اشکال دارویی جامد :قرصها ()2
دکتر محمدرضا عوادی
مدیر کارخانه داروسازی حکیم

قرصهـ�ای دارای روکـ�ش الیـ�ه نـ�ازک
()Film-coated tablets

ایــن گــروه ،قرصهایــی معمولــی هســتند کــه
بــا یــک پلیمــر یــا مخلوطــی از پلیمرهــا روکــش
داده شــدهاند (و در صــورت نیــاز بــرای تامیــن یــک
روکــش انعطافپذیــر ،بــه پلیمــر یــک پالســتی ســایزر
ی��ا روانکننــده زنجیــره پلیمــری 1اضاف��ه میش��ود).
روکشهــای الیــه نــازک در مقایســه بــا روکشهــای
شــکری از ســادگی ،عــدم اتــاف زمــان در فراینــد
روکشدهــی ،عــدم نیــاز بــه مهــارت پیچیــده نســبت به
روکــش شــکری و کاهــش مـواد مصرفــی در روکــش و
تغییـرات ناچی��ز در وزن نهای��ی ق��رص برخوردار هس��تند.
بهطــور کلــی ،روکشهــای الیــه نــازک زیبایــی و
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ظرافــت کمتری نســبت بــه روکشهــای شــکری دارند.
از پلیمرهایــی کــه در قرصهــای بــا روکــش الیــه نازک
مــورد اســتفاده قـرار میگیرنــد( ،کــه در معده حل شــده و
امــکان متالشــی شــدن و انحــال دارو را فراه��م میکنند)
میت ـوان بــه م ـوارد زیــر اشــاره نمــود:
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
هیدروکسی پروپیل سلولز
ادراژیـ�ت ( E100کوپلیمــر بوتیــل متیــل
متاکریــات -2 ،دی میتــل آمینواتیــل متاکریــات
و متیــل متاکریــات)1 :2 :1 ،
عــاوه بر بهبــود ظاهــر قرصهای معمولــی ،روکش
الیــه نــازک بــا اســتفاده از پلیمرهــای خاص بـرای کنترل
ســرعت و طــول مــدت رهــش دارو یــا رهــش هدفمنــد

دارو در نواحــی خواصــی از دســتگاه گـوارش نظیــر کولــون
اســتفاده میشــود .اگــر روکــش الیــه نــازک نامحلــول
باشــد ،قــرص طــی انتقــال در امت ـداد دســتگاه گ ـوارش،
شــکل خــود را تــا حــدود زی��ادی حف��ظ خواه��د ک��رد.
رهــش دارو از طریــق انتشــار از میــان روکــش نامحلــول و
متعاقبــا وارد شــدن به داخل مایعــات گوارشــی و در نهایت،
ج��ذب صـ�ورت میگیــرد .از پلیمرهایــی کــه ممکــن
اســتبـرای ایــن منظور اســتفاده شـوند میتـوان بــه ()1
اتیــل ســلولز و ( )2ادراژیتهــای  RSو RL
اشاره نمود.

ادراژیت  RSو RL

اتیل سلولز

اســتفاده از روکــش الیــه نــازک بــرای رهــش
هدفمنــد دارو در داخــل دســتگاه گــوارش براســاس
 ،pHمســتلزم اســتفاده از پلیمرهایــی اســت کــه در
محــدوده خاصــی از  pHحــل شــوند .بــرای مثــال،
روکشهــای رودهای ســبب رهــش هدفمنــد دارو
در نواحــی از دســتگاه گــوارش میشــوند کــه pH
آنهــا بیــش از  5/5اســت (مثــا ،ادراژیــت.)L-100
رهــش هدفمنــد دارو بــه کولــون مســتلزم اســتفاده
از روکشهــای پلیمــری اســت کــه مقادیــر  pHآن
باالتــر از 7اســت (مثــا ،ادراژیــت.)S-100

اتیــل ســلولز یــک اتــر اتیــل ســلولزی اســت کــه در
آن گروههــای هیدروکســیل بهطــور کامــل بــا گروههــای
اتیلاکســی جایگزیــن شــدهاند (شــکل .)1ایــن مــاده در تمام
گســترههای  ،pHدر محلولهــای آبــی نامحلــول اســت.
زمانــی کــه ایــن مــاده بهعنـوان روکــش اســتفاده میشــود،
یــک روانکننــده (نظیــر تریبوتیــل ســیترات یــا تــری
تگــذار
اتیــل ســیترات) بــرای کاهــش دمــای حال 
نطــور افزایــش
شیشـهای ایــن پلیمــر یــا همــان Tgو همی 
انعطافپذیــری روکــش مــورد نیــاز میباشــد.

