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 Pharmaceutical dosage formsاألشكال الصيدالنية 

 مقدمة: -1

I.  لألسباب التالية: أمر نادر الحدوث  "كما هي" الدوائية الفعالة املباشر للمواد االستخدام السريري 

يكون   • أن  أو  يمكن  الصعب  ) املستحيلمن    active pharmaceutical ingredient (APIتناول 

  .ميكروغرام( ملغ أو )على سبيل املثال، جرعات منخفضة

 مستحيال.  أو يمكن أن يكون صعبا الجرعات:دقة  •

الحد   من تستفيد فبالتالي قليلة الثبات API  بعض •

    ...( والرطوبة )الضوء البيئية للعوامل التعرض من

  املعدة( في منخفضة الحموضة )على سبيل املثال، درجة   اإليتاء في موقع     API أن يتخرب يمكن •

 نتيجة تواجدها بكميات كبيرة في موقع اإليتاء  أو أذى موضعي   تهيج API  قد يسبب •

  (والرائحة)الطعم  غير مقبولة حسية خصائص   APIيمكن أن يمتلك •

املادة  • للتعديل يعني  الفعالة  ايتاء  فرصة  لديها  ليس  الحركية   الخصائص  من )تحسين( أن 

  الدوائية 

Direct clinical use of the active drug substances „as they are“ is rare due to: 

• API handling can be difficult or impossible (e.g., low mg and ug doses).  

• Accurate drug dosing can be difficult or impossible.  

• Some API can benefit from reducing the exposure to the environmental factors 

(light, moisture…), They need to be chemically stabilised due to the inherent 

chemical instability  

• API can be degraded at the site of administration (e.g., low pH in stomach).  

• API may cause local irritations or injury when they are present at high 

concentrations at the site of administration 

• API can have unpleasant organoleptic qualities (taste, smell ) 

• Administration of active substance would mean to have no chance for 

modification (improvement) of its PK profile  

II.  الصيدالني:بالتالي نحن بحاجة الى الحصول على املادة الدوائية الفعالة  عن طريق استخدام الشكل 

هو الشكل النهائي الفيزيائي التي تظهر فيه املادة الدوائية والغرض منه تسهيل تناولها من   الشكل الصيدالني

 قبل املريض. 

A term for the physical characteristics of a drug product, e.g., tablet, capsule or solution, which 

contains the drug substance.  
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III. ماذا نحتاج لتقدمة املادة الدوائية على شكل صيدالني؟  فل 

 دقيقة  اتللحصول على جرع  آمنة ومريحة  يتاء الدواءطريقة إل  •

 لبسة( املضغوطات  مثل امل ) الخارجية  من الظروفاملواد الفعالة  حماية •

( مثل ) الحمض املعدي الفعالة املواد الفعالة من املواد حماية •
ً
 مضغوطات ملبسة معويا

، أو املضغوطات  ةطعمامل ات الدوائية الشراب  مثل قبول )املغير  الطعم  أو   الرائحة إخفاء •

 (. امللبسة

 علقات(.امل)  سائلة بأشكال  غير القابلة للذوبان ملواد الدوائيةا  ميتقديمكن  •

 ( ، شرابات، ...محاليلرائقة )أشكال صيدالنية سائلة  توفر •

الحصول على   التحرر، جلة آعلى ادوية  : الحصول املواد الفعالة  إمكانية تعديل تحرر  تقدم •

 أدوية معدلة التحرر 

 والكريمات.........(  )املراهم فعالية موضعية تقدم •

  املهبلية لبيوضشرجية واال)التحاميل   ف الجسماجو أ إليصال الدواء الى  طريقةتقدم  •

  ( التجويف الفموي 

  الدم،الى مجرى   الدواء مباشرة  طريقة إليصالتقدم  •

 .التمييز بين األدوية اللون بسهولة و  الشكل االختالفات في  إلى ذلك، تسمح باإلضافة •

 سهولة الحمل والنقل  •

The Need for Dosage Forms : 

• Mechanism for safe and convenient delivery of accurate dosage  

• Protection of drug from atmosphere (coated tablets)  

• Protection of drug from gastric acid (Enteric Coated tablets ) 

•  Conceal the bitter, salty, or offensive taste or odor (Capsules, coated tablets, flavored 

syrups). 

