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 الجلسة األولى

 الحبوب

Pills 

 أهداف الجلسة: 

 تعريف الطالب بسواغات وطرق تحضير الحبوب  .1

 تحضير حبوب بلود .2

 تعريف الطالب بطرق مراقبة الحبوب .3

مغ  تؤخذ عن  300-100أوزانها  ،ملم 8-6أقطارها  ،هي أشكال صيدالنية صلبة فموية كروية الشكل :تعريف

 طريق الفم دون مضغ.

تحوي مقادير ضئيلة من مواد دوائية شديدة الفعالية و  ،مغ( 60-50حبوب صغيرة وزنها ): الحبيبات

  مغ. (1-0.1تتراوح كمية املواد الفعالة في الحبيبة الواحدة ) ،ت املقوية للقلباكالغليكوزيد

املسحوق املئوي للمادة الدوائية. وذلك إلنقاص الخطأ النسبي الناتج عن وزن  الحبيبات يستخدم في تحضير

 من املادة الفعالة إلى أدنى حد ممكن. مثل مسحوق الديجتالين املئوي الذي يتركب من 
ً
مقادير زهيدة جدا

ن )سواغ ملون( )مادة دوائية مقوية لعضلة القلب(، والالكتوز )سواغ ممدد( والكارم مسحوق الديجتالين

 .%1بحيث تكون نسبة املادة الفعالة في هذا املسحوق 

 أكثر في الطب البيطري. وتستعملغ  50غرامات و  ةحبوب ضخمة تتراوح بين بضع: البلوعات

 :كأشكال صيدالنية ميزات الحبوب

 سهلة التناول بسبب حجمها الصغير وشكلها الكروي. (1

 على شكل حبوب أكثر ثباتا منها في االشكال الصيدالنية السائلة. املحضرة املادة الفعالة (2

خالصات نباتية( بشكل  –يمكن تحضير عدد كبير من املواد الدوائية املختلفة القوام )مساحيق  (3

 حبوب.

 امكانية التلبيس. (4

 ة لبساطة الطرق واآلالت املستخدمة في التحضير.بالنسبدقة الجرعة الفردية  (5
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 تحضير الحبوب: 

 :التالية رئيسةالراحل امليتم تحضير الحبوب وفق 

ذات قوام و عجينة متجانسة التشكيل عجينة من املواد الفعالة والسواغات املالئمة، بحيث تكون  (1

 مناسب، لدنة، قابلة للمد والبسط بسهولة، دون أن تتشقق أو تتفتت أو تلتصق بأدوات التحضير،

 املحببة، مد العجينة على شكل اسطوانة منتظمة على (2

 تقسيم االسطوانة ألقسام متساوية الوزن حسب عدد الحبوب او الحبيبات املطلوب، (3

 جعل األقسام الناتجة بشكل كرات متجانسة. (4

 السواغات املستخدمة في تحضير الحبوب:

 باستخدام 
ً
تتكون العجينة من مجموع املواد الدوائية والسواغات املناسبة، ويتم تحضير العجينة مخبريا

 تختلف السواغات املستخدمة تبعا لقوام املادة الفعالة املستخدمة:و الهاون. 

نضيف للحصول على العجينة  في حال املواد الفعالة على شكل مساحيق الجافة: -1

 الصق مثل: سائل مرطب

مزيج الكحول والغليسيرين واملزيج األكثر استعماال هو مزيج املاء والغليسرين الن  ،زيج من الكحول واملاءم -

 الغليسرين يزيد من قدرة املاء الالصقة ويمنع الحبوب من الجفاف

) بشكل محاليل  PEG مركبات البولي ايتيلين غليكول  ،صمغ الكثيراء( ،الصموغ )كالصمغ العربي لعابيات  -

 ،مائية( ،كحولية

 من الغليسيرين( %10مزيج الشراب البسيط مع  ،شراب الغلوكوز  ،الشرابات السكرية ) الشراب البسيط  -

نضيف للمادة الفعالة  مسحوق ماص  في حال املواد الفعالة اللينة أو السائلة: -2

 للتخلص من قسم من السائل وتسهيل تحويلها لعجينة: 

 املانيزا الخفيفة ، ،فوسفات ثالثية الكالسيوم ،مسحوق الختمي، 

  مسحوق عرق السوس: يحوي على السكر والغليسريزين الذي يتعتبر من العوامل

 االستحالبية لذلك يستعمل في حال احتواء الحبوب على مواد دوائية غير منحلة في املاء

  استعماله كمددالكاؤوالن: يستعمل المتصاص السوائل املائية أو الزيتية ويمكن 

  يستعمل في حالة املواد الدوائية شديدة الالكتوز مع الصمغ العربي أو الالكتوز لوحده

 تستعمل بمقادير قليلة جدا كممدد الفعالية التي

 تلبيس الحبوب:

 تختلف املواد املستخدمة في التلبيس بحسب الهدف من التلبيس:
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: بهدف حماية املادة الدو  في حال التلبيس الواقي:  -1
ً
 ،بلسم التولوائية من الرطوبة أو األكسدة،....نستخدم مثال

 وريقات الفضة.

  في حال التلبيس املعوي: -2
ً
 شمع الخرنوبا.بهدف حماية الحبوب من حمض أو أنزيمات املعدة نستخدم مثال

 فحص الحبوب:

 فحص عياني : -1

 .تشققها ،التصاق الحبوب ببعضها ،الشكل

 فحص تجانس الوزن: -2

الحبوب متجانسة الوزن، كما يجب أن تحتوي كميات متساوية من املادة يجب أن تكون 

 الدوائية.

بشكل  حبة 20 تؤخذ عدم اختالف اوزان الحبوب املحضرة، حيثيجرى هذا الفحص للتأكد من من 

مقدار انحراف وزن كل  نحسب ومنه Xمتوسط األوزان ثم يحسب   iXعشوائي وتوزن كل حبة  لوحدها 

 والوزن X املئوية للفروقات ما بين الوزن الوسطي )أو النسب شكل نسبة مئويةحبة عن الوسطي ب

 كالتالي: (Xi اإلفرادي
𝑥−𝑥𝑖

𝑥
    * 100                                           

تقبل الحبوب من حيث تجانس الوزن عندما تقع النسب املئوية للفروق ضمن املجال الدستوري  

لحبتين على األكثر أن تتجاوز  الدستور  ويسمح. (X )الذي يختلف تبعا ملتوسط أوزان الحبوب املسموح

 .النسبة املئوية للفرق املسموح بها، وال يسمح ألي حبة أن تتجاوز ضعف النسبة املئوية املسموح بها

 فحص التفتت: -3

وبالتالي تحرر املادة  األنبوب الهضمي،في  من أن الحبوب املحضرة تتفكك أو تذوبيطبق للتأكد 

الدواء الى مركز تأثيره في الجسم. يجرى وصول امتصاص و  الفعالة في الوقت املناسب مما يؤمن

يمكن أن تؤخذ حبتان في وعاء يحوي ماء مقطر أو وسط شبيه  وأ .باستخدام جهاز السلة الهزازة

 دستور األدوية الفرنس ي فحسب ( مع التحريك من فترة ألخرى 2± 37بالوسط املعدي وبدرجة حرارة )

 :يجب على

 .د( 15) تتفتت خالل ربع ساعة أن لبسةاملغير الحبوب  -

 .د( 60) الحبوب امللبسة تتفتت خالل ساعة واحدة -

 ثالث ساعاتالحبوب امللبسة معويا أو مقاوم للحرارة تقاوم الوسط الشبيه بالوسط املعدي مدة  -

 وتتفتت في الوسط الشبيه بالوسط املعوي خالل ساعة.
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 الجلسة الثانية

 األقراص

Tablets 

 أهداف الجلسة:

 تعريف الطالب بسواغات وطرق تحضير األقراص .1

 تحضير أقراص سكرية  .2

 :مقدمة

 تصنف .مختلفة وأوزان أشكال لها فردية، جرعات الى مجزأة فموية صلبة صيدالنية أشكال هي األقراص

 :الى التحضير طريقة حسب

  Compressed tablets بالضغط تحضر أقراص •

 قالبية. قراصأ سكرية، و أقراص الى بدورها تقسم Molded Tablet بالقالب تحضر أقراص •

   Lozenges, Troches, pastills:السكرية األقراص

 سواغات الى باالضافة أساس ي، كسواغ (السكروز السكر ) من كبيرة كمية تحوي  صلبة، صيدالنية أشكال هي

