحلة بالماء كما يمكن خلط كال النوعين 

 إلنتاج مجموعة من األلوان على شكل محاليل أو معلقات .

أو غير   -N-  =Nالملونات الذوابة المستخدمة تكون غالبا صنعية المنشأ وتقسم إلى الملونات اآلزوتية 

)يتنافر مع   E132وأزرق الكارمين E127اآلزوتية. األصبغة الثالثة األكثر انتشارا هي ايرتروزين 

  E104الغلوكوز والالكتوز والجيالتين مما منع استخدامه هنا( وأصفر كينولين 

األسود واألحمر واألصفر وثاني أكسيد التيتانيوم  E172هنالك نوعين من المواد الملونة اكسيد الحديد 

E171 .ابيض اللون  الذي يستخدم لجعل المحفظة معتمة 
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  في السنوات األخيرة قل استخدام أوكسيد الحديد غير المنحل كثيرا في المحافظ ألنه يسبب قساوة لها

 مساعدات التصنيع : .5.4

حيث تعمل كمادة  %0.15ستعمل لوريل سلفات الصوديوم في تصنيع المحافظ الصلبة بتراكيز ال تزيد عن ا

مرطبة لضمان تزليق مناسب للقوالب المعدنية من أجل تغطية منتظمة عند تغميس هذه القوالب في محلول 

 الجيالتين .

وث عملية التصنيع ولمنع حدوث التل سابقا كانت المواد الحافظة تضاف للمحافظ الصلبة كمادة مساعدة في

 الجرثومي أثنائها.

وهي بالتالي ال تسمح بالتكاثر الجرثومي  %16.0-13.0تصل مستويات الرطوبة في المحافظ الجاهزة إلى 

 نظرا ألن الرطوبة تكون ملتصقة بقوة بجزيئة الجيالتين .

 تصنيع الكبسوالت الفارغة: .6

. ولكن مع فرق اساسي في عملية 1846لم تختلف كثيرا في المبدأ عما ذكر في براءة االختراع األصلية لعام 

 التصنيع هو األتمتة الكاملة لهذه العملية و استمرارية الطريقة.

أمتار وبعرض مترين وبارتفاع ثالثة أمتار وتتكون من قسمين متقابلين 10يصل طول آلة التصنيع حاليا إلى 

ول لتصنيع القبعة والثاني لتصنيع جسم المحفظة. تقسم اآللة إلى مستويين علوي وسفلي وتكون القوالب األ

مصنعة من الستانلس ستيل وتسمى الدبابيس وهي مركبة على شريط معدني يسمى السواعد. تحتوي اآللة 

الت تستطيع اآلدبوس وتركب في غرفة كبيرة ذات درجة حرارة ورطوبة مضبوطتين بدقة.  40.000على 

ساعة ولسبعة أيام كاملة دون توقف. يصل إنتاج كل آلة إلى مليون محفظة يوميا حسب  24العمل على مدار 

 القياس المعتمد فكلما كانت المحفظة اصغر كلما كان اإلنتاج اكبر عددا .

 تتالى خطوات التحضير وفق مايلي:

 باستخدام الماء الساخن منزوع الشوارد بدرجة  %40 -35تحضير محلول مركز من الجيالتين  -1

 مئوية في أوعية مناسبة60-70

 يحرك المزيج حتى ينحل الجيالتين ثم يطبق التفريغ الهوائي إلزالة فقاعات الهواء   -2

 ويوزع المحلول في حاويات مناسبة مع إضافة كمية الصباغ المطلوبة لها.  -3

فكلما كانت اللزوجة اكبر كلما كانت سماكة الغالف تقاس اللزوجة وتعدل حسب القيمة المطلوبة  -4

 اكبر أيضا

-45تنقل المزائج المحضرة بعدها إلى قمع يحافظ على كمية ثابتة من الجيالتين بدرجة حرارة بين -5

 مئوية. 55

تغطس الدبابيس في المحلول الذي يتهلم ليشكل طبقة رقيقة )الفيلم(على سطح كل قالب ثم تسحب  -6

 لمحلولالقوالب ببطء من ا

تدور الدبابيس خالل عملية نقلها إلى المستوى العلوي من االلة بغية تحضير طبقة رقيقة متجانسة   -3

 السماكة

 تدور الدبابيس أثناء تجفيفها في أفران خاصة بالجهاز -0
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تنزع الطبقات الجافة من القوالب لتقطع حسب الطول المطلوب وتنضم القطعتين إلى بعضهما  -8

 ة بشكلها النهائي. ال تكون المحفظة في هذه المرحلة مغلقة بشكل نهائي.البعض لتشكالن المحفظ

 تنظف القوالب وتدهن بمادة مزلقة لبدء الدورة الجديدة من اإلنتاج،  -13

 ليا أو الكترونيا إلزالة المحافظ المعطوبة.آتخضع المحافظ إلى عمليات الفحص والفرز يدويا أو   

 
 تسلسل عملية التصنيع: 1رسم توضيحي 

 خصائص المحافظ الفارغة : .7

وهي نسبة أساسية تلعب  %16.0-%13.0تحتوي الكبسوالت الفارغة على نسبة من الرطوبة تتراوح بين 

دور ملدن لطبقة الجيالتين ليساعد جدران المحفظة على تحمل ظروف التعبئة والتلقيم بدون حدوث تشوهات 

 فيها.

يقود انخفاض محتوى الرطوبة لجعل المحافظ هشة سهلة الكسر أما إذا ارتفعت نسبة الرطوبة فتصبح 

 المحافظ لينة ملتصقة ومتعرضة للتخرب والتلوث الجرثومي. 

عام بشكل كبير. تخضع المحافظ 150لم يتبدل شكل المحفظة منذ 

 المملوءة بالمنتج إلى العديد من الظروف التي تعرضها لالنفصال

أو خروج وتسرب مادة المعبأة ولمنع حدوث ذلك تزود المحافظ 

الحديثة بسلسلة من النتوءات داخل القبعة وعلى السطح الخارجي 

من جسم المحفظة مما يشكل سطحا بينيا يحافظ على تداخل 

القطعتين معا خالل المعالجة الميكانيكية وهذه النتوءات تميز 

ارغة حسب النوع . حيث المحافظ بعضها عن بعض عندما تكون ف

 نميز مثالً األنماط:

  كبسولةconi-snap أثالم متناسبة : 
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  كبسولةConi-Snap supro حافة الجسم مستدقة وغير مستقيمة, القسم العلوي يمتد بعيدا فوق القسم :

 /5/رقم  السفلي

 حجم المحافظ:

ً من  000 تصنع المحافظ الجيالتينية الصلبة بقياسات ثابتة وتأخذ أرقاما

  األصغر. 5وحتى قياس ,حيث تمثل أكبر قياس لالستخدام البشري

 : تعبئة المحافظ .8

يمكن تعبئة المحافظ الصلبة بأنواع مختلفة من المواد ذات الخواص 

الفيزيائية والكيميائية المتفاوتة. ورغم ان الجيالتين مادة خاملة نسبيا لكن 

تفاعالت لدهيد التي تتسبب بيجب تجنب المواد التي تتفاعل معه مثل الفورم ا

التصالب وتجعل المحافظ غير منحلة كما يجب تجنب المواد التي تؤثر على  

سالمة الغالف كالمواد الحاوية على الماء الحر والذي يمتصه الجيالتين مما يحوله إلى مادة لينة ملتصقة 

 متخربة.

 :أما خصائص المواد التي تعبأ في الكبسوالت فهي 

 . يجب أال تحتوي على مستوى عال من الرطوبة 

 .يجب أال يتجاوز حجم الجرعة الواحدة القياس المتوفر من الكبسولة 

 .يجب أال تتفاعل مع الجيالتين 

 آالت تعبئة المحافظ : .8.4

عات تعبئة المحافظ والفرق الرئيسي هو في طرق تقدير الجرتتبع اآلالت اليدوية واالتوماتيكية نفس سلسلة 

 داخل جسم المحفظة .

 التعبئة بصيغ المساحيق :   .0.2

 :اليدوية .0.2.1

كبسولة.  100-30صفيحة مثقبة لتستوعب يستعمل في الصيدليات أو صيدليات المشافي ويتألف الجهاز من  

طية و ممسك لتسهيل نزع األغتعبأ الكبسوالت الفارغة في الثقوب يدويا وتحمل الطبقة السفلية من اآللة 

الحشوة  تتوقف موحودية وزن توزع بالملوق.بعد تعبئتها. توضع المساحيق على سطح الصفيحة ثم  إعادتها

  يجب أال تتفاعل مع الجيالتين 

 ن الرطوبةيجب أال تحتوي على مستوى عال م 
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على خواص التدفق الجيدة للمسحوق . بعد ذلك توجه القبعة فوق 

القطعتين إلى بعضهما البعض باستخدام الضغط جسم وتضم ال

 اليدوي .

 Augerنصف االتوماتيكية ) -الصناعية  .8.4.4

filling machine  :المثقب :) 

يتم تلقيم المحافظ الفارغة إلى زوج من الحوامل الحلقية حيث 

تتثبت القبعات في النصف األول واألجسام في النصف األخر . 

سم على طاولة دوارة بسرعة متفاوتة يركب القسم الحامل للج

اللوح الذي يدور تحته وفي القمع ويقع قمع المساحيق فوق هذا 

يوجد مثقب دوار يدفع المساحيق داخل جسم المحفظة يعتمد وزن المسحوق 

الذي يمأل الجسم على زمن بقاء الجسم تحت القمع خالل فترة دوران حامل 

وهي بحاجة لعامل لنقل حوامل  هذه اآلالت نصف االتوماتيكية  اللوح.

 المحافظ من مرحلة إلى أخرى.

 :المجرع: Dosator filling( االتوماتيكية) الصناعية .8.4.4

يتكون من أنبوب يحوي على مكبس مزود بنابض مما يشكل حجرة متفاوتة 

 الحجم في أسفل االسطوانة.  

لحجرة ايتم إنزال األنبوب مفتوح الطرف في سرير المساحيق أوال لتعبئة 

وتشكيل السدادة وهذا يمكن تعزيزه بتطبيق قوة ضغط باستخدام المكبس ثم 

ترفع كامل الكمية المطلوبة من سرير المساحيق وتوضع فوق جسم 

المحفظة وينزل المكبس متخليا عن المسحوق إلى جسم المحفظة. يمكن 

تعديل وزن المسحوق من خالل ضبط وضعية المكبس داخل األنبوب أي 

 أو إنقاص الحجم وبتعديل عمق سرير المسحوق. بزيادة

 :  Formulation of hard gelatin capsules صياغة الكبسوالت الصلبة  .9

 يجب أن تلبي جميع الصيغ المستخدمة لتعبئة المحافظ الشروط األساسية التالية :

 . القدرة على أن تعبا بطريقة منتظمة للحصول على منتجات متماثلة 

  الفعالة بشكل يجعلها قابلة لالمتصاص من قبل المريض .تحرير موادها 

  مطابقة متطلبات دساتير األدوية مثل اختبار االنحالل 
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a. : صيغة المسحوق 

تصاغ معظم مواد تعبئة المحافظ على شكل مسحوق  

يحوي المواد الفعالة مع السواغات المناسبة  كما يوضح 

 :الجدول ويتم اختيار السواغات وفقا لعوامل عدة

حجم  –االنحاللية  –الجرعة  –خصائص المادة الفعالة

 قياس المحفظة المستخدمة. –وشكل الجزيئة 

هنالك ثالث عوامل هامة يجب مراعاتها في صيغة 

المسحوق : االنسياب الجيد والحر )باستخدام ممدد ذو 

 -عدم االلتصاق )باستخدام مزلق مناسب ( -انسيابية جيدة(

 التماسك )ممدد متماسك (

 Diluentالممددات: 

تتواجد هذه المواد في الصيغ الدوائية بتراكيز عالية وهي 

تتميز بأنها مواد خاملة تضاف للمزيج لزيادة الحجم لمقدار يسهل التعامل معه. من الممددات المستخدمة 

ا مما هالالكتوز واألفيسيل وأمالح الكالسيوم والنشاء. يساعد النشاء في زيادة تماسك المساحيق مع بعض

يسهل نقل مزيج المساحيق إلى داخل قشور الكبسولة أثناء التعبئة. وعلى الرغم أنها خاملة كيميائيا إال أنها 

قد تؤثر في عملية تحرر المواد الفعالة. فإذا أضيف ممدد منحل مثل الالكتوز إلى صيغة ضعيفة أو غير 

لبية ا يجب االنتباه فقد تؤدي إلى تأثيرات سمنحلة فانه سيجعل المسحوق أكثر حبا للماء والعكس صحيح. كم

 فأمالح الكالسيوم تعيق امتصاص الصادات الحيوية كالتتراسكلين.

  Lubricant:المزلقات

الكبسوالت. لذلك نضيف موادا  تجانس محتوىوبالتالي   تضاف لتحسين انزالق وانسيابية مزيج المساحيق

االيروزيل, شمعات المغنزيوم أو الكالسيوم, حمض الشمع, التالك. وتضاف هذه المواد بتراكيز مثل 

 . %2-0,5منخفضة بين 

يمكن أن يكون للمزلقات الكارهة للماء تأثيرا سلبيا عند استخدام تراكيز مرتفعة حيث  تعيق نفاذ السوائل 

 لفعالة.الهضمية إلى المسحوق وبالتالي تبطئ سرعة ذوبان المادة ا

 Disintegrates: المواد المفتتة

تستعمل لبعثرة وتفتيت محتوى الكبسولة ضمن السائل الهضمي. لم تستخدم  المفتتات مسبقا في صيغ المحافظ 

فالنشا الشائع االستخدام في المضغوطات قد ال يؤدي انتفاخه إلى تمزق المحفظة ألن محتوياتها على خالف 

والتي تنتبج   superdisintegrantsقت الحالي استخدمت المفتتات الفائقة المضغوطة اقل تراصا. في الو

 crossمثل غليكوالت النشا الصودية والكروس كراميلوس  عدة أضعاف عند امتصاصها الماء

carmellose  والكروس بوفيدونcross povidon  

 

 المواد الفعالة على السطح:
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إلى المواد الفعالة الكارهة للماء من أجل ترطيبها  03تضاف المواد الخافضة للتوتر السطحي كالتوين  

مع استخدام   %1بالسوائل الهضمية بعد ذوبان القشرة. حيث أعطت إضافة لوريل سلفات الصوديوم بتركيز 

 ممددات منحلة إلى المواد الفعالة الضعيفة االنحالل نتائج باهرة.
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 المحافظ الجيالتينية اللينة

 المقدمة .4

 في الذوبان قليلة وبالتالي للماء الجديدة كارهة األدوية جزيئات معظم مؤخرا أن لوحظ

الفموي السائل أمرا صعبا لذلك  الصيدالني المائية مما يجعل تصميم الشكل األوساط

حيث  صلب شكل ووضعها ضمن الدواء تتضمن سائلة صيغة صناعة إلى العلماء اتجه

 جيالتينية. بكبسولة تغليفها تم

 اللينة الجيالتين كبسوالت وصف .4

وهو أكثر ثخانة من قشرة   واحدة قطعة من المؤلفالجيالتيني  الخارجي الغالف تتكون الكبسولة من

 الكبسولة الصلبة. 

معتمة أو السوربيتول, مواد حافظة ومواد  غليسرين او/وكالملدنات  ، ماء ، جيالتين من: يتألف الغالف

و يضاف لها مطعم عند الحاجة كما يمكن  ملونة. قد تكون الكبسولة بشكل كرات شفافة أو عاتمة أو ملونة

 فإن الجيالتينية للكبسوالت شكل أي صنع يمكن أنه من الرغم معويا او إلبطاء تحررها. على تلبيسها

تعمل عادة عن طريق الفم, او المهبل الفموية. تس لألشكال هما األكثر انتشارا والبيضوي الكروي الشكلين

 أو الشرج لتحل محل التحاميل المهبلية والشرجية.

وقد تمأل بمواد عجينية . الكبسولة تمأل التي المكونات )سائل( في معلق أو محلول بشكل الدوائية المادة تكون 

 45 أقل منصلب عند درجات حرارة  الغرفة بشرط أن يصبح قوامها نصف حرارة درجة في أو صلبة

 مئوية.  درجة

 اللينة الكبسوالت أنواع .4

 بجرعات المعدة محتوياتها في تحرر والتي معلقات أو محاليل على الحاوية الفموية الجيالتينية الكبسوالت

ً  األكثر الشكل وتعتبر البلع سهلة أشكال وهي مالئمة  . شيوعا

 منكه على الحاوي  الغالف مضغ يتمحيث  Chewable softgels :غللمض القابلة الجيالتين الكبسوالت

 داخل أو الغالف داخل الدوائية المادة تكون وقد  الكبسولة داخل الموجود الدوائي السائل فيتحرر قوي

 بالداخل الموجود السائل

 عقار على جيالتيني يحوي غالف من تتألف Suckable softgels :. للمص القابلة الجيالتينية الكبسوالت

 . فقط هواء أو سائل على فتحتوي الكبسولة داخل أما ، مصه من المريض ليتمكن منكه

 المادة على بالحصول  يسمح مما قطعها أو فتلها يمكن Twist-off softgels :  للفتل القابلة الكبسوالت

 عند ألطفال.الفموية  المنتجات أو الموضعية يستخدم هذا النمط للمعالجة ، الكبسولة داخل الموجودة الدوائية

 اللينة: الجيالتينية الكبسوالت ميزات .1

 لمحتوى إما تتبع األسباب وهذه صيدلية كأشكال اللينة الكبسوالت الختيار عديدة أسباب هناك

 الكبسولة لغالف تتبع أو ، محلول أو معلق كان سواء ( له كارهة أو للماء محبة ) الكبسولة

https://manara.edu.sy/



  

34 
 

ً  كان سواء  . التحرير متأخر تلبيس أو معوي تلبيس ملبسا

 محلول  بشكل الهضمي للسبيل الدواء الدواء: من خالل تقديم امتصاص تحسين 

 الحيوي التوافر زيادة االمتصاص وبالتالي معدل الحيوي: تزيد التوافر زيادة 

 بسبب سهولة البلع وغياب الطعم غير المقبول :المرضى تحسين مطاوعة 

  عند تحضير المضغوطاتتوفر طريقة التصنيع مراحل متعددة نجدها 

 في السائلة الجرعة تجنب: حيث الجرعة منخفضة لألدوية بالنسبة الجرعات محتوى تجانس 

 للمساحيق.  السيئ التدفق صعوبات الدوائية الصناعات

 اللينة الكبسوالت صياغة القشرة في .5

من الكتلة المصهورة ويعتبر  %40 الجيالتين : تحضر القشرة غالبا من الجيالتين ويشكلالجيالتين

 القلوية هو األكثر استخداما.  باإلماهة المحضرB الجيالتين 

تساهم . مرن الكبسولة من الكتلة المصهورة لجعل غالف %30-20تستخدم بنسبة تتراوح بين الملدنات: 

والكيميائية وذلك باالعتماد  الفيزيائية وثباتيته انحالليته على وتؤثر النهائي المنتج قساوةتحديد  في  الملدنات

 المستخدم وكميته. على النوع

ً  األنواع وأكثر  يمكن اللذان غليكول والبروبلين السوربيتول إلى باإلضافة الغليسرول هو استخداما

  الكمية حسب تأثيرها يكون حيث. الغليسيرول مع استخدامهما بالمشاركة

 صيغة من % 40  حوالييشكل  حيث الكبسولة لغالف اآلخر األساسي المكون يعتبرث حي :الماء

 %8-5يستخدم أثناء تحضير المحلول الجيالتيني ثم يجفف بعد صنع الكبسوالت فيبقى حوالي الكبسولة

 مرتبطة مع الجيالتين.