•  Provide liquid preparations of insoluble drugs (suspension).  

• Provide clear liquid dosage forms (solutions)  

• Provide rate-controlled drug action:  Sustained release medication, 

Controlled release medication 

• Provide topical drug action (ointments, creams, patches, ophthalmic, ear, nasal) 

•  Provide for insertion into body cavity (rectal and vaginal suppositories)  

• Provide for placement into bloodstream 

•  Provide for optimal drug action through inhalation therapy I 
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• In addition, many dosage forms permit ease of drug identification through 

distinctiveness of color, shape, 

• Easy to carry and to transport  

 Pharmaceutical dosage forms تصنيف األشكال الصيدالنية  -2

 : Route of administration )اإليتاء(  طريق االعطاءوفق  يتم تصنيف األشكال الصيدالنية  

  Oral فموي  -

  Dermal- Topicalجلدي -

  Rectal                           )عبر املستقيم( شرجي -

  Parenteral حقني -

  Vaginal   مهبلي -

  Inhaled استنشاق -

  Ophthalmic عيني -

  :Physical formوفق الحالة الفيزيائية يتم تصنيف األشكال الصيدالنية   

 Solidصلب  -

  liquidسائل  -

 Semisolidنصف صلب  -

 Gasغازي  -

 Terminologyتعابير  -3

ال Release التحرر  التي يترك فيها    هو العملية 
ً
  والتوزع،   لالمتصاص، دواء الشكل الصيدلي ليصبح متاحا

 ليصبح في النهاية متوفر     واالستقالب
ً
ق متعددة كما  ائلدوائي، ويمكن وصف عملية التحرر هذه بطر لتأثير ال  ا

 يلي: 

a)  املباشر  التحررImmediate Release (IR)  

للدواء لالمتصاص   الفوري  التوافر  إلى  تناولهيشير  يبدأمباشرة    عقب  تناول    الدوائي  التأثير  أي  بعد 

 ة. طالاإل أو  تأخير  للدون ميل  واالمتصاص    باالنحالل للدواء    هذا النمط من التحرر  حيث يسمح   الدواء، 

b) املعدل  لتحرر ا   Modified Release (MR) 

يتم تحرر الدواء من الشكل الصيدالني وفق أسلوب معين مرتبط بـ: الزمن، تواتر التجريع، ومكان  

فر أنماط عديدة من األشكال الصيدلية اتتو التواجد الحيوي، وذلك لتحقيق غايات عالجية محددة.  

 معدلة التحرر، تتضمن:  

i.  املديد  التحررER)  Extended Release  :( وذلك من خالل  ،جي مطول التأثير علتحقيق  لهدف ا

األشكال  فترة زمنية ممتدة. تسمح هذه   خالل بعد تطبيق جرعة مفردة التحرر املستمر  للدواء 

 ذات التحرر املباشر، مثال: األشكال ب مقارنة   األقلمرتين على  التجريع  بإنقاص عدد مرات
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•  (SR) sustained Release    تحرر إلى  تشير    عالجية جرعة  إلعطاء  للدواء    سريع   بدئيالتي 

 نفترة من الزم ليمتد  )جرعة صيانة(  يتبعها تحرر تدريجي هجومية

• Release  Controlled  (CR)    للدواء   بالسميةتراكيز  التي تحرر الدواء بمستوى ثابت وتعطي  

   .مع الزمن ةثابت

ii.   اآلجل التحرر   :Delayed Release  ،الدواء تحرر  تأخير  هذه    الالهدف  الدواء    األشكالتحرر 

قد    .امتصاص قليل أو معدوم للدواء  خالله، بل تظهر زمن كمون يحدث  بعد تطبيقها  مباشرة

