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مدیر کارخانه داروسازی حکیم

مزایاومعایبانواعاشکالداروییقرص
همانطــور کــه در بخــش مقدمــه بیــان گردیــد،
امــروزه قرصهــا محبوبتریــن اشــکال دارویــی
مــورد اســتفاده تلقــی شــده و بنابرایــن ،اســتفاده از
آنهــا بــا چندیــن مزیــت همــراه اســت .در عیــن
حــال ،اشــاره بــه معایــب مرتبــط بــا اســتفاده از آنها
نیــز حائــز اهمیــت اســت.
مزایا

قرصهــا بــه راحتــی مصــرف میشــوند و
از نظــر ظاهــری اشــکال دارویــی مناســبی هســتند.
طیــف وســیعی از انــواع اشــکال دارویــی
قــرص موجــود میباشــد و همچنیــن دســته
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گســتردهای از ســرعتهای رهاســازی دارو و طــول
مــدت اثــر بالینــی را فراهــم میســازند .قرصهــا
میتواننــد بــه صورتــی فرمولــه شــوند کــه امــکان
رهــش ســریع یــا آزادســازی کنتــرل شــده دارو را
فراهــم ســازند .مــورد دوم میتوانــد تعــداد دوزهــای
روزانــه مــورد نیــاز را در بیمــار کاهــش دهــد (و در
نتیجــه ،رضایــت بیمــار را بــه دنبــال داشــته باشــد).
قرصهــا میتواننــد بــه صورتــی طراحــی
شــوند کــه مــاده موثــره را در ناحیــه خاصــی از
دســتگاه گــوارش آزاد نمــوده و بنابرایــن ،عــوارض
جانبــی را کاهــش داده ،جــذب در محل مــورد نظر را
افزایــشدهنــد و اثــر موضعــی فراهــم نماینــد (برای
مثــال ،کولیــت اولســراتیو) .ایــن مزایــا ممکن اســت

از طریــق ســایر اشــکال دارویــی کــه بــه صــورت
دهانــی تجویــز میشــوند ،قابــل دســتیابی نباشــند.
قرصهــا میتوانــد بــه صورتــی طراحــی
شــوند کــه حــاوی بیــش از یــک مــاده موثره باشــند
(حتــی اگــر ناســازگاری فیزیکی یــا شــیمیایی بین دو
مــاده فعــال وجــود داشــته باشــد) .بــه عــاوه ،رهش
هــر مــاده موثــره میتوانــد بهطــور کارآمــدی از
طریــق فرموالســیون و طراحــی قرص کنترل شــود.
بــه اســتثنای پروتئینهــا ،تمــام دســتههای
عوامــل درمانــی میتواننــد بــه شــکل قــرص از
مســیر دهانــی یــا خوراکــی تجویــز شــوند.
پوشــش مــزه تلــخ داروهــا بــا اســتفاده از
قرصهــا نســبت بــه ســایر اشــکال دارویــی نظیــر
مایعــات آســانتر میباشــد.
بهطــور کلــی ،قرصهــا یــک شــکل
دارویــی ارزان هســتند.
قرصهــا میتواننــد بــه آســانی بــرای نشــان
دادن هویــت محصــول تولیــد شــوند (بــرای مثــال،
نمایــش عالیــم خــاص در ســطح قرصهــا).
پایداری فیزیکی ،شــیمیایی و میکروبیولوژیک
اشــکالداروییقرصهابهترازســایراشــکالداروییاسـت.
معایب
ســاخت قرصهــا نیازمنــد مجموعــهای از
فرآیندهــای تولیــدی اســت و بنابرایــن ،افزایــش
ســطح اتــاف و هدررفــت محصــول در هــر
مرحلــه از فرآینــد تولیــد وجــود دارد.
جــذب مــواد موثــره درمانــی از قرصها وابســته
بــه عوامــل فیزیولوژیــک نظیــر ســرعت تخلیــه معده
اســت کــه در میــان بیمــاران متغیــر میباشــد.

