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Coated Tablets 

ة سواء األقراص الملبسة هي أقراص مغلفة بطبقة أو عدة طبقات من مزيج لعدة مواد مختلف•

أم صنعية مع مواد مالئة غير فعالة وغير ذوابة ( resinsكالراتينات )كانت سكرية أم طبيعية 

ه وملونات وعديدات كحول وشموع، وأحيانا مطعمات، وإذا كان التلبيس رقيقا قيل عنه إن

.  تلبيس بالفيلم
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الطرائق فهي يشمل اختبار الملبسات اختبار النواة ثم اختبار الملبسة بشكلها الكامل، وأما األجهزة و• 
. نفسها المعتمدة لفحص األقراص

: يهدف تلبيس األقراص إلى ما يلي

.  تحسين الثباتية عبر حماية القرص من التعرض للضوء والرطوبة والهواء—1

. unpleasant tasteالطعم غير المرغوب maskingتقنيع —2

(. مثل الديكلوفيناك)حماية القرص من حمض المعدة —3

بعض التلبيس يكون ملونا، ويفيد هذا في أحد أمرين، إما تحسين مظهر القرص -4

appearance أو جعله سهل التعرف عليهeasily identified .
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:يتم تلبيس األقراص في قدر التلبيس التي نراها في الصورة اآلتية
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أنواع التلبيس

Enteric coatingالتلبيس المعوي 

Film coatingالتلبيس بالفيلم 

Sugar coatingالتلبيس السكري 
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مثل صمغ الشيالك Sealantوعادة ما يكون بمواد تمنع التسرب :Sugar coatingالتلبيس السكري -1

Shellacأو باستخدام شراب سكري ملون  .

:  وعادة ما يكون باستخدام بوليمرات مثل, Film coatingالتلبيس بالفيلم -2

.  HPMCهيدروكسي بروبيل ميتيل سيللوز • 

.  البوفيدون• 

، PEGالبولي إيتيلين غليكول • 

.عادة ما يكون باستعمال مواد مثل فتاالت أسيتات السللوز Enteric coatingالتلبيس المعوي -3

Cellulose acetate phthalate

.  التلبيس الجيد معلم مهم يشير إلى قوة الشركة، واألخطاء منتشرة جدا في التلبيس
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لألقراص الملبسة QCاختبار

(A ) (:  القرص المعد للتلبيس)اختبارات النواة

، حيث (شةالضغط والقساوة والهشا)يختبر هنا المظهر الخارجي واألبعاد والمقاومة الميكانيكية 

.  اليةتطبق اختبارات المقاومة الميكانيكية بشروط أقسى تحسبا لعملية التلبيس الت

ل التفتت في بالمقابل فإنه على الرغم من ارتفاع معامل القساوة الميكانيكية، يجب أن يكون معام

.  حدوده المقبولة
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(B )اختبارات األقراص الملبسة  :

:  اختبار الصفات الظاهرية-1

:  ويشمل

لون فيجب أن تكون األقراص متماثلة في الحجم والشكل وال. اللون واألبعاد والسمات الخاصة( 1

لتفلع، وأن واألبعاد، ويجب أن يكون سطحها أملساً لماعاً وناعماً وغير مخرش وغير مبرقع وال قابل ل

. يكون الفيلم بسماكة واحدة

.يستخدم البياكوليس لقياس أبعاد األقراص الملبسة• 
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لة يعتمد يجب أن تكون الملبسات موحدة اللون، ولضمان اللون الواحد لجميع الوجبات المتماث• 

على ما يعرف بجداول ألوان معيارية أو تجري العودة إلى النموذج الرئيس الذي اعتمد 

.  للترخيص والمقارنة

بسة يجري عادة صقل الملبسات لتعطي لمعاناً مناسباً، كما يمكن أن يقاس لمعان المل• 

عينةالمصقولة أحيانا بطريقة انعكاس الضوء، حيث يسلط عليها شعاع ينعكس بزاوية م
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:العيوب الفيزيائية للتلبيس ،وتشمل( •

