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Floating tablets

 

مقدمة:

بين التركيز األدنىيتطلب الفعل العالجي للدواء المحافظة على تركيزه البالزمي ضمن النافذة العالجية .أي )
) , وبالتالي فإن نظام إيتاء الدواء يجب  أن يؤمن وصول الدواء بمعدل محدد حسبالمؤثر  واألعظمي اآلمن

حاجة الجسم خالل فترة العالج.

تعد األشكال الفموية الخيار المفضل للتطبيق الجهازي لألدوية المتنوعة نظراً لسهولة التطبيق غالباً, لكن بعض
األدوية تظهر توافر حيوي ضعيف عند اعطائها بشكل فموي تقليدي )معدل ومدى االمتصاص يكون أقل من

الحد المرغوب فيه(

ولتفادي هذا النقص في االمتصاص يتم تطبيق جرعات كبيرة  ولكن ذلك يترافق مع ظهور آثار جانبية غير
مرغوبة و زيادة في الكلفة . ومن هنا ظهرت الحاجة لـ األشكال الصيدلية معدلة التحرر

األشكال الصيدلية معدلة التحرر:

هي أشكال تم فيها تعديل زمن و / أو مكان تحرر الدواء لتأدية فعل عالجي وأهداف اليمكن تحقيقها باألشكال
التقليدية 

 أنواع األشكال الصيدلية:

 : يتوفر الدواء  من أجل االمتصاص ومن ثم الفعل العالجيimmediate release (IR)التحرر المباشر ـ  
مباشرة دون ميل إلطالة  تحرر أو انحالل الدواء.

تتضمن عدة أنماط : modified release (MR)ـ  التحرر المعدل  

 التحرر المديدextended release(ER)يضمن هذا الشكل تحرراً مستمراً للدواء خالل فترة : 
زمنية ممتدة بعد تطبيق جرعة مفردة , والهدف هو إنقاص عد مرات التجريع  

            مالحظة : حسب الدستور األمريكي تشير المصطلحات التالية  :

sustained release(SR)             , controlled release(CR).إلى التحرر المديد أيضا  

 التحرر اآلجلdelayed releaseالتحرر هذه األشكال الدواء بعد تطبيقها مباشرةً بل تظهر  :

(  يكون خالله االمتصاص قليل أو معدوم , ويكون سببlag timeمايسمى زمن الكمون )

 كما في األشكال الملبسة معدياً.pHتأخيرالتحرر إما إطالة زمن المكوث , أو تغير الـ

األشكال ذات الفعل المتكررrepeat action formتحرر هذه األشكال الدواء على دفعتين )جرعة : 
مباشرة واألخرى آجله (, وهناك أشكال تحرر الدواء على عدة جرعات. 
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 التحرر الموجهtargeted releaseيتحرر الدواء من هذه االشكال نحو جزء محدد من الجسم أو :  
يتركز في نسيج أوموقع امتصاص .

ميزات األشكال الصيدلية مطولة التأثير:

تحسين مطاوعة المريض من خالل إنقاص عدد مرات التجريع والحفاظ على التركيز البالسمي-
العالجي ألطول فترة ممكنةـ.  )تجنب جرعة ليلية (.

إنقاص حدوث التأثيرات الجانبية المالحظة مع األشكال التقليدية )سواء التأثيرات الموضعية الناتجة-
عن تحرر كمية كبيرة من الدواء دفعة واحدة أو جهازية ناتجة عن ظهور عدة قمم بالسمية ))نتيجة

تكرار الجرعة(((.
تقليل الكلفة اإلجمالية للعالج. )غالباً(-

مساوئ األشكال الصيدلية مطولة التأثير:

 .in vitro  و الدراسة في الزجاج in vivoعالقة اليمكـن التنبؤ بها بين الدراسة الحيوية -
% من الدواء في الساعة األولى من30خطر فرط الجرعة حيث تشير الدراسات أن تحرر أكثر من -

االنحالل يشير إلى احتمال حدوث فرط جرعة .