 غالبا القرص وزن يصل ، الكتلة لتماسك الالزمين الجيالتين أو والصمغ الفعالة املواد من قليلة ونسب أخرى 

 للتأثير تستخدم غالبا لذلك الفعالة، املواد من محتواها وتحرر  لتذوب ببطء الفم جوف في وتترك غ 1 الى

 الفم، وقد رائحة محسنات االحتقان، مضادات األلم، مسكنات الـموضعية، املوضعي مثل املطهرات، املخدرات

 بالقالب. أيضا تحضر العام مثل املضادات الحيوية، ويمكن أن للتأثير تستخدم

 السكرية االقراص سواغات وتحضير

 :أساسية مراحل أربع التحضير عملية تضمنت

 اللعابية، تحضير •

 العجينة، تحضير •

 أقراص، الى وتقسيمها العجينة مد •

 األقراص تجفيف •

 : اللعابية تحضير .1

 من وزن كامل الوصفة( %10) أي بنسبة  غ مسحوق 100غرام لكل  10 لعابية )العامل الرابط( كمية نستخدم

 للوصول إلى عجينة متماسكة قابلة للتقطيع.
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 العربي الصمغ لعابية عادة تستخدم  Acacia – Arabic gum حيث %(30-10) بنسبة املحضرة 

املاء مع  من الباقي نضيف ثم ونمهك جيدا في هاون، املاء من وزنه ضعف مع الصمغ كمية توضع

 قد التي واألوكسيداز البيروكسيداز أنزيمات من التخلص في يفيد الذي التحريك. نرشح ونسخن 

  .الدوائية املواد بعض مع تتنافر

 الكثيراء  صمغ لعابية استخدام يمكنTragacanth gum  غ3-2 توزن  حيث %(3-1) بنسبة املحضرة 

 آلخر. تتميز وقت من التحريك مع االنتباج تمام حتى وتترك املاء من غ 97-98 الى وتضاف الصمغ من

 )أي الربط على قدرة ويالتالي أكثر العربي الصمغ لعابية من لزوجة أعلى بـأنها الكثيراء صمغ لعابية

 أكبر(. أقراص بـقساوة تعطي

 الحار حتى ال يتهلم على البارد ويفقد قدرته على الربط.  %15 -10تستخدم بنسبة  :لعابـية الجيالتين 

 تحضير العجينة .2

السكر الناعم  كمية 4/3 نضيف ارباع،  ثالثة الى ربع بنسبة يقسم ثم وينخل السكروز مسحوق  تنعيم يتم

 التجانس)تتشكل عجينة(. يتم حتى اضافة كل بعد الجيد املزج مع الـهاون  ضمن اللعابية فوق  تدريجيا

 ثم التجانس، املتبقي( حتى )الربع الناعم السكر مع بقية تنعيمها بعد وجدت واملطعمات ان الفعالة املواد نمزج

( ويتابع العجينة السابقة الى املزيج نضيف
ً
 والقابلة النهائي بشكلها العجينة على نحصل حتى املزج )نمزج مطوال

 .باألصابع تلتصق أن دون  والبسط للمد

من املسحوق املراد  % 0.1غ مسحوق) أي بنسبة 100غ لكل 0.1بنسبة  بالنسبة للمطعمات نضيفها 

 تصنيعه( وتكون بشكلين:

/ نمزجها مع ربع كمية السكر املتبقية واملادة الفعالة، ثم  thymolالزعتر -mentholمطعمات صلبة / النعنع  -1

 تضاف  إلى العجينة السكرية.

مطعمات سائلة / زيوت عطرية، ماء عطري / مثل عطر اليانسون وعطر الليمون هذه نضعها مع املاء  -2

املستعمل لتحضير اللعابية وبالتالي نحذف من كمية املاء املستخدم ما يعادل كميتها حتى ال تزداد ليونة 

 العجينة.

 :أقراص الى وتحويلها العجينة مد   .3

 على العجينة بالسطح، نبسط العجينة التصاق ملنع الناعم السكر أو التالك مثل فعال غير مسحوق  نستخدم

 بشكل او مربعة او مستطيلة اقراص الى ونقطع املعفر السطح بسماكة محددة، على  رقيقة صفيحة شكل

 .قرص ي
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 :االقراص تجفيف .4

 الحرارة بدرجة الطلق بالهواء االقراص تجفف لذلك ماء، وزنها من %6-2 تقطيعها بعد الناتجة األقراص تحوي 

 يمكن أو م، o40حرارة بدرجة بالفرن  التجفيف ويتابع ايام ثالثة ملدة نظيف قطني قماش باستخدام العادية

 .الفعالة املواد حسب oم 60-50معتدلة  بحرارة تقطيعها بعد بالفرن  مباشرة تجفيفها

 Molded Tablets:القالبية  األقراص

 هشة زوايا، أو حواف بدون  ملساء مغ، 60 -30بين صغيرة تزن  أقراص بشكل صلبة صيدالنية أشكال هي

 الفم. في واالنحالل التفتت سريعة

تستخدم األقراص القالبية لتحضير عدد من  املواد الفعالة مثل النتروغليسيرين. تطبق أقراص  

 .النتروغليسرين  تحت اللسان كموسع للشرايين اإلكليلية

 السواغات والتحضير:

 أي أو الديكسترين، نشاء، كاؤالن، كربونات الكالسيوم السكروز، الالكتوز، من رئيس ي بشكل سواغها يتكون  

 االنحالل. سريعة مادة

 مثل املاء أو اإليتانول أو مزيج منهما. مرطب سائل باستخدام التحضير عند املساحيق نرطب

لتالي يتحرض البلع، فإذا تم بلع القرص تضيع ال نضيف املطعمات لألقراص القالبية حتى ال يسيل اللعاب وبا

 الغاية املرجوة منه.

 وتشكيل الرطبة الكتلة تحضير :أساسيتين مرحلتين التحضير عملية تتضمن  :القالبية األقراص تحضير 

 .األقراص

 :الرطبة الكتلة تحضير •

 الى باالضافة يؤمن الذي املرطب ( بالسائل جيدا والسواغات املمزوجة فعالة املادة )مزيج  املساحيق ترطب

 قوالب باستخدام اقراص الى تحويلها يمكن كتلة على نحصل وبذلك ضمنه املزيج من قسم انحالل الترطيب

 .يدوية

 :األقراص تشكيل •

 هذه مختلفة، وتوضع بأقطار الثقوب من كبير عدد تحوي  مثقبة نحضر باستخدام قوالب مؤلفة من صفيحة

 هذه ضمن للعجينة النسبي الجفاف وبعد بالعجينة، الثقوب نمأل زجاجية. أخرى  صفيحة على الصفيحة

 الزجاجية الصفيحة تنزع ثم واملكابس، الزجاجية القاعدة بين االقراص لتتشكل العجينة تضغط القوالب

 .م o60 -45بحرارة بعدها لتجفف قوالبها خارج األقراص تلفظ الضغط وباستمرار
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 الجلسة الثالثة

 الحثيرات 

Granules 

 أهداف الجلسة:

 تعريف الطالب بسواغات وطرق تحضير الحثيرات .1

 تحضير حثيرات سكرية .2

هي عبارة عن قطع صلبة صغيرة مختلفة الحجم ناتجة عن تجمع غير متناظر لعدد كبير من أجزاء مساحيق 

  ملم. ال 5 – 0.1بلورية أو غير بلورية معدنية أو عضوية او نباتية تتراوح أبعادها بين 
ً
تمتلك الحثيرات شكال

، فهي قد تكون قطع كروية الشكل أو عصوية أو إسطوانات صغيرة، وتمتاز
ً
 محددا

ً
باإلضافة لشكلها  هندسيا

تكون الحثيرات بصورة عامة على ببنية هشة ومسامية مما يؤمن سرعة االنحالل واالمتصاص. وغير املنتظم 

 نوعين: 

حّل أو  وهي الحثيرات  كشكل صيدالني نهائي: -1
ُ
تؤخذ كما هي عن طريق الفّم )تبلع أو تمضغ مباشرة أو ت

ق باملاء( وتصل أبعادها لـ 
َّ
ملم، تكون مجزأة الى جرعات فردية أو موضوعة ضمن عبوة متعددة الجرعات،  5تعل

 مثل الحثيرات الحاوية على الفيتامينات، الحثيرات الفّوارة، الحثيرات املعّدة لتحضير املعلقات،...