ادراژیـ�ت  RSو  RLکوپلیمرهــای متاکریــات
بــوده کــه نامحلــول در آب میباشــند و نفوذپذیــری
گــروه  RLنســبت بــه گــروه  RSبیش�تـر اس��ت .از
لحــاظ شــیمیایی نــوع  RLاز پلــی (اتیــل آکریالت-
کــو -متی�لـ  متاکریـلات -ک��و -تریاتیــل
آمینواتیــل متاکریــات کلرید) تشــکیل شــده اســت
و نســبت مولــی ســه منومــر آن بــه ترتیــب 1 :2 :0/2
میباشــد .بهطــور مشــابه ،نــوع  RSکوپلیمــری
از منومرهــای فــوق میباشــد کــه دارای نســبت
مولــی متفاوتــی اســت (بــه ترتیــب.)1 :2 :0/1 ،

شکل -1فرمول ساختاری اتیل سلولز
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یدانستید؟
آیا م 
همــه قرصهــای روکــشدار رودهای (کــه در معــده دســت نخــورده باقــی میماننــد ،امــا
در قســمت فوقانــی روده ســریع آزاد میشــوند) بــه نــام انتریــک معرفــی میشــوند ،یــک نــوع قــرص
تاخیــری محســوب میگردنــد ،امــا همــه قرصهــای بــا اثــر تأخیــری ممکــن اســت انتریــک نباشــند.
فعالیــت یــک آنتیاســید در قرصهــای جویدنــی ،بــا انــدازه ذرات آن مرتبــط اســت .اگــر
قــرص قبــل از بلــع ،جویــده شــود ،خنثیســازی بهتــر اســید توســط مقــدار مصــرف تجویــز شــده
آنتیاســید ،ممکــن اســت راحتتــر صــورت گیــرد.
فرموالســیون قرصهــای گونـهای و زیرزبانــی بایــد بــا مــواد جانبــی مناســبی کــه ترشــح بــزاق
را تحریــک نمیکننــد ،انجــام گیــرد.
از معایــب قــرص جوشــان و یکــی از دالیــل اســتفاده محــدود از آن ،بــه دشــواری در تولیــد یــک
محصــول مناســب و پایــدار مربــوط میشــود  .
قرصهای جویدنی

)(Chewable tablets
نطــور کــه از نــام آن آشــکار اســت ،ایــن
هما 
قرصهــا پیــش از بلــع در داخــل حفــره دهانــی
جویــده میشــوند .کاربــرد اصلــی ایــن اشــکال دارویــی
عبارتنــد از:

بــرای تجویــز دارو در کــودکان و
بزرگســاالنی کــه در بلــع قرصهــای معمولــی
مشــکل دارنــد.
فرموالســیونهای ضــد اســید کــه در آنهــا
معمــو ًال قــرص انــدازه بزرگــی دارد و کارآیــی
خنثیســازی قــرص بــه انــدازه ذرات در داخــل
معــده مرتبــط میباشــد.
برعکــس ،زمانــی کــه در طراحــی قــرص بــا
پذیــرش مــزه مشــکالتی وجــود دارد ،قرصهــای
جویدنــی عمومــا اســتفاده نمیشــوند.
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قرصهای جوشان

)(Effervescent tablets

از خصوصی�اـت ب��ارز ای��ن قرصهــا ایــن
اسـ�ت ک��ه زمانیکــه بــه سیســتمهای آبــی
اضافــه میشــوند ،بهدلیــل حضــور منبــع اســیدی
و قلیایــی در قــرص ســریعا واکنــش داده و یــک
سوسپانســیون دارویــی یــا یــک محلــول مایــی
حــاوی مــاده موثــره تولیــد میکننــد .بــاز شــدن
قــرص ناشــی از تعامــات شــیمیایی اســت کــه
بی��ن دو ج��زء رخ میده��د )1( :یــک اســید آلــی
(نظیــر اســید ســیتریک) و ( )2یــک قلیــا (ســدیم
بیکربنــات) کــه نتیجــه ایــن برهمکنــش ،وجــود
گاز دی اکســید تشــکیل شــده ناشــی از این واکنش
ب��وده ک��ه منج��ر ب��ه ب��از ش��دن ق��رص ش��ده و
بیمــار محلــول یــا سوسپانســیون حاصــل را مصرف
میکن��د .مزیــت اصلــی اســتفاده از قرصهــای

مدیر کارخانه داروسازی حکیم

جوشــان تولیــد اشــکال دارویــی اســت کــه در آن
مــاده موثــره نســبت بــه ســایر اشــکال دارویــی
جامــدات (بــرای مثــال ،قرصهــای معمولــی) بــه
دلی�لـ بح��ث انح�لال س��ریعتر جــذب میشــود.
برعکــس ،معایــب اصلــی ایــن نــوع از اشــکال
داروی��ی عبارتن�دـ از :احتمــال عــدم دسترســی بــه
آب و نیــاز بــه بســتهبندی ایــن قرصهــا در
بســتههای نفوذناپذیــر در مقابــل رطوبــت (معمــو ًال
فویــل آلومینیومــی) ،تــا از برهمکنــش بیــن اســید
و ســدیم بیکربنــات ناشــی از وجــود رطوبــت در
محی��ط جلوگی��ری ش��ود.
قرصهــای دهانــی (در ناحیــه گونــه) و
زیرزبانــی
)(Buccal and Sublingual tablets