Roughnessالخشونة •

Blisteringتقرح الفيلم  •

Cracking( التصدع)التكسر •

Erosionالتآكل •

Pickingالتنقر •

 Bridging and fillingتشكل الجسور واالمتالءات •

Color variationتغير اللون •

Twinningالتوءمة •

Stickingااللتصاقية •

 Orange -peel effectمظهر قشر البرتقال •

 Hazing or dull film( ضبابية الفيلم)بهت الفيلم •

Laminationالتصفيح • 10



:  اختبار المقاومة الميكانيكية، أي القساوة والهشاشة2

قراص المعدة ويتم اختبارها قبل التلبيس وبعده، ونتذكر أنه تطلب قساوة عالية وهشاشة منخفضة لأل

.  للتلبيس لكن من دون التأثير على الفحوص األخرى كالتفتت والذوبان

:اختبار التفتت-3

أنه يجري وتجري بشكل مشابه لما شرحناه في األقراص العادية، ونميز في األقراص الملبسة معويا

في إخضاعها أوال إلى وسط حمضي ثم قلوي، وتحدد دساتير األدوية عادة زمنا الختبار التفتت

. األقراص الملبسة أكبر مما هو عليه في األقراص العادية
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.  اختبار الذوبان-4

. اختبار موحودية المحتوى أو الوزن-5

مهما كانت وأغلب دساتير األدوية الحالية تنحو فى األقراص الملبسة باتجاه موحودية المحتوى

انس الوزن كمية المادة الدوائية فيها، صغيرة أم كبيرة، لكن هذا ال يعني عدم القيام بفحص تج

.  ألن الوزن يشير بشكل أساسي إلى المحتوى

:ويسمح بحدود انزياح وسطي الوزن بمقدار محدد دستوريا كما نشاهد في الجدول
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عدد األقراص  الموافقةاختالف الوزن المسموح بهالوزن الوسطي للقرص

%10± ملغ أو أقل80

 ±20%

18/20

2/20

%7.5± ملغ250و 80بين 

 ±15%

18/20

2/20

%5± ملغ أو أكثر250

 ±10%

18/20

2/20

13
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 Capsulesالكبسوالت 

لفة في هي أشكال صيدالنية شائعة االستخدام نظرا لبساطة تصنيعها والستخداماتها المخت

بسلة إخفاء الطعم أو اللون أو الرائحة، كما يمكن وضع جرعات صغيرة من المواد الفعالة أو ك

Encapsulationكميات صغيرة جدا من فئة الكبسوالت الميكروية أو النانوية بهدف

.  وتقييده ولحماية المادة الفعالة من المؤثرات الخارجية( اإلطالق)توجيه التحرير 
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.  وتصنع بشكل عام من ماء وجيالتين وغليسرين

فافة، تحتوي الكبسوالت مواد حافظة وملونة لتمييزها أو لحمايتها من الضوء، وقد تكون ش•

: ويستخدم من الملونات بشكل شائع

ثاني أوكسيد التيتانيوم 

أوكسيد الحديد األسود 

 Carmine redأحمر كارمن 
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A ) الكبسوالت القاسيةHard capsules:

.  تعبأ عادة بالمساحيق• 

.إال بنسبة قليلةplasticizersال تحوي ملدنات • 

Cap-bodyوتتألف من قسمين 

B ) الكبسوالت الطريةSoft capsules  :

.  تعبا عادة بالسوائل والزيوت والمحاليل• 

. تحوي على غليسرين وسورييتول وبولي إيتلين غليكول بكمية كبيرة•

%.20ماء -% 27غليسرين -% 53تتألف من جيالتين • 

.  بل يتم لحمها ضمن آلة التصنيعcapوال غالقة bodyال تحوي جسما 

.  تمتاز بأنها تعطي معدل ذوبان عالي للمادة الفعالة• 
16



وصف الكبسوالت 

.  لكل وجبة كبسوالت وصف خاص بها يتم فحصه بالطرق المناسبة

. قسمان أسطوانيان مقعران: الشكل• 

(.  مثال)أحمر Cap، الغطاء أبيضBodyالجسم : اللون• 

جا من دون رائحة، فإذا ما فاحت منها رائحة فقد يدل ذلك على تخرب خصوصاً باعتبارها منت: الرائحة• 