 منشأ منحلة ذات غير أو منحلة تكون أن إما صباغية مواد عن عبارة هي الملونات والمعتمات: الملونات

 المعتمات أما . المنتج لتعريف أو المرغوب الغالف لون لتحسين استخدامها ويتم طبيعي أو صناعي إما

ً حيث األكثر عادةً  هو التيتانيوم أوكسيد فإن إلنتاج  %0,5 بتركيز أقل من  لوحده إما يستخدم استخداما

الحساسة من ملونة ويتم ذلك لحماية األدوية  عاتمة أغلفة إلنتاج أصبغة له نضيف أو عاتم أبيض غالف

 التخرب الضوئي.

 التصنيع طريقة .6

: توضع شريحة من الجيالتين الدافئ على اللوحة السفلية للقالب ثم يسكب (Plate-Press )اللوحة:  طريقة

وضع المكبس للقالب. ي علويةاللوحة ال الجيالتين ثم الثاني من شريطثم يوضع ال السائل الحاوي المادة الفعالة

عن  زيتإلزالة آثار الالمحافظ بمذيب طيار غسل  بعدها يتم ويطبق الضغط لتتشكل المحافظ وتختم آنياً. 

 السطح الخارجي.
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حاليا تصنع كل الكبسوالت وفق المبدأ األساسي الذي أوجد 

وتسمى التقنية بتقنية القالب  1933 مفي عا Schererمن قبل 

 rotary- die processالدوار 

 بشكل ولكن واحد بآن للتصنيع هنا عمليتان تحدثحيث 

مختلفتين هما كتلة  مادتين لتعطيان بعضهما عن مستقل

الغالف من جهة والمواد المعدة للتعبئة من جهة أخرى 

 الجيالتينية الكبسوالت لتنتج الكبسلة عملية في بعدها يتحدان

 اللينة.

 الغالف مكونات وصهر تحضر كتلة الغالف بمزج

ً  ملونات ملدنة، )الجيالتين , مواد  منكهات ، معتمات وأحيانا

 فتشكل مبردة أسطح على وتطرح مسخنة معترضة أنابيب في الكتلة الساخنة تمررثم  ) حافظة ومواد

 باستخدام بلونين المحفظة ونستطيع تصنيع الكبسولة نصف سيكَون هالمي شريط منفصلين. وكل شريطين

ً  مختلفين شريطين يصل الشريطان بعدها إلى نقطة التقاء بين زوج من القوالب الدوارة وعند هذه . لونا

النقطة يتم التزود بالمواد المعدة للتعبئة والموجودة في قمع التغذية. بعد ذلك تحدث عملية االلتحام لجداري 

 لى فصل الكبسولة المتشكلة عن الشريط.‘الكبسولة مؤدية بذلك 

 بالمواصفات المطلوبة. نهائي منتج على للحصول  اللينة الكبسولة يجب تجفيف ةالتعبئ وبعد

 تخزين الكبسوالت: .7

. يمكن أن تبقى الكبسوالت الحاوية على زيوت ثابتة بعيداً عن الحرارة, الرطوبة, التلوث الجرثوميتخزن 

وعية أوبة فتحفظ حكما في في أوعية مغلقة بدرجة حرارة الغرفة أما الحاوية على مواد سائلة جاذبة للرط

 .م 33حرارة ال تزيد عن  محكمة اإلغالق وعند درجة

 النهائي المنتج االختبارات التي تجري على .8

a. التفتت:  زمن اختبار 

 من المادة محتواها وتحرر الهضمي األنبوب في ستتفكك الكبسوالت أن من للتأكد االختبار هذا يجرى

نفس شروط اختبار المضغوطات غير وتحت  السلة الهزازةالمطلوب. يستخدم لذلك جهاز  بالزمن الفعالة

. يجري لمرور كافة المكونات عبر منخل الجهازحيث يقاس الزمن الملبسة )وسط ذوبان, درجة الحرارة( 

محافظ كل محفظة في األنبوب المخصص لها ويوضع فوق المحفظة قطعة بالستيكية  6االختبار على 

ا من الطفو إذا تطلب األمر. يستخدم الماء أو حمض كلور الماء كوسط للتفتت. يجب أن تتفتت لمنعه

 . كحد أقصى دقيقة 30الكبسوالت خالل 

ضمن  10من أصل  16محفظة جديدة وعند تفتت  12في حال فشل كبسولة أو اثنتين يعاد االختبار على 

 الوقت المحدد يعتبر االختبار مقبوال.

b. نالذوبا اختبار 

 اختبار ، يستخدملالمحلو إلى الفعالة المادة بها تنتقل التي السرعة معدل تحديد االختبار هذا بإجراء نستطيع

ً  للكبسوالت الدستوري الذوبان  أو Rotating paddel method الدوارة السلة الجهاز طريقة نفس أيضا
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 الدستور يطبقها التي والشروط الذوبان ووسط Rotating basket method ، الدوار المجداف طريقة

 . الملبسة الغير المضغوطات على

 وكذلك الثقوب، بعض ويسد الذوبان سرعة قياس جهاز بشبكة االختبار أثناء الكبسولة جيالتين يلتصق قد

ً  إنزالها يجب لذلك السطح على الكبسوالت تطفو قد المجداف بطريقة ستيل  الستانلس من سلك بواسطة دائما

 أو الدوارة السلة طريقة فإن اللينة الكبسوالت في المتضمنة الزيتية السوائل حالة في sinker. يدعى

 . متجانس غير مظهر ويعطي يطفو الزيت ألن مناسبة غير الدوار المجداف

c. الوزن تجانس اختبار 

 بكل الفعالة المادة من المتجانسة التعبئة من التأكد بغية اللينة أو القاسية الكبسوالت على االختبار هذا يجري

 إذا كبسولة بكل الفعالة المادة من المحتوى لتقدير بسيطة كطريقة يعتبر أن يمكن االختبار وهذا كبسولة

 .الكبسوالت تعبئة مزيج ضمن مناسب بشكل تتوزع الفعالة المكونات كانت

بشكل جيد, يعاد وزن القشور محتوى الكبسولة الصلبة  إفراغ يتم ثمكبسولة عشوائيا, توزن بدقة    20تؤخذ  

 بالغسيل المحتويات وتنزع بمشرط أو بمقص كبسولة كل ويحسب وزن المحتوى.  أما الكبسولة اللينة فتفتح

 ليتبخر فنلجأ لغسلها بمذيب مناسب المذيب يترك ثم  مثالً  كاإليتر الكبسولة جسم على يؤثر ال مناسب بمذيب

 ن المحتوى.إفرادياً ويحسب منها وز القشور توزن ثم

 يحسب الوزن الوسطي.

 %13)ال يسمح ألكثر من عينتين باالنحراف عن المتوسط بأكثر من النسبة المحددة في دساتير األدوية  

وال يسمح ألي  ملغ( 333أكبر من وزن للعينة يساوي أو عند  %3.5ملغ,  333أصغر من وزن للعينة عند 

 عينة بأن تنحرف أكثر من الضعف عن المتوسط.

d. المحتوى  تجانس ختباراcontent uniformity 

 المادة و/و من2%  من أقل أو مغ2 من أقل تحوي على الكبسوالت التيوفق للدستور البريطاني يجري 

 مكون كل أجل من الفحص هذا نجري واحد فعال مكون من أكثر تحوي التي الكبسوالت أجل ومن الفعالة

 المذكورين. الشرطين مع ينسجم

 وفق طريقة دستورية محددة .  المحتوى عينات حيث يعاير 13االختبار على يجري 

  من القيمة الوسطى و عدم تجاوز أي   %115-85يسمح بتجاوز عينة واحدة النسبة بين   :مقبولاالختبار

  %125-75عينة 

 2-3   يوصى    %125-75من القيمة الوسطى وال تتجاوز أي عينة   %115-85عينات خارج حدود 

 عينة عشوائية أخرى 23فحص ب

   من القيمة الوسطى و عدم تجاوز أي   %115-85( 33عينات ) 3مقبول في حال عدم  تجاوز أكثر من

  %125-75عينة 

  

https://manara.edu.sy/



  

37 
 

 المضغوطات

    :مقدمة .4

تناول األدوية عن طريق الفم أكثر الطرق شيوعاً وتعد المضغوطات بأشكالها المختلفة األكثر انتشاراً يعد 

 الجرعات الدوائية الفموية.بين 

مضغوطات باستثناء بعض الحاالت )األقراص السكرية(  عن طريق ضغط المساحيق في أغلب التُحضر  

 1043مساحة محددة. إن فكرة تكوين جرعة صلبة عن طريق ضغط المسحوق ليست فكرة جديدة  ففي عام 

 أعطيت براءة اختراع ألول جهاز صنع يدوياً لتحضير المضغوطات.

تتألف المضغوطة  من مادة دوائية أو أكثر ) مواد فعالة (  باإلضافة إلى مجموعة  من المواد تستخدم 

للحصول على الشكل النهائي. تُعرف المضغوطات في دستور األدوية األوربي  على أنها مستحضرات 

عن طريق ضغط صلبة تحتوي على  مقدار جرعة مادة فعالة واحدة أو أكثر من المواد الفعالة وتحضر 

حجوم محددة, وهي مصممة ليتم تناولها فموياً.  ويوجد منها عدة أنماط كما يوضح الجدول. لذلك تتنوع 

المضغوطات والسواغات وكذلك الطريقة التي تندمج بها  تتغير من نوع إلى أخر. كما أن هناك أشكال 

 فة.جرعية أخرى تحضر بنفس الطريقة كالتحاميل لكنها تؤخذ بطريقة مختل

uncoated tablets coated tablets 

orodispersible tablets soluble tablets 

dispersible tablets effervescent tablets 

gastro-resistant tablets gastro-resistant tablets 

oral lyophilisates tablets for use in the mouth 

 

تستخدم المضغوطات للحصول على تأثير جهازي ) بعد أن تنحل في السوائل الهضمية وبعد ذلك تمتص 

 إلى الدوران الجهازي( أو موضعي ) لتحضير محاليل لالستعمال الخارجي أو للتأثير في الفم مثال( 

 ميزات ومساوئ المضغوطات: .4

  تعتبر المضغوطات شائعة ألسباب عديدة : 

  الفموي سبيالً مناسباً و آمناً لتناول الدواء.يمثل الطريق 

   ثباتية أفضل للمواد الفعالة بالمقارنة مع األشكال الصيدالنية السائلة 

  إمكانية تقنيع الطعم والرائحة 

 إمكانية الحصول على تحرير معدل للمادة الفعالة  

 توفر طريقة التحضير قياس دقيق  للجرعة وجرعات متجانسة 
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  مراقبة بشكل جيد على المستوى الصناعي مما يعطي محضر أنيق مناسب  للنوعية  إنتاجية عالية

 ً  بسعر منخفض نسبيا

 :المساوئ

  صعوبة البلع 

 صعوبة احتواء زيوتاً عطرية أو خالصات أو كميات مرتفعة من السوائل 

    يمكن أن تسبب بعض األدوية تهييج موضعي أو تخريشا لمخاطية المعدة أو الألمعاء 

  التأثير السلبي لبعض السواغات 

 مشاكل تتعلق بالتوافر الحيوي لألدوية ذات االمتصاص القليل أو ذات االنحاللية القليلة 

 خصائص جودة المضغوطة: .4

يجب على المضغوطات كغيرها من األشكال الصيدالنية  أن تحقق عدد من المواصفات بما يتعلق 

جية. تعطى بعض خصائص االختبارات والمواصفات لهذه بالخصائص الكيميائية, الفيزيائية والبيولو

المستحضرات ضمن دستور األدوية , ومن أهمها موحودية الجرعة, وتحرر العقار عند تفكك  المضغوطة 

وانحالل  العقار ,والنوعية الجرثومية للمستحضر. باإلضافة  إلى  مجموعة من الخواص األخرى المحددة 

 ضغوطة للتشقق و االحتكاك(.من قبل المصنعين )مقاومة الم

 يمكن تلخيص الخواص التي يجب أن تتوافر في المضغوطة كالتالي :  

 يجب أن تحتوي المضغوطة على الجرعة الصحيحة من العقار 

 يجب أن يكون مظهر المضغوطة مناسب كما أن حجم المضغوطة ووزنها وشكلها ثابت 

  ومتكرريجب أن يتحرر العقار من المضغوطة بشكل مضبوط 

  يجب أن تكون المضغوطات مناسبة للحيوي )ال تحتوي على سواغات أو ملوثات أو مكروبات يمكن

 أن تسبب األذى للمرضى( 

 .يجب أن تكون المضغوطات ذات قوة ميكانيكية بحيث تقاوم التشقق والتفتت أثناء التعامل والتعبئة 

  فترة صالحية المنتج .يجب أن تكون المضغوطة ثابتة فيزيائياً وكيميائياً خالل 

 .يجب صياغة المضغوطة بشكل يناسب المريض 

 .يجب أن تغلف المضغوطة بطريقة آمنة 

 تصنيع المضغوطات:  .1

 :المضغوطة تصنيعمراحل  .4.1

يتم تحضير المضغوطات بشكل رئيسي إما بالضغط المباشر للمساحيق أو بضغط الحثيرات المحضرة 

 لمحة عن طرائق التحضير التي تسبق عملية الضغط.بالطريقة الرطبة أو الجافة. سنذكر هنا 

 تحضير المضغوطات بالضغط المباشر .1.4.4

يتألف الضغط المباشر من عملتيتن تحدثان بالترتيب وهما مزج المساحيق ثم ضغطها لتحضير 

 المضغوطات.
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 من ميزات هذه الطريقة:

 طريقة سريعة توفر المال والوقت 

 ن الحرارة والرطوبةالمنتج  أكثر ثباتا النه يحضر بمعزل ع 

  ينحل العقار المحضر بطريقة الضغط المباشر بشكل أسرع وذلك بسبب تفكك جزيئات العقار

 بشكل أسرع إلى شكلها األولي.

 سيئات الضغط المباشر:

 )يجب استخدام سواغات خاصة )ممدة وعوامل رابطة جافة 

  صعوبات تقنية ) الحاجة إلى تحسين االنسيابية باستخدام جسيمات كبيرة يقود إلى مشاكل في

 الحصول على مزيج متجانس ال يميل لالنفصال( 

 تحتاج عدد كبير من فحوص الجودة قبل عملية  تجهيزها 

 صعوبة تلوين المضغوطات بشكل كامل باستخدام الملونات بشكلها الجاف 

  المضغوطة إذا كان العقار هو المكون الرئيسي وهو ذو قابلية انضغاط مخفضةصعوبة تشكيل 

 قلة المقاومة أثناء الحفظ والنقل 

يستخدم الضغط المباشر في حالتين وهما أوالً: المواد الفعالة قابلة لالنحالل نسبياً حيث تحضر هذه المواد  

ة عالة التي تتواجد في كل مضغوطة بنسبة قليلكجزيئات خشنة )لضمان انسيابية جيدة( وثانياً: المواد الف

 )بضع ميليغرامات( منها ويمكن مزجها مع سواغات مناسبة للضغط المباشر. 

 تحضير المضغوطات بالتحثير : .1.4.4

 تسبق عملية التحثير هنا عملية الضغط والهدف من التحثير 

  الجسيماتتحسين قابلية انضغاط  المسحوق عن طريق إضافة عامل رابط يوزع على سطح 

 تحسين انسيابية المسحوق للتأكيد بأن المضغوطات المحضرة بأقل انحرافات في الوزن 

  زيادة كثافة المسحوق ذلك للتأكد من الكمية المطلوبة من المسحوق التي يجب أن تمأل القالب 

 خفض نسبة احتواء المزيج على الهواء 

  خفض الضغط الالزم لعملية الضغط 

 الفصل وذلك عن طريق خلط جزيئات صغيرة تتماسك مع بعضها تحسين التجانس وتقليل 

يمكن أن يعالج العقار قبل عملية التحثير بشكل منفصل كالطحن والتجفيف باإلرذاذ للحصول على نوعية 

مناسبة من حيث األبعاد والصالبة وميزات أخرى محددة. وعادة يتواجد العقار بشكل جاف قبل عملية 

 ل أو يعلق في سائل وبعدها يضاف إلى المالئ الذي يؤدي بدوره إلى تكتيل السائل.التحثير لكن يمكن أن يح

 يتم التحثير إما بالطريقة الجافة أو الرطبة وقد تمت مناقشة الطريقتين سابقاً.

لتضمن  %15-10إن كتلة الحثيرات الناتجة يجب أن تحوي مقدارا من  المساحيق الناعمة تتراوح بين 

تعبئة متجانسة لحجرة الضغط وتسد الفراغات بين الحثيرات الكبيرة. عند احتواء الحثيرات على نسبة كبيرة 

من المساحيق الناعمة تصبح صعبة االنسيابية واالنضغاط مما ينتج عنه الحاجة لزيادة قوة الضغط لتحقيق 

ة ة من المساحيق الناعمة فتؤدي إلى تعبئااللتحام بين الجسيمات اما الحثيرات الحاوية على نسبة منخفض
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غير متجانسة لحجرة الضغط مما يؤثر على موحودية االمضغوطات وتكون الحاجة لرفع الضغط من أجل 

 تكسير الحثيرات. 

هناك أبعاد فضلى للحثيرات تتتاسب مع أنصاف أقطار المكابس في آلة الضغط فيزداد بعد الحثيرات بازدياد 

 أقطار المكابس.

 ميكرون. 500-200لب من الحثيرات المعدة للضغط أن تتراوح أبعادها بين يتط

, تتةمفبعد عملية التحثير ومجانسة أبعادها تمزج الحثيرات مع الطور الخارجي الذي يتكون عادة من مواد 

ال يجوز المبالغة في عملية المزج كي ال تتكسر  ملبسة على شكل كبسوالت دقيقة. مطعمة, مواد مزلقةمواد 

الحثيرات وتجنب الحصول على مضغوطات زمن تفتتها 

مرتفع من جراء تغليف الحثيرات بالمادة المزلقة الكارهة 

 للماء.

 الضغط . .1.4.4

الضغط عملية ميكانيكية تعتمد على اجبار الجسيمات على 

التقارب من بعضها لتأخذ شكل هندسي صلب له مسامية 

وشكل هندسي محدد .  تنفذ عملية الضغط في قالب ذي 

 مكبسين, يقومان بتطبيق قوة الضغط.

تعرف عملية ضغط المسحوق بأنها عملية تقليص حجم 

المسحوق نتيجة لتطبيق القوة. نتيجة للضغط المطبق تنقص 

المسافة بين سطوح الجزيئات, مشكلة روابط بينها تمنح 

أي يتم الضغط . يؤدي اإللتحام بين جزيئات المسحوق, 

الضغط حكما لتغيير الخواص الفيزيائية للحثيرات أو 

المساحيق مما  ينعكس على مواصفات المضغوطات فزيادة 

الضغط تعطي مضغوطات قاسية صعبة التفتت وتقلل 

 الهشاشية.

 تقسم عملية تصنيع المضغوطات إلى ثالثة مراحل 

A. : تتم عادة عن طريق التدفق بتأثير الثقالة للمسحوق من القمع إلى القالب )وقد تستخدم  تعبئة القوالب

 المكابس ذات القوة النابذة (. ويغلق القالب من األسفل عن طريق المكبس السفلي .