تكون أبعادها أصغر من أبعاد الحثيرات كشكل صيدالني  لحثيرات كشكل تمهيدي )مرحلة وسطية(:ا-2

عبأ 
ُ
نهائي، تستخدم هذه الحثيرات لتحضير شكل صيدالني آخر فهي تضغط بشكل أقراص ) املضغوطات( أو ت

 ضمن محافظ جيالتينية )كبسوالت(.

 :lationAdvantages of granuأهمية التحثير وميزات الحثيرات 

إن تحويل مسحوق إلى حثيرات  يغير من خصائص هذا املسحوق، فيحّسن من انسياب املسحوق، ويزيد من -1

 قابلية املسحوق لالنضغاط.

 يقلل التحثير من نسبة الضياع املشاهدة مع املساحيق الناعمة ) لسهولة تطاير غبار هذه املساحيق(-2

 وأكثر قبوال من املساحيقالحثيرات كشكل صيدالني سهلة التناول -3

 الحثيرات أكثر ثباتا من املساحيق فالتحثير يقلل مساحة السطح املعرض للضوء والرطوبة.-4

 يمكن تلبيس الحثيرات -5
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تقديم محضر فوار بشكل حثيرات أفضل من تقديمه كمسحوق إذ إن سطح التماس في حالة الحثيرات أقل -6

 فيجعل الفوران  أكثر انتظاما.

 الحثيرات. وجود تنافر في املواد الفعالة يمكن توزيعها بين قسمين منعند -7

 تحضير الحثيرات: نحضر الحثيرات وفق طريقتين رئيسيتين:

  Dry granulationالتحثير الجاف 

 تستعمل هذه الطريقة عندما تكون مكونات الصياغة )الوصفة( حساسة للحرارة أو الرطوبة حيث يتم: 

 مادة دوائية وسواغاتمزج املساحيق: -1

ولكي تكون الكتلة الناتجة ذات قساوة كافية نضيف مواد مساعدة رابطة ) الصقة( بالحالة الجافة إلى مزيج 

 مثل: البولي فينيل بيروليدون 
ً
-Povidone)املساحيق املراد تحثيره لتساعد على التصاق أجزاء املساحيق جيدا

collidone ،)  السيللوز دقيق التبلورAvicel....وغيرها ، 

غ )طريقة الضغط املضاعف( أو تصفيح 8وزنها قد يصل لـ  sluggضغط أولي للحصول على مضغوطات كبيرة -2

 )تجميع  املساحيق بالرص( Roller Compactionهذه املساحيق باإلسطوانات الضاغطة 

آلة التحثير أو بالطواحين ذات  باستخدام  granulesتكسير هذه املضغوطات الكبيرة أو الصفائح إلى حثيرات -3

 اإلسطونات

 نخل الحثيرات و مجانسة أبعادها. -4

 wet granulationثانيا التحثير الرطب 

من ميزات التحثير الرطب: نحثر بهذه الطريقة مواد فعالة وسواغات متنوعة، كما تؤمن توزع متجانس للمواد 

 ضمن الكتلة. 

 طويال وخاصة التجفيف مما ينتج عنه زيادة  من مساوئ التحثير الرطب: تعدد املراحل
ً
حيث تستغرق وقتا

 التكاليف وزيادة احتمال التلوث وتعتبر طريقة غير مناسبة للمواد الحساسة للحرارة.

 يتم وفق املراحل التالية:

 مزج املساحيق: نمزج مسحوق املادة الفعالة والسواغات )ممددات، مفتتات(-1

مناسب لتأمين التصاق املساحيق، تكون قدرته  wetting fluidائل مرطب ترطيب املساحيق باستعمال س-2

الحالة لبعض مكونات مزيج املساحيق متوسطة ) ال تكون كبيرة فنحصل على كتلة لينة جدا تلتصق باملناخل 

 عند التحثير وال تكون قليلة ال تحقق القدرة الكافية لاللتصاق بين أجزاء املسحوق(. من السواثل املرطبة

 املستعملة: املاء، الكحول بدرجات كحولية مختلفة، الشراب البسيط،...

: تؤمن العوامل الرابطة التصاق أجزاء املساحيق  Binding agentsيمكن استعمال محاليل العوامل الرابطة 

عد بشكل أفضل لتشكيل الحثيرات، وإذا لم تتم اضافة عامل رابط كاف قد ال نحصل على حثيرات قاسية وقوية ب
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 التجفيف.

من العوامل الرابطة املستخدمة هالمة النشاء، لعابيات الصموغ، لعابيات مشتقات السيللوز مثل متيل 

السيللوز، لعابية البولي فينيل بيروليدون وغيرها من العوامل الرابطة املنحلة في املاء، وفي حال كانت املادة 

االيتانول، املنحل في  pvpذيب عضوي كالكحول، مثل الـ الدوائية حساسة للماء نستخدم عامل رابط ُمذاب في م

 .PEGمشتقات السيللوز املنحلة في الكحول، الـ 

نستخدم تحثير الكتلة الرطبة: نجزئ )نحثر( كتلة املساحيق الرطبة بإجبارها على املرور عبر ثقوب منخل، و -3

  مناخل معدنية ذات فتحات بأقطار حوالي 
ً
 1.6mmللتحثير مخبريا

ً
. حيث نجبر الكتلة الرطبة على املرور عبر مثال

هذه الثقوب بتطبيق الضغط املناسب. ويرتبط قطر املناخل املستخدمة  بالتحثير بقوام الكتلة املحثرة  وحجم 

 الحثيرات املطلوبة.

تجفيف الحثيرات: للتخلص من السائل املستخدم، نوزع الحثيرات الرطبة على رفوف بشكل طبقة رقيقة  -4

.  ويمكن ان تصل نسبة الرطوبة في الحثيرات %6-1درجة، حتى يتبقى فيها رطوبة بنسبة  60-50بحرارة  وتجفف

 .%10الجافة حتى 

مجانسة أبعاد الحثيرات: تؤمن هذه العملية تفريق الحثيرات املتجمعة نتيجة التجفيف، وتكسير الحثيرات -5

لتحسين الشكل واالنسيابية )االنزالق( مما يؤمن تعبئة  الكبيرة الى صغيرة )جعل أبعاد الحثيرات متقاربة( وذلك

 . تتم مجانسة األبعاد باستخدام مناخل آلة التحثير.الضغط وضبط جرعة املادة الفعالة متجانسة لحجرة
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 الجلسة الرابعة

 الحثيرات الفوارة

Effervescent Granules 

 أهداف الجلسة:

 الفوارةتعريف الطالب بسواغات وطرق تحضير الحثيرات  .1

 تحضير حثيرات فوارة  .2

 مراقبة الحثيرات الفوارة  .3

 هي حثيرات )أشكال صيدالنية صلبة( تحوي الزوج الفوار إضافة إلى املواد الفعالة والسواغات األخرى. 

 citricهو عبارة عن مزيج من حمض عضوي ضعيف مثل حمض الليمون  effervescent baseوالزوج الفوار 

acid أو حمض الطرطر tartaric acid بيكربونات الصوديوم  ( مثلمولد لثاني اكسيد الكربون  )قلوي  مع أساس

sodium bicarbonate . 

نستخدم مزيج من حمض الليمون وحمض الطرطر مع بيكربونات الصوديوم، وسبب استخدام  مزيج 

ة )هشة قابلة الحموض هو أن استخدام حمض الطرطر لوحده مع بيكربونات الصوديوم يعطي حثيرات متفتت

وام رخو تلتصق على منخل للتكسر( ذات قوام طباشيري، واستخدام حمض الليمون لوحده يعطي كتلة  بق

عند وضع الحثيرات الفوارة في املاء يتفاعل مزيج الحموض مع البيكربونات وينطلق غاز ثاني أكسيد  التحثير.

 الفوران نتيجة التفاعل بين الحمض واألساس في الوسط امل CO2 الكربون 
ً
 .Effervescenceائي مسببا

( في تحسين االنحاللية واالمتصاص حيث ينبه االفرازات الهضمية، وكذلك في CO2يفيد الفوران )انطالق  

تحسين قبول املريض للشكل الصيدالني حيث يقنع املحلول الحمض ي الناتج عن التفاعل  طعم املادة الدوائية 

 غير املحبب.

