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تعليمات مدرس المقرر

13تكنولوجيا صيدالنية 

 رةالنقالة بعد بداية المحاض الهواتفيمنع استخدام
 خالل المحاضرةالطعام والشراب يمنع
 بالحضور وبالمشاركة  متعلق) د 5(تقييم الفصل

رةبنقاش القضايا المطروحة أثناء المحاضالفعالة 
عن المحاضرةالمتأخر  يمنع الحضور
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المهارات المهنية والعملية

111تكنولوجيا صيدالنية 

وز  -1 ارات والرم طلحات واالختص تخدام المص بةاس .المناس

ة الصلبة الصيدالنية والمستحضرات تصنيع ومراقبة  -2 ا والمختلف لقواعد فق
نيع  ة التص دممارس .الجي

ل  -3 ع التعام ال م ن والفعّ واغات اآلم ة الس يدالالمختلف رات الص نية والمستحض

لبة .الص
تخدام  -4 ياس كل احتراف ة بش زة المخبري .األدوات واألجه
اءة واحاألدوية تحضير وتصنيع  -5 ة بكف ات الطبيّ اداً العشبيّة والنبات ة واعتم ترافيّ

ات ة والبيّن ى األدل .عل

م السببيات اعتماداً الصلبة  األشكال الصيدالنيةانتقاء  -6 ى فه . إلمراضياتواعل
اوالمشورة  النصحتقديم  ة الصحية فيم ع وألخصائي الرعاي راد المجتم ق ألف  يتعل

تخدام  ن االس يد واآلم ةالرش .لألدوي
ة تقديم النصح والمشورة ألفراد المجتمع بما يتعلق بالمواد الكيميائي  -7 ة المتداول

أثيرات  ة ذات الت اة العملي ي الحي ارة ف ر الض ةونش ول  التوعي ة ح اطر أدوي مخ
.المعاقرة

المهارات العامة والقابلة لالنتقال

112تكنولوجيا صيدالنية 

ل  -1 ع التواص راد المجتم ى وأف حية والمرض ة الص ي الرعاي ع مختص م
ة  ر باحترافي ر مباش ر أو غي كل مباش رين بش ةاآلخ .ومرون

ل   -2 نهجالعم ت المم اً وإدارة الوق نظم زمني .والم
ل  -3 اتالعم دد االختصاص ي متع ق طب من فري ال ض كل فع .بش
ارات  -4 تالك مه تمر ام ي المس ث العلم ذاتي والبح ي ال يل المعرف التحص

ي وير المهن .والتط
تخدام  -5 ة اس ات الحديث ا المعلوم ي والبحتكنولوجي ال المعرف ي المج ث ف

ي .العلم
ة  -6 ة عربي ي بلغ ر العلم ليمةالتعبي .س
ة  -7 ات األجنبيّ دى اللغ ل بإح ةالتواص طلحات ال الحيّ ام بالمص ةوااللم .طبي
ل  -8 ا العم ة وبم ة المهن د ممارس ات وقواع ار أخالقي من إط ع واءم تيض م

افي اعي والثق ه االجتم .محيط
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:المضغوطات

المضغوطات تعريف -1
األساسية للمضغوطات الخواص -2
التي تبديها المضغوطات كشكل صيدالني الميزات -3
التي تبديها المضغوطات كشكل صيدالني المساوئ -4
المضغوطاتصياغة  -5

المعدة للضغط للحثيراتالمواصفات األساسية . 5-1
مكونات المضغوطات. 5-2
     

113تكنولوجيا صيدالنية 

مكونات المضغوطات. 5-2
Diluentsالممددات . 5-2-1 
  Bindersالرابطةالعوامل . 5-2-2   

Glidants ,Lubricantsالمزلقات . 2-3-     5
Disintegratingالعوامل المفككة . 5-2-4    agents
Colorants الملونةالعوامل . 5-2-5   

و العوامل المحلية المنكهةالعوامل . 5-2-6  
Adsorbents الدامصةالعوامل الماصة او . 5-2-7   

Wetting agentsالمبللة العوامل . 5-2-8   
Buffers وقاءات. 5-2-9   

114تكنولوجيا صيدالنية 
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1تكنولوجيا صيدالنية  16
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1تكنولوجيا صيدالنية  17

E Repeated release

Prolonged release

1تكنولوجيا صيدالنية  18
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1تكنولوجيا صيدالنية  19

€

1تكنولوجيا صيدالنية  20
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1تكنولوجيا صيدالنية 
21

1تكنولوجيا صيدالنية  22
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المضغوطات -أوالً 

جزئةقابلة للت -الضغط -أوزان وأشكال مختلفة -مجزئة -صلبة

 ؟؟تعد من األشكال الصيدالنية األكثر استخداماً وتفضيالً 

123تكنولوجيا صيدالنية 

124تكنولوجيا صيدالنية 

Dosage Form WHO List of Essential 
Medicines (2007)

Top 100 Best Selling 
Drugs in 2007

Tablet 48% 63%

Capsule 11% 3%

Injection 38% 27%

Oral liquid 13% 2%

Topical 4% 3%
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:تاريخ المضغوطات

1843   البريطاني
BROCKEDON  سجل

أول براءة اختراع لتحضير 
أول  1875المضغوطات، 

 ماكينة ضغط كنت قد صممت
في الواليات المتحدة 

األمريكية من قبل 
REMINGTON  .

125تكنولوجيا صيدالنية 

BP2000 عةجر على تحوي صلبة صيدالنية أشكال بأنها المضغوطات 
األجزاء من متساوية حجوم بضغطتحضر ،الفعالة المواد من مجزأة

particles, الفم طريق عنتناولها يتم)PerOral(.وتسمى  
Conventional Tablets .

  )Oral( الفم داخل*
Chewable المضغ مضغوطات Tablets

Buccal تتبعثر أو تزوب or Sublingual
Lozenges المص مضغوطات

الة أو يمكن لنفس المادة الفعجرعات مختلفة تقوم مصانع االدوية بتحضير 
)قسمين أو اربعة(كسر المضغوطة إلى أقسام متساوية 

Many tablets are scored or grooved for this purpose

126تكنولوجيا صيدالنية 
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127تكنولوجيا صيدالنية 

:صيدالنيالتي تبديها المضغوطات كشكل الميزات  -3

  من المادة الدوائية بسهولة                 دقيقةتمّكن من إعطاء جرعة

  من قبل المريض وسهلة الشحن من قبل المصنّع           الحملسهلة

 من محاليلها ثباتا أكثر الفعالة بشكلها الصلب المواد

 نخفضةوبكلفة انتاجية متحضيرها بأعداد كبيرة بسهولة وسرعة يمكن 
األخرىمقارنة باألشكال 

  د غير المقبولين لبعض المواد عنالطعم أو الرائحة تسمح بإخفاء
تلبيسها

128تكنولوجيا صيدالنية 
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- طات تسمح طرق التحضير الصناعية المتطورة بالحصول على مضغو