:خواص المادة الدوائية المرشحة لصياغتها في شكل مطول
 (  ( ساعات.6 - 2العمر النصفي : يجب أن يتراوح العمر النصفي بين -
(  ( لتتم صياغتها بحجم وشكل مقبول.325 – 125الجرعة : يجب ان تكون بين -
االستقالب : األدوية التي تستقلب بشدة ليست مناسبة لصياغتها في شكل مديـد التحرر.-

ً أنظمة إيتاء األدوية المحتبسة معديا

هي أنظمة معدلة التحرر تندرج تحت إطار األشكال ذات التحرر الموجه , تبقى موجودة ضمن المعدة لعدة
ساعات )قد يكون لالستفادة من موقع امتصاص أعظمي للدواء  وبالتالي تحسين التوافر الحيوي –  وقد يكون

الهدف صياغة شكل مطول للدواء ( وهناك عدة أنماط لهذه األنظمة :

 فـ تحتبس أسفل المعدة مقاومة ًحركتها. ( 3g/cm3:تتمتع بكثافة عالية )األنظمة مرتفعة الكثافة 

  أهم السوغات ذات الكثافة العالية )كبريتات الباريوم – أكسيد الزنك(

أنظـمة إيتاء الدواء 
الـمحتبسة معدـيا

انظمة متمددة 
ومنتبجة

انظمة منخفـضة 
الكثافة

انظـمة مرتفعـة 
الكثافة

أنظمة لصوقـة 
حيويا
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 : تظهر ميال للبقاء في منطقة البواب ولذلك نختار بولميرات ذات وزن جزيئياألنظمة المتمددة والمنتبجة
مناسب . 

األنظمة اللصوقة حيوياً: 

 ,والشيتوزانpoly carbophil- بولي كاربوفيل carpabolأهم السواغات المستخدمة : الكاربابول 

chitosan)

  أو مايعرف بنظام إيتاء األدوية الطافية.وهذا ما ستتمlow density system:      األنظمة منخفضة الكثافة
دراسته . الشكل التالي يوضح توضع كل نظام من األنظمة السابقة 

Floating drug delivery system                                     

هي أنظمة ذات كثافة ظاهرية أقل من تلك التي للسائل المعدي مما يسمح لها بأن تبق:أنظمة إيتاء الدواء الطافية 
طافية  فوق السائل المعدي لفترة طويلة دون أن تؤثر على معدل التفريغ المعدي وأثناء ذلك يتحرر منها الدواء

بالمعدل المرغوب.

تشمل هذه األنظمة مختلف األشكال الصيدلية )مضغوطات – محافظ – ميكروسفيرات (, وتعد المضغوطات
القالبية األكثر شيوعاً, من الجدير بالذكر أن هذه األنظمة قد تكون فوارة أو غير فوارة .

mechanism of floatingآلية الطفو : 

تخضع هذه األشكال ضمن السائل المعدي لمحصلة قوى ناتجة عن تأثير قوى الجاذبية المتعلقة بكثافة الشكل
الصيدالني وتدفعه نحو األسفل, وقوى الطفو المتعلقة بكثافة السائل المعديوالتي تدفعه نحو األعلى ,كما هو

موضح بالعالقة:

f=ycnayoubf − fytivarg = (fd −sd )∗vg

Fالقوى الكلية المؤثرة على الشكل الصيدلي :
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df ،   كثافة السائل المعدي : ds . كثافة الشكل الصيدلي : 

الشكل التالي يوضح اآلليات المختلفة للطفو: 

األدوية غير المناسبة لإليتاء باألنظمة الطافيةاألدوية المناسبة لإليتاء باألنظمة الطافية
)فينتوئين (     أدوية ذات انحالل محدود في المعدة )مضادات الحموضة(أدوية ذات تأثير موضعي معدي  

)سينارزين –أدوية ممتصة بشكل أساسي من المعدة 
كلورديازيبوكسيد(

)االريترومايسين(    أدوية غير ثابتة في الوسط المعدي 

)لوراتدين –كابتوبريل –أدوية غير ثابتة ضمن القولون 
ميترونيدازول(

)سلفاساالزين(  أدوية موجهة للتحرراالنتقائي في األمعاء 

)ريبوفالفين –ليفو دوباأدوية ذات نافذة امتصاص ضيق 
–فورسيمايد(

)أموكسسيللين –تتراسكلينأدوية متخربة ضمن القولون 
–كالريترومايسين(

)الفيراباميل القلوية PHأدوية ذات انحالل ضعيف في الـ 
– ديازبام (

 مساوئ األنظمة الطافية :

تتطلب وجود كمية كافية من السائل المعدي لتعمل بشكل أفضل )ينصح بشرب كأس كبيرة من الماء-
أثناء تناولها(.