B. :يدخل المكبس العلوي إلى حجرة الضغط ضاغطا المسحوق حتى تتشكل  تشكيل المضغوطة

ً أو يضغط لألعلى خالل طور الضغط, وبعد المضغوطة. يمكن للمكبس السف لي أن يبقى ثابتا

 الوصول للحد األعلى من قوة الضغط يترك المكبس العلوي مكانه ويبتعد عن المسحوق

C. :يرتفع المكبس خالل هذه المرحلة لحدوده العليا عند النهاية العلوية للقالب ,  لفظ المضغوطة

 ب .وتستخدم آلة دفع إلخراج المضغوطة من القال

https://manara.edu.sy/



  

41 
 

 آالت الضغط:  .1.4.1

يستخدم عموماً نوعين من آالت الضغط  خالل عملية إنتاج مضغوطات : آالت الضغط المتناوبة  واآلالت 

 الدوارة 

  punch.press .(eccentric.press -Single(آالت الضغط المتناوبة )المكابس الالمركزية( :

س ي لهما أشكال مختلفة, مكبس علوي ومكبتتكون أغلب االالت المتناوبة من مكبسين متحركين بشكل عمود

سفلي, ومن حجرة ضغط مكونة من ثقب اسطواني وعمودي في حجرة الضغط الثابتة ومن قمع تغذية 

يتحرك ذهابا وإيابا بشكل متناوب مع حركة المكبس العلوي فوق حجرة الضغط مهمته تلقيم القالب 

سطح هذا المسحوق ثم يتم لفظ المضغوطة بعد بالمسحوق بفعل الجاذبية وتسوية سطح المسحوق وتسوية 

 انتهاء الضغط. يوضح الشكل المراحل المتتالية لعملية الضغط. 

 
يتم التحكم بكمية المسحوق الملقم بالقالب عن طريق المكبس السفلي. المكبس العلوي يهبط ويضغط  

المسحوق عندما يكون بالقرب من القالب. المكبس السفلي يكون ثابت أثناء الضغط ويطبق الضغط من قبل 

 المكبس العلوي ويتحكم به عن طريق إزاحة المكبس العلوي.

 ط المتناوبة:مزايا وسيئات آالت الضغ

 إمكانية تطبيق ضغط عال 

 تكلفة منخفضة لآللة و الصيانة 

 إمكانية تحضير مضغوطات كبيرة 

 انفصال مزيج المساحيق نتيجة حركة قمع التغذية 

 قساوة غير متجانسة الن الضغط المطبق من جهة واحدة فقط 

  من  إلنتاج طبخات صغيرةلذلك تستخدم  مضغوطة/ساعة( 10333مردود منخفض )حوالي

المضغوطات على سبيل المثال خالل عملية تطوير التصنيع و خالل اإلنتاج قليل الكمية كما هي 

 الحال في  التجارب السريرية.

 Rotary.pressآالت الضغط الدوارة : 

طورت اآلالت الدوارة لزيادة مردود المضغوطات. وهكذا تستخدم هذه اآللة بشكل رئيسي في العمليات 

 تتكون اآللة من األجزاء الرئيسية التالية:الصناعية . 

 قرص أفقي دوار يحتوي على عدد مختلف من  حجر الضغط )القوالب( -

مكابس علوية وسفلية )تتنوع بشكل كبير من  ثالثة مكابس دورانية صغيرة إلى ستين أو اكثر من  -

 المكابس الكبيرة(
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 .قمع تغذية ثابت يمأل حجرة الضغط أثناء دورانها تحت القمع -

 
 مزايا وسيئات آالت الضغط الدوراة

 مردود عال جدا 

  ضغط من الجهتين مما يعطي مضغوطات متماثلة القساوة 

 إمكانية استعمال التلبيس الجاف أو المتعدد الطبقات 

  مكبس وحجرة ضغط(  133تكلفة غالية )الحاجة ألكثر من 

 تناسب فقط المضغوطات الصغيرة الحجم أو الضغوط الصغيرة 

    تحتاج إلى حثيرات أو مساحيق ذات انسيابية عالية 

 

 آالت الضغط متعدد الطبقات:

تحضر في الصناعية الصيدالنية مضغوطات تحوي مواداً فعالة متعددة متوزعة في طبقات متوضعة فوق 

ير ثبعضها بعضاً بهدف تأمين الفصل مابين مادتين متنافرتين بوجود طبقة عازلة أو لتأمين إطالة بزمن تأ

مادة فعالة وذلك بوضع عدة طبقات من مكونات مختلفة للمادة الفعالة بحيث تتحرر المادة من كل طبقة 

 بسرعة مختلفة عن األخرى. 
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تحضر المضغوطات متعددة الطبقات بآالت ضغط دوارة حاوية عددا من أقماع التغذية ويحدث الضغط 

ية لمضغوطة تمارس المكابس عملية ضغط خفيفة لتسوعلى مراحل متتالية فيعد تعبئة كل طبقة من مكونات ا

 سطح الحثيرات وتحديد ارتفاع الطبقة التالية التي ستمأل الحقاً. تتم العملية وفق التسلسل التالي: 

ملء حجرة الضغط بكمية محددة من الحثيرات األولى الطبقة السفلية 

الضغط  ةويتم التحديد الكمي هذا بدقة بارتفاع المكبس السفلي في حجر

ثم تعقبه عملية ضغط أولية خفيفة بوساطة المكبسين العلوي والسفلي 

ويجب أال يكون هذا الضغط كبيرا لكي يسمح بملء الطبقة الثانية 

وااللتصاق الجيد للمضغوطة الثانية. بالمرحلة الثانية يتم إدخال حثيرات 

ذه ه من النوع الثاني من قمع التغذية الثاني وتحدد كمية التعبئة في

المرحلة بواسطة ضبط وضع آخر للمكبس السفلي في حجرة الضغط 

منخفضاً عن وضعه في المرحلة األولى ثم تعقب عملية الملء عملية 

ضغط ثانية خفيفة. في المرحلة الثالثة يتم ملء الحجرة بحثيرات النوع 

الثالث المتواجدة في القمع الثالث ثم تتعرض المضغوطة للضغط النهائي 

نسبياً. تلفظ المضغوطة المتكونة بارتفاع المكبس السفلي خارج  الكبير

 حجرة الضغط ثم خارج اآللة  باإلزاحة من قمع التغذية.

 آالت الضغط المضاعف أو آالت الضغط للتلبيس الجاف:

يقصد بالتلبيس الجاف إحاطة مضغوطة تمثل النواة الحاوية على المادة 

 بالضغط. تعتبر من تقنيات التلبيس السريعة التي تتم وفق مايلي: الفعالة  بحثيرات من مواد أخرى وذلك

 

  اع المكبس . تحدد سماكة التلبيس بضبط ارتفتحدث تعبئة أولى بحثيرات التلبيس السفلي من المضغوطة

 السفلي في حجرة الضغط

  ولى من األينزل المكبس السفلي ضمن حجرة الضغط يتبعه نزول المكبس العلوي يدفع أمامه الطبقة

 الحثيرات ضمن حجرة الضغط

  نزول نواة المضغوطة من القمع الخاص وتغرز بالمسحوق األول بالمكبس العلوي ويؤمن وضعها

 .بشكل مركزي بفضل كون سطحه مقعرا

  يصعد المكبس السفلي إلى ارتفاع آخر محدد بدقة ثم تضاف الطبقة العلوية من حثيرات التلبيس وتضغط

 فوق النواة. 
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من قطر المضغوطة النهائية ويجب أن تتمتع الحثيرات بخواص  3mmيجب أن يكون قطر النواة أصغر بـ 

انسيابية جيدة وأبعاد ال تصل إلى نصف سماكة التلبيس كما يجب أن تتمتع بقوة رابطة جيدة تمكنها من 

 التماسك مع النواة ذات السطح الناعم.

 سواغات المضغوطات : .5

ضافة إلى المواد الفعالة عادة العديد من السواغات للوصول إلى عملية تصنيع تحتوي المضغوطة باإل

المضغوطات متماثلة وتساعد على إنتاج المضغوطات بنوعية محددة. تصنف السواغات المستخدمة  في 

صناعة المضغوطات إلى فئات مختلفة وهذا يعتمد على وظيفتها الرئيسية المقصودة. ويجب أن تلبي 

 د من المواصفات:السواغات عد

 عديمة السمية 

  ليس لها تأثير فيزيولوجي 

 ال تتنافر مع المكونات األخرى 

 ال تتداخل مع المادة الفعالة أثناء المعايرة 

 ال تؤثر على المادة الفعالة 

 Filler (or diluent)المالئ )الممدد(:  .5.4

عملية الصياغة لزيادة حجم يتطلب وضع جرعة صغيرة من العقار في المضغوطة  وجود مواد أخرى في 

المضغوطة. هذا السواغ يدعى الممدد أو المالئ وهو ليس ضرورياً إذا كانت جرعة العقار في المضغوطة  

 مرتفعة .
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 الممدد المثالي يجب أن يحقق عدد من المتطلبات مثل :

  .أن يكون خامل كيميائيا 

  أن يكون غيرمسترطب

nonhygroscopic .)ماص للرطوبة( 

  ًأن يكون مالئم حيوياbiocompatible 

  أن يمتلك خصائص صيدالنية وحيوية جيدة

 )كاالنحالل بالماء ومحب للماء(

  يمتلك خصائص تقنية جيدة ) القدرة على

 االنضغاط(

 ذو مذاق مقبول 

 رخيص الثمن 

وبما أن هذه المتطلبات ال يمكن أن تتوفر في مادة واحدة 

كممددات في  هذا يؤدي إلى استخدام مواد عديدة

المضغوطة  وهي بشكل رئيسي الكربوهيدرات 

 وبعض األمالح غير المعدنية .

ً في  يعد الالكتوز من أكثر الممددات استخداما

المضغوطات حيث أنه يمتلك مجموعة من مميزات 

الممددات الجيدة فهو ينحل في الماء وله طعم جيد 

وغير ماص للرطوبة وأن يكون لديه القدرة على 

اط  ولكن من أهم سيئاته أن بعض الناس لديهم االنضغ

حساسية ضد الالكتوز كما قد يحصل تنافر بسبب 

وظيفته األلدهيدية مع بعض المكونات حيث يقوم 

 بإرجاعها )األمينات( وينتج تغير باللون.

  :التجارة في أنواع بعدة الالكتوز يتواجد

 Spray dried lactose باإلرذاذ المجفف الالكتوز

. 

 micro crystalline. التبلور دقيق الالكتوز

lactose 

 fast flow lactose. االنسياب  سريع الالكتوز
 فيتمتعان بانسيابية االنسياب سريع والالكتوز التبلور دقيق الالكتوز أما جيدة، المسامية بنيته لكن قليل مردوده باإلرذاذ المجفف فالالكتوز :انسيابيته لتحسين مواصفاته في تعديالت أي حيث

 .جيدة

من السكريات أو السكاكر الكحولية المستخدمة أيضا كممددات الغلوكوز أو السكروز أو السوربتول و المانيتول 

كبديل للالكتوز وخاصة في المضغوطات القابلة للمضغ بسبب طعمها الجيد. للمانيتول أثر ماص للحرارة 

 ص أو يمضغ .باالنحالل ويعطي إحساس بالبرودة عندما يم
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بعيدا  عن السكريات يعد السيليلوز من أكثر الممددات انتشاراً بشكل مسحوق بأنواع مختلفة. فهو مناسب حيوياً 

كونه ماص للرطوبة قد اليناسب المواد المعرضة  ولكن ، خامل كيميائياً ويمتلك مميزات ربط وتفتيت جيدة

 هو األكثر استخداماً.   Avicelور للحلمهة في الحالة الصلبة.  السيليلوز دقيق التبل

تعد المواد الالعضوية من الممددات الشائعة كأمالح الكالسيوم )كربونات الكالسيوم( وفوسفات ثنائي الكالسيوم 

وهذا يعني أن يترطب  ,hydrophilicثنائي الهيدرات الذي ال ينحل بالماء وغير مسترطب لكنه محب للماء 

ية جيدة ويمكن استخدامه في إنتاج المضغوطات بالضغط المباشر. يمتلك بسهولة بالماء. يمتلك انسياب

فوسفات الكالسيوم خواصاً قلوية مما يجعله غير متوافق مع األدوية الحساسة للظروف القلوية. كما قد تعيق 

 أمالح الكالسيوم امتصاص بعض الصادات الحيوية كالتتراسكلين.

. كممدد الضغط يمنع من استخدامه وآالت للمكابس صدأ تسبيبه جهة و الصوديوم فإن طعمه المالح من أما  كلور

 .منحلةمع العلم أنه يمكن االستفادة منه عندما  يراد الحصول على مضغوطات 

 :  Disintegrating agent المفتت .5.4

يتلخص دورالمفتت أو المفكك بتسريع تفتت المضغوطة إلى حثيرات صغيرة عندما تتعرض لسائل مما 

 يؤدي بدوره إلى تحرر العقار بكامله. 

تنقسم عملية التفتت إلى خطوتين: في األولى يرطب السائل الكتلة الصلبة وينفذ في مسام المضغوطة ثم 

 تتفتت المضغوطة إلى جزيئات صغيرة.

 ديد من اآلليات المقترحة في عملية التفتت كانتباج الجسيمات وتفاعالت الترطيب الناشرة للحرارة.هناك الع

 لكن عملية التفتت تنقسم إلى قسمين:

المفتتات التي تسهل التبلل بالماء: تستخدم هذه المواد لجعل سطح جزيئات الدواء أكثر حباً للماء وهكذا  .1

 سائل في مسام المضغوطة كالعوامل الفعالة على السطح. تعزز ترطيب المادة الصلبة وتغلغل ال

ات التي تنتبج عند تماسها مع الماء وتؤدي إلى انفجار المضغوطة. المفتتات األكثر استخداما في تتالمف .2

 بالنسبة إلى مكونات المضغوطة.  % 13المضغوطة التقليدية هي النشاء كنشاء الذرة بتراكيز 

كما تم تطوير مجموعة من المفتتات التي تنتبج بشكل كبير عند التماس مع الماء وهذا يؤدي إلى تفكك 

المضغوطة بشكل سريع وفعال. مثل النشاء المعدل أو السيليلوز أيضاً. يدخل هذا النوع من المفتتات 

 ,crosspovidonمن الوزن الكلي وتدعى بالمفتتات الفائقة مثل   %5-1بتراكيز قليلة تتراوح بين

crosscarmelos. 

 تضاف المفتتات على قسمين أحدهما إلى الطور الداخلي واآلخر إلى الطور الخارجي.

المفتتات المنتجة للغاز )وهو عادة غاز ثاني أوكسيد الكربون( عند التماس مع الماء. يستعمل هذا النوع  .3

 المصممة للبلع. من المفتتات في صناعة المضغوطة الفوارة عادة وليس المضغوطة
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 Binderالعامل الرابط:  .5.4

يكمن دور العامل الرابط بربط الجسيمات مع بعضها البعض بشكل ال يستطيع الضغط لوحده  تأمينه كما يلعب 

دورا في تخفيض قوة الضغط الالزمة للحصول على المضغوطات وزيادة مقاومة المضغوطات الميكانيكية 

 لتصل سليمة إلى المستهلك.

 إضافة العامل الرابط إلى المسحوق بطرق مختلفة :يمكن 

  كمسحوق جاف يخلط مع المكونات األخرى قبل عملية التكتيل الرطب. خالل هذه العملية يمكن أن

 ينحل العامل الرابط جزئياً أو كلياً في سائل التحثير المضاف الحقا أو المتشكل أثناء العملية.

 ر خالل عملية التكتل الرطب ويشار إليه هنا بالمحلول الرابطيستخدم كمحلول حيث يستعمل كسائل تحثي 

. 

   .كمسحوق جاف يخلط مع المكونات األخرى قبل عملية الضغط ويشار إليه هنا العامل الرابط الجاف 

من الوزن إذ أن زيادة  %13-2يدخل العامل الرابط الجاف أو المحلول في الصيغ الدوائية بتركيز قليل يبلغ 

الرابط ونوعه يؤثران بشكل سلبي على سرعة تحرر المادة الفعالة من المضغوطة. تعد المحاليل العامل 

ً إلدخال عوامل الربط في  الرابطة األكثر فعالية وبالتالي فإن استخدامها يعتبر الطريقة األكثر شيوعا

 الحثيرات.
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 من العوامل الرابطة الجافة المستخدمة في الضغط المباشر: 

: عبارة عن سللوز فائق التبلور يستحصل من السللوز وال يحوي على ألياف أو أجزاء Avicelاألفيسل 

غير متبلورة. يلعب دورين فهو مادة رابطة من جهة تزيد من قساوة المضغوطة ومادة مفتتة من جهة أخرى 

د جسيماتها اإذ ينتبج عند التماس مع الماء. يوجد له في التجارة عدة أصناف تختلف عن بعضها البعض بأبع

 .كمايلي والرطوبة النسبية

Avicel PH101 5 من أقل النسبية ورطوبته ميكرون 50 بحدود أجزائه أبعاد .% 

Avicel PH102 5 من أقل النسبية ميكرون، ورطوبته 90 بحدود أجزائه أبعاد .% 

 Avicel PH103 للمواد يستخدم ،%2 من أقل النسبية ورطوبته ميكرون، 50 من أقل أجزائه أبعاد 

 .األسبرين مثل للرطوبة الحساسة

Avicel PH105 ويملك خواص مزلقة  ،% 3 من أقل النسبية ورطوبته ميكرون، 20 من أقل أجزائه أبعاد

 جيدة

Avicel PH200 5 من أقل النسبية ورطوبته ميكرون، 180 من أقل أجزائه أبعاد% 

ً  األكثر و  Avicelوكذلك المرتفعة وكثافته المرتفعة ،النسيابته  نظراً  Avicel PH102 هو استخداما

PH200 .. 

 
,  المحاليل %20-5, هالمية النشا بتركيز %15-5العوامل الرابطة المائية: مثل محلول الجيالتين المائي 

السكرية )سكاروز, غلوكوز( كما يمكن استعمال الماء أو الكحول أحيانا لربط المساحيق التي تذوب جزئياً 

 بهذه المواد.

العوامل الرابطة المنحلة في المذيبات العضوية: المشتقات السللوزية )ميتيل سللوز, هيدروكسي بروبيل 

 ميتيل سللوز, ...( مشتقات البولي ايتلين غليكول, بولي فينيل بيروليدين.
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 Glidant :محسنات االنسيابية .5.1

ي انتظام تعبئة حجرة الضغط وبالتالتضاف هذه المواد لتحسين انسيابية المسحوق وهذا أمر مهم جداً لتأمين 

ً خالل عملية انتاج المضغوطات بسرعة كبيرة وخالل الضغط المباشر.  تجانس المضغوطات خصوصا

 تضاف محسنات االنسيابية إلى الطور الخارجي عند تحضير المضغوطات بالتحثير الرطب.

ء, ويعتبر االيروزيل )ثنائي أكسيد من الوزن(, النشا %2-1من المواد المستخدمة  التالك )بتركيز حوالي 

من الوزن وبسبب أبعاده % 0.2السيليس الغرويدي( األكثر استخداما فهو يضاف بكمية قليلة جداً تصل إلى 

الصغيرة جدا فهو يتوضع على سطح الجسيمات األخرى ممايقلل االحتكاك وبالتالي يحسن االنسيابية. كما 

م المستعمل عادة كمزلق لتحسين تدفق المسحوق بتركيز قليل  يمكن يمكن أن يستخدم شمعات المغنيزيو

 من الوزن. <1%

 

 Lubricant: المزلقات .5.5

تستخدم المزلقات لتخفيف االحتكاك بين الحثيرات من جهة أثناء عملية تحضير المضغوطات مما يؤدي إلى 

انتظام نقل القوة أثناء عملية الضغط وخفض قوى االحتكاك مع جدار حجرة الضغط  أثناء لفظ المضغوطة 

 مما يقلل استهالك اآللة. 