                           .من المواد الفعالة بشكل كبيرمتجانسة المحتوى 

-  في الماء                           مواد فعالة غير ذوابة يمكن أن تحوي

- لبيسها    وتقبل المريض لها أو ت يمكن تلبيسها سكريا لتحسين مظهرها

بطبقة رقيقة بأحد البوليميرات المولدة لألفالم                             

-  رر في     من امتصاص سريع حتى التح(تسمح بالتحكم بموقع التأثير

)  ولونقال

-  عند التخزين   سنوات  )5-2(لفترات طويلة تضمن ثبات المادة الفعالة

  .المناسب 

)تابع: (صيدالنيالتي تبديها المضغوطات كشكل الميزات - 3

129تكنولوجيا صيدالنية 

  بشكل مضغوطات                  قابلة للتحضير المواد الفعالة معظم

نة    السائلة يمكنها وحتى درجة معيالصبغات والخالصات , الزيوت
على مسحوق مناسب أن تحضر بشكل مضغوطات  اإلدمصاص من 

  تحثيرا(دوائية متنافرة في شكل واحد  موادامكانية الجمع بين       
)          الطبقاتمضغوطة متعددة , مختلفة

)2تابع : (صيدالنيالتي تبديها المضغوطات كشكل الميزات  -3

130تكنولوجيا صيدالنية 
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APIمقارنة االنضغاطية لبعض الـ

131تكنولوجيا صيدالنية 

التي تبديها المضغوطات كشكل صيدالنيالمساوئ  -4

 رات تحضيرها استعمال سواغات متعددة قد يكون لبعضها تأثييتطلب
                                                       )الصمغ العربي(غير مرغوبة أحيانا 

 دون تحضير مضغوطات تحوي زيوتا طيارة أو خالصات سائلة بصعوبة
اتخاذ اجراءات خاصة                                              

األطفال وبعض الكباربلع المضغوطات لدى  صعوبة                   

 والتلوين الجيد للمضغوطات يجعلها أحيانا شكال محببا        التطعيم
في استعمالها                                 لإلفراطلألطفال يحدو بهم 

 كك صياغة المضغوطات حّساس جدا ويتطلب خبرة كبيرة كيما تتفإن
نالمكان وضمن الزمان المناسبيالمضغوطة وتحرر المادة الفعالة في 

132تكنولوجيا صيدالنية 
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)تابع: (صيدالنيالتي تبديها المضغوطات كشكل المساوئ  -4

 مكبيرة الحجتكون جرعة الدواء كبيرة فإن المضغوطة ستكون عندما

 ائقاعلتفكك المضغوطة ومن ثم انحالل المادة الفعالة يشكل  الالزم الزمن 
أمام األدوية التي يطلب منها تأثير سريع ومباشر                

 كل أبعاد األجزاء والش, عملية الضغط قد تغير الصفات الفيزيائيةإن
                   .اإلعطاءبعد  اليتهفعالبلوري للدواء وهذا قد يؤثّر على 

133تكنولوجيا صيدالنية 

)تابع: (صيدالنيالتي تبديها المضغوطات كشكل المساوئ  -4

 زيائية الفيتنتج لدينا مضغوطات مشّوهة أحيانا بسبب قصور الخواص
هذه أهم  والكيميائية للمادة الفعالة على استيعاب قوة الضغط ومن

:التشوهات نذكر

Capping : المحدبةالمضغوطة وخاصة قمة انفصال

  Lamination : أكثرالى طبقتين أو المضغوطة انفصال

Picking :ة المضغوطة أي فقدان جزء من سطح المضغوط تنقّر
باآللةوالتصاقه 

Chipping : المضغوطةفي حواف انفصال

134تكنولوجيا صيدالنية 
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135تكنولوجيا صيدالنية 

136تكنو 
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 )BCS(نظام التصنيف الصيدالني الحيوي
Biopharmaceutics Classification System

و ) pH 1-8(مل ماء  250في المواد الفعالة بحسب انحالليتها تقسم 
:إلى اربع أصناف, األمعاءعبر جدار  نفّوذيتها

 Class I - High Permeability, High Solubility
 Class II - High Permeability, Low Solubility
 Class III - Low Permeability, High Solubility
 Class IV - Low Permeability, Low Solubility

137تكنولوجيا صيدالنية 

intestinal permeability and aqueous solubility

1تكنولوجيا صيدالنية  38
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Biowaiver

BCS System Divides Drugs into Four Categories

139تكنولوجيا صيدالنية 

140تكنولوجيا صيدالنية 
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1تكنولوجيا صيدالنية  41

Class I: High Solubility, High Permeability Class II: Low Solubility, High Permeability

 No major challenges for immediate-release 
dosage forms

 Controlled release dosage forms may be 
needed to slow drug release from the dosage 
form and reduce absorption rate.

Formulations designed to overcome solubility or 
dissolution rate problems
 Particle size reduction

 Salt formation

 Precipitation inhibitors

 Solid dispersion

 Complexation

 Nano technologies

 Cocrystals

Class III: High Solubility, Low Permeability Class IV: Low Solubility, Low Permeability

Approaches to improve permeability
 Prodrugs

 Permeation enhancers

 Ion pairing

 Bioadhesives

 Nano technologies

 Formulations often use a combination of 
approaches identified in Class II and Class 
III to overcome dissolution and permeability 
problems.

 Strategies for oral administration are not 
often feasible.

 Often use alternative delivery methods, such 
as intravenous administration.

Oral Dosage form Options

1تكنولوجيا صيدالنية  42

)السهل الممتنع (:المضغوطاتصياغة  -5
:المعدة للضغط للحثيراتالمواصفات األساسية -5-1   

   مة جيدة يؤدي إلى تعبئة محددة ومنتظمحددة وانسيابية أبعاد أجزاء
لحجرة الضغط            

-  وامل يؤدي إلى مضغوطات ملتحمة ومقاومة للعجيدة لالنضغاط قابلية
الفيزيائية التي ستتعرض لها بعد صناعتها 

   بالمكابس أو بجدران حجرة الضغط عدم االلتصاق

 الهضميالمضغوطة الناتجة ضمن األنبوب تتفكك أن

توافر االمكانيات لصنعها بمعدات ذات سرعة عالية
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ية كمضغوطات تقليدالمواد الفعالة التي تقدم عن طريق الفم -1
)Conventional(:

.A جهاز الهضمضمن  تتخربالمواد الفعالة التي

.B عبر جهاز الهضمالمنحلة و النفّوذة الفعالة المواد

.C عبر جهاز الهضمغير النفوذة المواد الفعالة

.D  ضمن جهاز الهضمغير المنحلة الفعالة المواد

.E كل ما ذكر صحيح

143تكنولوجيا صيدالنية 

1تكنولوجيا صيدالنية  44

)السهل الممتنع (:المضغوطاتصياغة  -5
:مكونات المضغوطات -5-2   
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1تكنولوجيا صيدالنية  45

)السهل الممتنع (:المضغوطاتصياغة  -5
:مكونات المضغوطات -5-2   

:الشروط العامة للسواغات

 السميةعدم

 عدم التأثير الفيزيولوجي

 عدم التنافر مع مكونات المضغوطة

 أال تنقص من تأثير المادة الفعالة

  وبة وضع سواغ ماص للرط(أال تسّرع في تخرب المادة الفعالة
)مع مادة فعالة حساسة لها

 أن يكون السواغ مناسبا اقتصاديا

1تكنولوجيا صيدالنية  46
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:مكونات المضغوطات -5-2
  Tablet Ingredients

1تكنولوجيا صيدالنية  47

:معايير جودة المضغوطات
الوزن -1
تجانس المحتوى -2
السماكة -3
الصالبة -4
التفكك  -5
االنحالل -6
  