يتأثر زمن االحتباس بمجموعة من العوامل قد يصعب التنبؤ بها )الطعام – حركية المعدة –درجة-
الحموضة (
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بعض األدوية غير مناسبة لإليتاء بهذه األنظمة .-

: السواغات المستخدمة في صياغة األشكال الطافية
تعد البولميرات المحبة للماء ذات القدرة العالية على التهلم والقابلة للتحلل %(  75-20البولميرات : )-1

حيوياً هامة في مجال صياغة األشكال الطافية, حيث تحدث إماهة سطحية لهذه البولميرات عند تماسها مع
حامال المادة الدوائية ومؤخرا خروجه الماء مما يؤدي لتشكيل طبقة لزجة تسمح بدخول الماء عبرها وتعيق

تحررها .

934pًالكاربابول   من  هذه البولميرات نذكر:  – الصموغ – المشتقات السيللوزية )أشهرها وأكثرها استخداما

.  ( – ألجينات الصوديومE ,K وخاصة األنماط HPMCهو الـ 

مثل شمع النحل – حموض دسمة – أغوال دسمة (  7.5-5مواد دسمة : )-2
)بيكربونات الصوديوم – كربونات الصوديوم( ,الجزء الحمضي )حمضالزوج الفوار: الجزء القلوي  -3

الليمون – حمض الطرطر ( ودوره إنقاص زمن الكمون وتسريع الطفو.
%( مثل الالكتوز – المانتول.6-5)مواد تزيد سرعة التحرر : -4
%( مثل شمعات المغنيزيوم – كالسيوم دي فوسفات. 6-5)مواد تبطئ  سرعة التحرر : -5
وهي بولميرات كارهة للماء  مثل اإليتيل سيللوز .%(  80مواد تزيد قدرة الطفو: )-6
polypropylene foamتخفض الكثافة الظاهرية للشكل الصيدلي مثل مواد ذات كثافة منخفضة : -7

powder 

 العوامل المؤثرة في زمن المكوث المعدي
عوامل متعلقة بالصياغة : حجم و شكل و كثافة الشكل الصيدلي .-
عوامل مختلفة : الجنس – العمر – وضعية الجسم – الصيام – التداخالت الدوائية .-

:الوصفة 

الكمية )ملغ (دورهااسم المادة
200mg مادة فعالة )ضمن العالج الثالثي للقرحة(ميترونيدازول

Hpmc k4M10سواغ محب للماء منخفض الكثافة mg
Hpmc k100M40سواغ محب للماء منخفض الكثافة mg

pvp 18عامل رابط المائي mg
mg 35اساس الزوج الفواربيكربونات الصوديوم

mg 35أساس الزوج لفوارحمض الليمون الالمائي 
mg 8مادة مؤخرة للتحررشمعات المغنيزيوم

mg 4مزلقتالك
400الــــــوزن الكــــــلــــــــــــي للمضـــــــــغوطــــــــة

:طريقة التحضير

تمزج المادة الفعالة مع السواغات منخفضة الكثافة ومكونات الزوج الفوار )بعد تجفيف كل مسحوق على حدا ( ثم
  كحولي )سائل التحثير هو اإليزوبروبانول( , للحصول على القوام المتماسكpvpنضيف العامل الرابط الالمائي  

للعجينة ثم  التحثير وإضافة الشعات والتالك ثم نضغط .

 الغولي بالـ أفيسل ويتم الضغط المباشر .pvpمالحظة : يستبدل ال 
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