.  حيواني أو نباتي المصدر وباعتبار احتمال تلوثها الميكروبي مرتفعا

. 37± 2دقيقة في الماء بدرجة حرارة 15أقل من : التفتت• 

.  Titanium dioxideالجيالتين، ثنائي أكسيد التيتانيوم : التركيب• 
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مواصفات الوزن 

5حتى األصغر 000قياس الكبسوالت وفق قياسات من القياس األكبر 

.ملغ165ملغ إلى 25من : أوزان الكبسوالت• 

ملغ1750ملغ حتى 75من : سعات الكبسوالت• 

عادة ما يتم فحص الوزن والسعات وما إلى ذلك بشكل بصري، فيمكن أخذ العدد الذي نشاء من العينات، و• 

.  كبسولة من كل نصف مليون100يكون 

%.  5±ملغ، وحد االنحراف الفردي 100: الوزن الوسطي للكبسولة• 

.  ملغ400مل هي /غ0,6السعة لمسحوق ذي كثافة • 
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:عيوب الكبسوالت

إلىوتقسم: عيوب عيانية

.  كعدم انفتاح الكبسولة: عيوب رئيسة

.  كالعيوب الجمالية: عيوب ثانوية
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مواصفات الكبسوالت الفارغة 

a ) المواصفات الفنيةTechnical specifications  :

، يمكن أن Cap( الغالقة)والرأس Bodyحيث تتألف الكبسولة من جزأين، الجسم : Descriptionالوصف 

.  همايكونا بلونين مختلفين أو لون واحد، كما يمكن كتابة اسم الشركة أو المادة الفعالة أو العيار علي

.  الوزن

لحجم ، وهو أمر مهم جدا، فإذا كانت الكبسولة ثخينة فيمكن أال تنزل المساحيق فيها، وإذا كان اsizeالحجم •

.  غير مناسب فيمكن أن تتهكم أثناء إقفال الجسم على الرأس من قبل اآللة
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. اللون، ويجب أال يكون فيه انحراف عن كامل الوجبة والوجبات األخرى• 

منطلق التفتت، وهو اختبار يتم إجراؤه وهي فارغة، وينتهي بمجرد انثقاب الكبسولة، ومن هذا ال• 

ا اختبرنا تفتتها عمدت بعض دساتير األدوية إلى إلغاء اختبار التفتت على الكبسوالت الممتلئة بما أنن

.  وهي فارغة واقتصرت على اختبار الذوبان

b ) المواصفات الكيميائيةChemical specifications  :

loss on drying( LOD)الفقد بالتجفيف ( 1)

%16و% 13يجب أن تتراوح نسبة الماء بين 
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.والتصاقهاالكبسوالت twinningفإذا ما زادت عن تلك النسبة فإنها يمكن أن تسبب توءمة •

.وإذا قلت عن تلك النسبة أصبحت الكبسوالت قابلة لالنكسار بسهولة•

خالل تعبئة الكبسولة من  moisture permeation testيمكن اختبار اختراق النداوة 

، حيث توضع في Humidityبمادة مجففة موزونة مسبقا يتغير لونها عندما تمتص الرطوبة 

. حجيرة ثبات ذات رطوبة نسبية محددة، ويالحظ تبدل اللون أو الوزن
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نسبة المواد الال عضوية وهو sulfatedالرماد المسلفت أو  Residue in ignitionالثمالة بالحرق ( 2)

%.20الموجودة في الكبسوالت، حيث يجب أال تزيد نسبتها على

.  2ppmيجب أال تزيد نسبة الزرنيخ عن ( 3)

c ) المواصفات المايكروبيولوجيةMicrobiological specifications  :

تجاوزه من بما أن الجيالتين مادة من منشأ حيوانى فيجب اختبار خلؤه من الميكروبات الممرضة، إضافة إلى حد ال يمكن