الوزن

الصالبة

التفكك 

الوزن
تجانس المحتوى

الوزن

الصالبة

التفكك 

1تكنولوجيا صيدالنية  48

A typical tablet contains



11/08/2020

2020-2019 -مصطفى بيـش. د 25

149تكنولوجيا صيدالنية 

:    يكونعندما Low Soluble الموادتكون  -2
.A مكغ 1000كل ا مل يحل أكثر من
.B مكغ 1000من أقل كل ا مل يحل
.C مكغ 100من أقل كل ا مل يحل
.D ملغ 34 -1ما بين كل ا مل يحل

1تكنولوجيا صيدالنية  50

Diluentsالممددات . 5-2-1 

متى تضاف؟؟؟

قليلةكمية المادة الفعالة •

قابلة لالنضغاطالمادة الفعالة عير   •

لقليلة االنحالمواد مالئة أو ممددة منحلة مع المواد الفعالة •

كم نضيف ؟؟؟
)مغ(الوزن المقترح  )مغ(كمية المادة الفعالة 

120-200 1-100
250-350 100-200
300-450 200-300
400-650 300-500
600-1200 500-1000
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Requirements for a good filler:

1. Chemically inert, biocompatible, cheap.

2. Non-hygroscopic.

3. Good biopharmaceutical properties. 
(water soluble or hydrophilic).

4. Good technical properties
(compactability )

5. Have an acceptable taste.

1تكنولوجيا صيدالنية 51

1تكنولوجيا صيدالنية  52

 -كربونات الصوديوم –) بطاطا –ذرة  -قمح(النشاء  –الالكتوز : أهم الممددات
  مانيتول – الدكستروز –السكر  -)Avicel(السيللوز فائق التبلور 
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1تكنولوجيا صيدالنية  53

1تكنولوجيا صيدالنية  54

لعب يجب أن يتم اختيار الممددات بعناية فائقة ألنها يمكن أن ت
:في بعض األحيان دوراً سلبياً على المضغوطات

يف والكاؤالن البانتونايت مثل الدامصة المواد مشاركة عدم 
  مثل صغيرة بجرعات المستعملة المضغوطات صنع

  والقلويدات )ديجوكسين( للقلب المقوية الغليكوزيدات
  الصنعية واإلستروجينات

وزالالكت مع االمينية األمالح أو األمينية األسس مشاركة عدم 
 مع المضغوطات لون في تغيير إلى يؤدي قلوي مزلق بوجود
.الزمن
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مكونات المضغوطات. 5-2
Diluentsالممددات . 5-2-1 
  Bindersالعوامل الرابطة. 5-2-2   

لماذا تضاف؟؟؟

ربط جزيئات المساحيق ببعضها•

)باوند 40000-3000(خفض قوة الضغط المطبقة   •

زيادة المقاومة الميكانيكية للمضغوطات•

أنواعها ؟؟؟

ةالمنحلة في المحالت العضوي -المنحلة بالماء  – الجافة
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MICROCRISTALLINE CELLULOSE 
QUANTITTY MOISTURE% Size (Mic) Avicel

5-20%

5 50 PH 101
5 100-90 PH 102
2 50 PH 103
3 20 PH 105
1 100-90 PH 112
5 200-180 PH 200

الرابطة الجافةالعوامل  -1
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الرابطة المنحلة في الماءالعوامل  -2

، قوة ربطه جيدة، %(20-10)يستعمل بنسبة : )Acacia(العربي الصمغ 
جأ إلى المؤكسدة لذا نل البيروكسيدازرخيص الثمن ومتوفر، يحوي خمائر 

غليه للتخلص منها

ويعطي قوته الرابطة كبيرة  %(3-1)يستعمل بنسبة : الكثيراءصمغ 
صالممضغوطات مضغوطات قاسية لذا يفضل استعماله في تحضير 

ً جيدة قوته الرابطة  %(15-5)يستعمل بنسبة : الجالتين ,  و يضاف ساخنا
:وله نوعان

.A  الجيالتينA  االلجيناتوالصمغ العربي يتنافر مع (الحامضي  
- و )البنتونايتو البكتينو

.B  الجيالتينB  األسس األزوتية وأمالح يتنافر مع (القلوي
+و  )األمونيوم الرباعية و أمالح المعادن ثالثية التكافؤ

1تكنولوجيا صيدالنية  60

مختلفة بتراكيز) سكروز، غلوكوز، سوربيتول(محاليل سكرية 

  ليوالغوالمائي ينحل بسهولة في الوسطين : PVP البوفيدون
رابط كما يمكن استعماله كعامل  %(10-2)ويستعمل بنسبة 

الجافبشكله 

النشاء  
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الرابطة التي تذاب في المحالت العضويةالعوامل  -3

:أمثلة

السيلولوزيةالمشتقات  -1

  (Methyl cellulose MC, Carboxy methyl 
cellulose CMC,              Hydroxy propyl methyl 
cellulose HPMC,…)

(PEG 4000, PEG 6000) غليكول ايتلنالبولي مشتقات  -2

3- PVP

1تكنولوجيا صيدالنية  62

المواد الرابطةمالحظات عامة حول 

تتعلق ا بوزن المضغوطة، وإنمال تتعلق إن كمية العامل الرابط المستخدمة  •
 وزادت كميةزاد السطح النوعي زادت النعومة فكلما , بسطح المسحوق

الالزمةالعامل الرابط 

ة و تنتج ميت حثيراتو عجينة هشة متفتتة الرابط  يعطي العامل  نقص •
وغير مقاومة للكسر           متفلعةمضغوطات بالتالي 

حثيراتلالرابط يعطي عجينة لزجة ملتصقة يصعب تحويلها العامل  زيادة•

شديدة كون الناتجة بعد التجفيف ت والحثيرات، التحثيرفتحات آلة تسد  حيث
وطات مضغوطات، والمضغالى ضاغطة عالية لتحويلها وتحتاج لقوة القساوة 

الناتجة تكون بطيئة التفكك 
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مكونات المضغوطات. 5-2
Diluentsالممددات . 5-2-1  
  Bindersالعوامل الرابطة. 5-2-2    

المزلقات . 2-3-     5
Glidants, Antiadherents ,Lubricants

لماذا ؟؟؟
وذلك من  تحسين انزالق المساحيق أو الحثيرات في قمع التغذية1)

:Glidantsخالل خفض االحتكاك بين األجزاء 

  انتظام تعبئة حجرة الضغط

الحصول على مضغوطات متجانسة الوزن

1تكنولوجيا صيدالنية  64

مما  حجرة الضغطبالمكابس وبجدران خفض التصاق الحثيرات  )2
  Antiadherentولماعاً  ناعما يكسب المضغوطة الناتجة مظهرا 

لماذا ؟؟؟

ضغوطة بين الموخفض االحتكاك خفض االحتكاك بين الحثيرات،  )3
دا وجدران حجرة الضغط أثناء لفظ المضغوطة، مما يعطي لفظا جي

  Lubricantويقلل من استهالك اآللة  للمضغوطة 

لى شكل ع مباشرةً الضغط أو المساحيق قبل  للحثيراتتضاف المزلقات 
.  مساحيق ناعمة جدا كيما تتوزع على سطح الحثيرات وتغلفها