األشكال الفموية امللبسة  ، مثال:  الهضمية القناة     pHعلى الزمن أو على تأثير  يكون التحرر معتمدا  

 .
ً
 معويا

Release: 

Release is the step by which API leaves the pharmaceutical dosage form to be available for 

absorption, distribution and metabolism and thus to be available for therapeutic action. Release is 

classified into: 

a) Immediate release 

It indicate the availability of drugs for absorption and pharmacological effects 

immediately after administration. This type allows the drug to dissolute without efforts to 

modify drug release time, release rate or where. 

b) Modified release 

Dosage forms having drug release features based on time, course, and/or location that are 

designed to accomplish therapeutic objectives. Some types of modified release are: 

i. Extended release 

Dosage forms allow a reduction in dose frequency from that necessitated by c 

conventional dosage forms.  

ii. Delayed release 

Dosage form is designed to release the drug at a time other than promptly after 

administration. The delay may be time based or based on the influence of 

environmental conditions, like gastrointestinal pH. 
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 األشكال الصيدالنية الصلبة 

Solid dosage forms 

 

 

  Powdersاملساحيق  -1

معدة لالستعمال الداخلي أو  جافة    خشنة،صلبة ناعمة أو    مواد

 مكونة من عدد كبير من حبيبات ناعمة  الخارجي

 (nm 10 1000 μm -،)   السحق    ةبواسط  عليها  يمكن الحصول

 .  أو الطحن

أن املسحوق يتكون من مادة واحدة   )أييمكن أن تكون بسيطة   

  (.أن املسحوق يتكون من عدة مواد )أي أو مركبة  فقط(

 ) مساحيق فموية( أو  داخليا )قد تستخدم  
ً
  نهائي   يمكن أن تستخدم كشكل صيدالني مساحيق موضعية(.  خارجيا

  مساحيق   ،من املساحيق  املضغوطاتالحثيرات أو  تحضير  ك   ى خر أشكال  أ  لتحضيراألساس    أو تكون   ، مستقل

 ،.....املعلقات  لتحضير مساحيق  ،حالالت الحقن لتحضير

Powders 

They are a dry, solid substance, consisting of a large number of finely divided particles (varying 

10nm-1000μm), and typically obtained by crushing, or grinding, 

Powder are either Simple (composed of one substance) or Complex (composed of several 

substances) 

 Powder may be intended for internal (Oral Powders) or external (Topical Powders) use. 

Powders can present as a pharmaceutical dosage form or the base of variety of dosage forms, 

including tablets, capsules, granules, suspensions, microcapsules, microspheres, and dry 

powder inhalers (DPIs). 
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 : )املساحيق(  البودرة  األدوية املحضرة من ❑

 لالستخدام الداخلي خام  مسحوق   •

 لالستخدام الداخلي الجرعة()مستحضرات وحيدة  مجزأ  مسحوق  •

 مساحيق منفرة لالستخدام الخارجي   •

 مستحضرات أخرى للمساحيق تشمل:  ❑

 قبل االستخدام  )تحضيره( يتم إعادة تكوينه مضاد حيوي  شراب •

 )حله أو تعليقه( تكوينه إعادةللحقن يتم  مسحوق  •

 مسحوق جاف لالستنشاق   •

❑ Powders are dispensed as: 

• Bulk powder for internal use 

• Divided powder (single dose-preparation) for internal use 

•  Dusting powder for external use 

❑ Other preparation which presented as powder include: 

• Antibiotic syrup to be reconstituted use 

• Powder for  reconstitution into injection 

• Dry powder inhaler 

   Granulesالحثيرات  -2

  ....(عصوية  ،اسطوانية  ،كرويةمختلفة ) يتميز ببنية مسامية هشة، لها أشكال متنوعة شكل صيدالني صلب

كشكل  معدة لُتؤخذ بالخاصة )ملم.   4 - 0.2 الحثيرات الصيدالنية بين أبعاد تراوح أجزاء صغيرة . ت تكون من ت

