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 الثرضانيةرضاة   حملا
 املطبقة علىالفحوصرضات 

 1املضغوطرضات 
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  :  Uncoated Tabletsاملضغوطرضات العرضادية أو غري امللبسة

 اليت تقسم إىل

  املضغوطرضات الفمويةOral Tablets  : 
o  املضغوطات املعدة للمصlozenges Tablets  
o املضغوطات املعدة للمضغ  chewable Tablets  
o  املضغوطات الشدقيةBuccal tablets  
o  مضغوطات حتت اللسانSublingual tablets  
o  املضغوطات املنحلةsoluble tablets 
  املضغوطرضات املهبليةvaginal tablets 

 process tests -inأثنرضاء التصنيع  الفحوص املطبقة

 Homogeneity of pharmaceutical mixtureجترضانس املزيج الصيدالين  -1
ى قبل التحثري أو الضغط . وخيترب مد سواغات هو عبارة عن جتانس املكوانت الفعالة مع ال

جتانس املادة الفعالة عرب اخذ عدد من العينات من أماكن خمتلفة من املازج وحساب االحنراف 
 النسيب هلا الذي جيب ان ال يتجاوز حدا معينا

 : moisture testفحص ال طوبة  -2

 يطبق على احلثريات املعدة للضغط.

ي ضغط هذه الناجتة ع  تفتت املضغوطاتيف زمن و  وهشاشية قساوة تؤثر الرطوبة يف حيث 
  .احلثريات
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 وتوجد طريقتان هلذا الفحص 

Loss on drying:  حراري هو عبارة عن ميزان مع مقياس حرارة يعمل على مبدا
نتيجة  هناز خينها فينقص و سالعينة ويبدأ بت زنبو  زيقوم اجلها( حيث IRحتت احلمراء )االشعة
 الفحص. قفاثبتا يتو  زنالو  حرطوبتها، وحينما يصب لفقداهنا

 . زناحلاصل يف الو  نوية للفقدائالرطوبة هي النسبة امل نتكو 

 
  :  تعتمد على تفاعل كيميائي بني اليود واثين أكسيد الكربيت بوجودتقنية كرضارل فيش 

ق من الطريقة وهي أد جزيئات املاء وينتهي التفاعل ابنتهاء جزيئات املاء املوجودة يف العينة.
 السابقة وتستخدم للمواد احلساسة للحرارة.
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  : particle size distributionتوزع البعد اجلسيمي  -3
غرام من احلثريات على املنخل العلوي ذو  111يوضع 

الفتحات األكرب ويتم رج هذه املناخل وفقا لقوى  
دقائق وحتسب النسبة املئوية  11كهرومغناطيسية ملدة 

كمية املتجمعة عند كل منخل وحيسب البعد الرتا 
من احلثريات  %01الوسطي للحثريات وجيب ان يكون 

 أصغر منه. %01و البعد الوسطي  أكرب من
 
 الكثرضافة احلجمية والكثرضافة ال بتية ومنسب كرضارس. -4
 Bulk density (BD): 

 (3cmحجم هذه الكتلة )/ (gالكثافة احلجمية = وزن كتلة حمددة من املسحوق )
 Taped density (TD): 

حجم هذه الكتلة بعد ربت )هز ( / (gالكثافة الربتية  = وزن كتلة حمددة من املسحوق )
  (.3cmالكتلة حىت ثبات احلجم  )

يتم قياس هذه الكثافة بواسطة اجلهاز املبني جانباً، والذي 
 يقوم بربت األانبيب الياً.

مية،ألن الكثافة احلجالكثافة الربتية للمساحيق دوماً أكرب من 
 احلجم ينقص عند الربت.
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 Cars Indexمشع  كرضارس : 
  سيابية املساحيق وحيسب من الكثافة احلجمية والربتيةنهو عبارة عن مقياس يعرب عن جودة ا

 

 
 التطبيق العملي : 

 :من املسحوق  احملضر يف املخرب وقم حبساب غ111قم بوزن 

 الكثافة احلجمية  

 الكثافة الربتية 

ية ا وذلك من خالل توضيح انسيابحساب مشعر كارس مث فسر قيمة املشعر اليت حصلت عليه
 حتضري مضغوطات من هذا املسحوق.نسيابية على سحوق وثاثري تلك االملا