الالمساحيق أو من وزن  %(2-0.5)قليلة بنسبة وتستعمل 

المعدة للضغط الجافةحثيرات 

متى ؟؟؟
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Antiadherents and Lubricants فأهمها:

1تكنولوجيا صيدالنية  66

 (Glidants)أهم العوامل المحّسنة لالنزالق واالنسيابية 
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:مالحظات

1تكنولوجيا صيدالنية  68

تقوم بدور مادة عازلة تضعف مواد كارهة للماء  المزلقاتإن معظم 
  :وبالتاليأثناء عملية الضغط  الحثيراتعملية الربط بين 

 المضغوطة قساوةتنقص من

:وبالتالي التبللكما أنها تنقص من قدرة المضغوطة على 

 تزيد من زمن التفكك واالنحالل

ذا يجب وتتعلق هذه اآلثار السلبية للمزلقات بالكمية المستعملة منها، ل
).Optimum conc(% 1أقل من استعمالها في حدودها الدنيا أي

غوطة باإلضافة لذلك فإن طريقة مزج المزلقات مع باقي مكونات المض
)دقائق 5-3(االعتبار ينبغي أن تؤخذ بعين وزمن هذا المزج 
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Disadvantages of lubricants

– Under-lubricated blends tend to flow poorly
and show compression sticking problems
– Over-lubricated blends can adversely affect
tablet hardness and dissolution rate, as well
as tablet strength.

1تكنولوجيا صيدالنية  70
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: (Good)الجيدة) Anti-adherent(مضادات االلتصاق تعتبر من 
      1 -Metallic Stearates
      2-  Stearic acid
      3- Colloidal Silicas
      4-Talc 

4   B-2 & 4   C-3 & 4  D- 1& 2 & 3  E- all      &A-1

1تكنولوجيا صيدالنية  71

1تكنولوجيا صيدالنية  72

مكونات المضغوطات. 5-2
Disintegratingالعوامل المفككة . 5-2-4 agents

:اتمجموعثالث المواد المفككة حسب آلية عملها الى تصنيف 

طة عند تماسها مع الماء وتسهل دخوله الى داخل المضغوتنتبج  مواد) 1
مؤدية لتحطيم المضغوطة بسبب زيادة ضغط االنتباج

:أمثلة

  - Avicel -Sodium Starch Glycolate - النشاء–
Carboxy methyl cellulose cross Linked 
(croscarmellose) - Polyvinylpyrrolidone cross 
linked (PVP CL)
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از غ(عند تماسها مع الماء أو الوسط المعدي تقوم بتوليد غاز مواد ) 2

2CO وهذا الصنف من العوامل المفككة يستعمل في ) عادة
او  كربونات أو بيكربونات الصوديوم(الفوارة المضغوطات 

– MgCo3 –البوتاسيوم  CaCo3(

 ودخول الماء إليها عبر المسامتبلل المضغوطة مواد تساعد على ) 3
وديوم الص سلفات لوريلكالعوامل الفعالة على السطح مثل السطحية 

الصوديوم  سلفات وسيتيل

ويفضل إضافة  %(10-3)تضاف المواد المفككة بنسب تتراوح بين 
اف مع والجزء اآلخر يض التحثيرمنها إلى المساحيق أثناء عملية جزء 

الخارجيفي الطور  المزلقات

1تكنولوجيا صيدالنية  74
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Superdisintegrants   :

1تكنولوجيا صيدالنية  76
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1تكنولوجيا صيدالنية  78

Figure : Tablet disintegration time at 2% disintegrant use level.
Ac-Di-Sol is crosslinked croscarmellose sodium,
PVP XL-10 is crospovidone, Kollidon CL-SF is crospovidone,
and Glycolys is sodium starch glycolate.
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How is disintegrant added during the tablet
manufacturing?

Both Intragranular
and

Extragranular
addition

Intragranular
addition

Extragranular
addition 

- Disintegrant may also be 
added in two steps:     A 
portion is added to drug 
diluent mixture 
(Intragranular addition) and 
the other portion is mixed 
with the dry granules before 
compression (Extragranular
addition).  Double
disintegration of tablet.

-Disintegrant can be 
mixed with other 
ingredients prior to 
granulation and thus 
incorporated into the 

granules

- It is more common for

the disintegrant to be 
mixed with the dry 
granules before tablet 
compression

-This procedure will 
contribute to an effective 
disintegration of the 
tablet into small 
fragments 79 1تكنولوجيا صيدالنية

1تكنولوجيا صيدالنية  80

Colorants العوامل الملونة. 5-2-5 
 

لون وإذا كان الم) مع المحلول الرابط( محاليلتضاف الملونات على شكل 
)ملونات الكبسول(المساحيق غير ذواب فإنه يضاف الى مزيج 

مشاكل الملونات
تعيق معايرة   •

أحيانا سميتأثير •

  أو التخزين التجفيفالملون أثناء هجرة •
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:يمكن التخفيف وتجنب ظاهرة هجرة اللون عن طريق
 للحثيراتالبطيء التجفيف
  منخفضالتجفيف تحت ضغط.

ة وبين أثبتت األلفة ما بين العديد من الملونات الدستوريلقد 
هجرة الطبيعي، تساعد هذه األلفة في منع الملون من ال ءالنشا

:يوهناك إضافات أخرى  تبدي تأثير كابح لهجرة الملونات ه
 صمغ الكثيراءTragacanth 1  %
 العربيالصمغAcacia  3  %
7 التالك  .%

تابع  Colorants الملونةالعوامل . 5-2-5 
 

1تكنولوجيا صيدالنية  82

المحليةو العوامل  المنكهةالعوامل . 5-2-6

 أو )مثال الفريز أو البرتقال طعم( المطعمات بعض إضافة يمكن
 طاءإلع المضغوطات الى )اآلسبارتام أو السكرين( الصنعية المحليات

.سيء مذاق لتغطية أو الجيد المذاق

تضاف مع الطور الخارجيمعظم المطعمات حساس للحرارة لذا إن * 
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Adsorbent الدامصةالعوامل الماصة او . 5-2-7 

 اتخالصتستعمل لتحضير مضغوطات تحتوي على مواد زيتية أو 
ا معها حيث تمتاز بقدرتها على امتصاص هذه السوائل عند مزجهسائلة 

وضغطها تحثيرهاومن ثم يصبح باإلمكان 

Kaolin, magnesium carbonate, silica Avicel , :أمثلة

Wetting agentsالعوامل المبللة . 5-2-8

ه     تضاف عندما تكون المواد الفعالة كارهة للماء وضعيفة الذوبان ب
:الفعالة على السطح مثل العوامل 

الداخليلمضغوطات ذات االستعمال 80توين

الخارجيلمضغوطات ذات االستعمال )SLS(سلفات  لوريلصوديوم 

1تكنولوجيا صيدالنية  84

Buffers وقاءات. 5-2-9

: الموادالوقائيةتضاف   
اختالف درجة الحموضة أثناء الحفظ من  الفعالةلحماية المواد   -1
أجل تخفيف التأثير المخرش لمخاطية المعدة الحاصل من من  -2

.  بعض المواد الفعالة

، فوسفات، ليموناتكربونات، (أمالح الكالسيوم هذه المواد نذكر من 
)غليكوكول(، حموض أمينية الصوديوم ليمونات) غلوكونات
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86  17-16 -حيوية وحرائك 
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87  17-16 -حيوية وحرائك 