واغات  مع س  وذلك بضغطها   أشكال صيدالنية أخرى لتحضير   أو معدةدون أي تعديل(  نهائي صيدالني

 وفق عملية خاصة ندعوها بالتحثير  تحضر   .حافظاملتها ضمن مناسبة )مضغوطات( أو تعبئ
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تجميع مزيج املساحيق بشكل كتلة متماسكة قد تكون رطبة أو جافة ثم تجزئة هذه الكتلة الى قطع هو التحثير:  

كما هو مبين في الشكل  . 1طريقتين اما التحثير الجاف أو الرطب هي الحثيرات، تتم هذه العملية وفق  صغيرة 

 التالي:

 

 
 

Granules 

They Consist of agglomerates of smaller particles of powder (usually of drug plus 

excipients). They are dry small particles with large pores  (sphere, cylinder…..). Pharmaceutical 

granules  typically have a size range between 0.2 -4.0 mm. Intermediate product to produce tablets 

and capsules (typically have a size range between 0.2 -0.5mm). They can be used as a dosage form 

or mixed with other excipient prior to table compaction or capsule filling. They can prepared by 

dry or wet granulation. 

 

 

1  
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Granulation:  the process in which primary powder particles are made to adhere to form 

larger multi-particle entities called granules as shown in the figure below:  

 وجد عدة أنواع للحثيرات: ي

 Effervescent granules الحثيرات الفوارة •

 Coated Granules حثيرات ملبسة •

 Gastro-resistant granules  مقاومة للعصارة املعدية  حثيرات  •

 Modified release granules  حثيرات معدلة التحرر  •

There are several categories of granules: 

• Effervescent granules 

• Coated Granules 

• Gastro-resistant granules 

• Modified release granules 

 والحثيرات:مميزات املساحيق 

 املستحضرات الصلبة   •
 
   : ، ومن األمثلةمن املحاليل  أكثر ثباتا

)حلها  يتم اعادة تكوينها و  مسحوق أوحثيراتأغلب املستحضرات الحقنية تحضر على شكل  -

 االستعمال عند ضمن املحل املناسب( 

عندما يتم  سنة أما  3-2شكل بودرة أو حثيرات هي بالحيوية العمر على الرف ألدوية الصادات  -

 ( هي اسبوع الى أسبوعين.في املحل اعادة تكوينها )حلها 

 عديدة.  تركيب أشكال صيدالنيةفي  تستخدم •

 . األدوية كبيرة الجرعة  حالة في مناسبشكل صيدالني  والحثيرات املساحيق  •

  أسرع وتأثير يعطي امتصاص وبالتالي املضغوطات والكبسوالت   أسرع من   املساحيق والحثيرات ذوبان •

الجهاز   واملضغوطات فيمرحلة التفتت التي يجب أن تمر بها الكبسوالت  لتجاوز  للمادة الفعالة وذلك

 الهضمي. 

ADVANTAGES: POWDERED AND GRANULATED PRODUCTS 

 

• Solid preparations are more chemically stable than liquid ones. 

• Shelf-life of powders for antibiotic syrups, for example, 2-3 years but once they are 

reconstituted with water, it is 1-2 weeks. 

•  Instability observed in liquid preparations is usually the primary reason for 

presenting some injections as powders to be reconstituted just prior to use. 
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• Powders and granules are a convenient form in which to dispense drugs with a large 

dose. 

• Orally administered powders and granules medicaments have a faster dissolution 

rate than tablet or capsules, as these must first disintegrate before the drug dissolves. 

 مساوىء املساحيق والحثيرات:  

مقارنة مع   كبيرة  عبواتتحتاج  :من قبل املرض ى  صعبة الحملاملساحيق الخام أو الحثيرات  -

 الكبسوالت واملضغوطات.   