ذلك يعود إلى مميزاته المزلقة الجيدة. تستخدم أمالح  تعد شمعات المغنيزيوم من أكثر المزلقات شيوعاً و

من الوزن (. كما يمكن استخدام شمعات الكالسيوم, شمعات المغنزيوم,  % 1>حمض الشمع بتركيز قليل )

 .%1-0,1حمض الشمع وبعض الزيوت كزيت البارافين بنسبة 

 تقلل من مقاومة المضغوطة يمكن أن تسبب المزلقات تغيرات غير مرغوب بها في خواص المضغوطة فقد

وتعيق عملية التفكك وانحالل المضغوطة ألن المزلقات كارهة للماء ويعتمد هذا التأثر السلبي بشكل 

أو أقل . كما يجب األخذ بعين اإلعتبار  %1كبيرعلى كمية المزلق الموجودة لذلك ينصح بعدم تجاوز نسبة 

رى. حيث يضاف في المراحل األخيرة قبل الضغط ومن الطريقة التي يخلط بها المزلق مع المكونات األخ

المهم مالحظة إضافته بشكل متسلسل وليس دفعة واحدة. كما أنه يجب مراعاة الوقت الكلي للخلط و شدة 

 الخلط.
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للتخلص من هذه اآلثار السلبية اقترح العديد المزلقات المحبة للماء كبديل للمزلقات الكارهة للماء. كالعامل 

ذات الوزن الجزيئي   PEGعلى السطح لوريل سلفات الصوديوم ومركبات بولي ايتلين غليكول الفعال 

. كما يمكن أحيانا استعمال %5( ولكن هنا نحتاج لتراكيز اعلى قد تصل إلى PEG 6000المرتفع مثل )

 خليط من المواد المحبة والكارهة للماء.

 Antiadherent: االلتصاق مانع .5.6

هي تقليل االلتصاق بين المسحوق وسطوح المكابس ذلك لمنع الجزيئات من االلتصاق مهمة مانع االلتصاق 

على المكبس والحصول على مضغوطات ذات سطح ناعم لماع. تتعلق هذه الظاهرة برطوبة المسحوق. 

تمتلك العديد من المزلقات كشمعات المغنيزيوم مميزات مانعة لاللتصاق لكن مواد أخرى تمتلك قدرة قليلة 

 قليل االحتكاك حيث يمكن أن تعمل كمانع التصاق كالتالك والنشاء.لت

 Sorbent المادة الماصة: .5.3

تستعمل لقدرتها على امتصاص أو ادمصاص كمية من السوائل والبقاء جافة. وهكذا يمكن إدخال الزيوت 

على  لوالخالصات السائلة ومحاليل الفيتامينات في خليط المسحوق الذي يحثر ويضغط من أجل الحصو
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المضغوطة. يعد السيليلوز دقيق التبلور والسيلكا والكاؤالن والبنتونايت وفوسفات الكالسيوم أمثلة من هذه 

 المواد.

 Flavour المواد المنكهة: .5.0

تضاف المحليات كالسكرين واألسبارتام والمنكهات )مساحيق أو زيوت عطرية( لتقنيع الطعم السئ لبعض 

 اء الطعم السيء عن طريق تلبيس المضغوطة أو جزيئات المادة الفعالة. المواد الفعالة. كما يمكن إخف

تميز مستقبالت اللسان النكهات التالية: حلو, مر, حامض, مالح وعند إضافة المادة المنكهة نعتمد إما على 

و أ إضافة منكه له نفس االتجاه أو اتجاه معاكس مثال: حامض نضيف نكهة الليمون أو الكريفون أو البرتقال

الكرز أو الفريز, مر: نضيف شوكوال, قهوة,السوس, توت , نعناع, دراق كريفون. معدني: نضيف نكهة 

 نعناع, عنب.

 تتخرب المنكهات عادة بالحرارة لذلك ينصح بإضافتها في الطور الخارجي بعد تجفيف الحثيرات. 

 Colourantالملونات:  .5.9

لمضغوطات المتشابهة مع بعضها والحاوية مواد تضاف الملونات للمضغوطات من أجل تسهيل تمييز ا 

مختلفة أو مضغوطات المادة الفعالة نفسها والحاوية تراكيز مختلفة من هذه المادة الفعالة كما تعمل الملونات 

على تحسين الشكل الخارجي وبالتالي تحسين مطاوعة المريض. تتم عملية التلوين عادة خالل عملية تلبيس 

 المضغوطات .

ها يمكن أن تتضمن في الصيغة قبل عملية الضغط وفي هذه الحالة يضاف الملون كمسحوق عديم كما أن

الذوبان أو يحل في سائل التحثير ولكن يكمن الخطر هنا في هجرة الملون أثناء التجفيف. لتجنب هجرة 

تجنب لالملون ينصح بالتجفيف البطيئ أو تحت ضغط منخفض. ينصح أحيانا بإضافة التالك أو النشاء 

 الهجرة.

تظهر الملونات بعض السلبيات كإعاقة تحليل المادة الفعالة في المنتج النهائي وبعض حاالت السمية أو 

 الحساسية.
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 مراقبةالمضغوطات
 endوبعدها  in process controlتخضع المضغوطات لفحوصات افرادية أثناء عملية التصنيع 

process control محددة من قبل دساتير األدوية أو الشركات المصنعة تُقبل . واعتمادا على مقاييس

 المضغوطات أو ترفض.

 المضغوطات خصائص فحص .4

تشمل شكل المضغوطة, لونها, لمعانها, تفلعها, تنقرها, ملمس سطحها, التصاقها بالمكابس, وجود اخدود 

 الكسر المتوسط

 المضغوطات: سماكة فحص .4

في تماثل مظهر المضغوطات وقساوتها فقط وإنما أيضا في االختيار  تراقب السماكة بحذر ألنها ال تؤثر فقط

الصحيح للعبوات. قد ال تترافق مع اختالف الوزن ويكون هذا ناتجا عن اختالف الضغط المطبق وعلى 

 سرعة الضغط.

 Uniformity of Weightتجانس الوزن: فحص .4

وف من المادة الدوائية.يجري لضمان الحصول على مضغوطات متجانسة وحاوية على المقدار الموص

عينة ووزن كل عينة لوحدها ثم حساب المتوسط. يحسب بعدها الفرق بين كل عينة   20الفحص بأخذ 

والمتوسط. ال يجوز ألكثر من مضغوطتتين بتجاوز النسبة المحددة دستوريا وال يسمح ألي مضغوطة 

 بتجاوز ضعف النسبة المحددة.

ات الوزن وفق دستوري األدوية البريطاني واألمريكي لكل من : النسب المسموحة النحراف4جدول

 والحبوبالمضغوطات 

Percentage 

deviation 
Average mass (USP) Average mass (BP) 

10 80 or less 130 or less 

7.5 
More than 80 mg and 

less than 250 m 
From 130 mg through 324 mg 

5 250 mg or more 324 mg more 

 Uniformity of Content .تجانس المحتوى: فحص .1

 مضغوطات مأخوذة بشكل عشوائي.  10تعاير المادة الفعالة في عينة مكونة من

 . %115-85تعتبر العينات مطابقة للمواصفات إذا كان المحتوى لكل عينة ضمن المجال 

أو وجدت عينة   %115-85تعتبر المضغوطات غير مطابقة إذا وجد أكثر من عينة واحدة خارج المجال 

 .%125-75واحدة خارج المجال 

يوصى  %125-75دون أن تتجاوز نسبة الـ من القيمة الوسط  %115-85خارج حدود مضغوطةإذا كانت 

 عينة عشوائية أخرى. 23فحص ب
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من   %115-85( 33في حال عدم  تجاوز أكثر من عينة )من أصل  تعتبر العينات مطابقة للمواصفات

 %125-75القيمة الوسطى و عدم تجاوز أي عينة 

 فحص المقاومة الميكانيكية: .5

لضمان مقاومة المضغوطات للظروف المختلفة التي تتعرض لها الحقا أثناء النقل والتعبئة والتوزيع وحتى 

م تلذلك يعتبر فحص مقاومة المضغوطة خطوة أساسية أثناء الصياغة واإلنتاج. يالوصول إلى المستهلك. 

 هذا الفحص ألهداف متعددة هي:

فحص أهمية المتغيرات الموجودة في الصيغة وعملية التحضير لضمان مقاومة المضغوطة للتكسر  -

 واالحتكاك .

 مراقبة وضبط جودة المضغوطة خالل اإلنتاج ومراقبة الطبخة. -

 تحديد الخصائص الميكانيكية األساسية للمواد المستخدمة في صياغة المضغوطة. -

 friability testsالهشاشة: فحص .5.4

تأتي فكرة هذا االختبار لمحاكاة الظروف التي تتعرض لها المضغوطات 

أثناء التعامل معها من لحظة اإلنتاج وحتى االستخدام. من هذه الظروف 

نذكر تصادم واحتكاك المضغوطات مع بعضها البعض ومع السطوح 

 اختالف بالوزنالصلبة مما ينتج خسارة من سطح المضغوطة وبالتالي 

والمظهر. قد يحدث هذا النمط من االحتكاك حتى في المضغوطات المقاومة 

للتكسر إلى أجزاء صغيرة. لذلك يعتبر اختبار مقاومة المضغوطة لالحتكاك 

 هاماً لضمان المحتوى والوزن والمظهر للمضغوطة.

يتم االختبارعادة باستخدام جهاز فحص الهشاشة من شركة ايرويكا الذي 

 تألف من قرص بالستيكي شفاف يحتوي شفرة أو عدد من الشفرات متوضعة على محيطه. ي

أو أقل يتم أخذ عينة  mg 650إذا كان وزن المضغوطة الواحدةوفق مايلي:   BPيتم الفحص حسب الـ

غ. أما إذا كان وزن  6,5مكونة من مجموعة من المضغوطات ليصبح الوزن اإلجمالي أقرب مايمكن لـ 

مضغوطات. يتم تخليص المضغوطات  13ملغ فيتم أخذ عينة مؤلفة من  653المضغوطة الواحدة أكثر من 

 25دورة )تقريبا بسرعة  133تقريبا لـ  من الغبار العالق عليها ثم توزن بدقة.ثم توضع في الجهاز لتخضع

دورة بالدقيقة( وذلك لمدة أربع دقائق. توزن المضغوطات بعد نزع الغبار عنها, يعاد االختبار ثالث مرات 

 .%1وتؤخذ القيمة المتوسطة ويقبل بخسارة بالوزن ال تتجاوز 

   fracture resistance methodsفحص القساوة .5.4

حمولة محددة على المضغوطات وقياس القوة الالزمة لتنكسر العينة. تسمى يتضمن هذا االختبار تطبيق 

عادة القوة التي تسبب تحطم المضغوطة عبر الضغط على محورها بالخطأ بمقاومة المضغوطة للتحطم 

crushingstrength  . 

بلين متقا يوجد العديد من األجهزة التي تحدد مقاومة المضغوطات للكسر. تعتمد جميعها على وجود فكين

 يكون سطح الفك مسطح وأكبر من منطقة التماس مع المضغوطة. يتحرك أحدهما باتجاه اآلخر. 

مضغوطات ثم يقاس الوزن أو الضغط الذي تحملته المضغوطة قبل أن تنكسر. يتم  13يتم الفحص على 

ض كن تعتبر بعتحديد أكبر قيمة وأصغر قيمة والمتوسط. اليوجد قيمة دستورية محددة لهذا القياس ول

https://manara.edu.sy/



  

54 
 

ويجب ذكر نمط  كغ على األقل قبل أن تنكسر لتعتبر مناسبة. 4المراجع أن المضغوطات يجب أن تتحمل 

 الجهاز المستخدم.

 
تعتمد القوة الالزمة لكسر المضغوطة على أبعاد المضغوطة. في الحالة المثالية يتم تحديد األبعاد المناسبة 

أثناء تطوير صيغة جديدة من خالل مقارنة مضغوطات بأبعاد مختلفة. تقاس بعدها مقاومة المضغوطة من 

 خالل العالقة 

σ =
2F

πD h
 

 force: القوة الالزمة لكسر المضغوطة  tensile strength  ,Fقوة التوتر للمضغوطة    σحيث تعبر:  

 , 

D  وh  قطر وارتفاع المضغوطة االسطوانية الشكل وذات الوجه المسطحflat-faced tablet. 

 convex-faced tabletsيجب التنويه أن هذه العالقة التنطبق على المضغوطات ذات السطوح المحدبة 

 فحص التفتت: .5.41
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للتأكد من أن المضغوطات ستتفكك في األنبوب الهضمي وتحرر محتواها من المادة يجرى هذا االختبار 

الفعالة بالزمن المطلوب. يجب التذكير أن زمن التفتت يعتمد على صفات المستحضر الصيدالني من شكل 

ووزن ودرجة المسامية ونوع السواغات المستعملة ومقدارها )عامل رابط, مفكك, مزلق( ومقدار الضغط 

 طبق ووجود عوامل فعالة سطحياً.الم

جري . يلمرور كافة المكونات عبر منخل الجهازحيث يقاس الزمن الالزم  السلة الهزازةيستخدم لذلك جهاز 

مضغوطات بوضع كل مضغوطة في األنبوب المخصص لها ويوضع فوق المضغوطة  6االختبار على 

ف م الماء كوسط للتفتت إذا لم تتم اإلشارة لما يخالقطعة بالستيكية لمنعها من الطفو إذا تطلب األمر. يستخد

درجة مئوية. يجب أن تتفتت كل المضغوطات في الزمن المحدد )عادة  33ذلك. يجري االختبار بالدرجة 

مضغوطة جديدة ويجب أن  12دقيقة( وفي حال بقاء مضغوطة أو اثنين يعاد االختبار على  33 -15بين 

 والً. ليكون مقب 10من أصل  16يتفتت 

  dissolution rate testفحص سرعة االنحالل: .6

يعتمد امتصاص المادة الفعالة من العضوية على كون هذه المادة منحلة لتستطيع عبور األغشية المخاطية. 

في السائل الهضمي تصبح سرعة انحاللها  solubility limitedعندما تكون المادة محدودة االنحاللية 

dissolution rate   الخطوة المحددة لالمتصاص وبالتالي تحدد الكمية المتوافرة من الدواء في الدم. بسبب

هذا الترابط الوثيق بين التوافر الحيوي للمحضرات الفموية وسرعة االنحالل تحتاج هذه المستحضرات 

 للخضوع الختبار االنحالل.

ة من المضغوطة وانحاللها في وسط االنحالل يفيد هذا االختبار في تحديد الزمن الالزم لتحرر المادة الدوائي

ليعوض عن عدم قدرة فحص التفتت  in vivoالمستخدم. يفيد في التنبؤ عن تصرف المضغوطة في الحيوي

 عن التنبؤ الجيد عما يجري في الحيوي  .

لصلبة تقييم جودة االشكال الصيدلية ا in vitroمن األهداف األساسية أيضاً الختبار االنحالل في الزجاج

كاختبار من اختبارات مراقبة الجودة في الزجاج لتقييم المنتج الدوائي والتأكد من تطابقه مع المواصفات 

المطلوبة. كما يطبق عند تطوير صيغ جديدة إذ يسمح بتقييم التأثيرات المحتملة للصياغة وإجراءات التصنيع 

أكد أَن السواغات وشروط التصنيع المثالية وللت المتنوعة على التوافر الحيوي للدواء حيث يُساعد في اختيار

تحرر المادة الفعالة من هذا المستحضر الجديد مماثل لتحررها من المستحضر المرجعي. كما يمكن من 

تقييم جودة الطبخات المختلفة لنفس المنتج ومدى التوافق فيما بينها. كذلك يملك اختبار االنحالل الحساسية 

 المنتج مع الزمن إذ يمكن من خالله تقييم ثباتية المنتج الدوائي.الكافية لتحري تغيرات 

تختلف ظروف فحص االنحالل اعتماداً على خصائص المادة الفعالة ونمط الشكل الصيدالني.   تذكر دساتير 

األدوية أربع أنماط رئيسة من األجهزة المستخدمة في هذا المجال أما ظروف االختبار المتعلقة )بنوع 

المستخدم , وسط االنحالل وحجمه وتركيبه و....( بكل مضغوطة فنجد معظمها في دستور األدوية الجهاز 

مضغوطات على األقل من كل طبخة أو صيغة لتقييم  6األمريكي فقط. يجرى اختبار االنحالل عادة على 

تحررها  ويحدد الدستور نسبة الدواء الواجب لتحاكي درجة حرارة الجسم °C 33جودتهابدرجة حرارة  

 ( خالل الوقت المطلوب.%03)عادة 
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 :أجهزةاالنحالل المستخدمة

 Apparatusاألول هناك عدة  أنواع ألجهزة االنحالل لكن األكثر استخداماً هي األجهزة الدستورية 

I هوجهاز السلة :rotated basket و الثانيApparatusII المجداف :paddle  الخيار األول

الختبارات االنحالل بهدف مراقبة الجودة وذلك لتصميمها البسيط مما يجعلها مثالية لالستخدام 

الروتيني. لكن نظراً لمحدودية حجم الوسط والصعوبات العملية في تغييره فإن هذه األجهزة غالباً 

الماءأما األسطوانة ما تكون مناسبة لألشكال سريعة التحرر وبشكل خاص األدوية المنحلة في 

reciprocating cylinder  والتدفق عبر الخليةflow through cell  فهي األكثر فائدة الختبار

 المنتجات معدلة التحرر واألدوية ضعيفة االنحالل في الماء على التوالي.

:  هو أول جهاز مستخدم ومازال األكثر انتشاراً. توضع Basketapparatusالسلة -1

هذا الجهاز ضمن سلة من الستانلس ستيل وتغطس في وسط االنحالل المتواجد المضغوطة في 

دورة بالدقيقة.  133-53ضمن وعاء زجاجي. تخضع السلة أثناء االختبار للدوران عادة بين 

مل. يمكن تغيير وسط االنحالل ودرجة  833 -533يتراوح حجم وسط االنحالل عادة بين 

 الوسط عند أزمنة محددة لتحديد تركيز المادة الفعالة فيها.حموضته يدوياً. يتم أخذ عينات من 

يستخدم نفس وعاء جهاز السلة ولكن االختالف الوحيد أن الشكل  :paddleالمجداف  -2

ً بين  دورة  153-53الصيدالني يتوضع في أسفل الوعاء. يخضع المجذاف للدوران وغالبا

 بالدقيقة.

 reciprocating cylinderالمتحركة األسطوانة -4

تغييرات لحجم السائل ودرجة حموضته أتوماتيكيا  وهي مناسبة لألشكال معدلة التحرر  6تسمح ب 

-233)مطولة أو مؤجلة(. تتكون من اسطوانتين داخلية يوضع فيها الشكل الصيدالني وخارجية تحوي 

مرات بالدقيقة  5مل. خالل االختبار تغطس االسطوانة الداخلية عدة مرات بشكل شاقولي )حوالي  333

دورة بالدقيقة لنمط المجذاف(. تحوي االسطوانة الداخلية على ثقوب في األعلى  53مما يعادل تقريبا 

 واألسفل تسمح  بحركة وسط االنحالل بسهولة دون أن تسمح بخروج المواد المتفتتة.

 flow through cell :لتدفق عبر الخلية ا -4

مضغوطات المعدلة تم تطويره لدراسة معدل انحالل ال

التحرر. توضع المضغوطة في خلية صغيرة الحجم ضمن 

الجهاز فوق حبيبات زجاجية. تتعرض العينة المفحوصة 

لتدفق مستمر لوسط االنحالل من األسفل إلى األعلى. 

ن وبالتالي مل/دقيقة. يمكن تغيير المخز 23 -5بمعدل 

 يتغير وسط االنحالل. 
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 أنواع المضغوطات
 

تصنيف المضغوطات باالعتماد على خاصية تحرر العقار إلى ثالثة أقسام وهي التحرر الفوري يمكن 

 والتحرر مديد التأثير والتحرر المؤجل.

 وتصنف المضغوطات حسب االستعمال إلى: 

مضغوطات مخصصة لالستعمال الداخلي: فوارة, فموية, تحت 

 اللسان, المضغ, الزرع تحت الجلد, الحقن تحت الجلد

غوطات مخصصة لالستعمال الخارجي: المهبلية, لتحضير مض

 محاليل االستعمال الخارجي

إلى المضغوطات غير الملبسة أو المضغوطات  حسب التلبيسأو 

الملبسة )الملبسة سكرياً, الملبسة بالفلم, الملبسة معدياً, الملبسة 

 معوياً, أشكال مطولة التأثير(

 المضغوطات الفوارة:   .4

ـ  بأنها مضغوطات غير ملبسة تحتوي على حمض عضوي مع ملح حمض الفحم الساس  BPتعرف حسب ال

 .. تكون معدة لالنحالل أو التبعثر قبل التطبيق2COقوي فيتفاعالن بوجدود الماء ويطلقان 

سنة وقد تم استخدام التفاعل الفوار في اشكال صيدالنية غير  253عرفت الخالئط الفوارة منذ أكثر من  

التحاميل )للتأثير الملين( أو تحاميل مهبلية )مانع حمل( وبعض نظم إيتاء الدواء )كاألنظمة  فموية، مثل

 الطافية(.