88  17-16 -حيوية وحرائك 
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89  17-16 -حيوية وحرائك 

90  17-16 -حيوية وحرائك 
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طرق تحضير المضغوطات
Methods of Tablets Preparation

191تكنولوجيا صيدالنية 

بيـشمصطفى عبد اإلله . د

ةالتكنولوجيا الصيدليدكتوراه في 

192تكنولوجيا صيدالنية 
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Lectureالمحاضرةاألسبوع

& Pillsوالحبيبات الحبوب1 Pillets

القالبيةالسكرية واألقراص  األقراص2
Logenges – Troches- Pastills
Molded  Tablets

Granulesالحثيرات3

Capsulesالكبسوالت4

1Compressed tablets 1المضغوطات  5

2Compressed tablets 2المضغوطات 6

1Compressed tablets Types 1 األنواع المختلفة للمضغوطات7

2Compressed tablets Types 2األنواع المختلفة للمضغوطات 8

3Compressed tablets Types 3األنواع المختلفة للمضغوطات 9

Manufacturingمشاكل تصنيع المضغوطات10 defects of tablets

Sugar  Coatingالتلبيس السكري11

1Film Coating 1التلبيس بالطبقة الرقيقة 12

2Film Coating 2التلبيس بالطبقة الرقيقة 13

Controlled released compressed  tabletsالمضغوطات ذات التحرر المعدل14

Some Tablets Formulationsبعض األمثلة لصيغ المضغوطات15

:المضغوطات
طرق تحضير المضغوطات -1

مزج المساحيق -1-1   
الضغط المباشر -1-2   

   العوامل الرابطة المستعملة في الضغط المباشر -1-2-1       
الضغط بعد التحثير  -1-3   

         أنواع الحثيرات
         مراحل التحثير

مزج المساحيق وانواع المازجات
 التحثير

 الضغط المضاعف–بالرص (التحثير الجاف(
 الالمائي –المائي ( التحثير الرطب(
194تكنولوجيا صيدالنية التحثير باالنصهار
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التحثير بالسرير الهوائي -
آلياته وأنواعه

)أنواع المجففات(تجفيف الحثيرات -
مراقبة الحثيرات -

الصفات المطلوبة في الحثيرات المعدة للضغط -1-3-3
مجانسة األبعاد بالنخل الجاف -1-4  
تعفير الحثيرات  -1-5  
ضغط الحثيرات -1-6  

196تكنولوجيا صيدالنية 

آالت الضغط المختلفة المستخدمة بتحضير المضغوطات -2
آالت الضغط المتناوبة. 2-1
آالت الضغط الدوارة. 2-2

نظام تغذية آالت الضغط الدوارة. 2-2-1    
مراقبة المضغوطات أثناء التصنيع.2-2-2        

فوائد بطاقة المراقبة أثناء اإلنتاج .2-2-3        
آالت الضغط متعددة الطبقات. 2-2-4        
سآالت الضغط المضاعف أو آالت الضغط للتلبي. 2-2-5        
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طرق تحضير المضغوطات

97

   
الضغط المباشر

)التحثيردون المرور بمرحلة (

التحثير الضغط بعد

الرطب التحثيرالجاف التحثير
1تكنولوجيا صيدالنية 

198تكنولوجيا صيدالنية 

مقارنة بين طرق تحضير المضغوطات 
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التحثيرالضغط بعد الضغط المباشر

الرطب التحثيرالجاف التحثير
مكونات الصيغةمزج -1

ددات  ة والمم ادة الفعال ل الم والعوام
والمزلقاتوالمفككات الرابطة 

ات الصيغةمزج -1 ة: مكون ادة فعال  م
مفكك عاملرابطة  عوامل مزلق

ى -2 ول عل ي للحص غط أول ض
ى  ل إل ا يص رة وزنه غوطات كبي مض

غ8
أو                

:فقطالطور الداخلي مزج -1
ل  ددات والعوام ة والمم ادة فعال م

المفككة
بمحلول رابطترطيب المزيج -2
العجينة تحثير-3

ات -2 ذه المكون ر له غط مباش ض
ةللحصول على المضغوطات النهائي

فيح -2 ات  تص ذه المكون ه
طوانتبن اهين  باس دوران باتج ت

متعاكسين
ر-3 غوطات الكبي ذه المض ير ه ة تكس

لة  فائح الحاص ة التحثأو الص ر بآل ي
الجاف

أبعادهاومجانسة  الحثيراتنخل -4
 الخارجيمع الطور  الحثيراتمزج -5
)المزلقات والمفككات( 
ى   ول عل غطها للحص م ض ث

المضغوطات النهائية

الحثيرات تجفيف-4
أبعاد الحثيراتمجانسة نخل و-5
ن -6 ارجي م ور الخ افة الط اض

مفكك ومزلق
ى -7 ول عل ائي والحص غط نه ض

المضغوطات المطلوبة

طرق تحضير المضغوطات 

Direct:المباشر الضغط .1-2 Compression

1100تكنولوجيا صيدالنية 

 لبللوريةا بنيتها تبدي المنحلة التي الدوائية المواد لبعض تصلح
  لورك الصوديوم، كلور  :األمالح بعض مثل جيدة انضغاط قابلية

 اتكبريت الصوديوم، سيترات ،األمونيوم كلور ،البوتاسيوم
التوتياء

 المساعدة المواد بعض إضافة الطريقة هذه تتطلب ما غالبا
 موادال مثل للضغط المعدة للمادة التكنولوجية الخواص لتحسين
 هذه ىعل ويجب والرابطة لالنسيابية المحسنة ،المزلقة المفككة،
  .جافال بشكلها الربط على عالية بمقدرة تتمتع أن األخيرة
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1101تكنولوجيا صيدالنية 

1102تكنولوجيا صيدالنية 

الضغط المباشرطريقة ايجابيات 

.A  قصيرزمن

.B  كلفة قليلة

.C  ثباتالمضغوطات الناتجة أكثر ً ريقة من استعمال ط ا
الرطب  التحثير

.D  سواغات منحلة بالماء من المحضرة المضغوطات
بدي تالمباشر والحاوية على مفككات وقابلة للضغط 

طبمن تلك المحضرة بالتحثير الرزمن انحالل أسرع 
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1103تكنولوجيا صيدالنية 

طريقة للضغط المباشر نقاط الضعف

.Aتصلح لجميع المواد الفعالة ال 

.B غالية الثمنعوامل رابطة جافة استعمال

.C  داتاما في حال المضغوطات ذات الجرعات القليلة جال يؤمن تجانسا

.D  يطة أن اختالفات بسإذ أحيانا، إلى االنفصال ميل مزيج المساحيق
 بين مكونات المزيج من حيث حجم األجزاء أو شكلها يمكن أن يؤدي

 .ثابتةغير متجانسة المحتوى وغير مضغوطات إلى 
.Eالغبار توليد كثير من
.F صعوبة التجانستستخدم عند وجود ملون بالصيغة بسسب  ال
.G الجاف بالتحثيرمن تلك المحضرة أقل قساوة المضغوطات
.Hغالية الثمن سواغات 

1104تكنولوجيا صيدالنية 

األول

الثاني

الثالث
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1105تكنو 

أهم السواغات المستخدمة في الضغط المباشر

1106تكنولوجيا صيدالنية 

 اآلفيسل )Avicel® (Micro Cristalline Cellulose  

MICROCRISTALLINE CELLULOSE 
QUANTITTY MOISTURE% Size (Mic) Avicel

5-20%

5 50 PH 101
5 100-90 PH 102
2 50 PH 103
3 20 PH 105
1 100-90 PH 112
5 200-180 PH 200

مزلقةومفككة و رابطةوممددة  تستعمل كمواد
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1107تكنولوجيا صيدالنية 

:اآلفيسلميزات مركبات 

انسيابية ممتازة 1.