 مكونات الحثيرات الفوارة: 

يؤمن تفكك الحثيرات  CO2: و هو عامل مدد ومفكك )انطالق غاز  Effervescent baseالزوج الفوار   -1

 وتحرير املادة الفعالة(

: لتحويل املساحيق )املادة الدوائية والزوج الفوار وبقية السواغات( إلى كتلة قابلة Binderعامل رابط  -2

 للتحثير 
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 وامللون.   Flavourات اخرى ثانوية: مثل املطعم سواغ -3

 تحضير الحثيرات الفوارة 

: وهي الطريقة األفضل بسبب اختصار املراحل  وبالتالي الكلفة Dry Granulation التحثير الجاف -1

  املنخفضة، وألن التحثير الجاف ال يستخدم سوائل أو حرارة مما يتوافق مع حساسية الزوج الفوار للرطوبة.

 : Wet Granulation التحثير الرطب -2

A-  للحمض واألساس:  املنفصلالتحثير الرطب 

نقوم بعمليتي تحثير األولى للجزء الحمض ي )حمض الليمون وحمض الطرطر( والثانية للجزء األساس ي 

السيللوز، ، محلول ميتيل PVP)بيكربونات الصوديوم( وذلك بإستخدام عامل رابط ذواب في املاء مثل محلول الـ

 هالمة النشاء

أما املادة الفعالة  فتوضع إما في الحثيرات الحمضية أو في الحثيرات األساسية حسب فعاليتها بحيث ال تتنافر 

 مع مكونات الحثيرات.

وبعد التجفيف الجيد، ومجانسة أبعاد الحثيرات  يتم مزج الحثيرات الجافة الحمضية واألساسية مع بعضها 

 البعض. 

ه الطريقة: عدم تجانس أبعاد الحثيرات، وزمن الفوران الطويل لوجود الحمض واألساس بشكل مساوئ هذ

 منفصل وهذا يعاكس ميزة سرعة تفكك الحثيرات الفوارة.

B-  املذيبات العضوية(:  السوائل الالمائيةالتحثير الرطب بإستخدام( 

سبة، ومن املذيبات املستخدمة : االيتانول، نستخدم املذيبات العضوية لتحضير محاليل العوامل الرابطة املنا

 .PVP ،CMC ،HPMCااليزوبروبانول، أو مزيج من هذه املذيبات، من أهم العوامل الرابطة املستخدمة هي 

C-  السرير الهوائيالتحثير الرطب بإستخدام Fluidised bed granulation : 

قة بشكل توضع مكونات الصيغة )مزيج مساحيق املادة الفعالة والسوا
َ
غات( ضمن الجهاز بحيث تكون معل

( مثل محلول granulation fluidمنفرد ضمن تيار هوائي، وُيرذ عليها رذاذ املحلول الرابط )سائل التحثير 

...مما يؤدي إلى التصاق أجزاء املسحوق مع بعضها بشكل كتل صغيرة. ثم يوقف إرذاذ HPMC، محلول الـ pvpالـ

بتيار هوائي ساخن. من ميزات هذه الطريقة الحصول على حثيرات ذات أبعاد  املحلول ونجفف الحثيرات 

 منتظمة. 
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 الجلسة الخامسة

 املضغوطات

Compressed tablets 

 أهداف الجلسة:

 تعريف الطالب بسواغات وطرق تحضير املضغوطات .1

 تحضير مضغوطات  .2

أشكال صيدالنية صلبة مجزأة الى جرعات فردية تحوي كميات متساوية من املواد الدوائية وتحضر  :تعريف

 بالضغط.

 ميزات املضغوطات:

 سهلة التناول  -1

 الثبات، تبدي املضغوطات ثبات فيزيائي وكيميائي وجرثومي عاٍل، -2

تحرر،  باإلضافة إلى امكانية التلبيس مما يسمح بتعديل أماكن تحرر املادة الفعالة وتعديل سرعة ال -3

 إخفاء طعم و رائحة املواد الدوائية

امكانية تقديم عدة مواد دوائية في نفس املضغوطة، وإعطاء أكبر كمية من املادة الدوائية بأصغر  -4

 حجم ممكن،

 سهلة التحضير نسبيا وذات كلفة مقبولة اقتصاديا،ً -5

 وتجانس في املحتوى.تسمح طرق التحضير املتطورة بالحصول على دقة في الجرعة  -6

 :excipients used in tabletsسواغات املضغوطات 

: املمددات 
ً
مساحيق تضاف للوصول إلى الوزن والحجم املناسبين في  :Filling agents- Diluentsاوال

 ملغ.  0.75ملغ والديكساميتازون  0.25حالة املواد الفعالة قليلة التركيز كالديجوكسين 

أمثلة عن املمددات: الالكتوز، النشاء ،كربونات الصوديوم، فوسفات ثنائية الكالسيوم ، السيللوز دقيق  

 السوربيتول، املانيتول ،السكروز. avicelالتبلور 
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تعمل على ربط االجزاء الخاضعة للضغط فتسهل عملية الضغط كما  :Bindersثانيا: العوامل الرابطة 

 ملضغوطات.تؤمن زيادة في مقاومة ا

 تستخدم في الضغط املباشر نذكر منها:     :الجافةالعوامل الرابطة 

* األفيسيل )السيللوز دقيق التبلور(: يتميز بأنه ينتبج عند تماسه مع سوائل االنبوب الهضمي وبالتالي يساعد 

 على تفكيك املضغوطة فهو عامل رابط ومفكك بنفس الوقت

 spray dried lactose* الالكتوز املجفف باالرذاذ 

 microcrystalline lactose * الالكتوز ذو التبلور الدقيق

( عامل رابط، و  30PVP) 30كوليدون  %3.5) %7وكوليدون  %93: يتألف من الكتوز  Ludipress*اللودي بريس

 ( عامل ُمفكك(.clpvpكروس بوفيدون ) 3.5%

 آلية عمل العوامل الرابطة الجافة: 

 غير املتنظمة أو الصفيحية أو شبه الليفية فتشكل جسور رابطة بين املواد في املضغوطات بفضل بنيتها  -1

مواد ذات درجات انصهار منخفضة نسبيا تنصهر جزئيا تحت تأثير الضغط املطبق وتشكل بعد التبريد  -2

 جسورا من املادة الصلبة تجمع املسحوق.

 مائية مثل: : تستخدم بشكل محاليلاملائيةالعوامل الرابطة  -2

، %20-5، هالمة النشاء  %15-5، لعابية الجيالتين  %3-1، لعابية صمغ الكثيراء  % 5-1لعابية الصمغ العربي

HPMC 2-6%  60-50، شراب السكروز% ،PVP 0.5-5%.....، 

: تستخدم املحالت العضوية لتحضير املحاليل الرابطة عندما تكون املادة الفعالة العضويةالعوامل الرابطة -3

 ،.....CMC،HPMC ،PVP  ،PEGحساسة للرطوبة مثل: 

تحضر املضغوطات عادة باستخدام قوة ضغط كبيرة، أو يمكن أن  :Disintegrantsثالثا: املفككات 

الهضمي، لذلك تضاف املفككات  لتسهيل تفتت  تكون املضغوطة كارهة للماء وهذا يؤخر تفتتها بالسائل

 املضغوطات إلى حثيرات ضمن االنبوب الهضمي وبالتالي تحرر وانحالل املادة الدوائية، وتعمل بآليات مختلفة: 

 ، غليكوالت النشاء الصودية،Avicelاستخدام مواد تزيد من مسامية املضغوطات مثل: النشاء،  -1

د املاء مثل: غليكوالت النشاء الصودية ، كروس كارميللوز الصوديوم ، كروس استخدام مواد منتبجة بوجو  -2

 بوفيدون 

 غاز  -3
ً
 وهي طريقة متبعة في املضغوطات الفوارة. 2coاستخدام زوج فوار يتفاعل بوجود املاء مطلقا

وزن ى . تضاف على مرحلتين: تحسب كمية املفكك باالعتماد عل%10-2تضاف املفككات بنسبة تتراوح بين  

(، ونحسب كمية املفكك باالعتماد مفكك طور داخليويضاف قبل تحضير الحثيرات ) املادة الفعالة واملمدد

 (.جير مفكك طور خاويضاف للحثيرات مع املزلقات ) وزن الحثيرات الجافةعلى 
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: تسهل املزلقات عملية lubricantsاملزلقات ومحسنات االنسياب ومانعات االلتصاق  :رابعا

 الضغط من خالل: 

 منظمات االنزالق أو محسنات االنسيابتحسين وتنظيم انزالق الحثيرات أو املسحوق املعّد للضغط ) -1

glidant) مزلق ذواب باملاء( مما يؤمن تعبئة منتظمة لحجرة الضغط. مثل: تالك ، نشاء ، ايروزيل(  ،SLS  (

، بنزوات الصوديوم )مزلق ذواب في  ذو الوزن الجزيئي املرتفع )مزلق ذواب في املاء( PEG،  مزلق ذواب في املاء(

 املاء(

تخفف االحتكاك بين الحثيرات، وبين املضغوطات وآلة الضغط. مثل:  lubricantsمخففات االحتكاك   -2

ملضغوطات شمعات املغنزيوم ، حمض الشمع ، حمض البور يستخدم في املضغوطات خارجية االستخدام كا

 الفوارة النسائية.