 الفوائد:  .4.4

تسرع عملية الفوران من تفتت المضغوطة وذوبان المادة الفعالة وبالتالي سرعة امتصاص المواد  .1

 الدوائية.

تجنب تخريش المعدة: إن كمية  .2

بيكربونات الصوديوم غالبا ما تكون 

غ , بعد ذوبان هذه 1عالية وقد تصل إلى 

المضغوطات يتشكل غالباً محلول موقى 

السائل المعدي مما ينتج عنه  pH يرفع 

تفريغ سريع للمعدة وزمن بقاء قصير 

في المعدة. يمكن االستفادة من هذا في 

واد المخرشة تجنيب المعدة بعض الم

للمعدة مثل االسبيرين أو من خالل توفير سطح امتصاص افضل في األمعاء مما عليه في المعدة وبالتالي 

 .توافر حيوي أسرع 

 التغلب على مشاكل البلع .3
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 السيئات:  .4.4

 غالية بسبب الحاجة لمواد غالية 

 .صعبة التصنيع بسبب الحاجة لظروف خاصة 

  الحاالت.صعوبة إخفاء الطعم في الكثير من 

 كميات عالية من شوارد الصوديوم أو البوتاسيوم 

 صياغة المضغوطات الفوارة: .4.4

-للماء امتصاصية قليلة -يجب أن تتوفر في المادة الفعالة والسواغات المواصفات التالية: ذوابة في الماء

صيغة . وتتضمن المن المفضل أن تملك رائحة وطعم مقبولين -خالية من ماء التبلور إال إذا كان ذلك مقصودا

 عادة:

يتكون من حمض عضوي و ملح حمض الفحم ألساس قوي. يتفاعل الزوج بوجود الماء  الزوج الفوار:

تتحكم المواد الفعالة الداخلة في التركيب باختيار الزوج الفوار, أماكن التصنيع واألجهزة  CO.2ليحرر غاز 

المتوفرة وطريقة االستعمال للمضغوطة ففي الحموض: إذا كانت المادة الفعالة مستخدمة للتأُثير النسائي 

 ً دامه باستخ فيستخدم حمض البوريك ذو الخواص المزلقة وامتصاص ضعيف للماء لكن ال يسمح إطالقا

ً بسبب تأثيراته السامة. عند تحضير المضغوطات الفموية الفوارة فاالختيار يقع على الحموض  فمويا

 العضوية غير السامة ورخيصة الثمن التي تعطي محلوال قليل الحموضة وبطعم مقبول. 

 مواصفاته الحمض

 حمض الليمون الالمائي
 سعر منخفض

 ( في اإليتانول1:1( في الماء و)1:1انحاللية جيدة )

 حمض الطرطر

 (2.5: 1( وفي اإليتانول )3.35: 1ينحل جيدا في الماء )

ولكن عند  %65ال يتمص الرطوبة عند وضعه برطوبة نسبية اقل من 

 تصبح امتصاصيته عالية. %35رطوبة أعلى من 

حمض الليمون المائي 

(O21H) 

 (.1.5: 1ينحل بأقل من قسم ماء. وفي اإليتانول )

 133ينصهر عند الدرجة 

 حمض األسكوربيك
 ال يمتص الماء ولكن يتغير لونه عند تعرضه للضوء

 (53: 1( وفي االيتانول )3.5: 1ينحل في الماء )

 ذوبان بطئ, قدرة تزليق عالية, ال يمتص الماء حمض البور

يفضل استخدام مزيج من حمض الليمون والطرطر مع بيكربونات الصوديوم الن حمض الليمون وحده 

 أما حمض الطرطر لوحده فيعطي حثيرات هشة متكسرة. stickyيعطي مزيج ملتصق 

يعطي حمض االسكوربيك تحررا مشابها للحموض السابقة وهو اقل استرطاباً منهما فيمكن استخدامه لوحده 

 المضغوطات في منطقة ال تحوي على مكيف للهواء.عند تحضير 

 أما األساس فهو فحمات أو ثاني فحمات المعدن القلوي الممكن احتماله فيزيولوجيا وبجرعات كبيرة

 مواصفاته األساس

 بيكربونات الصوديوم

3NaHCO 

 ( في الماء وغير منحل تقريبا في اإليتانول13: 1ينحل بنسبة )

 المضغوطات الفوارةفي  %53-25يدخل بنسبة 

 (%1امتصاصه ضعيف جدا للرطوبة )اقل من  %03عند رطوبة نسبية أقل من 
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بيكربونات البوتاسيوم 

KHCO3 

 في المضغوطات الفوارة %53-25يدخل بنسبة 

 أقل حساسية للحرارة من بيكربونات الصوديوم

 3CO 2Naفحمات الصوديوم 

 منحل بسهولة بالماء وغير منحل في اإليتانول

 تقريبا %13يستخدم بتراكيز تصل إلى 

 الشكل الالمائي يكون ماص جدا للرطوبة

يمكن تحضير المضغوطات من البيكربونات لوحدها أيضاً حيث أن حموضة المعدة تكون كافية إلحداث 

 بيكربونات البوتاسيوم عندما الينصح باستعمال بيكربوناتتفاعل الفوران والتفتت. ينصح باستعمال 

 كحالة تجنب شوارد الصوديوم مثالً. الصوديوم

 الممدات:

 النحتاج عادة إلى ممددات حيث أن الزوج الفوار لوحده يكون كافيا 

 العوامل الرابطة:

معظم المواد الرابطة هي بوليمرات تضاف لتزيد التشوهات البالستيكية وبالتالي تسهيل التصاق األجزاء 

فيما بينها وإنقاص الضغط الالزم ومنع تفلع المضغوطات. الينصح عادة باستخدام المواد الرابطة النها 

ة بوجود مادة رابط تضعف االنحالل السريع المطلوب من المضغوطات الفوراة. قد تحضر بعض الصيغ

 باعتبار أن السطح الواسع للمضغوطة يسمح باالنحالل السريع بالمقارنة مع المضغوطات التقليدية. 

المضغوطات المحضرة من حمض الليمون الالمائي وبيكربونات الصوديوم وبوجود الكحول كسائل للتحثير 

, PEG, PVPن المواد المستتعملة: فإن الجزء من حمض الليمون المنحل يقوم بدور العامل الرابط. م

 مالتودكسترين.

 

 المواد المفككة: 

يكفي غالبا التفاعل بين الحمض واألساس لحدوث التفكك لذلك التستخدم عادة في المضغوطات الفوارة فمن 

متطلبات تحضير المضغوطات الفوارة هي تشكيل سائل رائق خالل عدة دقائق بعد وضع المضغوطة في 

( التي تؤمن تبلل SLS, 03يمكن زيادة سرعة الذوبان بإضافة مواد فعالة للسطح )توين  .كوب ماء

 . للمضغوطة وتسرع نفوذ الماء

 المواد المزلقة:

تساعد على التوزيع المتجانس لقوى الضغط ضمن المضغوطة ولكن عملية االختيار في المضغوطات 

 ذوابة بالماء.الفوراة حساسة جدا الن معظم المواد المزلقة غير 

حيث ينتج عند استخدام  مادة مزلقة مثل شمعات المغنزيوم الكارهة للماء طبقة صابونية ومحلول  غيررائق. 

كما تجعل من سطح المضغوطات كارهة للماء مما يبطئ من االنحالل.  من جهة أخرى يمكن استعمال 

مورة والتطفو على السطح فيزيد تراكيز منخفضة جداً من الشمعات حيث تساعد في بقاء المضغوطة مغ

 مساحة سطح التماس مع السائل وبالتالي تعطي تأثير إيجابي.
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ولكن يجب عدم تجاهل  %5-2يمكن استخدام بنزوات الصوديوم المنحل بشدة بالماء بتراكيز تتراوح بين 

  .طعمه السيء

تحضير  بنجاح في sodium stearyl fumarate  %3.1و  PEG 6333من   %4مزيج استخدم 

 مضغوطات فيتامين ث بالضغط المباشر.

أو  polytetrafluorethyleneلتجنب االلتصاق بالمكابس تم استخدام مواد من بولي تترافلورإيتلين 

polyurethane  بولي يورثيان.  التحتاج الحثيرات الحاوية علىacetylsalicylic acid   عادة إلى تزليق

 إضافي.

  :Glidantsالعوامل المحسنة لالنسياب: 

تساعد على انسياب المساحيق في قمع التغذية ,ملء الفراغات بين الحثيرات وسد المسامات الخارجية,  

تؤمن تعبئة منتظمة لحجرة الضغط وتكون غالباً غير ضرورية هنا حيث أن الحجم الكبير للمضغوطات 

لشكل المناسب تمكن من استبعاد استخدام محسنات االنسيابية. يمكن الفوارة والحثيرات جيدة االنسيابية ذات ا

 بتراكيز قليلة.  200استعمال االيروزيل 

عوامل مضادة لالحتكاك: تساعد على التوزيع المتجانس لقوى الضغط ضمن المضغوطة, وتخفيف احتكاك 

 , زيتاتMg, Ca,Znت , حمض البور, الصوابين )شمعا200المضغوطة بجدار اآللة. أمثلة: االيروزيل 

Mg, Ca,Zn,بنزوات الصوديوم ,) 

  :Antiadherentsالمواد المانعة لاللتصاق: : 

يمكن التخفيف من االلتصاق  تنقص االلتصاق بالمكابس وتسمح بالحصول على مضغوطات ملساء.  

 بولي يورثيان تلصق بسطوح المكابسبولي تترافلورإيتلين أو من  discs باستخدام اقراص 

 

 العوامل الملونة: 

يهدف استخدامها إلى إعطاء مظهر جيد للسائل الناتج وإخفاء عدم انحالل بعض المواد. يجب أن تستعمل 

بالنسب المسموحة  فقط بسبب تأثيراتها المسرطنة وبشكل متوافق مع الطعم. قد يؤدي اللون الجميل إلى 

ة عنه تأثيرات سمية. ينصح باستخدام الملونات المنحلمغاالة األطفال في تناول هذا الشكل الصيدلي مما ينجم 

 بالماء.

 المحليات و المطعمات:

تستخدم إلخفاء الطعم غير المقبول لبعض المواد الدوائية.. عند صياغة المضغوطات الفوارة نختار 

المطعمات الذوابة في الماء, الثابتة أثناء الحفظ, قليلة االمتصاص للرطوبة. يفضل استخدام الطعوم التي 

السكاكر  العربي وأحد تكون على شكل مساحيق التي تكون عبارة عن قطيرات زيتية دقيقة ملبسة بالصمغ

 Microcapsule على شكل كبسوالت دقيقة 

وتضاف للطور الخارجي مع المزلقات والمفككات لتجنب تخربها أثناء  %5 تستعمل بنسب قد تصل إلى 

 تجفيف الحثيرات.

 المحليات االكثر استخداما هي السكاكر كالسكاروز, السوربيتول, المانيتول االسبارتام, السكرين.

 الجدول أدناه أمثلة عن صيغ لمضغوطات فوارة متواجدة في السوق :يظهر 
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 تحضير المضغوطات الفوارة:  .4.1

 يتطلب تحضير المضغوطات الفوراة بعض االعتبارات الخاصة فنجد:

كي ال يتأثر الزوج الفوار من  %0,5ينصح أال تتجاوز رطوبة الحثيرات أو المساحيق المعدة للضغط  -

 جهة , وأال تلتصق بالمكابس عند الزيادة في الرطوبة او تتفلع من جهة أخرى عند النقص في الرطوبة.

يحتاج تحضير المضغوطات الفوارة مساحات أكبر في المصنع من المضغوطات التقليدية الن المواد  -

 الخام الداخلة أكثر.

من المزج والتحثير والتجفيف وحتى الضغط بدرجة حرراة اقل من تقوم بعض المصانع بكل المراحل  -

. أما بعض المصانع األخرى فتقوم بالمزج والتحثير % 25درجة مئوية ورطوبة نسبية أقل من  25

والتجفيف والطحن  عند رطوبة نسبية عادية ثم تخزن المزيج بجو خال من الرطوبة مع تمرير هواء 

م الضغط والتعبئة في حيز صغير خالي من الرطوبة. يفيد األسلوب الثاني جاف  في المزيج . بعد ذلك يت

 وذلك لمنع حدوث تفاعالت الفوران األولية.  تقليل األماكن الواجب ضبط رطوبتهافي 

تخزن المضغوطات في المصنع بعدها في أكياس بالستيكية غير نفوذة  لبخار الماء ومغلقة بشكل كامل  -

. أما الغالف النهائي فيجب أن ال يسمح بعبور بخار الماء )المنيوم, 35%ه في محيط ال تتجاوز رطوبت

 زجاج, بولي ايتلين( مع غطاء يضمن عدم تسرب البخار الخارجي أو مزود بمادة مجففة.

ً المذيبات العضوية الغالية الثمن بدالً من الماء في عمليات التحثير باالضافة لسعر  - تستعمل غالبا

لتي تزود بها حجر التصنيع والمداخالت الالزمة لتجفيف هذه المذيبات من ناحية التجهيزات الخاصة ا

 الكلفة والتأثيرات السمية على العاملين.

 

 تقنيات التحضير:

تحضر المضغوطات الفوارة إما بالضغط المباشر أو بالضغط بعد التحثير. قل استخدام التحثير الرطب 

ضير تستخدم نفس االجهزة المستخدمة في تحنصهار بشكل أكبر. التقليدي كثيرا ليحل محله التحثير باال
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كآلة الضغط الدوارة التي يتم تجهيز مكابسها بمزلقات مناسبة أو تكون مصنعة من  المضغوطات التقليدية

 .التفلون

 :عند توافر الشروط المناسبة من كما ذكر في المضغوطات العادية  الضغط المباشر أو التحثير الجاف

 ولكن أحيانا ال يمكن تحقيق هذا األمر بسهولة.  االنضغاط واالنسيابية المناسبةقابلية 

 :لكن يجب تجنب حدوث الفوران أثناء التحضير لذلك يمكن اتباع إحدى هذه الطرق: التحثير الرطب 

التحثير الرطب المنفصل : نقوم بصنع حثيرات تحوي على الحمض العضوي وأخرى تحوي  -

فيف والمجانسة يمكن مزج الحثيرات وإضافة مواد التعفير ثم القيام على األساس وبعد التج

بعملية الضغط. تكون المادة الفعالة موجودة في إحدى الجزأين بحيث ال تتنافر مع مكونات 

الحثيرات. أما في حال التنافر فيمكن تشكيل مجموعة ثالثة من الحثيرات  تحوي المادة الفعالة 

تعفير لألجزاء الثالث. يعيب هذه الطريقة طول زمن الفوران ألن ثم تتم عملية الضغط بعد ال

الزوج الفوار متواجد في حثيرات منفصلة. وإمكانية حدوث انفصال قبل عملية الضغط نتيجة 

االختالف في أبعاد كل مجموعة من الحثيرات مما ينتج عنه عدم تجانس في محتوى 

 المضغوطة.

ق السرير الهوائي حيث يستخدم تيار مرتفع من الهواء لتعليالتحثير بالسرير الهوائي: باستخدام  -

المساحيق في الجهاز عند التحثير يمكن ضبط منع عملية الفوران بالتحكم بدرجة حرارة الهواء 

 .المدخلة 

التحثير بالسوائل الالمائية:  مثل االيتانول أو االيزوبروبانول حيث يستعمل سائل التحثير  -

 ط أو من حمض الليمون المنحل جزئياً في المحل العضوي.المكون من العامل الراب

 مئوية ليتحرر الماء المتبلور من  133: حيث يمكن رفع درجة الحرارة حتى الدرجة التحثير بالصهر

لة يتم ضغط الكت حمض الليمون المائي مما يساعد على انحاللية المادة الرابطة وتتشكل الحثيرات.

حيث تقسى  35-33أفران للتجفيف عند حرارة رة بعد الضغط إلى الرطبة و تنقل المضغوطات مباش

 بالتجفيف وتتم تبعئتها مباشرة بعد التجفيف في وريقات من األلمنيوم والبولي إيتلين

 

مل من الماء عند حرارة  233توضع مضغوطة في بيشر يحوي  فحص التفتت حسب الـدستور البريطاني:

درجة مئوية. تتشكل بعض الفقاعات وعند توقف تشكل الغازات حول المضغوطة يجب أن تكون  15-25

 6المضغوطة في حالة التبعثر أو االنحالل. يعاد االختبار على خمس مضغوطات ويجب أن يتم تفتت الـ 

 متطلبات الدستور.  مضغوطات خالل خمس دقائق لتلبي

 SOLUBLE TABLETSالمضغوطات المنحلة:  .4

هي مضغوطات غير ملبسة أو ملبسة بالفلم. يتم حلها بالماء قبل تطبيقها. قد يكون المحلول الناتج أبيض 

 اللون قليالً بسبب السواغات المضافة. 

 .C° 25-15ة دقائق في الماء عند درجة حرار 3يجب أن تتفتت وفق الدستور البريطاني خالل 
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 DISPERSIBLE TABLETSالمضغوطات المتبعثرة:  .4

جب أن يهي مضغوطات غير ملبسة أو ملبسة بالفلم. يتم بعثرتها بالماء قبل تطبيقها لتعطي مبعثر متجانس. 

يوجد فحص خاص  .C° 25-15دقائق في الماء عند درجة حرارة  3تتفتت وفق الدستور البريطاني خالل 

مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة وتحرك حتى  133بها وهو نعومة  المبعثر يتم بوضع مضغوطتين في 

 µm 710 تمام التبعثر. يتشكل مبعثر ناعم يستطيع المرور من منخل أبعاد فتحاته 

 ORoDISPERSIBLE TABLETSفي الفم:  المضغوطات المتبعثرة .1

تتبعثر فورا عند وضعها في الفم قبل بلعها. يفرض فحص التفتت  أن معدة ل هي مضغوطات غير ملبسة

  دقائق. 3تتفتت خالل 

 

  Sublingual, Buccalالمضغوطات الشدقية ومضغوطات تحت اللسان   .5

 

 
تستعمل لتأمين امتصاص سريع من المخاطية الفموية )إما تحت اللسان أو جانبي الفم( مجنبا بذلك االستقالب 

تعرض الدواء للعصارة الهضمية مما يعطي امتصاصا أفضل ويمكن استخدام جرعات الكبدي وتجنب 

 منخفضة.

من المواد الفعالة المستخدمة النتروغليسرين والهرمونات كالتستوستيرون واالستراديول. قد تهدف 

 للتأثير الموضعي أحياناً.  buccalالمضغوطات الشدقية 

طح ناعم جدا وغير محتوية على الزوايا )يفضل الشكل تكون المضغوطات عامة صغيرة الحجم, ذات س

العدسي( وذلك للتمكن من وضعها تحت اللسان. تكون المضغوطات عادة معدة لالنحالل ببطء )حسب المادة 

 الفعالة( وليس للتفتت لذلك الينصح باستخدام المواد المفككة.

ائل راز اللعاب حتى ال تبلع وتدخل السفي مضغوطات تحت اللسان أو الشدقية يجب تجنب ما يحفز زيادة إف

 الهضمي.