قدرة ربط ممتازة بالحالة الجافة  2.

تسرع من تفكك المضغوطة 3.

1108تكنولوجيا صيدالنية 

  برسلودي Ludi Press يسوق من قبل شركة
BASF  منويتألف:

α-Lactose monohydrate                       93%

Kollidon 30  (PVP 30)                           3.5%

Kollidon CL  (PVP CL)                          3.5%

Drug + Ludi Press + (0.5-1)% Magnesium stearate

محسن انسيابيةيستعمل كعامل محسن انسيابيةو مفككورابط وممدد  يستعمل كعامل
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  الالكتوزLactose:أنواعه 

1109تكنولوجيا صيدالنية 

1.Spray Dried Lactose
2.Anhydrous Lactose
3.Fast Flow Lactose
4.Lactose Microcrystalline

1110تكنولوجيا صيدالنية 
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فوائده : التحثيرالضغط بعد  -1-3 

1111تكنولوجيا صيدالنية 

.A  أبعاد المساحيقزيادة

.B  كثافة المساحيقزيادة

.C االنسيابية زيادة

.D قابلية االنضغاط زيادة

1112تكنولوجيا صيدالنية 
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1113تكنولوجيا صيدالنية 

1114تكنولوجيا صيدالنية 
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 Granulationالتحثير  -2

1115تكنولوجيا صيدالنية 

Reasons for granulating powders before Tabletting:

1. Increase the bulk density of the powder.

2. Improve powder’s flowability, i.e. uniform die 
feed.

3. Reduce segregation .

4. Improve powder’s compactability by adding a 
solution binder.

5. Avoid the hazard of generation of toxic dust.

6. Avoid caking of hygroscopic powder on storage.

1تكنولوجيا صيدالنية 116
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1117تكنولوجيا صيدالنية 

   :مما يلي ما عدا كلتشمل  التحثيرايجابيات -1
.Aينقص من كمية الغبار المثارة اثناء الضغط
.Bينقص المساحة السطحية للبودرة
.C قوة الضغط المطبقينقص
.Dينقص كمية الرطوبة الممتصة
.E االنسيابيةينقص

1تكنولوجيا صيدالنية  118
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1تكنولوجيا صيدالنية  119

أنواع الحثيرات -2-1

1تكنولوجيا صيدالنية  120

:  Uncoated Granules الحثيرات غير الملبسة 1.
طريق  الحثيرات الذوابة لتحضير السوائل التي تؤخذ عن

الفم 
Effervescent Granulesالحثيرات الفوارة 2.
Coated Granulesالملبسة بالفلم الحثيرات 3.

  لمعاصرة المعدة الحثيرات المقاومةGastro-
Resistant Granules

 معدلة التحرر الحثيراتModified Release 
Granules
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مراحل تحضير الحثيرات -2-2

1تكنولوجيا صيدالنية  121

Mixingمزج المساحيق الجافة  -2-2-1

التحثير -2-2-2

.A طريقة التحثير الجافDry Granulation 
Method:

الضغط المضاعفDouble Compression   

الضغط بالرصCompacting Method

1122تكنولوجيا صيدالنية 

)تابع(التحثير  -2-2-2

.B  طريقة التحثير الرطبWet Granulation 
Method

 المائي الرطبالتحثير

الالمائي التحثير الرطب

.C التحثير باالنصهار أو  بالتفتيتFusion 
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Mixingالمساحيق الجافة مزج  -2-1

1تكنولوجيا صيدالنية  123

ل رطوبته مثالً تص ءالنشا(  العاليةتجفيف بعض المكونات ذات الرطوبة 
)٪ من وزنه15أحياناً إلى 

مناسبنخل مكونات المزيج بمنخل 
  : العوامل المؤثرة على تجانس المسحوق

.A األجزاء شكل 

.B أبعاد األجزاء و كثافتها

.C طبيعة سطح األجزاء

.D الكمية الممزوجة

.E المستعملكنوع المازج  
 

1تكنولوجيا صيدالنية  124Segregated Powder Monosized granules

Granulation
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المازجات المستعملةأنواع 

1تكنولوجيا صيدالنية  125

المزج سهلةمواد  :المكعب الدوارمازج  -1

المازجات المستعملةأنواع 

1تكنولوجيا صيدالنية  126

ةتدور بسرعات مختلفمحور يحوي أذرع  :السبعيمازج ال -2
أقوى من األول -فصل المزيج لجزأين ثم جمعهما
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المازجات المستعملةأنواع 

1تكنولوجيا صيدالنية  127

بداخله  أذرعال يحتوي  :المخروطي مازجال -3

1تكنولوجيا صيدالنية  128
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المازجات المستعملةأنواع 

1تكنولوجيا صيدالنية  129

مثالي :كوكبيال مازجال -4

الجسم ثابت واألذرع
الداخلية متحركة

 أو صلبة سائلة
عجينيةأو 
يمكن تسخين الجدار

.A-  التحثير الجافDry granulation :

1130تكنولوجيا صيدالنية 

الرطوبة  ومواد فعالة حساسة للحرارة ل مناسب

متوسطة الكلفة وعدد العمليات

مردود عالي

 تشمل التقنيات:

 1- الضغط المضاعفDouble Compression  

 2- الضغط بالرصCompacting Method 

مردود عالي       
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 double(Slugging)الضغط المضاعف طريقة -1
compression method:

1131تكنولوجيا صيدالنية 

غ 8-4وزنها من  Slugsالمضغوطات الكبيرة 
ثيرات ثم تنخل الح, هزازة محثرةأو , يتم تكسيرها باستعمال طاحونة مناسبة

.الناتجة لمجانسة أبعادها
:مساوئ

المسافة  فكلما زادت. تفلع المضغوطات الكبيرة بسبب احتجاز الهواء ضمنها
للهواء  في األجران يزداد السماح الفاصلة بين المكبسين العلوي والسفلي

:بينهاباالحتجاز 
 المستعمل الضغط ينقص
 ملء حجرة الضغط عمقاآللة وسرعة دوران أيضاً تنقص .
 يرات لتحسين العملية بسبب الحصول على حثرابط جاف سواغ إضافة

.هشة غير مقاومة

1132تكنولوجيا صيدالنية 

: التحثير بالرصطريقة -2
 األكثر مردوداً 

ي أو هيدروكسللوز يالسميثيل يستعمل ماوغالبا 
  مضغوطاتإلعطاء %) 10-6(لوزيلالسميثيل 

.جيدةوهشاشة تتمتع بقساوة 
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1133تكنولوجيا صيدالنية 