تقلل التصاق بين املساحيق ومكابس آلة الضغط، مثل: شمعات   anti adherentمضادات االلتصاق  -3

 املغنزيوم والتالك.

مالحظة : شمعات املغنيزيوم كارهه للماء فال نستطيع استخدامها في املضغوطات الفوارة، ونستعيض عنها 

 بنزوات ذات قدرة تزليقية منخفضة.بالبنزوات على الرغم من ان ال

. تحسب كميتها باالعتماد على وزن %2-0.5تضاف املزلقات قبل عملية الضغط مباشرة بنسبة تتراوح بين 

 الحثيرات الجافة.

تستخدم للتمييز غالبا بين املضغوطات املتشابهه الحاوية على مقادير مختلفة  :coloursخامسا : امللونات 

من نفس املادة الدوائية، ولتحسين الشكل النهائي للمضغوطة وزيادة قبول املريض وتستخدم بكمية ال تتجاوز 

 عشر املقدار السمي. 

كبسوالت دقيقة تكون بشكل مساحيق او  :sweeting/ flavoursسادسا: املنكهات واملحليات 

 أبعادها صغيرة جدا أو زيوت عطرية مدمصة. مثل: املنتول، السكرين، السكروز، االسبارتام 

 : adsorbantsسابعا: العوامل املاصة 

 تدمص املواد الدوائية السائلة الداخلة في تركيب املضغوطة مثل الفيتامينات املنحلة بالدسم.

 مثل: الكاؤوالن، البنتونايت. 

 :surface active agentالعوامل املبللة ثامنا : 

تستخدم لتحسين تبلل مضغوطات املواد الكارهة للماء وبالتالي تسريع تفتتها، ولتسريع انحالل املواد الفعالة 

 ضعيفة االنحالل كمضغوطات الفيتامينات املنحلة بالدسم يستخدم التوين كعامل مبلل.
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 الجلسة السادسة

 املضغوطات الفوارة

Effervescent tablets 

 أهداف الجلسة:

 تعريف الطالب بسواغات وطرق تحضير املضغوطات الفوارة .1

 حساب كميات الزوج الفوارتعلم  .2

 تحضير مضغوطات فوارة .3

 co2غ( تحوي زوج فوار يتفاعل بوجود الرطوبة وينطلق غاز 1هي أشكال صيدالنية صلبة )أوزانها قد تتجاوز 

 مؤديأ لتفكك املضغوطة وتحرر املادة الفعالة منها.

 عن طرق الفّم، أو خارجيأ لتحضير غسوالت عينية أو فموية أو مهبلية وإلطالق مواد تستنشق 
ً
تستعمل داخليا

 ما نستخدم كربونات الكالسيوم في 
ً
 لذلك غالبا

ً
عن طريق األنف ففي هذه الحالة يجب أن يكون الفوران بطيئأ

 ار..الزوج الفو 

  ميزات املضغوطات الفوارة:

 تسرع امتصاص املادة الدوائية  -1

 تجنب تخريش املعدة من قبل بعض األدوية  -2

 زيادة قبول الشكل الصيدالني من قبل املريض  -3

 مشاكل التحضير:

 رطوبة املساحيق: لذا يجب تجفيف املساحيق قبل التحضير،-1

 %2-0.5املتبقية في الحثيرات الفوارة املعدة للضغط بين رطوبة الحثيرات: يجب أن تتراوح الرطوبة -2

 ،20وذلك بدرجة حرارة  %30-10رطوبة جو التصنيع : يجب أن تكون بين -3

 انحالل السواغات في املاء: يجب اختيار املواد بحيث تكون منحلة في املاء.-4

 سواغات املضغوطات الفوارة:

يتكون من حمض عضوي ضعيف مثل حمض الليمون ، حمض  :effervescent baseالزوج الفوار -1

مثل البيكربونات أو  2coالطرطر، حمض البور)مستخدم في املضغوطات املهبلية( مع أساس مولد لغاز 

 الكربونات.
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 لرخص ثمنه وطعمه املقبول وذوبانه الكبير في املاء ويعطي citric acidحمض الليمون 
ً
: يستعمل بكثرة نظرا

 رائق
ً
 لكن سلبيته أنه يعطي كتلة الصقة صعبة التحثير.محلوال

ً
 أ

 : طعمه قابض وأقل ذوبانأ باملاء يعطي قوام متفتت طباشيري.tartaric acidحمض الطرطر

 : ال يستخدم في املضغوطات الفموية، ومن ميزاته القدرة التزليقية الجيدة.boric acidحمض البور 

جزء  2.32مض الليمون وجزء من حمض الطرطر مع يمكن أن نستخدم زوج فوار مؤلف من جزء من ح

 من بيكربونات الصوديوم. وتحسب كميات مكونات الزوج الفوار باالعتماد على نسب التفاعل كما يلي:

O2.H7O5H6C3+Na2O+3CO23H→ 3O+3 NaHco2.H7O8H6C 

 مول من بيكربونات الصوديوم  3من املعادلة السابقة نالحظ أن مول من حمض الليمون يتفاعل مع 

 غ 84غ، الوزن الجزيئي لبيكربونات الصوديوم= 210الوزن الجزيئي لحمض الليمون =

 غ بيكربونات الصوديوم252= 84×3غ حمض الليمون تحتاج 210أي أن 

 غ بيكربونات الصوديوم x      غ حمض ليمون    تحتاج       1        

x   =
1×252

210
 غ بيكربونات الصوديوم 1.2=    

 غ بيكربونات الصوديوم1.2غ حمض ليمون و  1(  زوج فوار تحوي 1.2+1غ ) 2.2أي أن كل 

2O+2CO2+2H6O4H4C2Na→6O6H4+C 32NaHCO 

 مول من بيكربونات الصوديوم  2مول من حمض الطرطر يتفاعل مع  1كل 

 غ84غ ، الوزن الجزيئي للكربونات = 150الجزيئي لحمض الطرطر =الوزن 

 غ من بيكربونات الصوديوم168= 2×84غرام حمض الطرطر تتفاعل مع  150كل 

 غ من بيكربونات الصوديوم yغرام حمض الطرطر           تتفاعل مع  1كل    

Y =
1×168

150
 غ بيكربونات الصوديوم 1.12=  

 بيكربونات الصوديوم 1.12غ حمض طرطر و  1( زوج فوار تحوي 2.12+1) 2.12أي أن كل  

 غ 2.32=1.12+1.2كمية البيكربونات الكلية = 

 غ بيكربونات 2.32غ حمض طرطر +  1غ حمض ليمون +  1ووزن الزوج الفوار = 

يمكن االستغناء عنها بزيادة كمية الزوج الفوار للوصول إلى الوزن والحجم : diluentsات داملمد-2

 املناسبين للضغط. يمكن استخدام املمددات املنحلة في املاء مثل: السكروز ، الالكتوز، واملانيتول 

 تستخدم حسب طريقة تحضير املضغوطات:  العوامل الرابطة:-3

السوربيتول املبلور الجاف القابل لالنضغاط واملنحل في املاء، في الضغط املباشر عوامل رابطة جافة مثل:  

 ،....... PVPاللوديبرس، الـ

 أما في الضغط بعد التحثير:

 التحثير الجاف: نستخدم السواغات الرابطة الجافة املستخدمة في الضغط املباشر.
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السلليوزية املنحلة بالكحول )تحثير ، واملشتقات PVPالتحثير الرطب: نستخدم عومل رابطة غولية مثل: الـ 

 رطب المائي باستخدام الكحول املطلق أو مزيج إيتانول إيزوبروبانول(

التحثير الرطب املنفصل نستخدم عوامل رابطة مائية شرط ان تكون املادة الفعالة غير حساسة للماء مثل: 

 محاليل مشتقات السيللوز املنحلة باملاء،.............   