 أو ذات الرائحة الكريهة    ال تقنع الطعم املواد الدوائية غير املستحبة -

 هضمي.  تخريش املعدة أو التي تسبب املتخربة في ملواد الدوائية  ا إليتاء  غير مناسبةطريقة   -

 للرطوبة املاصة للموادغير مناسبة  -

 )أدوية شديدة الفعالية(  املنخفضة  اتالجرعدوية ذات أل لمناسبة في حالة   غير -

DISADVANTAGES: POWDERS AND GRANULATED PRODUCTS 

• Bulk powders or granules are far less convenient for the patient to carry than a small 

container of tablets or capsules, and are as convenient as liquid preparation. 

• Not well suited for the dispensing of many unpleasant tasting, hygroscopic or drugs. 

• Bulk powders or granules are not suitable for administering potent drugs with a low dose. 

• Powders and granules are not stable method for administration of drugs which are 

inactivated in or cause damage to the stomach; they should be presented as enteric coated 

tablets, for example 

   :packets الرزم -3

املساحيق   من  معينة  كمية  تحوي  صيدالنية  مستحضرات  هي 

أو  االدوائية.   غالف  عن  عبارة  هي  تحوي  لرزمة  الورق  من  باكيت 

  مسحوق دوائي مهيأ لالستعمال الخارجي أو الداخلي.

 

  :Cachetsالبرشام:  -4

 
ً
او معدة للبلع. تتألف  البرشام هو شكل صيدالني مصنوع من النشاء يحوي مساحيق دوائية تستعمل داخليا

من طبقتين توضع املادة الدوائية في الطبقة السفلى بينما تستعمل الطبقة العلوية كغطاء لها والبرشامة  

الفارغة أي الغالف يصنع من النشاء. تختلف دساتير األدوية في طرائق تحضير البرشامة: يشترط الدستور  

ية قليلة من نشاء الذرة. يشترط الدستور البريطاني ان  الفرنس ي ان تصنع البرشامة من نشاء القمح مع كم

 تصنع البرشامة من طحين الرز وباضافة كمية قليلة من السكر. 
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   capsulesالكبسوالت -5

بأنها أشكال    الكبسوالتفي الصيدلة توصف هذه  ووتعني صندوق صغير.    Capsulaأصل كلمة كبسول التيني  

فموية(  صيدالنية صلبة  
ً
مختلفة  Oral solid dosage forms  )غالبا أشكال وسعات  على جرعو   لها  ات  تحوي 

من   الدوائية.  املمجزأة  الجيالتينادة  من  أساس ي  بشكل  الجيالتينية    الى:صنف  تو   .تصنع  الكبسوالت 

  اللينة. وبالكبسوالت الجيالتينية القاسية

مواد  ب تعبأ جسم وقبعةميز انها مكونة من  تت sd gelatin capsuleHar الجيالتينية القاسيةالكبسوالت   -

من    الغالف القاس ييتكون   . وألوان مختلفة ذات سعات وهي وسائلة(لزجة مواد  أحياناصلبة كاملساحيق )

 وماء سكر،  جيالتين بالدرجة األولى،

- 
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ن،  ملتصق ثخي  غالف جيالتيني واحدمن    تتكون      gelatin capsulesSoftالكبسوالت الجيالتينية اللينة -

نسبة    تكون سوربيتول.  الالغليسرين أو  مع  غلفة اللينة من الجيالتين  ع األ تصن  صلبة. مواد زيتية او نصف  تعبأ ب

يتم صنع  في الكبسوالت اللينة  الجرثومي(. النمو)حفظها من  ك يضاف لها املواد الحافظةلذل فيها عالية املاء 

.  في نفس الوقت وهذا مختلف عن الكبسوالت القاسية  األغلفة الجيالتينية وتعبئة الكبسولة باملواد الدوائية 

 تتمتع الكبسوالت الجيالتينية بمنظر أنيق وتتميز بأنها سهلة البلع.