مضغوطات  6يفرض فحص التفتت لـ  USPحسب الـ  Buccalفحص التفتت للمضغوطات الشدقية 

 12ساعات. في حال فشل واحدة أو اثنين يمكن أخذ  4باستخدام السلة الهزازة ويجب أن تفتت خالل 

 . 10من أصل  16مضغوطة أخرى وعندها يجب أن تتفتت 
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الوقت الالزم للتفتت حسب المادة  USPيحدد الـ   sublingualأما بالنسبة للمضغوطات تحت اللسان 

 Ergoloidمثال دقيقتان فقط أما بالنسبة لالرغولويد  Nitroglycerinالدوائية )فهو بالنسبة للنتروغليسرين 

Mesylates  مضغوطة  12بة على دقيقة(. عند تجاوز مضغوطتان الزمن المسموح تعاد التجر 15فهو

 .10من أصل  16وعندها يجب أن تتفتت 

 :Chewable tabletsمضغوطات معدة للمضغ  .6

تستخدم لمضغها في الفم ثم بلعها. ال يتم امتصاص المادة الفعالة في الفم ولكن تبلع أجزاء المضغوطة ويكون 

استخدامها دون الحاجة إلى الماء, االمتصاص بعدها كالمضغوطات التقليدية. من فوائدها أيضا إمكانية 

وأفضل قبوال من االطفال و الكهول الذين لديهم مشكلة بلع, منها مضادات الحموضة والفيتامينات. غالبا ما 

تكون جرعة مضادات الحموضة كبيرة مما يجعل بلعها صعبا و تحضيرها بهذا الشكل يسهل عملية البلع 

 بعد المضغ.

اغة عن المضغوطات التقليدية إال من حيث أنها التحتاج إلى مفككات ووجوب ال تختلف كثيرا من حيث الصي

استخدام الممدات ذات الطعم الجيد ومن الممدات الشائعة السكاكر التي تعطي شعورا ممتعا وبرودة في الفم 

 يفضل تحضيرها   ألن ذوبانها ماص للحرارة مما يجعلها مستحبة من قبل المرضى )سوربيتول, مانيتول(.

 بالتحثير الرطب واليتم ضغطها بقوة كبيرة.

 Hypodermic implantation tabletsمضغوطات الزرع تحت الجلد  .7

اسطوانات صغيرة. يزرع هذا الشكل تحت الجلد ويطلب منه االمتصاص البطيئ )استراديول, 

 بل الطبيب. من قتستوستيرون(. تتطلب هذه األشكال العقامة المطلقة من التحضير و حتى الزرع تحت الجلد 

 (Hypodermic injectionمضغوطات الحقن تحت الجلد ) .8

تتطلب التحضير العقيم أيضا, تحضر ثم تحل بالماء المعقم المعد ألغراض حقنية لتحضير محاليل حقنية 

تستعمل زرقا تحت الجلد أو عضليا او وريديا. يجب أن تكون كل المواد ذوابة في الماء ليتشكل محلول 

 م. حلت حديثا األشكال المجفدة محل هذه المضغوطات.رائق وعقي

 :Vaginal tabletsالمضغوطات النسائية أو المهبلية  .9

أو كروي  ovoidوهي مضغوطات غير ملبسة تكون بشكل بيضوي  vaginal insertsتعرف أيضا باسم 

لمعالجة االلتهابات النسائية المختلفة أو ألهداف  ألهداف موضعية تستعمل بدال من البيوض bulletصغير 

 جهازية. 

 لمحة تشريحية عن المهبل: 

 تكون بذلك ملجأ متعددة ثنيات على  فيه المخاطي الغشاء تشكل ثخانةتقريباً.  سم 8 طولها قناة المهبل -

 .متكررة نسائية التهابات مما ينجم عنها للجراثيم

األدوية لتعطي تأثيرا  من للكثير الجيد باالمتصاص يسمح مما الغزيرة الدموية بالتروية يتميز المهبل -

 جهازياً )مضغوطات البروجسترون(.
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 هام من رشح فتأتي جوفه في الموجودة السائل من القليلة الكمية أما المفرزة، الغدد من خال المهبل -

 .المهبل سطح يكسو الذي ) Epithelium ايبيثيليوم( البطاني  النسيج عن صادر

 بسبب وجود السكاكر تخمر إلى يعود وذلك 4.5 و 4 بين األصحاء البالغات عند المهبل حموضة درجة -

يعتبر  وهذا اللبن حمض إلى السكريات تحول الغرام ايجابية هي  عصيات والتي دودرالن عصيات

 الهرمونات إلى يعود وذلك العمر تقدم مع الحموضة درجة المهبل. تختلف لمنطقة طبيعية دفاع وسيلة

  الجنسية

 حاالت خاصة في اال البالغات عند يالحظ ال وهذا الممرضة، الجراثيم نمو على المهبل قلوية تساعد -

يكون سبب  .الدم في الجنسية الهرمونات تركيز نقص إلى يعود وذلك اليأس سن أو الوالدة، بعد

ً  الجرثومية االلتهابات  معالجتها المهبلية التي يمكن ) تريكموناس( الرأس  شعرية مهاجمة غالبا

 حيوية مناسبة  صادات باستعمال

أما في حال الفطور وبخاصة نتيجة المبيضات البيض التي تنمو باألوساط الحامضية فيطلب هنا قلونة  -

 الوسط.

 يتم التمييز بين:

ال اتحضر كما تحضر المضغوطات التقليدية, الممدات األكثر استعم المضغوطات المهبلية التقليدية:

الالكتوز الذي تستطيع عصيات دودرالن تحويله إلى حمض اللبن بشكل سريع وبذلك ينشط الدفاع الذاتي 

للمهبل إذ ال يناسب الوسط الحمضي نمو الجراثيم. أما السواغات االخرى الرابطة أو المفككة فتستعمل كما 

  ورد في المضغوطات التقليدية. يفضل استعمال حمض البور كمزلق.

: تستعمل للحصول على توزع كبير وتبعثر جيد للمادة الفعالة بحيث وطات المهبلية الفوارة المرغيةالمضغ

 تغطي ثنايا المهبل .

 
تتشابه مع المضغوطات الفوراة السابق ذكرها و لجعلها مرغية نقوم بإضافة عامل فعال سطحيا ومن أفضلها 

ثيرا قاتال للجراثيم. تميل هذه المادة لتشكيل معقدات الذي يملك أيضا تأ  SLSيعتبر لوريل سلفات الصوديوم 

 ذوابة مع بعض الجزيئات البروتينية مما يؤدي إلى حصول اضطرابات عميقة في الفطور والجراثيم. 

 4,5-4يجب أن يكون الذوبان سريعا وبكمية قليلة من السائل لتعطي محلوال درجة حموضته 

 :خارجيةالمضغوطات الذوابة لتحضير محاليل  .41

هي مضغوطات معدة لالنحالل ضمن كمية محددة من الماء لتحضير محاليل لالستعمال الخارجي الموضعي 

في االلتهابات المختلفة. مثل المضغوطات الحاوية على مواد مطهرة مثل برمنغنات البوتاسيوم, البوفيدون 

 اليودي المستعملة كغسوالت مختلفة.
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في حجرة الضغط أثناء لفظ المضغوطة لسبب استعمال سواغات ذوابة  من مصاعب العمل االحتكاك الكبير

 , أو حمض البور%5في الماء بشكل كامل. من المزلقات المستعملة : بنزوات الصوديوم بنسبة حتى 

يشترط أن تكون هذه المضغوطات سريعة الذوبان أما االحتكاك فيتم تجنبه باستخدام مكابس من التفلون أو 

  قليلة السماكة وكبيرة السطح.بتحضير مضغوطة 
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 coated tabletsالمضغوطات الملبسة 
التلبيس يعني التغطية الكاملة والمستمرة للمادة المراد تلبيسها )المسماة نواة( بغطاء إما لحماية المادة من 

الظروف المحيطة أو التبخر أو ألهداف تتعلق بالتحكم بالتحرر. على الرغم أن تلبيس المضغوطات هو 

 ألكثر انتشاراً لكنه يتعداها ليشمل أيضا تلبيس المحافظ والحثيرات شبه الكروية والمساحيق والقطيرات.ا

 نميز ثالث أنماط من التلبيس هي التلبيس السكري, التلبيس بالفلم ,التلبيس بالضغط. 

 هناك أسباب متعددة لتلبيس المضغوطات يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:

 المحيط خصوصاً الضوء والرطوبة والهواء , تحسين االنسيابية.الحماية من الوسط  -1

تقنيع الطعم أو الرائحة غير المقبولة لبعض المواد الفعالة والبد أن نذكر أن المضغوطات الملبسة  -2

 أسهل بلعاً مقارنة مع المضغوطات غير الملبسة.

لل بذلك ر المواد األولية ونقيساعد التلبيس الملون في إخفاء اإلختالف بين الطبخات المختلفة لمظه -3

 قلق المريض من المضغوطات المتصفة بهذه الصفات.

 في تحسين مطاوعة المريض للدواء. 3و2يساهم العاملين 

 يساعد التلبيس الملون على التعرف السريع للمنتج من قبل المصنع والصيدالني والمريض. -4

ة لتغليف األوتوماتيكية عالية السرعيسهل تلبيس المضغوطات التعامل معها في أجهزة التعبئة وا -5

حيث يضيف مقاومة ميكانيكية لنواة المضغوطة ويقلل من التلوث المتصالب في حيز المصنع بسبب 

 التقليل من التغبير.

 يمكن استخدام التلبيس بالفلم ألهداف وظيفية لتحقيق خصائص تحرر مضبوطة للمضغوطة الملبسة. -6

 التلبيس بالضغط: .4

ة باستعمال آلة ضغط دوارة خاصة تدعى آلة الضغط المتعدد تقضي هذه الطريق

حماية لى باإلضافة إ إنتاج مضغوطات مطولة التأثيرو وتفيد في حل مشكلة التنافر

 تم شرحها سابقاً. .المواد في النواة الملبسة من تأثير العوامل الخارجية

 التلبيس السكري: .4

يعد التلبيس السكري من الطرائق التقليدية في تلبيس المضغوطات ويتضمن تطبيق متعاقب لمحلول ذو 

أساس من السكروز على المضغوطة )النواة(. باستخدام معدات تلبيس مناسبة وقد استخدمت بداية األدوات 

صة تعمل ج معدات متخصالتقليدية اليدوية في التلبيس السكري باستخدام الشراب السكري وتم الحقاً انتا

 آلياً. يقتصر تطبيقه على المضغوطات. 

( sealingعادة تكون المضغوطات الملبسة سكريا معدة للتحرر السريع إال أن المرحلة األولى )العزل : 

من التلبيس السكري تعتمد على تطبيق طبقة من بوليمير مناسب على المضغوطة النواة غير الملبسة. من 

الحالة استعمال بوليمرات منحلة جزئياً او غير منحلة بالماء مما يكسب المضغوطة تأثير الممكن في هذه 

 مطوالً أو مؤجالً للتحرر.
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 المواصفات المثالية للمضغوطة الملبسة سكريا   .4.4

جانس لون مت’ يجب أن تمتلك المضغوطة الملبسة سطحاً ناعما خالياً من التشققات الشعرية وحواف دائرية

. المضغوطات التي تحتوي على طبعة يجب أن تمتلك نوعية عالية من الطباعة )أحرف مع لمعان واضح

 واضحة وغير ملطخة(

 المواصفات المثالية للمضغوطة المعدة للتلبيس السكري  .4.4

 يجب أن تحقق النواة عدة شروط للحصول على التلبيس الجيد.

  ت التلبيس مثال النشا المستخدم كمفتالصياغة: يجب االنتباه إلمكانية تفاعل مكونات المضغوطة مع

 في الطور الخارجي قد يتأثر بماء محلول التصميغ.

  الشكل واألبعاد: يفضل الشكل الذي يسمح بالدوران الكامل والمنتظم وهذا يقترب من شكل اسطوانة

ا مقليلة السماكة مع حواف ناعمة )تلتصق فقط بخط جانبي أو نقطة على الوجه أثناء عملية الترطيب م

 يسهل تفريقها(.

 المضغوطات السميكة صعبة التلبيس والصغيرة سهلة التقشر ودورانها غير منتظم السماكة والوزن :

 في قدر التلبيس

 بيس ألن عملية التل المقاومة الميكانيكية:يجب أن تمتلك المضغوطات قساوة كافية وهشاشة منخفضة

 بيس.تعرض المضغوطات للتصادم أثناء دورانها في قدر التل

 قد تؤدي محاليل التلبيس إلى سد المسامات الموجودة على سطح المضغوطة من جهة زمن التفتت :

 كما أن ذوبانها يحتاج إلى وقت إضافي وكل هذا يلعب دورا سلبيا ويزيد زمن التفتت.

الفعالة  دتتم بتخليصها من الغبار بنخلها,  تجفيفها بشكل كاف لمنع أي تفاعل إماهة مع المواتهيئة النوى: 

أو انتباج الكتلة, ثم يتم تسخين النوى إلى درجة حرارة التلبيس المطلوب لتسهيل توزيع المحلول وتسريع 

 تبخره

 المراحل المتعاقبة النتاج المضغوطات الملبسة سكريا .4.4

 نميز العمليات المتعاقبة التالية: 

 (.sealing)عزل النواة  -1

 (. (subcoatingالبناء و التكبير  -2

 Smoothing.التنعيم -3

 Colouring.التلوين -4

 Polishingالتلميع )الصقل(. -5

 .Printing.الطباعة -6

 (sealingعزل النواة: ) .4.4.4

الهدف من هذه المرحلة منع التفاعل وتأثير الرطوبة مع المضغوطات أثناء عملية التكبير, ويتحقق ذلك 

 تين:يمكن عزل النواة بطريق بواسطة  طبقة رقيقة سهلة التفتت بالسائل المعدي مع تدوير أولي للزوايا.

 تقضي بتطبيق مادة راتنجية أو بوليمير بهدف حماية المادة الفعالة من الرطوبة وتجنب الورنشة :

ً المحلول الكحولي للشيالك . هجرة الملونات الذوابة أثناء التخزين إال أن  shellacاستخدم سابقا
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. مفضلة فينيل أسيتات فتاالت اصبحت البوليمرات الصنعية مثل السيللوز اسيتات فتاالت وبولي

تعطي عملية الورنشة طبقة رقيقة جافة سهلة التكسر وقابلة للتقشر لذلك ينصح بإضافة مواد ملدنة 

عندما اليكون تعديل التحرر مطلوبا يجب توخي الحذر من كمية العازل  مثل زيت الخروع لها.

 .عالةوتحرر المادة الف زمن التفتتالمضافة لكي التؤثر على 

 يطبق محلول صمغي مكون من الصمغ العربي والسكر أما عند استخدام الجيالتين التصميغ  :

 فيكون الفلم أكثر لدانة.

 subcoatingالبناء أو التكبير  .4.4.4

إلعطاء الشكل و الهيئة  %133-53يطبق التلبيس السكري عادة بكميات كبيرة تؤدي إلى زيادة الوزن من 

المادة  ةلحمايأوجعل التلبيس غير نفوذ للضوء لى الحواف المدورة للمضغوطة والوصول إللنواة  النهائية

 . وتتم بإحدى الطرق التالية:الفعالة الحساسة

I.  :البناء بالشراب 

بتطبيق متعاقب للشراب السكري حيث ترطب المضغوطات بالشراب ثم تخضع للدوران لتأمين التوزيع 

كمية الزائدة من المحلول السكري إلى التصاقات بجدران ال المتجانس ثم تجفف لتأمين تبخر الماء. تؤدي

يز الشراب يجب االنتباه إلى ترك القدر مايعيق الحركة المنتظمة في القدر ويؤدي إلى عدم تجانس في التلبيس.

 استخدام تراكيز مرتفعة كلما كبر حجم المضغوطة. فيمكن 

تجنب تبلور السكر من جهة وخفض اللزوجة تلعب درجة الحرارة دورا هاما حيث يساعد ارتفاعها في 

 وبالتالي توزيع أفضل للشراب من جهة أخرى. باالضافة إلى تسريع عملية التجفيف وخفض زمنه.

II.   :البناء باستعمال مسحوق البناء 

تتم بالترطيب بالشراب السكري ثم يذر مسحوق التعفير )سكر, تالك, اكسيد التيتان( ثم تخضع المضغوطات 

 هكذا بالتتالي. رغم أنها طريقة سريعة لكنها تعطي طبقات أخشن من السابقة.للتجفيف و

III.   :البناء باستعمال المعلقات 

قد يعطي التكبير بالشراب السكري لوحده ملبسات قابلة للكسر تنفجر أو تتشقق عند التعرض للصدمات. 

لذلك ينصح بإضافة بعض المواد لمحلول التلبيس فتساعد تحسين الخواص الفيزيائية للتلبيس وإنقاص 

ربونات التقشر, ك زمن التلبيس. من المواد المضافة الجيالتين لزيادة قدرة االلتصاق, الغلوكوز لمنع

الكالسيوم تساعد على التشكيل للطبقات, اوكسيد التيتان لحجب الضوء, التالك لمنع التصاق 

 المضغوطات مع بعضها . 

  smoothingالتنعيم .4.4.4

عتمد ي ينتج عن مرحلة البناء سطوح خشنة مما يستدعي تنعيم السطح لتسهيل مرحلة تطبيق طبقة الملون. 

 على هذه المرحلة. يقع التنعيم على مراحل حسب الطريقة المستعملة: جمال الملبسة بشكل رئيسي

 طريقة تلوين مستمرة: يقع التنعيم في النهاية قبل الصقل 

  طريقة تلوين منفصلة: يجب تطبيق عمليتي تنعيم واحدة بعد البناء للحصول على سطح مناسب

 للتلوين وعملية بعد التلوين.
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وال يجوز هنا إطالقا إضافة مسحوق تجفيف أو استعمال الحرارة  ليلةتنفذ باستعمال شراب يضاف بكمية ق

ألن التبخير البطئ هنا مستحب بسبب تكون بلورات صغيرة من السكر على سطح المضغوطات مما يكسبها 

 النعومة المطلوبة.

 التلوين .4.4.1

 .ن من الملوناتتنفذ إما مع عملية البناء أو بعد االنتهاء من عمليتي البناء والتنعيم. يستعمل نمطي

  الملونات الذوابةdyes :ويجب البدء بالشراب بشكل قليل )ممدد( ومتجانس  تنفذ بتطبيق شراب ملون

ى التسخين في المراحل األولوزيادة اللون تدريجياً حتى الحصول على اللون المطلوب. يمكن تطبيق 

ل. وهذا مختلف عن لون الشراب المستعمأما النهائية فتنفذ على البارد. يحدد عدد الطبقات اللون النهائي 

 من سيئاتها هجرة الملون وعدم تجانس اللون النهائي.

  مثل الملونات  غير الذوابةpigments   أوlacks : ملونات صنعية مثبتة على مواد صلبة غير ذوابة

عد التكبير ب)مشتق األلمنيوم, أكسيد التيتان(. تساعد هذه الملونات في البدء بعملية التلوين مباشرة 

 وبالتالي االستغناء عن عملية التنعيم األولى كما تفيد في الحصول على نفس اللون بأقل عدد من الطبقات

ويكون حجبها للضوء أقوى وثبات اللون أفضل من الملونات الذوابة . لكن االنعكاس يكون أقل على 

 سطح الملبسات الملونة بملون غير ذواب وبالتالي أقل لمعانا.

 polishingالتلميع: أو  قلالص .4.4.5

 تهدف إلعطاء الملبسات البريق واللمعان المطلوبين وذلك باستعمال اساس شمعي أو راتنجي مناسب.

 :شمع العسل, شمع الخرنوبا, أبيض البال,..... ويتم ذلك وفق إحدى يستعمل  باستعمال أساس شمعي

 الطرق التالية: 

برذ محاليل هذه الشموع بتراكيز منخفضة ضمن مذيبات عضوية  طيارة على المضغوطات وهي بحالة  -

 دوران. 

 باستعمال قطع كبيرة أو مسحوق ناعم من الشموع تدور مع المضغوطات  -

 تدخل المضغوطات في قدر ملبس داخليا بالشمع  -

الشموع وإنما نحتاج إلى تدوير المضغوطات في للوصول إلى اللمعان ال تكفي إحدى المعامالت السابقة مع 

 قدر التلميع المغطى باللباد.