:مساوئ

االجهزة غالية الثمن -1

++نسبة المساحيق الناعمة -2

زمن تفكك طويل وقساوة  -3
منخفضة

1تكنولوجيا صيدالنية  134

الرطب التحثيرالجاف التحثير

مزج مكونات الصيغة -1
ى  -2 ول عل ي للحص غط أول ض

رة  غوطات كبي ا ) Slugs(مض وزنه
ى  ل إل د يص ذه أو  غ8ق فيح ه تص

دوران  طوانتين ت ات باس المكون
.باتجاهين متعاكسين

ر -3 غوطات الكبي ذه المض ير ه ة تكس
ة  أو لة بآل فائح الحاص رالتحثالص  ي

.الجاف
.نخل الحثيرات ومجانسة أبعادها -4

مزج الطور الداخلي فقط -1
.ترطيب المزيج بمحلول رابط -2
.تحثير العجينة  -3
.تجفيف الحثيرات  -4
.نخل ومجانسة أبعاد الحثيرات -5
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.Bتقنية التحثير الرطبWet Granulation :

1135تكنولوجيا صيدالنية 

 حرارةوتكاليف و+ وقت(التحثير بالماء أو بالمحالت العضوية(

إضافة محلول العجن أو اللعابية: تحضير العجينة
:)الحلزوني(  Zالمازج العجان بشكل -1

1136تكنولوجيا صيدالنية 

:Lodigeالمازج ذو سكك المحراث أو 
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:تحثير الكتلة الرطبة

1137تكنولوجيا صيدالنية 

:نميز بالصناعة من هذه األجهزة المحثرة

 Oscillates Granulatorالهزازةالمحثرة  -أ 
 Rotary Granulatorالدوارةالمحثرة القرصية  -ب 

Fluid-bed Granulatorالتحثير بالسرير الهوائي جـ 

 Oscillates Granulatorالمحثرة الهزازة -أ

1138تكنولوجيا صيدالنية 

 ُ :األكثر استخداما
مردود المرتفع
 حثيرات قصيرة
أكثر مسامية

:مواصفات الحثيرات 
قطر  حسب آلة التحثير المستعملة وحسبتختلف  

لضغط واالمستعمل في جهاز التحثير فتحة المنخل 
.دوران اآللةوسرعة على الكتلة المطبق 
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)القاذفة( :القرصية الدوارةالمحثرة  -ب 

1139تكنولوجيا صيدالنية 

 التحثيرتستعمل هذه التقنية أثناء 
ي الحثيرات التوفي تحضير  المستمر

اً نهائياً وتعد شكالً صيدالني تعبأ مباشرة
تكورالحثيرات المعدة للأو أثناء تحضير 

1140تكنولوجيا صيدالنية 
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C-  باالنصهار أو  بالتفتيت التحثير
Fusion 

1141تكنولوجيا صيدالنية 

 أو ماء) حمض الليمون المائي(ماء التبلور يخرج بالحرارة 
ذيب والذي بدوره ي للحثيراتالتشرب الموجود بالمزيج المكون 

 )PVP, PEGسكروز  HPMC(العامل الرابط الذواب بالماء 
ساحيق الم تكتيلالموجود أصالً في المزيج وتحصل هكذا عملية 
  .منخلثم تمرر الكتلة العجينية المتشكلة هذه من خالل 

.D الكرويةالحثيرات شبه )Spheronization(:

1142تكنولوجيا صيدالنية 

تحضير هذه الحثيرات شبه و  مم 2إلى كرون يم  500أبعادها ما بين  
:الكروية بالصناعة بالتقنيات التالية

كويرتالبطريقة المحثرة القرصية الدوارة القاذفة ثم  -1
 بقدر التلبيس العاديالتحضير - 2
التحضير بالسرير الهوائي - 3
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ثم تكوير هذه الحثيرات القرصية الدوارة القاذفة  طريقة المحثرة -1

1143تكنولوجيا صيدالنية 

لى ثم ترطيب المزيج للحصول ع والبلمراتالفعالة مع السواغات مزج المواد  – 1
العجينة

ثيرات على الحللحصول خالل آلة التحثير القرصية تمرر العجينة الناتجة من  -2
العصوية 

نابذةالالشكل بالقوة بجهاز دوران خاص أسطواني تكوير الحثيرات العصوية  -3
التقليديةبأفران التجفيف تجفيف الحثيرات يتم : التجفيف -4

:التحضير بالسرير الهوائي - 3

1144تكنولوجيا صيدالنية 

:لإلرذاذتتضمن ثالث آليات 
Top Spray 
Bottom Spray 
Tangential Spray  

Top Bottom Tangential
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: تنفذ العمليات بشكل آلي وتتأثر بالعوامل التالية

1145تكنولوجيا صيدالنية 

 الهواءتدفق سرعة.
 توزيع السائل ضغط

.وتحويله إلى رذاذ ضبابي
 الداخل حرارة الهواء درجة

ودرجة حرارة الهواء 
.الخارج من الجهاز

 Drying the granulationالحثيراتتجفيف  -4
:

1146تكنولوجيا صيدالنية 

 6-1 للحثيراتالرطوبة المثالية%
 لرطوبةالتجفيف ونسبة ا سرعةالمستعملة و الحرارةإن درجة 

الفعالةثبات المادة المتبقية لها تأثير كبير في 

األفران  :التقلديةالمجففات  -1
:Fluid-bed dryingالسرير الهوائي مجفف  -2
:Infrared dryingالتجفيف باألشعة تحت الحمراء-3
:  التجفيف باستعمال مواد جاذبة للرطوبة -4
:  Micro wavesالتجفيف باستعمال األمواج الدقيقة -5
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:مراقبة الحثيرات الناتجة -5

1147تكنولوجيا صيدالنية 

ميلر -فيشر كارل :الرطوبة المتبقيةمراقبة - 1
مناخل :توزع أبعاد الحثيراتمراقبة  -2
ثانية 10-قمع  -غ  100 :مراقبة انسيابية الحثيرات -3
كبسوالت :مراقبة تجانس الوزن -4
شكل صيدالني  :فحص تجانس المحتوى -5
دقيقة 30 -م  37 –مل  50 :مراقبة التفتت -6

1148تكنولوجيا صيدالنية 

كارل فيشر
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1149تكنولوجيا صيدالنية 

)IR(جهاز ميلر لفحص الرطوبة 

1150تكنولوجيا صيدالنية 
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1151تكنولوجيا صيدالنية 

1152تكنولوجيا صيدالنية 

السلبياتاإليجابياتالطريقة
بسيط وسريع1.الضغط المباشر

قليلة مراحل2.

ال نستخدم الرطوبة والحرارة3.

ةمناسب للمواد الحساسة للرطوبة والحرار4.

نحصل على سرعة انحالل كبيرة للمواد 5.
الفعالة

غير مناسب لجميع المواد1.

غالباً ما تكون محصورة بالمواد ذات 2.
)مغ 25أقل من (الجرعات المنخفضة 

االنفصال محتمل للمواد الفعالة عن 3.
السواغات

السواغات غالية الثمن4.

صعوبة تجانس اللون5.

مناسب ألغلب المواد الفعالة1.)المائي(الرطب  التحثير
يزيد من خصائص االنسيابية للصيغة2.
يقلل من مشاكل المرونة للمواد الفعالة3.
ة استعمال سواغات محبة للماء يزيد القدر4.

على التبلل
االرتباط بين السواغات والمادة الفعالة 5.

ينقص احتمل االنفصال 

)الوقت والطاقة(مكلفة 1.