-  

Capsules  

The word capsule is derived from the latin Capsula, meaning a small box. In Pharmacy, 

this word describe a package made from gelatin or other suitable materials which is filled 

with medications, mainly for oral use. There are two types: Hard gelatin capsules, Soft 

gelatin capsules  . 

- Hard gelatin capsules: Compose of two pieces (shorter piece = cap, longer 

piece=body). The empty shells are made of gelatin, sugar and water. They contain 

solid compounds (sometimes liquid or semisolid compounds) with different sizes and 

capacities and colors 

- Soft gelatin capsules     = one piece. A soft gelatin shell surrounding a liquid film or a 

semisolid. They are made of gelatin to which glycerin or polyhydric alcohol as sorbitol 

has been added. They contain more moisture than hard gelatin capsules, therefore, 

they may have preservatives. Production and filling occur simultaneously. They are 

pharmaceutically elegant  and are easily swallowed. 

 :مميزات الكبسوالت

املريض فعند تبلل املحافظ باللعاب تنزلق  مظهر خارجي جيد وهي سهلة التناول والبلع من قبل  ب تمتاز •

 .الى داخل املعدة وال تلتصق املحافظ باللسان

 مناسبة للمواد ذات الطعم املر أو الرائحة غير املستحبة   •

 جذابة ومتوفرة بألوان مختلفة  •
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 )مردود اقتصادي جيد(  قليلةالطاقة االنتاجية الهائلة كون العمليات التكنولوجية املطبقة عليها  •

 ة عدد السواغات املطلوبةقل •

 دقة الجرعة الفردية  •

Advantages of Capsules 

• Ease of use due to the fact that it is smooth, slippery and easy to swallow. 

• Suitable for substances having bitter taste and unpleasant odor. 

• As produced in large quantities it is economic, attractive and available in wide range 

of colors. 

• Minimum excipients required. 

• Unit dosage form. 

  Tablets & Compressed Tablets   واألقراص املضغوطات -6

 ، صلبةأشكال صيدالنية  •

 على األدوية  أو  مسطحةقد تكون  •
ً
محدبة الوجهين، مختلفة في الحجم والشكل والوزن وذلك اعتمادا

 التي تستخدم في التحضير.  

 .  تحضيرها االنحالل والثخانة وذلك حسب الغاية من   التفتت، القساوة،تتفاوت في  •

 تحضر املضغوطات بأشكال وألوان مختلفة  •
ً
  مما يسهلغالبا

ً
ات  جرع تتضمنعندما  يتم تمييزها بصريا

 من نفس الدواء.  مختلفة

Tablets  

• They are solid  pharmaceutical dosage forms 

• Biconvex or flat in shape and vary in size, shape and weight which is depends on the 

medicaments which are used for preparation. 

• They are also varying in hardness, disintegration; dissolution characteristics and 

thickness depend on their intended use and method of manufacture.  

• Tablets with different shape and color were visually assessed. Therefore, they are 

made with different colors (different strength) 

a)  :أنواع املضغوطات 

 ويمكن تمييز عدة أنواع منها مثل:  الفموي أغلب املضغوطات معدة لالستعمال  

 ( swallowed)  للبلع بكاملهامضغوطات معدة  •

 ( Chewable Tablets)( مضغوطات املضغمضغ في الفم )مضغوطات لل •

 (buccal tablets)( املضغوطات الشدقيةيذوب في الفم ) •
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 (sublingual tablets)( املضغوطات تحت اللسانيوضع تحت اللسان ) •

 (effervescent tablets) ل في املاء قبل التناول املضغوطات الفّوارة تح •

 : املضغوطات امللّبسة 

لبس ب 
ُ
لة من التأثيرات الخارجية  حماية املادة الفعا ل لتحسين املظهر أو    بطبقة او طبقات   عد تحضير املضغوطات ت

 ومن أنواعها:   . أو لتعديل تحرر املادة الفعالة   زيادة املقاومة امليكانيكية ل   او 

- ( 
ً
 (. Sugar Coated Tabletsامللبسة سكريا

 ( Film Coated Tabletsامللبسة بالفلم )  -

- ( 
ً
مغلفة  ألنها  مقاومة لعصارة املعدة   هذه املضغوطات تكون ( Enteric Tabletsامللبسة معويا

التأثير   حموضة املعدة أو لحماية املعدة من حماية املادة الفعالة من تأثير بطبقة رقيقة ل

 . مادة الفعالةلل املخرش

Tablets types: 

Most tablets are used in the oral administration of drugs. 