يؤمن التفاعل بين مكونات الزوج الفوار تفكك املضغوطة الفوارة وعند  :disintegrantsاملفككات -4

ولتسريع الذوبان يمكن إضافة  %5الحاجة يمكن تسريع التفكك عن طريق إضافة النشاء الذواب بنسبة

 ء للمضغوطة.)مستخدم في املضغوطات املهبلية( مما يسرع نفاذ املا slsوالـ  80عوامل مبللة كالتوين

 نستخدم املزلقات الذوابة في املاء لتأمين رواق املحلول النهائي مثل: :lubricantsاملزلقات  -5

 ، ....%3-1،  وشمعات الصوديوم بنسبة %0.5بنسبة  200منظمات االنزالق كااليروزيل

 %3وبنزوات الصوديوم املغلفة بزيت السليكون بنسبة  %5مضادات احتكاك كبنزوات الصوديوم بنسبة 

 ،....%5عالية الوزن الجزيئي  PEGمشتقات الـ 

 ،....%5عالية الوزن الجزيئي  PEGمانعات االلتصاق كاإليروزيل، مشتقات الـ 

 )للمضغوطات املهبلية(. %0.5بنسبة  slsو %3-1حمض البور 

تستخدم إلخفاء الطعم غير املقبول لبعض املواد  :sweetening flavoursاملطعمات واملحليات  -6

 الدوائية وبالتالي تحسين قبول املريض مثل: السكروز،السوربيتول، األسبارتام، سكارين الصوديوم. 

مثل:  %5-2تكون املطعمات بشكل مساحيق )كبسوالت ميكروية حاوية على الزيت العطري( تضاف بنسبة 

 املنتول، عطر الليمون 

لتحسين الشكل الصيدالني النهائي وإخفاء عيوب التحضير مثل عدم انحالل بعض  :coloursامللونات -7

 )عشر املقدار السمي( وأن 
ً
املكونات، يجب أن يتوافق اللون مع الطعم وأال يتجاوز النسبة املسموحة دستوريا

 يكون امللون منحل في املاء.

 مالحظة:

عبوات املضغوطات الفوارة تكون محضرة من مواد مقاومة للرطوبة كالبولي ايتلين. وتكون أغطيتها مجهزة بمادة 

 ماصة للرطوبة كالسيليكا جيل لحفظها أثناء االستخدام 

 فحوص مراقبة املضغوطات الفوارة:

 املنطلقة  2COقياس كمية -1

 دقائق. 5زمن الفوران: الحد األقص ى له -2

 رواق املحلول وطعمهمراقبة -3

 5.5-4.5املحلول النهائي يجب أن تتراوح بين pHمراقبة -4

 املراقبة املرحلية للحثيرات املعدة للضغط من حيث الرطوبة ،االنسيابية، توزع األبعاد-5
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 الجلسة السابعة

 حساب الوزن الفعلي للمضغوطات

 أهداف الجلسة:

 مادة دوائية بعيار محدد ووزن محددتعلم حساب كميات السواغات الالزمة لتحضير مضغوطات  .1

  تعلم حساب الوزن الفعلي ملضغوطة مادة دوائية .2

 بفرض لديك الصيغة التالية:

 مغ500باراسيتامول    

 ك ك %10هالمة النشاء   

 %5نشاء جاف     

 %0.5شمعات املغنزيوم   

 %2تالك   

 واملطلوب:

 ان  50احسب عدد املضغوطات املمكن تحضيرها وفق الصياغة السابقة باستخدام 
ً
غ باراسيتامول علما

والوزن الفعلي  غ20هو للحصول على كتلة قابلة للتحثير  )العامل الرابط(االستهالك من هالمة النشاء

 . %3غ بنسبة رطوبة  50الجافة الباراسيتامول  لحثيرات

 الحل:  

 +وزن املفكك الداخلي +وزن نشاء هالمة النشاء وزن املادة الفعالة افة النظري=وزن الحثيرات الج

 *حساب وزن النشاء الجاف من هالمة النشاء الداخلة في مزيج الحثيرات:

 غ نشاء جاف 10غ هالمة نشاء تحوي 100كل    

 نشاء جاف  غ x غ هالمة نشاء تحوي   20كل    

   X    =2غ نشاء جاف 
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 املفكك الداخلي:*حساب وزن 

من كمية الباراسيتامول )تقسم  %5من املساحيق مادة فعالة +ممدد هنا اليوجد ممدد أي   %5كمية املفكك 

 مفكك خارجي( %2.5مفكك داخلي و  %2.5إلى  %5ال

 غ نشاء جاف  2.5غ  مزيج تحتاج100كل 

 غ  نشاء جاف xغ مزيج  تحتاج  50كل 

x  =1.25 

 ظري:وزن الحثيرات الجافة الن

 غ53.25=50+2+1.25

 حساب كمية الباراسيتامول املوجودة في الحثيرات الجافة املحضرة:

 من الناحية العملية:

 غ رطوبة3غ فيها  100

 غ رطوبة xغ فيها 50

x  =1.5 غ ماء 

 غ48.5=1.5-50وزن الحثيرات الجافة عمليا دون رطوبة=  

 غ باراسيتامول  50غ  )الوزن النظري للحثيرات الجافة( تحوي  53.25كل 

 غ باراسيتامول  xغ    )الوزن العملي للحثيرات الجافة( تحوي 48.5كل 

x  =45.5  غ باراسيتامول 

)تحسب كمية املزلق نسبة لوزن الحثيرات  %3غ لوجود الرطوبة  50حساب وزن املزلق: تحسب على اساس 

 بعد التجفيف(

 حساب وزن شمعات املغنزيوم

 ت مغنزيومغ شمعا0.5غ تحتاج  100كل 

 غ  شمعات مغنزيوم  xغ تحتاج    50كل 

X =0.25 غ  شمعات مغنزيوم 

 حساب وزن التالك

 غ تالك2غ تحتاج  100كل 

 غ تالك xغ تحتاج 50كل 
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X=1غ  تالك 

 حساب وزن النشاء كمفكك طور خارجي

 غ نشاء جاف  2.5غ  تحتاج  100كل 

 غ نشاء جاف xغ تحتاج   50كل 

X =1.25  غ نشاء جاف 

 غ رطوبة 15غ نشاء جاف و 85غ نشاء مخبري تحوي  100

y  غ نشاء جاف 1.25غ     نشاء مخبري تحوي 

y  =1.47 g   نشاء مخبري 

 نحسب وزن املزيج املعد للضغط عمليا:

وزن املزيج املعد للضغط عمليا  = وزن الحثيرات املحضرة الجافة عمليا + وزن ملزلقات + وزن مفكك الطور 

 غ  52.72=  1.47+ 1+  0.25+  50الخارجي = 

 غ باراسيتامول. 45.5و هذا املزيج املعد للضغط يحوي فعليا 

 52.72غ من املزيج املعد للضغط   xغ( باراسيتامول يجب أن نأخذ 0.5ملغ ) 500لنحصل على مضغوطة تحوي 

 غ باراسيتامول  45.5غ تحوي 

x       غ باراسيتامول  0.5غ    تحوي 

x =0.58 )غ )وزن األخيذة 

 عدد املضغوطات التي يمكن تحضيرها هو : 

 مضغوطة 90أي    90.89 = 0.58 \ 52.72وزن االخيذه =  \وزن املزيج املعد للضغط عمليا 

 غ 44.1. =0.9.- 45ة عمليا دون رطوبة = وزن الحثيرات الجاف

 غ اسبيرين  50غ تحوي  52.5كل 

 غ أسبيرين   zغ تحوي  44.1كل 

z  =42 غ أسبرين 

 حساب كمية املزلق :

 غ تالك 2غ تحتاج  100كل 

 غ تالك  xتحتاج  45كل 

x  =0.9 غ تالك 
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 حساب كمية املفكك الخارجي :

 غ  2.5غ تحتاج 100كل 

 غ xتحتاج  45كل 

x =1.25 غ نشاء جاف 

 غ نشاء جاف  85غ نشاء مخبري يحوي 100كل 

 غ نشاء جاف  1.25غ يحوي  xكل 

X  =1.47  غ نشاء مخبري 

وزن املزيج املعد للضغط عمليا : الوزن العملي للحثيرات بعد التجفيف+ وزن املزلق +وزن املفكك 

 غ47.37الخارجي=

 غ أسبيرين  42يحوي عمليا  47.37

X  غ أسبيرين  0.3غ يحوي عمليا 

x  =0.338 )غ )وزن األخيذة 

 .مضغوطة 140أي  140.14=  0.338 \47.37عدد املضغوطات التي يمكن تحضيرها هو 
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 الجلسة الثامنة

 اختبار تجانس الوزن واملحتوى 

 uniformity of weight and content 

 أهداف الجلسة:

 تعلم مراقبة وضبط أوزان املضغوطات .1

 تعلم مراقبة وضبط محتوى املضغوطات  .2

 تعلم مراقبة وضبط محتوى الكبسوالت .3

 اختبار تجانس الوزن:

 غايته التأكد من احتواء املضغوطات على املقدار املوصوف من املادة الفعالة.  