: الجراثيم والفطريات، حيث إن التعداد العام يجب أال يتجاوز

. غ كحد أعلى/ خلية جرثومية 2000• 

. غ كحد أعلى/ خلية فطرية 200• 

.  لزنجاريةكما يجب أن تكون خالية من اإلشريشيا القولونية والسالمونيال والمكورات العنقودية الذهبية والزوائف ا• 
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الكبسوالتعلى  QCاختبارات قسم 

(A )اختبار الكبسوالت الجيالتينية القاسية :

:  Appearanceالمظهر الخارجي —1

شا وال أن تكون كبسوالت الوجبة الواحدة متماثلة باللون واألبعاد، لماعة ملساء غير مخرشة، ال تحوي خدو

وءة التصاقات، ليس لها لون متغير أو طعم غير مستحب أو رائحة كريهة، ويشمل ذلك الكبسوالت الممل

، كما يراقب إحكام industyوالفارغة، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الكبسوالت المملوءة غير مغبرة 

. اإلغالق أو وجود تفلع أو تكسر

ية أو تفلعها يمكن إجراء اختبار شبيه باختبار الهشاشة الذي يجرى على األقراص لمراقبة خروج المواد الدوائ• 

.  أو تكسرها باستخدام مخبار سحج
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:  ، وفيه(تجانس الوزن)انحراف الوزن -2

 • ً ( أي انزياح الوزن الوسطي عن المقدار العياري% )5±حدود انزياح وسطي الوزن دائما

20بار يتم باخت( أي انزياح وزن الكبسولة عن الوزن الوسطي)حدود انزياح الوزن إلفرادي • 

:كبسولة

25

العدد المقابل من الكبسوالتحدود االنزياح المسموحة

300إذا كان الوزن أصغر من 

ملغ

 ±10%

 ±20%

18/20

2/20

ملغ أو 300إذا كان الوزن 

أكثر

 ±7.5%

 ±15%

18/20

2/20



:Disintegrationالتفتت ( 3

.  الفارغةويجب إجراؤه على الكبسوالت المعبأة إذا كان متطلبا دستوريا، حتى ولو أجري على الكبسوالت• 

ة فقط حتى يتم إجراؤه بنفس طريقة إجراؤه على األقراص، ولكن الفرق يكمن بأنه يكفي انثقاب الكبسول• 

. يخرج محتواها وينتهي االختبار

ت، وهذا يتطلب قد تصل الكبسوالت أحيانا إلى حد حرج بحيث ال يخرج محتوى الكبسولة بعد انتهاء زمن التفت

، فإذا خرج محتواها فورا عد االختبار منتهيا ومقبوال، أما إذا  Glass rodمالمسة الكبسولة بقضيب زجاجي 

.  لم يخرج محتواها فهذا يعني أن الكبسولة لم تتفتت
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: Dissolution testاختبار الذوبان ( 4

.  بنفس طريقة األقراص

Content/الوزن / موحودية المحتوى—5

weight uniformity:

الستثناءات عض اونظرا ألن الكبسوالت هي جرعات فردية يجري التوجه حاليا باتجاه القيام باختبار موحودية المحتوى أيا تكن كمية المادة الدوائية مع ب

. ككبسوالت الفيتامينات المتعددة

A .موحودية المحتوى  :

.  كبسولة30يختار • 

.  Assayكبسوالت إفراديا كما في بند المقايسة 10تجري معايرة • 

.  كبسولة إذا لم ينجح االختبار األول20يعاد االختبار على • 

B .اختالف الوزن  :

.  بسولةكبسوالت إفراديا ويبعد المحتوى عن كل كبسولة ثم توزن العبوات فارغة بشكل إفرادي ثم يحسب الوزن الصافي لكل ك10توزن • 

.  ة الدوائيةمن نتيجة المقايسة المحددة في الالئحة الدستورية يحسب محتوى المادة الفعالة في كل كبسولة على افتراض توزع متجانس للماد• 
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:  Assayالمقايسة —7