 : تتطلب حذرا أكثر من استعمال االساس الشمعي بسبب ميل كتلة المضغوطات  الصقل بالورنشة

لاللتصاق مع بعضها. تتم باستعمال محلول منخفض اللزوجة وممدد من المواد التالية: الصموغ , 

أو الصنعية, مشتقات سللوزية, مشتقات البولي ايتلين غليكول عالي الوزن الذري  الراتنجات الطبيعية

 وتكون منحلة في مذيب عضوي مناسب.

 .Printingالطباعة .4.4.6

مرحلة شائعة للتعريف بالمحضر بشعار المصنع, اسم المحضر, الجرعة أو أي كود مناسب. يمكن التعريف 

التي تكون عادة  gravure process offsetة بالحفر بالمحضرات الملبسة سكريا فقط من خالل الطباع

 باستخدام حبر مناسب.
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 حفظ الملبسات: .2.4

 يجب الحفظ في وعاء غير نفوذ وبوجود مادة ماصة للرطوبة. ومن مظاهر التخرب: 

شق نجمي أو مستقيم  عند تعرض المضغوطة لصدمة ما أو نتيجة انتباج النواة الملبسة بسب  •

 الحرارة مثال الذي يؤدي إلى انفجار التلبيساختالف في درجات 

 تبدل اللون بسبب الرطوبة الخارجية العالية •

 ظهور فطور تنمو على سطح المضغوطات بسبب الرطوبة •

 مراقبة الملبسات: .2.5

 التأكد من لون ولمعان التلبيس وتجانسهالخواص الحسية : 

  لتأثيره على محتوى الجرعة أما بعد : يجب التأكد قبل التلبيس من مطابقة الوزن مراقبة الوزن

 فيؤثر على تجانس المظهر والمالءمة مع العبوات.

 تجري قبل التلبيس وبعدهمعايرة المحتوى : 

 بإجراء مقطع عرضي ثم إجراء القياس المجهري.قياس سماكة التلبيس : 

 لقياس مقاومة المضغوطة الملبسة وهشاشتهامراقبة المقاومة الميكانيكية : 

 قبل البدء بالتلبيس وبعدهان التفككمراقبة زم : 

 Film coatingالتلبيس بالطبقة الرقيقة  •

 مقدمة:  .4

التلبيس بالطبقة الرقيقة هو تقنية تؤدي للحصول على طبقة رقيقة الصقة ومستمرة. يعتبر من أحدث طرائق 

تلبيسها على  يُعتمد فيتلبيس المضغوطات وأكثرها استخداماً فتقريباً كل المنتجات الملبسة المنتجة حديثاً 

 تقنية التلبيس بالفلم أكثر من تقنية التلبيس السكري.

, رةعدم سمية, عدم تداخل أثناء المعاي, مواصفات المادة المستعملة في التلبيس: عدم تنافر مع المواد الفعالة

 مقاومة ميكانيكية مرتفعة, قدرة انزالق جيدة, مردود عال وسهولة في التطبيق.

 ز ثالثة أنواع من المضغوطات الملبسة بالطبقة الرقيقة:يمكن تميي

 المضغوطات الملبسة معديا )يذوب التلبيس في المعدة( -

  الملبسات معدلة التحرر : مقاوماً للعصارة المعدية  )مؤجل( )ال يذوب التلبيس في المعدة( -

 : يسمح بالتحرر البطئ للمادة الفعالة مطولة التأثير -

 بالطبقة الرقيقةميزات التلبيس  .4

 مرتفعة للمادة الفعالة تجاه العوامل الخارجية )رطوبة, ضوء, أوكسجين( حماية -

  الكلفة تخفيض ←تقنية سهلة وسريعة  -

 من النوى )مساحيق, حثيرات, مضغوطات, محافظ( إمكانية تلبيس أشكال مختلفة -

 تحافظ على أخدود الكسر -
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 للماء استعمال مذيبات عضوية يسمح بتلبيس مواد حساسة -

 )إعاقة التحرر وإطالة التأثير(التحكم في مواقع التحرر)معدة, أمعاء أو جزء معين( وزمانها  -

تكمن باستعمال مذيبات عضوية متطايرة )ملتهبة أو سامة( مما يتطلب : مساوئ التلبيس بالطبقة الرقيقة

 .بوليميرات ذوابة أو معلقة في الماءمما وجه الستخدام االحتياطات الالزمة.

 

 

 

 

 : أهم الفروق بين التلبيس السكري والتلبيس بالفلم .4

 المضغوطات التلبيس السكري التلبيس بالفلم

يحافظ على شكل النواة و أقل 

 ً  لمعانا

مدورة مع درجة عالية من 

 اللمعان
 المظهر-

 زيادة الوزن الناتجة عن مواد التلبيس- % 33-53 2-3%

 غير ممكن ممكن
الشركة أو خط إمكانية اضافة شعار -

 الكسر

تلبيس الجزيئات يعد عالي 

األهمية في األشكال المعدلة 

 التحرر

يوجد امكانية للتلبيس 

ولكنها قليلة األستخدام 

 ً  صناعيا

 أشكال صيدالنية صلبة األخرى

 عملية التلبيس  

 المراحل- عملية متعددة المراحل عملية وحيدة المرحلة عادة

 أو أكثرساعات  0 ساعة   2الى  1.5
الزمن الالزم لتلبيس الدفعة الدوائية -

 الواحدة

 سهل التطبيق لتعديل التحرر
عادة غير ممكن باستثناء 

 التلبيس المعوي
 الدور الوظيفي

 مراحل تشكيل الفلم: .1

 السائلة إلى الحالة الصلبة بعد نشر المحلول وتبخيره ويتم ذلكيتشكل الفلم نتيجة لتحول الطور من الحالة 

 على مراحل:

: محلول العامل organosolأورغانوسول  .1

 المولد للفلم في مذيب عضوي

: عند الوصول organogelأورغانوجيل  .2

 بالتجفيف إلى عتبة التركيز المشكلة لهالمة صلبة.

 ولكنه غير جاف نهائيا: خواصه تمتزج مع خواص الفلم الجاف الطور الصلب .3

 

 محلول التلبيس
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تفسر هذه المراحل بأنه أثناء تبخر المذيب يزداد تركيز 

البوليمير تدريجيا وتقترب الجزيئات من بعضها البعض 

وتحت تأثير التوتر السطحي تتمدد الذرات وتغير شكلها 

ار البدئي وتتشابك تدريجيا لتشكيل البنية الشبكية وباستمر

 التجفيف يتشكل الفلم.

يتمتع محلول البوليمير المستخدم بصفات تجعل يجب أن 

جزيئاته قادرة على االلتحام فيما بينها لتشكيل الفلم من 

جهة وأن يلتصق على سطح المضغوطة من جهة أخرى 

لذلك يفضل أن يكون التوتر السطحي لمحلول التلبيس 

 منخفضا.

 مكونات محلول التلبيس: .5

صلبة مولدة للفلم تستعمل بشكل محاليل أو معلقات ضمن  polymerتتشكل بشكل رئيسي من بوليمرات 

, مساحيق solvent  , المذيبات plasticizerمذيب مناسب ولتحسين مواصفات الفلم نجد أيضا الملدنات 

 .  colournts , الملونات filler التحميل

 البوليمرات المولدة لألفالم .5.4

ل من هي بوليمرات عضوية ذات منشأ نصف صنعي أو صنعي تتشك

(. يتأثر الوزن monomerارتباط عدد كبير من الذرات أو الجزيئات )

الذري للبوليمر وبالتالي درجة انصهاره ولزوجة محاليله بدرجة البلمرة. 

تعود أهمية درجة تبلور البوليمر لتأثيرها على خواص النفوذية  ومرونة 

 الفلم المتشكل ومقاومته للكسر ولمعانه.

ن لتوضع الفراغي لسلسلة البوليمر بييمكن التمييز حسب ا

 النموذج المتبلور والنموذج غير المتبلور:

  :البوليميرات المتبلورة 

يحصل التبلور إذا كانت الذرات الكبيرة ذات تركيب ذري 

منتظم جدا وعندما تكون حريتها للحركة كافية لكي تتمكن 

من التوضع بسرعة ضمن شبكة كاملة ومنتظمة. تلعب 

الذرات وبخاصة الروابط الهيدروجينية المتشكلة القوى بين 

وبين ذرة  2Cl, CO, NOبين مجموعات قطبية سلبية 

 ( دورا رئيسيا في التبلور.2OH, COOH, NHهيدروجين موجبة /آخذة لاللكترونات/ )

أكثر من  ( لها قدرة أكبر على التبلورisotactic, symmetricالبوليمرات المنتظمة ذات البنية  المرتبة )

 (.atactic)سالسل 

 

 زيادة التركيز

 

 

 تغير الشكل

 تشكل الفلم
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يجب اإلشارة أنه ال يوجد حد واضح بين بوليمر متبلور كليا وآخر غير متبلور حيث نشاهد في البوليمر 

الواحد قطاعات مصطفة متبلورة وأخرى غير متبلورة مما يؤدي إلى صعوبة تقدير مقدار التبلور في بنية 

ين حسب العوامل التي أدت إلى تشكله كالمذيب المستخدم الفلم. تختلف نسبة االنتظام أو عدمه في فلم مع

والسواغات المضافة في صيغة المحلول. تؤثر نسبة االنتظام الناتجة عن االرتباطات على خواص الفلم 

 فنجد القساوة وعدم المرونة بوجود السالسل المنتظمة جداً. 

  :البوليميرات غير المتبلورة 

لبوليمرات امرات الناتجة من اثنين أو أكثر من الذرات البسيطة المجتمعة وتتمتع ببنية غير منتظمة كالبولي

( مثل خالت البولي فينيل. تكون هذه البوليمرات أكثر مرونة ومقاومة atacticذات التوضع الفراغي )

 للصدمات من المتبلورة ولكنها أكثر نفوذية لبخار الماء وأسرع انحالال. 

فقا لدورها الوظيفي فتقسم إلى مولدات األفالم المعدية ومولدات األفالم لضبط سنتناول مولدات األفالم هنا و

 التحرر مكانيا أو زمانيا.

 مولدات األفالم الذوابة في  المعدة: .5.4.4

 المشتقات السلولوزية: .5.4.4.4

من أهم المشتقات استعماال في التلبيس. يحتوي السللوز على 

عدد من الروابط الهيدروجينية التي تتشكل بفضل الزمر 

-60الهيدروكسيلية وبالتالي ينتج مناطق تبلور كثيفة. فنجد 

. أمورفية )عديمة الشكل(  %40  -30مناطق متبلورة,   70%

 عدة نجد:ومن مولدات األفالم السللوزية المنحلة في الم

 المشتقات المتشردة 

• CMC-Na :,يذوب في الماء وفي بعض  كربوكسي ميتيل سللوز الصودي: مسحوق أبيض

رافع لزوجة, رابط. يشكل أفالم شرهة  األمزجة العضوية, شره جدا للماء, يستعمل كعامل معلق,

 للماء, مرنة, له تنافرات عديدة مما يحد من استخدامه لوحده.

• CMC-HEC :  أقل  شره للماء,كاربوكسي ميتيل سللوز هيدروكسي إييتل السسلوز: مولد فلم

 تشردا مما يخفض التنافرات الناتجة عن التشرد.

  المشتقات األلكيلية 

• MC : :أقل شراهة للماء من سابقيه. ذواب كثيرا في الماء, يكَون أفالم صافية ميتيل السللوز

غليسرين لكن نفوذيته لبخار الماء مرتفعة مما يحد من وقاسية, تتحسن اللدانة بإضافة ملدن كال

 .ECاستخدامه وحيدا ويستخدم على شكل مزيج  مع 

• MEC : :ذواب في الماء, يعطي  فلم مرن قليل الشراهة للماءميتيل ايتيل السللوز 

  :المشتقات المختلطة 

• HEC : :حثيرات عديمة الطعم والرائحة, كثير الذوبان في الماء, شراهة هيدروكسي إيتيل السللوز

 , ال يستخدم وحيدا بل ممزوجا مع مواد أقل شراهة للماء.CMCو  MCمتوسطة بين 
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• HPC : :ذواب في الماء وخاصة بالبرودة, يعطي فلم شفاف ذي نفوذية هيدروكسي بروبيل السللوز

 لى ذوبان جيد للفلم.قليلة للماء ومقاومة صدمات جيدة, باالضافة إ

• HPMC  هيدروكسي بروبيل ميتيل سللوز: مسحوق أبيض قليل الشراهة للماء, ذواب في الماء

البارد واألغوال, يوجد بالتجارة بلزوجات مختلفة, يستعمل بكثرة في التلبيس المعدي, يؤدي عدم 

انتظام بنيتة )جذران مختلفان في الحجم ميتيل وهيدوكسي بروبيل المحب للماء والدسم( إلى 

ذوبان بالمذيبات العضوية باالضافة إلى الذوبان الجيد في الماء كما تساعد هذه البنية  الحصول على

على تباعد أجزاءه عن بعضها وبالتالي حصول نوع من التلدين الداخلي فال يحتاج إلى ملدن 

 لزيادة زمن الذوبان وخفض النفوذية لبخار الماء. ECخارجي. قد يستعمل مع 

 
• HEMC : ميتيل السللوز مسحوق أبيض, ذواب في الماء, األفالم الناتجة شفافة هيدروكسي إيتلي

 ومرنة. الشراهة للماء والنفوذية أكبر من سابقها. كما ال يحتاج لملدن )جذران مختلفان( .

 :  PEGبولي أوكسي ايتلين غليكول  .5.4.4.4

-233ن  متفاوتة بييُحَضر من تكاثف أوكسيد االيتلين والماء وحسب درجة البلمرة نحصل على أوزان ذرية 

43333. 

  1000سائلة عند درجة حرارة الغرفة, المواد ذات الوزن الذري  400-200المواد ذات الوزن الذري بين 

فتوجد على شكل مساحيق صلبة صغيرة بيضاء.  3333تأخذ قواما شمعيا أو عجيني. أما أعلى من   600-

 تكون هذه المواد عامة ذوابة في الماء والمواد العضوية. 

لتحضير فلم ملتصق بشكل كبير على النواة, وال  20000-4000تستخدم المواد ذات الوزن الذري بين 

 حاجة لملدن.

 المشتقات الفينيلية .5.4.4.4

 PVA  :استعماله قليل بسبب ذوبانه المنخفض في المذيباتالبولي فينيل الغولي 

تتميز أفالمه بمقاومة ميكانيكية مناسبة والتصاق جيد للمضغوطات. العضوية. 

ً استخدام كما يشكل حاجزا مناسبا لنفاذ الغازات الجوية وبخار الماء.  تم حديثا

مزيج بوليميرين مكون من اإليتلين غليكول مع فينيل الكحولي الذي يعتبر أكثر 

ً  pvaمرونة من الـ    مما يساعد على تماسك أفضل للفلم .  لوحده وأقل دبقا
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 PVP  :وهو األكثر استخداما وتتراوح أوزانه بولي فينيل بيروليدين

مسحوق ابيض, ممتص ويكون بشكل  70000-10000الذرية بين 

كن لأفالم شفافة قابلة للكسر . يعطي للماء, ذواب كثيرا بالماء والغول

كونه دبق جداً   لسوء الحظ اليستخدم كثيرا لوحده في التلبيس بسبب

tackiness  

 Poly vinyl acetat + poly vinyl pyrrolidone( :Luviskol 

VA or Kollidon VA ) لما فمكوثر بالمشاركة بين فينيل بيروليدين وخالت الفينيل: يعطي

والتصاق جيد للمضغوطات. كما يشكل حاجزا لوحده   pvpمقاوما وميكانيكية مناسبة أكثر من

 مناسبا لنفاذ الغازات الجوية وبخار الماء

 ®Eudragiteالمشتقات االكريلية  .5.4.4.1

ة والحمض ميتا أكريلي. األفالم الناتجة تكون لماعة وشفاف تنتج عن البلمرة بالمشاركة بين الحمض األكريلي

 لكنها تحتاج ملدنات بسبب تبلورها المرتفع وقابليتها للكسر.

  ايدراجيتE بوليمر متشرد إيجابيا , ذواب في األوساط الحمضية, غير ذواب في األوساط  :

 بالتجارة بشكل محلول المعتدلة. يعطي فلما يحمي المضغوطات من بخار الماء بشكل جيد. يوجد

 %30بااليزوبروبانول أو حثيرات صلبة بيضاء أو معلق مائي بنسبة  %12,5عضوي نسبته 

 

 الراتنجات و الصموغ الطبيعية: .5.4.4.5

ات متجانس بواسطة ارتباط معقد بين الذرهي ليست بوليمرات بكل معنى الكلمة ولكن لها قدرة تشكيل فلم 

 .فتشكل شبكة مسطحة. من أمثلتها: الصمغ العربي, الشيالك, السندرا, القلفونة. وأغلبها يحتاج إلى ملدن

 مولدات األفالم الذوابة في  األمعاء: .5.4.4

طول ولخمائرها )ببسين(  pH=1,5-2,5يجب أن يقاوم التلبيس المعوي التأثير المشترك لحموضة المعدة 

ساعات( لكنه يجب أن يحرر المادة الفعالة في األمعاء الدقيقة بكاملها  6 -دقيقة 33مدة المكوث في المعدة )

أو أعلى من ذلك إذا كان مقررا أن يذوب  6,5-5,5أو في جزء محدد منها. أي يذوب بدرجات حموضة بين 

 في األجزاء األخيرة من األمعاء.

.  أو المقاوم لعصارة المعدة delayed releaseبالتلبيس اآلجل  enteric releaseيدعى التلبيس المعوي 

 ومن ميزاته:

 المادة الفعالة بحموضة المعدة,منع تخرب  +

For Eudragit E: 
R1, R3 = CH3 

R2 = CH2CH2N(CH3)2 

R4 = CH3, C4H9 
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 حماية المعدة من تأثير بعض األدوية المخرشة لها.  +

التحرر الكامل في األمعاء للحصول على امتصاص أعظمي أو بقصد فعل موضعي لمعالجة بعض  +

 القرحات.

بتلبيس جزء فقط من المادة الفعالة معويا وجمعه مع جزء آخر غير ملبس طول التأثيرشكل م +

 للحصول على الجرعة اآلنية.

 

 تصنف مولدات األفالم المستخدمة بالتلببيس المعوي إلى ثالث زمر :

 استرات الحموض الدسمة .5.4.4.4

ص الذي تتمتع أفالمه بخواصمغ الالك تتفكك تحت تأثير الخمائر المعوية وارتفاع درجة الحموضة مثل 

 التصاق جيدة ومرنة بشكل غير كاف, ذواب بالحموضة المرتفعة

 : البرويتينات .5.4.4.4

مولد فلم طبيعي يستحصل من دابوق الذرة وهو عبارة عن برويتن طبيعي استعمل لحساسيتة الغلوتين 

 ألفالمه.نات جب استعمال الملدلخمائراألمعاء كما يفيد الفلم المتشكل منه في تقنيع الطعم المر لبعض المواد. ي

 المشتقات المتحللة بالكهرباء المتشردة:  .5.4.4.4

 تتميز باحتوائها على جذور كربوكسيلية حرة تعتمد عليها درجة الحموضة التي تذوب بها هذه المركبات.

فهي التذوب في الوسط الحمضي وإنما تبقى الوظائف الكربوكسيلية حرة لتشكل أمالحا في وسط مائي 

 درجة حموضته قريبة من االعتدال.

  :مولدات األفالم السللوزية المقاومة لعصارة المعدة 

   :خالت فتاالت السللوزCAP ذواب 6,5غير ذواب بالماء أو بحموضة أقل من : مسحوق أبيض ,

األوساط القلوية لتشكيله مع قلويات األمعاء أمالحا ذوابة ومن جهة اخرى بسبب إماهة االستر في 

 بخميرة االستراز التي تؤدي لكسر الرابط االستري وتحرير حمض الفتالي.