نأخذ عشرين حبة او قرص نزن الوزن االفرادي لها ونحسب متوسط األوزان، ثم نحسب فرق الوزن االفرادي  

. يسمح الدستور بوجود عن املتوسط وتحدد الدساتير النسب ااملسموحة  لهذا الفرق عن املتوسط

املسموحة  مضغوطتين كحد أعظمي يمكن ان يكون الفرق بين وزنها والوزن الوسطي يزيد على النسبة

 بالدستور وال يسمح ألي مضغوطة أن يكون الفرق بينها وبين املتوسط  يزيد على ضعف هذه النسبة.

 الوزن الوسطي )ملغ(
النسبة املئوية املسموحة الختالف 

 الوزن
 عدد املضغوطات املحقة للنسبة

 80اقل من 
10% 

20% 

 18على األقل 

 2على األكثر 

80-250 
7.5% 

15% 

 18على األقل 

 2على األكثر 

 250أكبر من 
5% 

10% 

 18على األقل 

 2على األكثر 

 في حال كان الوزن الوسطي للعينة 
ً
من العينة  على األقلقرص  18غ(  يجب أن يكون 0.3ملغ ) 300مثال

بشرط  %5أن يكون انحرافها أكبر من  على األكثرو مسموح  لقرصين  %5انحرافها عن الوزن الوسطي أقل من 

 .%10و 5أي بين ال %10جاوز أال يت

 اختبار تجانس املحتوى:

 غايته التاكد من أن كل مضغوطة أو كبسولة تحوي على الكمية من املادة الفعالة املحددة في الصيغة البدئية  

 حالة املضغوطات:-1

نحدد محتوى املادة الفعالة لعشر مضغوطات بشكل افرادي باستخدام طريقة تحليلية مناسبة، تتوافق 
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هناك أي قيمة من القيم العشرة خارج املضغوطات مع الفحص )أي تكون متجانسة باملحتوى( إذا لم يكن 

-75دون أن تصل  %115-85من القيمة املذكورة، إذا كان هناك قيمة وحيدة خارج حدود  %115-85حدود 

بين مضغوطة، يسمح ملضغوطة واحدة من  20من القيمة املحددة نعيد الفحص باستخدام  125%

 .%125-75دون أن تصل  %115-85( أن تقع خارج املجال 10+20)30

 حالة الكبسوالت:-2

نحدد محتوى عشر كبسوالت بشكل افرادي باستخدام طريقة تحليلية مناسبة، تتوافق الكبسوالت مع 

 %115-85قيم مستقلة خارج  3او  2، اذا كان هناك %115-85الفحص اذا لم يكن هناك قيم مستقلة خارج 

نعيد الفحص باستخدام عشرين كبسولة اخرى ويتوافق املستحضر مع  %125-75وليس هناك اي قيمة خارج 

وال يوجد أي واحدة خارج  %115-85قيم خارج حدود  3الفحص إذا لم يكن في الكبسوالت الثالثون اكثر من 

 من القيمة الوسطى. 75-125%

 مثال: 

ملغ تم تحديد محتوى املضغوطات العشر  300الصيغة البدئية  لدينا عشر مضغوطات ملادة فعالة عيارها في 

 باستخدام طريقة تحليلية مناسبة و كانت النتائج كالتالي 

 ملغ 300،  285،  270،  210،  303،  240،  258،  354،  300،  279

 هل يتوافق املستحضر مع الفحص الدستوري  ام ال و ملاذا ؟ 

وواحدة من هذه القيم  115-85ض و ذلك ألنه يوجد ثالث قيم خارج املجال الجواب : النتيجة املستحضر مرفو 

  %125-75ملغ( خارج املجال 210الثالث )

 مثال: 

ملغ تم تحديد محتوى الكبسوالت العشر  300لدينا عشر كبسوالت ملادة فعالة عيارها في الصيغة البدئية 

  باستخدام طريقة تحليلية مناسبة و كانت النتائج كالتالي

 ملغ 300،  285،  270،  360،  303،  240،  258،  354،  300،  279 

 أعدنا االختبار باستخدام عشرين كبسولة اخرى فكانت النتائج كالتالي 

306  ،261  ،273  ،297  ،300  ،282  ،291  ،264  ،267  ،309  ،330  ،336  ،273   ،261  ،273   ،288  ،

 ملغ 336،  315،  321،  291،  273

 هل يتوافق املستحضر مع الفحص الدستوري ام ال و ملاذا ؟

-85قيم خارج حدود  3الجواب : املستحضر يتوافق مع الفحص ألنه ال يوجد في العينات الثالثون اكثر من 

   %125-75و ال يوجد أي واحدة خارج  115%

مالحظة: لو كانت هذه القيم تعود ملضغوطات وليس كبسوالت ترفض املضغوطات  قبل إجراء الفحص على 

   %115-85( خارج املجال 360-240-354مضغوطة أخرى لوجود أكثر من قيمة ) 20
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 الجلسة التاسعة

 االختبارات املجراة على املضغوطات
 أهداف الجلسة:

 تعلم مراقبة وضبط قساوة املضغوطات .1

 تعلم مراقبة وضبط هشاشة املضغوطات .2

 تعلم مراقبة وضبط سرعة تفتت املضغوطات .3

 تعلم مراقبة وضبط رطوبة املضغوطات .4

 .اختبار تجانس الوزن، اختبار تجانس املحتوى، اختبار التفتت، اختبار االنحالل :االختبارات الدستورية

  2coاختبار الهشاشة ، اختبار القساوة، الرطوبة ، انطالق  :االختبارات االخرى  

: االختبارات غير الدستورية املجراة على املضغوطات
ً
 أوال

ويقصد بها اختبار مقاومة املضغوطات للصدمات والرج والسقوط  :اختبارات القوة امليكانيكية-1 

 :والتهشيم وغيرها من العمليات الناشئة عن تعبئة املضغوطات وتغليفها وشحنها ونقلها وتشمل

 اختبار قساوة املضغوطاتHardness test :  

 وهي اختبار مقاومة الضغط والكسر وتتعلق القساوة بعدة عوامل اهمها: 

 ط املطبق أثناء تحضير املضغوطة وسرعته مقدار الضغ .1

 نسبة الرطوبة باملضغوطات  .2

 مقدار ونوع العامل الرابط  .3

 كمية العامل املفكك والعامل املزلق ونوعه  .4

  زمن املزج بعد تعفير الحثيرات )التعفير إضافة الطور الخارجي(. .5

مضغوطات. وتوضع املضغوطة في املكان املخصص لها ثم يشغل  10نأخذ عينة مؤلفة من  إجراء االختبار:

الجهاز ملمارسة الضغط عليها بواسطة قطعة معدنية تشبه لسان قفل الباب وعندما تتحطم )تنكسر( 

اليوجد قيمة دستورية محددة لهذا  املضغوطة يتوقف الجهاز وتقرأ قوة الضغط التي تتحملها املضغوطة.

كغ على األقل قبل أن تنكسر لتعتبر  4لقياس ولكن تعتبر بعض املراجع أن املضغوطات يجب أن تتحمل ا

 مناسبة
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 هشاشة املضغوطاتtest  Friability: 

وهو اختبار مقاومة املضغوطات لالحتكاك حيث يجرى على املضغوطات لتحديد كتلة األجزاء التي تتساقط 

وتحدد الهشاشة كنسبة مئوية والتي يجب أال في املضغوطات املعدة للتلبيس منها وتتجلى أهمية هذا االختبار 

أو أقل يتم أخذ  mg 650وفق مايلي: إذا كان وزن املضغوطة الواحدة  BPالـيتم الفحص حسب . %1تتجاوز 

غ. أما إذا كان وزن  6،5عينة مكونة من مجموعة من املضغوطات ليصبح الوزن اإلجمالي أقرب ما يمكن لـ 

مضغوطات. يتم تخليص املضغوطات من  10ملغ فيتم أخذ عينة مؤلفة من  650املضغوطة الواحدة أكثر من 

دورة  25دورة )تقريبا بسرعة  100ضع تقريبا لـ الغبار العالق عليها ثم توزن بدقة. ثم توضع في الجهاز لتخ