.  كبسولة على األقل20يحسب الوزن الوسطي، يمزج محتوى : بعد تفريغ محتوى الكبسولة

.  ينقل جزء يعادل المقدار المعنون من المادة الفعالة• 

. تجري مقايسة المادة الفعالة بالطريقة الموصوفة• 

%  110-90تكون النسبة المقبولة محددة بالالئحة الدستورية، مثال • 

(B )اختبار الكبسوالت الجيالتينية الطرية :

:  يتم عليها نفس اختبارات الكبسوالت القاسية

اختبار المظهر 

اختبار موحودية المحتوى 

اختبار الذوبان 

اختبار التفتت 

28المعايرة



التحاميل

:تعريف

ها إلى مصهور التحاميل أشكال صيدالنية صلبة القوام تأتي بأوزان وأشكال قوالب مختلفة، تتحول بعد إعطائ• 

.أو محلول في سائل التجويف الذي تعطى ضمنه

(.كالتحاميل الخافضة للحرارة)تعطي التحاميل تأثيراً موضعياً أو جهازياً • 

.تحتوي التحاميل مواد دوائية معلّقة أو مذابة أو مستحلبة، وتأتي بشكل مخروطي أو بيضوي• 

ها من الوريد البابي تمتلك التحاميل تأثيراً سريعاً، لكن محتواها الفعّال في نفس الوقت يتخرب بسرعة لقرب• 

.الكبدي

....تستخدم التحاميل في حال تخرب المادة بالسبيل الهضمي أو اإلقياء•
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أنواع التحاميل

Rectal suppositories:التحاميل المستقيمية -1

ا غ للصغار حينما يكون األساس المستخدم هو زبدة الكاكاو، أم1غ للكبار و 2وتأتي بوزن  
.غ2فإن الوزن يكون عادة أكبر من ( كاألسس المائية)إذا استعملت أسس أخرى 

Vaginal suppositories:التحاميل المهبلية -2

غ5وتزن نحو 

Urethral suppositories.التحاميل اإلحليلية -3
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: أهم األسس المستخدمة في التحاميل

.  زبدة الكاكاو-1

 .PEG 4000و   PEG 1000األسس المنحلة في الماء أو األسس المتبعثرة مثل -2

.  إسترات حموض دسمة للبولي إيتيلين غليكول-3

 .Glycerinated gelatinالجيالتين الغليسريني -4

.  زيوت نباتية مهدرجة-5
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 :QCاختبارات قسم 
A-االختبارات البصرية والمجهرية :

 :Overall appearance( العام)المظهر الخارجي -1

.األبعاد وتجانس اللون والرائحة-

 .Surface textureالملمس السطحي -

.  الهشاشة والتشقق والحواف الحادة ومظاهر التندبات أو التكسر-

.  وجود الفقاعات الهوائية-

.  البالستيكية أو رقائق األلومنيومالعبوة  sealingختم  -

.  وجود أية بقع زيتية على العبوة-
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: حجم الجسيم-2

من أقل)يجب أن يكون حجم جسيمات المادة الفعالة أصغر ما يمكن تسهيال المتصاصها -

(.  ميكرون50

.تحدد األبعاد مجهرياً بعد الصهر والمد على صفيحة زجاجية-

.  لورةإذا كانت المواد الدوائية ذوابة في أساس التحميلة فمن الواجب أال تبدي أية ظواهر ب-
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B— اختبار تجانس الوزنUniformity of Weight : 

تحميلة، ويحسب انحراف كل تحميلة عن الوسطي( 20)تؤخذ 

: يجب أن تكون حدود انزياح الوزن اإلفرادي عن الوزن الوسطي• 
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C—اختبار تجانس توزع المادة الدوائية ضمن المزيج  :

Homogeneity of mix :

.  يفترض أن تكون المادة الدوائية متوزعة بشكل متجانس على كامل التحميلة

يد وارد بفعل كانت المادة الدوائية بشكل معلّق من السواغ فإن احتمال ترسبها أثناء التبرفإذا 
أي في رأس )الجاذبية األرضية نحو األسفل بحسب وضع القالب، فإذا ما ترسبت في األسفل 

غشاء المستقيم أو ثم أعطيت بهذا الشكل عبر الفّوهة فإنها ستسبب غالباً تخريشاً ل( التحميلة
.المهبل، ومن هنا أتت ضرورة توزع المادة الفعالة بشكل جيد في كامل التحميلة