زيت الخروع( كما  %30يعطي أفالما قليلة اللدانة قابلة للكسر لذا يحتاج إلضافة نسبة عالية من الملدنات )

كلور األمونيوم. يستعمل بشكل عام في التلبيس كمحلول  مثلفالم نفوذة لبعض المركبات المتشردة  أن األ

 محضر في مزيج من االيتانول واالسيتون.

  :فتاالت هيدروكسي بروبيل ميتل السللوزHPMCP يوجد بشكل حثيرات بيضاء :

HP50,HP55 حتاج غير المتجانسة ال ي تختلفان بدرجة الحموضة التي يذوبان فيها. نتيجة الجذور

 يحرر حمض الفتالي بتأثير الرطوبة.كسابقه, كما أن ثباتيته أفضل فال  مواد ملدنة 

  :وظائف كربوكسيلية أما المادتين السابقتين  %15يحتوي أكثر من اسيتو هيمي سكسينات السللوز

دن ألن أفالمه قابلة لذلك فهو يذوب بسرعة أكثر منهما. يحتاج إلى مل %12-5فتتراوح النسبة بين 

 للتكسر.

  المشتقات األكريلية 
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 (البلمرات سالبة التشردanionic:)  تحتوي على وظائف كربوكسيلية حرة بنسب مختلفة متعاقبة

 مع وظائف استرية. غير ذواب في األوساط الحمضية. منها:

,Eudragit L-55   ذواب عندpH   5.5أكبر من 

,Eudragit L  ذواب عند:pH   6أكبر من  

 EudragitS    ذواب عندpH   3أكبر من 

ميكرون من الفلم ليلعب دوره   30تحتاج ملدنات. يكفيتستعمل عادة للتلبيس بشكل محاليل غولية و

 للحماية من الرطوبة أوعزل النواة في التلبيس السكري. في  التلبيس المعوي وبسماكات أقل يستعمل

 D 30أو معلق مائي  100 و مسحوقأ %12.5يوجد بشكل محاليل غولية 

 المشتقات الفينيلية 

  :خالت فتاالت البولي فينيل  (opadry®) Polyvinyl acetate phthalate (PVAP)   مولد

( pH=5,5دقائق في وسط حموضته ) 10 فلم معوي مقاوم لمدة ساعتين في الحمض, يذوب خالل 

 ألن افالمه صلبة قابلة للتكسر.. يحتاج ملدن 

 مولدات األفالم المستخدمة في التلبيس ذي التحرر المديد: .5.4.4

 المشتقات السلولوزية  .5.4.4.4

  :يكون بشكل حثيرات غير ذوابة بالماء, ذواب باالغوال. يعود كرهه للماء إلى الجذر ايتيل سللوز

االيتيلي لذلك يستخدم التلبيس للحصول على تأثير مطول. يعطي أفالم شفافة قابلة للكسر بسبب شدة 

 ,pvp. يستعمل عادة بشكل مزيج مع %20-15لورها فيحتاج إلضافة مادة ملدنة كزيت الخروعتب

PEG,  HPMC, HPC  .لتحسين خواص الفلم 

 المشتقات األكريلية المعتدلة .5.4.4.4

  ايدراجيتRL, RS ال تتأثر بتغيرات : مواد غير متشردةpH  , وتعتمد يعتمد التحرر على النفوذية

.الفلم RLوأكثر منها في RSنفوذية الفلم للماء على نسبة احتوائه على مجموعات محبة للماء قليلة في 

 المتشكل حساس للصدمات فيحتاج إلى ملدن.
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 solventالمذيبات: .5.4

تتكون مولدات األفالم عادة من بوليمرات تكون منحلة أو معلقة في مذيب مناسب. في البداية تم استعمال 

المذيبات العضوية بشكل أساسي إال انها تشكو من بعض المساوئ وهي: السعر المرتفع, خطر االشتعال, 

 ضرورة التزود بالتجهيزات الخاصة لمنع تلوث البيئة.

وتكون  HPMC, HEMCسمح تطور العلم بالحصول على مولدات لألفالم منحلة أو مبعثرة بالماء مثل 

 منخفضة. األوزان الذرية بهذه البوليمرات

 يعتمد تشكيل الفلم والروابط بين الذرات وتنظيم الروابط للبوليمر بشكل أساسي على المذيب المستعمل. 

عند وضع البوليمر ضمن المذيب يخضع البوليمر لحادثة انتباج ليتشكل هالمة وتتباعد ذراته عن  -

 بعضها باستمرار دخول ذرات المذيب.

إذا كانت سالسل البوليمر خطية أو  Organogelثية األبعاد أثناء عملية التهلم تتشكل شبكة ثال -

 ثنائية األبعاد  وتكون سالسل البوليمير غير متعلقة مع بعضها البعض ليبدأ الطور التالي.

فتختفي البنية الهالمية وتكون ذرات البوليمر متوزعة بشكل منفرد ضمن المذيب أي يتم االنتقال  -

  Organosolى بـ إلى المرحلة الثانية وهي ما تدع

أما إذا كان البوليمر مكون من ذرات ثالثية األبعاد فتتباعد الشكبة عن بعضها فقط دون حدوث  -

 الذوبان وتتشكل شبكة كاالسفنج أي يستطيع السائل تمديد هذه البنية فقط.

 

 

 قدرة المذيب على اإلذابة: 

ال وعلى المذيب المستعمل.  فقد يتشكل محلوتعتمد درجة تبعثر البوليميرات أو توزعها على  أبعاد الذرات 

ميكرون ولكن في أغلب الحاالت يتشكل محلول غرويدي يحتوي  1حقيقيا يحوي جزيئات بأبعاد اقل من 

 ميكرون. يعتمد الذوبان على العوامل التالية : 13-1جزيئات متشربة بذرات المذيب أبعادها بين 
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ر بروابط قوية مما يصعب تخلل ذرات المذيب بينها كما تزداد المتبلو البوليمر يتميز البنية الكيمائية: -1

 التفاعالت ضمن البوليمر الصلب مع زيادة طول السلسلة مما ينتج عنه نقص في ذوبان المادة.

قد تحتوي البوليميرات على وظائف تؤثر بشكل كبير على ذوبانها حيث يالحظ ازدياد انحالل المشتقات 

مما يؤدي إلى إبعاد   جذور كيميائية ببعض الوظائف الهيدروكسيلية المحبة للماء السللوزية بالماء باستبدال

سالسل السللوز عن بعضها بعضاً وإنقاص تبلورها يترك الوظائف الهيدروكسيلية المتبقية المحبة للماء غير 

 متبلورة.

المجموعات  ذوبان تشردللمجموعات الوظيفيية للبوليمر تاثير على خواص المحلول والفلم الناتج فاثناء ال

الوظيفية في البوليمر وتعطي شوارد حاملة لشحنات كهربائية فإذا كانت الشحنات متجانسة تتباعد عن 

 بعضها مما يؤدي إلى زيادة أبعاد سلسلة البوليمير ونشرها.

 كلما ازداد التباعد بين السالسل كلما ساعد ذلك على تحسين االنحالل

ية تستعمل إلذابة البوليمرات كثيرة الشوارد الكهربائية وبالعكس. يكون : المذيبات القطباالستقطاب -2

 المذيب أكثر قدرة على اإلذابة كلما كانت ثابتة العزل الكهربائي للمذيب والبوليمير متقاربتين.

تظهر بعض البوليمرات المختلطة والحاوية على وظائف ذات درجات استقطاب متغايرة بعض المشاكل 

 لذلك يفضل حينها استخدام مزيج من المذيبات.  في االنحاللية

: يحدد الفراغ المشغول من قبل سلسلة البوليمر درجة الذوبان حيث يتحسن انحالل االستبدال درجة -3

المشتقات السللوزية في محاليل قطبية عندما يكون االستبدال ضمن الذرات بجذور ذات حجوم كبيرة 

 أكبر.تؤدي إلى تباعد سالل  السلولوز بشكل 

 المذيبات االساسية المستعملة: 

 ماء منقى, 

 األغوال )إيتانول, ايزوبروبانول, بوتانول(, قابلة لالشتعال, سميتها مختلفة

 الخلونات )االسيتون غيتيل ميتيل الخلون(, قابلة لالشتعال

 المشتقات الكلورية )الكلوروفورم, رابع كلور الكربون(, سميتها عالية

 إليتيل, خالت الميتيل( سميتها ضعيفةاالسترات )خالت ا 

 PLASTIZERالملدنات:  .5.4

تعطي العوامل المولدة للفلم عادة أفالما قابلة للكسر وغير مقاومة للصدمات مما يفقد التلبيس هدفه األساسي 

لذلك تتم إضافة مواد تزيد من مرونة الفلم تلعب دورا اساسيا في إبعاد سالسل البوليمر عن بعضها مما 

 إلى تخفيض سريع لشدة الروابط بين الذرات ويكسب الفلم المرونة المطلوبة.يؤدي 

يعرف الملدن بأنه مادة غير طيارة ذات درجة غليان مرتفعة وتبقى في الفلم أثناء تبخير المحل وتضاف من 

 أجل تغيير الصفات الفيزيوكيميائية والميكانيكية للفلم المتكون وتخفض قابليته للعطب.

 بين التلدين الداخلي والخارجي.ونميز ما  

عن طريق تطعيم سلسلة البوليمر أي إدخال سلسلة ذات حجم كبير أو متشعبة أو استعمال  التلدين الداخلي:

بوليمرات بالمشاركة أي تتشكل من ضم ذرتين مختلفتي البنية الكيميائية وال تحتاج هذه البوليمرات إلضافة 

 ملدنات أخرى

 تضاف مواد ملدنة إلى محلول التلبيس فتغير من صفات الفلم ويذلك إما:: حيث التلدين الخارجي
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  التلدين بالتنظيم الذري:  تثبت هذه المواد على سلسلة البوليمر بسبب تفاعل بين المجموعات

الوظيفية لكل منهما مما ينتج باإلضافة إلى إبعاد سالسل البوليمر عن بعضها إلى تعديل ظاهرة 

 راالستقطاب وبالتالي تخفيض التفاعل بين الذرات مما يؤدي إلى إضعاف قدرة الفلم على التبلو

 ويساعد على تحسين الخواص الميكانيكية. 

  التلدين باالنتشار الذري: تدخل ذرات الملدن مع المذيب بين سالسل البوليمر وبعد تبخر المذيب

 تبقى المادة الملدنة مبعثرة مابين السالسل.

 الملدنات األساسية:

ماء وملدنا غير ذواب بالماء عند ينصح عادة باسخدام الملدنات الذوابة بالماء عندما نستعمل فلما محبا لل

 تحضير تلبيس معوي أو مطول التأثير.

المحبة للماء: الغليسرين, البروبلين غليكول, البولي اوكسي ايتلين غليكول ذات الوزن الذري المنخفض 

(233- 433.,) 

كول,بالميتو يالكارهة للماء: فتاالت دي ميتيل, فتاالت دي إيتيل, شمعات الغليسرين, شمعات البروبلين غل

 ستيرات الغليكول, بالمتيو ستيرات بولي إيتلين غليكول, استرات السوربيتان, زيت الخروع, زيت السيليكون

 Fillerالتحميل  مساحيق .5.1

هدفها جعل الفلم عاتما وغير نفوذ  للنور كما يمكن عبر إضافة مواد غير منحلة في سائل التلبيس الوصول 

وتسريع بناء الفلم وتخفيض زمن التلبيس وإنقاص كمية السائل المستعمل إلى زيادة الوزن بسرعة أكبر 

 التكلفة مقارنة مع إضافة طبقات متعددة من محلول المادة المولدة للفلم. وبالتالي تقليل

قد تؤدي مساحيق التحميل إلى تخفيض االنتظام الذري للبوليمر ضمن الفلم وتباعد ذرته فتلعب دورا ملدنا 

كثافة الفلم ومقاومته أحيانا )نفوذه لبخار الماء, سرعة ذوبانه, وبالتالي سرعة تحرر المادة كما تزيد من 

 الفعالة(

تضاف هذه المواد إلى محلول التلبيس ولكنها تتطلب التحريك المستمر لضمان التورزع المتجانس ومنع 

 ترسب األجزاء الصلبة أثناء االرذاذ.

 التيتان, اآليروزيل مساحيق التحميل المحبة للماء: أكسيد

 مساحيق التحميل الكارهة للماء: التالك, شمعات المغنزيوم

 المراقبة التكنولوجية للتلبيس بالفلم: •

  تزداد غالبا بعد التلبيس فتصبح أكثر مقاومةالقساوة : 

 تنخفض الكمية المفقودة من المضغوطة بشكل كبيرالهشاشة : 

  :تجانسه , لمعانه, وجود  نقاط تقشر ناتجة عن التصاق استمراره,انتظامه,  لمراقبةشكل التلبيس

 المضغوطات ببعضها, ظهور شكل قشر البرتقال.

  :يجري وفق إحدى الطرق:فحص االستمرار 

معين ثم  مضغوطة فتوضع ضمن جهاز خاص يحوي زئبق تحت ضغط 53طريقة الزئبق: تطبق على  -

 تشربا.مالحظة نسبة المضغوطات التي تحتوي على سطحها زئبقا م
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دقائق  4-3مضغوطات ضمن قمع مغلق من األسفل ثم نضع فوقها محلول اليود 13طريقة اليود: توضع -

ة بسبب احتواء المضغوط. يفتح األنبوب وتغسل المضغوطات بالماء المقطر ثم نراقب  ظهور لون أزرق 

 على النشاء.

  :كما  2عد التلبيس ثم يقسم على مضغوطة حيث يحدد الفرق قبل وب 53تحدد السماكة لـ سماكة الفلم

يمكن حساب الوزن قبل وبعد التلبيس وحساب كمية المادة الملبسة المتوضعة على كل مضغوطة 

 ومقارنتها مع بعضها. 

  :للتأكد من دور التلبيس في حماية المادة من األوكسجين أو بخار الماءمراقبة النفوذية 

 سة والمجففة ضمن مجفف وبرطوبة نسبية محددة ثم النفوذية لبخار الماء: توضع المضغوطات الملب

 .يحسب الفرق بالوزن قبل وبعد

  :ذوبان الفلم 

: يُستعمل وسطا معديا صناعيا من أجل دراسة زمن التفتت أو سرعة الذوبان بشكل تلبيس معدي -

 مماثل للمضغوطات غير الملبسة.

جة دي ثم سائل معوي وعند الدرمعوي: يقيس زمن التفتت أو سرعة الذوبان بالتتالي ضمن سائل مع -

37. 
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 التلبيس اجهزة

 األجهزة المستعملة في التلبيس السكري: .4

 قدر التلبيس: 

يتكون من حوض بشكل كروي مصنوع إما من النحاس )يتمتع بسطوح ملساء لكن تفاعالته كثيرة ( أو من 

بطلي القدر  ولذلك يوصى الحديد )ناتجة غالبا عن  لحام قطعتين أو أكثر مما يعيق دوران المضغوطات

الستانلس ستيل فحلت محل المادتين أو من  بطبقة من الشراب(

الملساء غير المتفاعلة. يؤثر ميل  السابقتين بسبب سطوحها

 محور القدر ودرجة دورانه على عملية التلبيس.

 هدفه تبخير الماء الموجود في قدر التلبيس التجفيف :

 وتبلور السكر ويوجد عدة طرق:

)جدار   ين جدار القدر بالبخار أو الهواء الساخنتسخ -

 مضاعف يحيط بالقدر(

نفث الهواء الساخن داخل القدر من خالل انبوب الذي  -

يجب أن يكون بقطر كبير للحصول على تيار يستطيع 

 تغطية مساحة من كتلة المضغوطات.

ن المجموعة المولدة مولد للحرارة تحت الحمراء ولكنه قليل االستخدام على المستوى الصناعي أل -

 لألشعة حساسة وسريعة الكسر ويمكن أن يتراكم الغبار عليها مما يؤثر على فعاليتها.

  :للتخلص من الغبار والرطوبة أثناء عملية التلبيس.تفريغ الهواء 

 

 :تتم العملية في اسطوانات تدور على محور مائل بزاوية معينة ويكون سطحها أدوات الصقل والتلميع

 بنسيج ناعم من القطن أو الصوفمغطى 

  :للتخلص من الملبسات المتكسرة أو الملتصقة ويتم ذلك إما على  طاولة ثابتة أو أدوات النخب والفرز

 على سير متحرك حيث يقوم العمال باختيار الملبسات والتخلص منها.
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 أجهزة التلبيس بالطبقة الرقيقة .4.4

على المضغوطات ضمن قدر التلبيس وهي في حالة الدوران حيث توزع محاليل التلبيس بصبها : التقليدية

المستمرة ثم تجفف المضغوطات بتيار من الهواء الساخن أو البارد. تكرر العملية عدة مرات ويمكن أن 

ذاذ ريتخللها رذ مساحيق التحميل. يفضل رذ محلول التلبيس باستخدام مرذاذ خاص ويوجد منه عدة أنواع كم

ولكن هذه العملية تترافق بنسبة ضياع من سائل  Kg/cm-0,5 22يعمل بضغط  الهواء المضغوط الذي

 2كغ/سم 253-53التلبيس كما يمكن أن يسد السائل ثقب التوزيع. لكن يوجد مرذات تعمل بضغط أعلى بكثير 

 لتمنع هذا الضياع.

أنبوب محوري موجود القدر الدوار ذو المحور اإلرذاذي: يشبه القدر العادي ولكن اإلرذاذ يتم بواسطة 

 ضمن القدر.

 تعتبر الطريقتين السابقتين رخيصتي الثمن ولكن لهما العديد من المساوئ منها:

 القدر مفتوح وبالتالي إمكانية ضياع المذيب مما قد يؤدي إلى تسمم العاملين +

 المنتج غير جميل وقد يكون خشنا +

 عدم إمكانية تلبيس الحثيرات لتطايرها وخروجها من القدر +

ن كمية فتكو تجري العمليات من رذ السائل وتحريك المضغوطات وتجفيفها بشكل آلي كامل الطرق اآللية:

المحلول المستهلكة محسوبة بدقة.  حيث يمكن زيادتها بشكل يتناسب مع حجم الملبسات لالسراع من عملية 

 التلبيس كما يمكن من إنقاصها في مراحل التلوين والتنعيم.

  :تقنية درياDriacoaterيدخل :. يكون القدر بشكل مثمن و

الهواء فيه من خالل أضالع مثبتة على الجدار الداخلي 

 .من األسفل إلى األعلىعبر المضغوطات وبالتالي يمر 

  :تقنية اكسالكوتاAccela- Cota : يكون القدر الفوالذي

وانبوب للتفريغ  بشكل اسطواني مثقب ومحاط بغالف ثان

 مركب في الجزء السفلي على القسم الخارجي من القدر. 

 
 تقنية هاي كوترHi coater method: الحوض له شكل نصفي و قدر التلبيس مثقب ودواريكون

 .ثقوبه أقل عددا وقطرها أوسع من اكسال كوتاوهو مشابه لالكسالكوتا لكن  مخروط 
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  تقنية بيللغرينيpellgrini : 

تكون بعكس الطرق السابقة ألن القدر هنا هو اجتماع جذعي مخروط مفصولين بمقطع اسطواني وهو غير 

 .مثقب لذلك قد يعتبر من الطرق التقليدية. يتمتع بوجود جارفات للتحريك يدخل من خاللها الهواء 

 : التلبيس بالسرير الهوائي 

وذلك بوضع الجسم الصلب بشكل معلق هوائي في حجرة مغلقة بوساطة تدفق الهواء الساخن المتجه نحو  

األعلى. يوزع محلول التلبيس بشكل رذاذ ناعم من األسفل أو األعلى أو بشكل مماسي. )راجع بحث 

 الحثيرات(.

  

https://manara.edu.sy/



  

86 
 

 المراجع:
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