• Some are swallowed whole  

• some after being chewed,   )Chewable Tablets ( 

• Some are dissolved or dispersed in water before being administrated )effervescent tablets ( 

• some retained in the mouth, where the active ingredient is released (buccal tablets) 

• Some placed under the tongue (sublingual tablets) 

من أكثر األشكال  و   من أهم األشكال الصيدلية وأكثرها استعماال في معظم دول العالم.  املضغوطات  تعد

 دون تدابير إضافية أو إزعاج للمريض.  الصيدالنية مالءمة لتناول الدواء لسهولة إدخالها عن طريق الفم، وغا
ً
لبا

تصّنع املضغوطات بحيث تحتوي على جرعة معينة من املادة الدوائية ومن أجل مرونة االستعمال تقوم مصانع  

 األدوية بتحضير مضغوطات ذات جرعات مختلفة لنفس املادة. 

(، ومنها ما  قالبية )فتسمى أقراص« moldللمضغوطات أشكال وأوزان مختلفة: منها ما يحضر بالقالب »

 (.compressed tablets« )فتسمى مضغوطات compressionيحضر بالضغط »

b)  ميزات املضغوطات 

 الدواء  إليتاء ومناسبة أمنة طريقة  املضغوطات الفموية •

  كيميائيا ثباتا  أكثر  املضغوطات  في الصلب بشكلها  الفعالة املواد •
 
 األشكال في  محاليلها من وفيزيائيا

 السائلة

  الدوائية  املواد تحرر  وموقع بزمن  التحكم) بتعديل التحرر   تسمح بحيث املضغوطات تحضير  يمكن •

   على طول القناة الهضمية:
ً
 ) القولون  في املتأخر  التحرر  حتى  سريع امتصاص منبدءا

ن •
ّ
 الدوائية  املادة من دقيقة جرعة إعطاء من  تمك

 د عند تلبيسها الرائحة غير املقبولين لبعض املواتسمح بإخفاء الطعم أو   •
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مع   األخرى  باألشكال مقارنة منخفضة انتاجية وبكلفة وسرعة بسهولة كبيرة بأعداد تحضيرها يمكن •

 املحافظة على جودة املضغوطات

 . وسهلة الشحن من قبل املصّنع سهلة الحمل من قبل املريض   •

Advantage of tablets: 

• The oral route represents a convenient and safe way of drug administration 

• Compared to liquid dosage forms, tablets have general advantages in terms of the chemical 

and physical stability of the dosage forms 

• The preparation procedure enable accurate dose of the drug 

• Tablets are convenient to handle and can be prepared in a versatile way with respect to their 

use and the delivery of the drug 

• Easy to carry for both patients and manufactures 

• Mask the unpleasant taste and odor 

• Finally, tablets can be relatively cheaply mass produced, with robust and quality-controlled 

production procedures giving an elegant preparation of consistent quality 

c)  مساوئ املضغوطات 

 املاء في الذوبان ضعيفة الدوائية للمواد الحيوي  بالتوافر صيدالني كشكل للمضغوطات األهم السيئة تتعلق

، .االمتصاص وللمواد ضعيفة
ً
 الجهاز مخاطية في أذية حتى أو موضعي تهيج الدوائية املواد بعض تسبب اضافة

 .الهضمي

The main disadvantage of tablets as a dosage form concerns the bioavailability of poorly water-

soluble or poorly absorbable drugs. In addition, some drugs may cause local irritant effects or 

otherwise cause harm to the gastrointestinal mucosa. 
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