:من أجل إجراء هذا االختبار

مقاطع وتعاير المادة الفعّالة في كل مقطع بالطريق 3تقسم التحميلة بشكل عرضاني إلى 
.كل مقطعالمحددة في األفرودة، فيجب أن تكون المادة الفعّالة موّزعة بشكل متناسب مع وزن
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في مصهور عالية  solubilityنتيجة كون المواد الـدوائية ذات درجة ذوبانية -

. خرش المستقيمالسواغ، فأثناء التبريد تنقص درجة ذوبانيتها فتتبلور المواد الفعالة، وهذا ما ي

، أو أن ويمكن أن يالحظ هـذا التبلور أحيانا بشكل مباشر حيث تكون التحاميل ذات لمعان-

.يالحظ لدى إجراء مقاطع عرضية في التحميلة سواء بالعين المجردة أم بالمجهر

سوء شروط التخزين، نتيجة الحرارة والرطوبة مما يؤدي إلى تشكيل بلورات-

.لباردخصوصا إذا كانت نسبة ذوبانية المادة الفعالة حرجة بين السواغ المصهور والسواغ ا

36

D- اختبار البلورة المعاكسةRecrystallization



:  ختبار وجود هذه الظاهرةال

ار ومبردة منعا النصهعلى عدسة مكبرة الظاهرة تقطع التحميلة ويقاس حجم الجسيمات 

.مقاطع التحميلة، فإذا لوحظت بلورات غريبة فهذا دليل على حصول بلورة معاكسة

. يعد هذا المعيار مهما لدراسة ثبات التحاميل، ويجرى عادة بشكل دوري أثناء التخزين

:مالحظة

.مشكلة البلورة أن وجود بلورة واحدة يحفز التبلور بشكل كبير
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E— اختبار القساوة-مقاومة الضغط واالنكسار  :

Mechanical strength or Fracture point :

من قبل المريض، إذ يجب أال تكون  handlingولهذا األمر عالقة بمعاملة التحميلة باليد •
غط على هشة فتنصهر التحميلة تحت ضغط يده، وال تكون قاسية جدا فتؤدي إلى ألم ضا

ة وتسهيل عملية المستقيم، بل يجب أن تكون قساوتها مناسبة فقط لعمليات التغليف والتعبئ
.  اإلعطاء

يتم اختبار قساوة التحاميل عبر جهاز يتألف من صندوق محمول على حامل ذي جدار• 
محافظة مضاعف يمر خالله الماء بحرارة معينة للتعادل الحراري حتى تستطيع التحميلة ال

يحة بكتلة على قساوتها، ثم توضع التحميلة ضمن هذه الحجيرة، ويوضع عليها من األعلى صف
100ئة غ بحيث يكون رأس التحميلة إلى األعلى، ثم توضع أثقال بأوزان معينة من ف600

. غ كضغط على الغالقة كل دقيقة حتى انكسار التحميلة
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ها في أنبوب كما يمكن إجراء هذا االختبار بطريقة يدوية، حيث توضع التحميلة بعد قطع قمت• 

بوب من زجاجي بشكل شاقولي وتسند إليها مدقة خشبية ثم توضع أوزان معينة على هذا األن

.غ حتى تنكسر التحميلة أو تتراخى100فئة 

تعلق ذلك إن مقدار مقاومة التحميلة والضغط الذي تتحمله ليس ثابتا بقيم دستورية، إنما ي

ية للتحميلة، بالسواغ المستخدم، ويحدد قسم البحث والتطوير مقدار القساوة في الصيغة النهائ

. 25Cكغ بدرجة حرارة 3أو ، 30Cكغ بدرجة حرارة 1مثال 
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 :melting point testاختبار نقطة االنصهار  -

لتحميلة في وقبل أن ندرس هذا االختبار لنالحظ الشكل الذي يوضح العمليات التي تخضع لها ا
:المستقيم
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خالل ( 37C)هذا االختبار عن قدرة التحميلة على االنصهار في درجة حرارة الجسم يعبر 

. زمن محدد

صهرة تالحظ المظاهر اآلتية أثناء اختبار االنصهار على التحاميل ذات القواعد الدسمة والمن

بفعل حرارة الجسم بعدة أطوار 

A) تلينsoftening:  يجب أن يبدأ بدرجات حرارة الذي(36-33c).