ونحصل على   بالدقيقة( وذلك ملدة أربع دقائق. توزن املضغوطات بعد نزع الغبار عنها، يعاد االختبار ثالث مرات

 النسبة املئوية للهشاشة من العالقة:

W1−W2

W1
 *100 

 هو وزن املضغوطات قبل الدورات W1ث: حي 

        W2  ات بعد الدوراتوزن املضغوط 

 :Moisture contentقياس محتوى الرطوبة  -2

بالنسبة للمضغوطة غير الفوارة اما  %6-2يجب ان تحوي املضغوطات بشكل عام على نسبة رطوبة تتراوح بين  

 .%2-0.5بالنسبة للمضغوطات الفوارة 

رعة ملنع تأثرها بالرطوبة الجوية ثم تؤخذ عينة سنأخذ عدد من املضغوطات ونسحقها ب إجراء االختبار:

بتحديد الضياع في وزن املسحوق بعد تعريضه موزونة بدقة من هذا املسحوق ونحدد محتواها من املاء 

بحيث ال تؤذي الى تخرب املادة الفعالة. نزن االخيذة قبل وبعد التعرض للحرارة حتى الوصول الى  100لحرارة 

 ق بين الوزنتين ويكون الفرق هو محتوى الرطوبة ثم نحسب النسبة املئوية.وزن ثابت ثم نحسب الفر 
الفرق  في وزن األخيذة قبل و بعد التعرض للحرارة

الوزن األصلي لألخيذة
=  100*             النسبة املئوية للرطوبة

:
ً
 : االختبارات الدستورية املجراة على املضغوطات ثانيا

 اختبار تجانس الوزن:-1

 :Disintegrating testاختبار التفتت -2

يعني هذا االختبار دراسة املرحلة االولى من الطور األول لتحرر املادة الفعالة حيث أن املضغوطة تتحول بعد 

تماسها مع السوائل الى حثيرات ثم الى اجزاء ناعمة تستطيع املرور عبر منخل جهاز املراقبة املستعمل. تؤثر 

على سرعة ذوبان املادة الفعالة "باستثناء القالب الخامل في حالة املضغوطات  حادثة التفكك بشكل عام
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يعطي هذا االختبار فكرة قريبة عما يجري في " مديدة التأثير وكذلك مضغوطات املص ذو التفكك البطيء ايضا

 الجسم لذلك فهو ال يغني عن دراسات االنحالل وحركيات االنحالل والتجارب على الكائن الحي.

 العوامل املؤثرة على تفتت املضغوطة: يعتمد زمن التفتت على صفات الشكل الصيدالني:

 شكل ووزن ودرجة مسامية املضغوطات .1

 السواغات املستخدمة من مفكك وعوامل رابطة ومزلقات  .2

 قوة الضغط املطبقة عند تحضير املضغوطة .3

 مزودة ب يسمى جهاز التفتت بالسلة الهزازة وهو عبارة عن سلة متحركة عمود
ً
انابيب متماثلة مفتوحة  6يا

الطرفين مثبت عليها في جزئها السفلي منخل غير قابل للصدأ "ابعاد فتحات املنخل وقطر السلك املستعمل في 

يزود كل انبوب بقرص قصير من البالستيك الشفاف املثقب على شكل قنيات  املنخل تختلف من دستور آلخر"

الستة بعد وضع املضغوطات بحيث تكون االقراص البالستيكية فوق كل  صغيرة، تغطس السلة مع االنابيب

مئوية. يجري  37مل من السائل الحيوي االصطناعي أو املاء املقطر بدرجة حرارة  900مضغوطة في بيشر يحوي 

مضغوطات وفي حال املضغوطات غير ملبسة: يجب أن تتفتت كل املضغوطات في الزمن  6االختبار عادة على 

مضغوطة جديدة  12دقيقة( وفي حال بقاء مضغوطة أو اثنين يعاد االختبار على  30 -15د )عادة بين املحد

.  18من أصل  16ويجب أن يتفتت 
ً
 ليكون مقبوال
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 الجلسة العاشرة

 املضغوطات النسائية

Vaginal Tablets 
 أهداف الجلسة:

 تعريف الطالب بسواغات وطرق تحضير املضغوطات النسائية .1

 الطالب بأنواع املضغوطات النسائيةتعريف  .2

 تحضير مضغوطات نسائية .3

هي اشكال صيدالنية صلبة فوارة أو غير فوارة، تطبق بهدف التأثير املوضعي مثل املطهرات ومضادات االنتان، 

أو بهدف التأثير العام مثل الهرمونات الجنسية. نراعي عند صياغة املضغوطات النسائية الوضع الفيزيولوجي 

 ريحي للمهبل.والتش

 ضمن  4.5-4السائل املهبلي الطبيعية هي  pHدرجة حموضة 
ً
بفضل العصيات اللبنية املتعايشة طبيعيا

 التجويف املهبلي.

إن قلوية املهبل )ناتجة عن نقصان تركيز الهرمونات الجنسية في الدم( ستساعد على نمو الجراثيم والطفيليات 

لذلك يفضل تحميض وسط املهبل عند معالجة االلتهابات املسببة ، (tricomonasاملمرضة )شعرية الرأس 

 بالجراثيم والطفيليات لتأمين وسط غير مالئم لنمو هذه العوامل املمرضة.

( تنمو في األوساط الحمضية لذلك نقلون الوسط candida albicansبينما في حالة الفطور )املبيضات البيض 

 ذه الفطريات.املهبلي لتأمين وسط غير مالئم لنمو ه

 أوال :املضغوطات املهبلية التي تذوب بشكل طبيعي في املهبل: 

 تحضر هذه املضغوطات كما تحضر املضغوطات العادية وباستعمال السواغات نفسها. 

عندما تكون املادة الفعالة مضاد جرثومي أو -املمدات: نستخدم ممدد يساعد على تحميض الوسط  املهبلي  -1

الوسط ويساعد على   pHكتوز الذي تخمره العصيات اللبنية منتجة حمض اللبن مما يخفضمثل الال -طفيلي

إعادة حموضة املهبل الطبيعية كما يمكن استخدام حمض الليمون أو حمض البور ذو القدرة التزليقية 

ة وديوم عندما تكون املادالجيدة. نستخدم ممدد يساعد على قلونة الوسط املهبلي مثل بيكربونات الص

 مضاد فطري.الفعالة

العوامل الرابطة: نستخدم عامل رابط يساعد على تفكك املضغوطة ضمن جوف املهبل مثل الجينات   -2

 . pvpالصودي )تؤمن التفكك باالنتباج( كما يمكن استعمال الصوديوم، كربوكس ي ميتيل سلليوز 

بير)تنتبج بكمية قليلة من السوائل( العوامل املفككة: نستخدم عوامل مفككة تؤمن تفكك سريع وانتباج ك -3

 لتسرع تفكك املضغوطة مثل: األفيسل،..
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العوامل املزلقة: يمكن استخدام املزلقات التقليدية في املضغوطات النسائية ويفضل استخدام لوريل   -4

 يسهل وصول  sls  0.5%سلفات الصوديوم 
ً
فهو باإلضافة للقدرة التزليقية الجيدة يعتبر عامل فعال سطحيا

 املادة الدوائية لثنايا املهبل، وكذلك يملك تأثير قاتل للجراثيم.

 ثانيا : املضغوطات النسائية الفوارة املرغية: 

لمادة الدوائية ووصولها تفضل على املضغوطات التقليدية لوجود الفوران والرغوة مما يؤمن توزع أفضل ل

 لثنايا املهبل.

 نستخدم السواغات وطرائق التحضير الخاصة باملضغوطات الفوارة

يستعمل الزوج الفوار كعامل ممدد ومفكك: الجزء الحمض ي هو حمض الليمون أو حمض الطرطر ويمكن  

كربونات، ويراعى عندما استخدام حمض البور)يملك تأثير مزلق وفعالية مطهرة( أما الجزء القلوي فهو البي

، وعندما تكون املادة pH 4-4.5تكون املادة الفعالة مضاد جرثومي زيادة كمية الجزء الحمض ي حتى وصول 

 .pH 6-8الفعالة مضاد فطري نراعي زيادة كمية الجزء القلوي حتى الوصول الى 

 كعامل مزلق ومبلل ومرغي  %0.5بنسبة    slsونستخدم املزلقات التقليدية مثل شمعات املغنزيزم ويستخدم

يستخدم السواغ الرابط املتوافق مع طريقة التحضير املتبعة )ضغط مباشر_ تحثير رطب ال مائي_ تحثير 

 منفصل(
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