ویژگیهــای تراکمــی یــا پــرس پذیــری
برخــی مــواد موثــره درمانــی نامناســب بــوده و
ممکــن اســت مشــکالتی در فرموالســیون و تولیــد
آنهــا بهعنــوان قــرص وجــود داشــته باشــند.
ممکــن اســت بــه دلیل دشـواری در بلــع ،تجویز
قرصهــا بــرای برخــی گروههــا نظیــر کــودکان و
ســالمندان مشکلســاز باشــد .ایــن مشــکالت ممکن
اســت بــا اســتفاده از اشــکال دارویــی بــه شــکل
قرصهــای جوشــان برطــرف شــوند.
تولید قرصها
چهــار روش عمــده بــرای تولیــد قرصهــا وجــود
دارنــد )1( :گرانوالســیون مرطــوب )2( ،گرانوالســیون
خشــک )3( ،تراکــم مســتقیم و ( )4تراکــم غلطکی.
انتخــاب فرآینــد تولیــد بــه عواملــی از قبیــل
ویژگیهــای تراکــم پذیــری مــاده موثــره ،انــدازه
ذرات مــاده موثــره و مــواد جانبی و پایداری شــیمیایی
مــاده موثــره طــی فرآینــد تولیــد وابســته میباشــد.
بهطــور کلــی ،تولیــد قرصهــا میتوانــد از مراحــل
زیــر تشــکیل شــده باشــد:
مخلــوط کــردن مــاده موثــره بــه همــراه
مــواد جانبــی
گرانوالســیون مخلــوط پــودری (توجــه :ایــن
مــورد در تراکــم مســتقیم انجــام نمیشــود).
مخلــوط کــردن پودرهــا یــا گرانولهــا بــا
ســایر مــواد جانبــی (از جملــه روانکنندههــا)
متراکم نمودن تا دستیابی به قرص مناسب
جزییــات هــر یــک از ایــن مراحــل ،بســته بــه
روشهــای مــورد اســتفاده بــرای تولیــد متغیــر
خواهــد بــود.
پی در پی  ۳۸۴
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مــواد جانبــی مــورد اســتفاده در تولیــد
قر صهــا
انتخــاب مــواد جانبــی مــورد نیــاز بــرای
تولیــد قرصهــا بــه فرآیندهــای بــه کار گرفتــه،
وابســته میباشــد .عمومــا از مــواد جانبــی زیــر در
تولیــد قرصهــای معمولــی اســتفاده میشــود:
( )1رقیقکنندههــا /پرکنندههــا )2( ،مــواد
چســباننده )3( ،مــواد بــاز کننــده )4( ،روان کنندههــا،
( )5لغزانندههــا  )Glidants)1و ( )6مــواد متفرقــه.
رقیقکنندهها /پرکنندهها
رقیــق کنندههــا یــا پرکنندههــا در فرموالســیون
قرصهــا (در تمــام روشهــا) اســتفاده میشــوند
تــا وزن قرصهایــی را کــه حــاوی درصــد پایینــی
از مــاده موثــره هســتند ،بهبــود داده و در نتیجــه،
اطمینانپذیــری و تکرارپذیــری فرآینــد تولیــد را
افزایــش دهنــد .رقیــق کنندههــا بایــد خــواص
تراکمپذیــری مناســبی نشــان داده و همچنیــن
ارزان باشــند .از رقیــق کنندههــای مــورد اســتفاده
آیا میدانستید؟

بــرای قرصهــا میتــوان بــه )1( :الکتــوز بــدون
آب )2( ،الکتــوز منوهیــدرات )3( ،الکتــوز خشــک
شــده به روش افشــانهای )4( ،نشاســته )5( ،کلســیم
فســفات دی بازیــک )6( ،ســلولز میکروکریســتالین
یــا آویســل و ( )7مانیتــول اشــاره داشــت.
الکتوز بدون آب
الکتــوز بــدون آب ،یــک بتــا -الکتــوز بــدون
آب خالــص ( -D-β-Oگاالکتوپیرانوزیــل-
(-D-β-)4-1گلوکوپیرانــوز) یــا مخلوطــی از
بتــا -الکتــوز بــدون آب ( 70-80درصــد) و
 30-20درصــد آلفــا -الکتــوز بــدون آب
( -D-β-Oگاالکتوپیرانوزیــل-D-α-)4-1(-
گلوکوپیرانــوز) میباشــد (شــکل .)1
ذرات الکتــوز بــدون آب ،در طیفــی از انــدازه
ذرهای موجــود هســتند و عمومــا در فرآیندهــای
گرانوالســیون مرطــوب و خشــک بهعنــوان
رقیقکننــده اســتفاده میشــوند .الکتــوز بــدون
آب مــادهای کریســتالی اســت.