تتطلب معدات خاصة2.

مشاكل الثباتية للمواد الحساسة 3.
للرطوبة والحرارة

مناسب للمواد الحساسة للرطوبة1.)المائي(الرطب  التحثير
 يمكن استخدام تقنية التخلية لتسريع2.

التجفيف دون استخدام الحرارة وخاصة 
عند استخدام الكحول

مكلفة1.

احتمال االنفجار2.

استعمال المحالت العضوية وخطر 3.
التسمم

 الضغط(التحثير الجاف 
)المضاعف

يولد كمية كبيرة من الغبار1.يجنب المادة التعرض للرطوبة أو الحرارة1.
غير مناسب لكل المواد2.
عملية بطيئة3.

عملية بطيئة1.يجنب المادة التعرض للرطوبة أو الحرارة1.)يحالتصف(الجاف  التحثير
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1153تكنولوجيا صيدالنية 

:المعدة للضغط الحثيراتالصفات المطلوبة من  .1-3-3

.A قادرة على أن تخضع إلى ضغوط عالية الحثيراتيجب أن تكون 

.B  نات لكل المكوتوزعاً متجانساً الجيد  التحثيريجب أن يتضمن
.  الموجودة في الصيغة

.Cي حيث يجب أن يكون معدل توزع أبعاد الحثيرات متوزعاً بشكل طبيع
  .األجزاء الناعمة والخشنةيجب أن يوجد نسبة ضئيلة من كل من 

.D اإلمكان بشكل كافشبه كروية بقدر  الحثيراتيجب أن تكون.

.E خالية من الغبار الحثيراتيجب أن تكون

.F بشكل مطلق الحثيراتتجفيف  عدميجب

الجافمجانسة األبعاد بالنخل  -1-4

1154تكنولوجيا صيدالنية 

من المساحيق الناعمة ؟؟؟؟%  10-15

ميكرون ؟؟؟ 500-200الحثيرات متقاربة  أبعاد

تعفير الحثيرات  -1-5 

المزلقات و القسم المتبقي من :    إضافة الطور الخارجي المكون من
المواد المفككة
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طاتالمضغوآالت الضغط المختلفة المستخدمة بتحضير  -2
)Alternative -الضغط المتناوبة(وحيدة الحجرة آالت . 2-1    

1تكنولوجيا صيدالنية 
155

:مؤلفة من
)Hopper(تغذية  قمع -1
سفليعلوي ومكبس مكبس  -2
 ( Die Cavity)ضغطحجرة  -3

1156تكنولوجيا صيدالنية 

(aة يقوم قمع التغذية بالتحرك إلى األمام فوق حجر

الضغط ليملئها

(bحيتراجع قمع التغذية نحو الخلف ويسوي السط

(cينزل المكبس العلوي بعنف ليضغط الحثيرات

(dيرتفع المكبس العلوي بعد نهاية الضغط

(eغوطة يرتفع المكبس السفلي لألعلى ويرفع المض

إلى السطح

(aيتقدم قمع التغذية لألمام ليملئ حجرة الضغط و

يدفع المضغوطة إلى مجرى التفريغ

:آلية العمل
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1157تكنولوجيا صيدالنية 

مضغوطة في الساعة لكل حجرة  6000-1500مردود منخفض -
ضغط

ضجيج وصخب  -

1158تكنولوجيا صيدالنية 

الدوارةآالت الضغط . 2-2 
Rotary tablet Machines
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1159تكنولوجيا صيدالنية 

1160تكنولوجيا صيدالنية 

والدوارةمقارنة بين مكينات الضغط المتناوبة 

غطالضسرعة   -الموا صفات   - الضغطحجرة   -  الضغظآلية  -المردود  –التزويد قمع 
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1تكنولوجيا صيدالنية 
161

والدوارةمقارنة بين مكينات الضغط المتناوبة 

ماكينة الضغط الدوارة ةماكينة الضغط المتناوب  

ثابتمتحركقمع التزويد

مرتفعمنخفضالمردود

الضغظآلية 
 المكبس العلوي يتحرك
 لألسفل بقوة والمكبس

السفلي يكون ثابت

المكبسان العلوي 
 ً  والسفلي يتحركان معا

للقيام بعملية الضغط

)دوارة(متحركة ثابتةحجرة الضغط

الضجيج أقلأصوات عالية وضجيجالمواصفات

متدرجةكبيرةسرعة الضغط

1تكنولوجيا صيدالنية  162

ضغط الحبوبمراحل 
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1تكنولوجيا صيدالنية  163

164

الضغط متعددة الطبقاتآالت 3-

مضغوطة من طبقتين

Multi layer compressed tablets
1تكنولوجيا صيدالنية 
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1تكنولوجيا صيدالنية  165

(a) Two layers or compressions
(b) Three layers or compressions

166

آالت الضغط للتلبيس الجاف

مضغوطة التلبيس الجاف

Press coated tablet
Dry coating machines

1تكنولوجيا صيدالنية 
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1تكنولوجيا صيدالنية  167

:من أجل الحصول على تلبيس جيد

.المضغوطة النهائيةمن قطر مم 3 بـ أقل أن يكون قطر النواةيجب 1.

ً النواة وزن 2. .منهوأقل  الحثيرةوزن  مساويا

 ثيراتحمن أقل رطوبة المستعملة بالتلبيس يجب أن تكون الحثيرات 3.

.تحضير المضغوطات العادية

, هذه الحثيرات ال يجوز أن يصل  إلى نصف سماكة التلبيسقطر 4.

.وتتمتع بانسيابية جيدة لتسمح آللة الضغط بالعمل السريع

 تمكنها من التماسك معبقوة رابطة جيدة كما أنها يجب أن تتمتع 5.

.النواة ناعمة السطح

1168تكنولوجيا صيدالنية 

In-process Checks

Parameter Frequency

Wt. of 20 tabs
Every hour by production and 
every two hours by QC

Hardness, thickness, 
length, width

Every hour by production, 
every two hours by QC

Wt. variation
Every half hour by production 
and every hour by QC

DT

Disintegrations time   

Every half hour by production, 
every hour by QC
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1169تكنولوجيا صيدالنية 

:نالحظوزن المضغوطات أثناء اإلنتاج مراقبة عند 

المسموحضمن المجال المراقبة تقع اإلفرادي للمضغوطات لوزن ا1)

المراقبة تقع ضمن المجال المقبول اإلفرادي للمضغوطات لوزن ا2)
األعظمي

المقبولتقع خارج المجال  المراقبةاإلفرادي للمضغوطات الوزن 3)

بطيتم ايقاف اآللة واستدعاء الفنيين إلعادة الض

1170تكنولوجيا صيدالنية 

:    كـ  الـمـضـغـوطـاتفـي  كـسـواغ PEG  الـ يـسـتـعـمـل -1
.A في الوزن الجزيئي المرتفع ومزلقرابط
.B في الوزن الجزيئي المنخفض ومزلقرابط
.C في الوزن  ومزلقرابط في الوزن الجزيئي المنخفض

الجزيئي المرتفع
.D يئي في الوزن الجز ومزلقرابط في الوزن الجزيئي المرتفع

المنخفض
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1تكنولوجيا صيدالنية  171

1تكنولوجيا صيدالنية  172
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1تكنولوجيا صيدالنية  173

1تكنولوجيا صيدالنية  174