B)  انصهارmelting:  يجب أن يبدأ بدرجة حرارة الذي(37-36c). 

C)بدرجة حرارة دقيقة20والحد األعلى لذلك : تحول إلى مصهور رائق(37-36c).
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افظ التحميلة يعد هذا االختبار إحدى أهم القرائن الفيزيائية للتحاميل، حيث من المفروض أن تح

فال تكون منخفضة عن ذلك فتنصهر، أو تبدأ (37c-36)على درجة حرارة فضلى وهي 

هر باالنصهار فور عملية إخراجها من عبوتها وبدء إعطائها، وال مرتفعة عن ذلك فال تنص

.بحرارة الجسم

ثة ، لذلك من المهم اختبار ثاليطبق هذا االختبار عادة على التحاميل ذات القواعد الدسمة

:معامالت أساسية، وهي
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:  طرق3ويتم ذلك من خالل 

(: غير دستورية)طريقة زجاجة الساعة -1

رجة وهي طريقة يدوية توضع فيها التحميلة على زجاجة ساعة وتوضع في حمام مائي بد
. ، وتحرك الزجاجة بشكل دائري ويحدد الزمن الذي تنصهر فيه التحميلة37حرارة 

كنها تعتبر هذه الطريقة بسيطة وتعطي انطباعا عن إمكانية انصهار التحميلة بشكل صحيح، ل
.  غير دقيقة

:  طريقة األنبوب الشعري-2

ب شعري بطريقة مشابهة لما تعلمناه سابقا في قياس درجة انصهار مادة ما، حيث يؤخذ بأنبو
ائي مقدار محدد من تحميلة ثم يربط هذا األنبوب إلى ميزان حرارة ويوضعان معا في حمام م

ر ومجاله أو زيتي، وينتبه إلى ارتفاع منسوب المادة في األنبوب حيث يالحظ بدء االنصها
.  وزمنه
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:طريقة جهاز إيرويكا-3

انة وتسند من األسفل بأسطووعاء زجاجي بداخله لولب من الزجاج توضع التحميلة ضمنه وهو 

، مستقيمبهدف تشبيه هذا التصميم بوضع التحميلة ضمن الزجاجية لمنع خروجها من اللولب، وهذا 

. فتخضع التحميلة لدرجة حرارة واحدة من جميع أطرافها

على األسطوانة، عند انصهار التحميلة تخرج أجزاؤها وتنفصل شيئا فشيئا عن التحميلة لتتجمع في أ

ن وعند خروج أول قطرة يجري البدء بتعيين زمن االنصهار، أما عند خروج آخر قطرة فيعلن ع

.انتهاء زمن االنصهار

)37C-36.5)يجب أن تنصهر التحاميل ذات القاعدة الدسمة خالل دقيقة بدرجة الحرارة المحددة 
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ببطء في أما القواعد المائية فال ينطبق عليها اختبار االنصهار لكونها ال تنصهر، بل تذوب
. سائل التجويف، ويطبق عليها اختبار التفتت أو إطالق المادة الفعالة
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-G  اختبار التفتتDisintegration: 

المائية أو ( دالقواع)يستخدم دستور األدوية البريطاني اختبار التفتت للتحاميل ذات األسس 

وللتحاميل ذات القواعد الدسمة لغرض ،PEGالتي ال تنصهر بشكل متجانس مثل أسس الـ 

(. صهارأي أن اختبار التفتت أصبح يدل على االن)اختبار يماثل اختبار االنصهار أيضا 

.  التحاميل ذات األسس الدسمة تنصهر، وذات األسس المائية تتفتت

:  االختباريجرى هذا 

.كما درسنا سابقا لكن هنا يؤخذ ثالث تحاميل ويجب أن تتفت جميعها
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