بــرای فرآینــد پــرس مــواد و تبدیــل آنهــا بــه قــرص ،نیــاز بــه دو خاصیــت ریــزش ( )Flowو
تراکمپذیــری مــواد میباشــد.
بهتریــن شــکل بــرای ریــزش مــواد شــکل کــروی اســت ،زیــرا هــم حداقــل ســطح تمــاس را بــا خــود
و هــم بــا دیوارههــای بخشهــای مختلــف دســتگاه پــرس دارد.
انــدازه ذرهای گرانــول میتوانــد روی عواملــی از قبیــل انحــراف از میانگیــن وزنــی ،زمــان بــاز شــدن
( ،)Disintegration timeریــزش گرانــول و ســرعت خشــک شــدن گرانولهــا موثــر واقــع شــود.
انــدازه ذرهای و بــه خصــوص مســاحت ســطح مــاده موثــره دارویــی ،نقــش اساســی در ســرعت
انحــال دارد.

52

سال سی و دوم

شماره ۱۲اسفند 400پی در پی  ۳۸۴
34۴۷5

دکتر محمدرضا عوادی

شکل  -1ساختار شیمیایی آلفا -و بتا -الکتوز بدون آب.

الکتوز منوهیدرات
الکتــوز منوهیــدرات از آلفا-الکتــوز منوهیدراتــه
تشــکیل شــده و هــر چنــد ماهیــت آن کریســتالی
میباشــد ولــی ممکن اســت نســبت متغیری از اشــکال
بــدون شــکل آن نیــز وجــود داشــته باشــند .طیــف
گســتردهای از الکتــوز منوهیــدرات موجود میباشــد که
خواص فیزیکــی متفاوتی از لحــاظ انـدازه ذرهای ،توزیع/
ناهمگونــی اندازه و دانســیته (تــودهای و ضربـهای) دارند.

الکتوز خشک شده به روش افشانهای
الکتــوز خشــک شــده بــه روش افشــانهای،
مخلوطــی از آلفــا -الکتــوز منوهیدراتــه کریســتالی
( ۸۰-۹۰درصــد) و  ۱۰-۲۰درصــد الکتــوز بــدون
شــکل اســت .ایــن مــاده از طریــق خشــک شــدن
بــه روش افشــانهای سوسپانســیون آلفــا -الکتــوز
منوهیدراتــه تهیــه میشــود .ایــن سوسپانســیون
تقریبــا از  80-90درصــد آلفــا -الکتــوز منوهیدرات

نکات

دو روش معمــول بــرای اندازهگیــری ســطح ذرات جامــد ،بــه کارگیــری از روشهــای جــذب ســطحی
گاز ( )Gas adsorptionو نفوذپذیــری هــوا ( )Air permeabilityمیباشــد.
گرانولهــای ســخت بــا دانســیته باالتــر ،فرســایش ( )friabilityکمتــری دارنــد کــه در قرصســازی
مــورد توجــه قــرار میگیرنــد.
قــدرت گرانــول مرطــوب ،اساســا بــه دلیــل نیروهــای کشــش ســطحی ()surface tension force
مایــع و مویینگــی میباشــد.
از انــواع نیروهایــی کــه میتواننــد بیــن ذرات جامــد عمــل نماینــد ،میتــوان بــه نیروهــای
اصطــکاک ،کشــش ســطحی ،مکانیکــی ،الکترواســتاتیکی و واندروالســی اشــاره نمــود.
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بــه حالــت معلــق تشــکیل شــده اســت و باقیمانــده
آن یــک محلــول میباشــد (کــه در حقیقــت
بخــش بــدون شــکل مــواد خشــک شــده بــه
روش افشــانهای را تشــکیل میدهــد) .کاربــرد
اختصاصــی الکتــوز خشــک شــده بــه روش

افشــانهای بــرای تولیــد قــرص از طریــق تراکــم
مســتقیم در قســمتهای بعــدی بیــان میشــود.
در مقالــه آینــده در خصــوص ســایر مــواد
جانبــی مــورد اســتفاده در تولیــد قرصهــا
صحبــت خواهــد شــد.

زیرنویس
 .1موادی که برای بهبود ریزش به پودرها اضافه میشوند.
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