قرصهــای گونـهای و زیرزبانــی اشــکال دارویــی
هســتند کــه در داخــل حفــره دهــان نگــه داشــته
شـ�ده و بـ�ه آرامیــ حلــ م��ی شـ�وند .مــاده موثــره
در ایــن داروهــا از میــان مخــاط دهــان جــذب شــده

ت��ا ی��ک اث��ر سیس��تمیک تولی��د کنن��د .نــوع قــرص،
محــل قرارگیــری آن در حفــره دهانــی را تعییــن
میکن��د .بــر ایــن اســاس ،قرصهــای گونــهای
بیــن گونــه و لثــه ق ـرار داده میشــوند ،در حالــی کــه
قرصه��ای زیرزبان��ی در زی��ر زب��ان ق��رار میگیرن��د.
ای��ن قرصه��ا ب��ه منظ��ور زی��ر اس��تفاده میش��وند:
دســتیابی بــه جــذب ســریع بــه داخل سیســتم گردش
خــون عمومــی (ب ـرای مثــال ،قرصهــای زیرزبانــی
گلیســریل تــری نیتـرات) یــا بهطــور جایگزیــن بـرای
امــکان جــذب سیســتمیک دارو در شــرایطی نظیــر
تهــوع کــه تحویــل دارو از مســیر دهانــی مناســب
نمیباش��د .جــذب دارو از میــان مخــاط دهانــی یــک
مزیــت دیگــر دارد کــه از متابولیســم عبــور اولیه کبدی
جلوگیـ�ری میکن��د .بهطــور کلــی قرصهــای
گونـهای و زیرزبانــی بایــد بهصورتــی طراحــی فرمــول
شــوند کــه در داخــل حفــره دهــان یــا درون تــن 2بــه
آرامــی حــل شــده (و متالشــی نشــوند) و در محــل
مصــرف باقــی بماننــد و حــاوی مـوادی نباشــند کــه
تولی��د ب��زاق را تحری��ک نماین��د.

نکات
بــه منظــور ایجــاد حالتهــای انعطافپذیــر بــرای تحویــل مــواد موثــره درمانــی در دســتگاه
گــوارش ان��واع مختلف��ی از اش��کال داروی��ی طراح��ی ش��دهاند.
قرصهــای دارای روکــش پلیمــری امــکان رهــش مــاده موثــره در نواحــی خاصــی از دســتگاه
گــوارش نظیــر روده کوچــک و کولــون را فراهــم میکننــد.
قرصه��ای جوش�اـن ب��ه منظـ�ور افزایــش ج��ذب داروهــای ب�اـ ق��درت انحاللپذیــری ضعیــف و همچنین
در افــراد س��المند ک��ه باــ مش��کل بلــع قرصه��ای ب��ا وزن ب��اال مواجه هس��تند ،اس��تفاده میش��وند.
در سالهای اخیر استفاده از قرصهای چندالیه کاهش یافته است.
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قرصهای واژینال

)(Vaginal tablets

ایــن قرصهــا اغلــب بــه شــکل تخــم مرغــی
بــوده کــه در داخــل واژن قــرار داده میشــوند
(بــا اســتفاده از یــک وســیله مناســب یــا همــان
اپلیکاتــور) .پــس از ورود ،بــه دلیــل نفــوذ مایعــات
آن ناحیــه ،فراینــد انحــال بهصــورت آرام در
قــرص رخ داده و رهــش مــاده موثــره میتوانــد
بــا یــک اثــر فارماکولوژیــک موضعــی همــراه
باشــد (مثــا ،بــرای درمــان عفونــت باکتریایــی
یــا قارچـ�ی) .ممکــن اســت قرصهــای واژینــال

بــرای جــذب سیســتمیک مــاده موثــره نیز اســتفاده
شــوند .همانن��د قرصه��ای گون��های یــا زیرزبانــی،
ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه ایــن قرصهــا
بایــد در داخــل ناحیــه واژن حــل شــوند تــا اینکــه
متالشــی و بــاز گردنــد ،زیــرا متالشــی و بازشــدن
میتوانــد زمــان مانــدگاری قــرص در داخــل واژن
را کاهــش ده��د.
در مقالــه آینــده ،در خصــوص مزایــا و معایــب
انــواع اشــکال دارویــی قــرص ،انــواع روشهــای
تولیــد قرصهــا و مــواد جانبــی مــورد اســتفاده در
تولی��د قرصه��ا صحب��ت خواه��د ش��د.

زیرنویس
1. plasticizer
2. In vivo
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