










































































اکسایش چربی ها و روغن ها
روغن ها و چربی های طبیعی که در محصوالت دارویی به کار میروند 

به تجزیه اکسایشی بسیار حساس هستند و اقدامات الزم برای کنترل 

پایداری و جلوگیری از تجزیه این ترکیبات باید انجام شود. پایداری 

روغنها در داروسازی اهمیت زیادی دارد زیرا برخی داروهای غیرقطبی 

به منظور تزریق در روغن فرموله می شوند. روغن هایی که به عنوان 

وسایل تزریق استفاده می شوند عبارتند از: روغن آراچیس (از گیاه بادام 

زمینی)، روغن زیتون، روغن کرچک و اتیل اولئات. در صورت استفاده 

از این روغن ها به صورت تزریقی، نیاز است از لحاظ شیمیایی خالص و 

عاری از هرگونه آلودگی میکروبی باشد. 

هیدرولیز 
هیدرولیز به معنای شکستن یک پیوند شیمیایی از طریق واکنش با 

اما  هستند  هیدرولیز  مستعد  داروها  از  زیادی  شمار  است.  آب 

متداولترین آنها هیدرولیز استر و آمید است. واکنش های هیدرولیز 

کامالً به آرامی اتفاق میافتد اما در حضور اسید یا باز سرعت واکنش 

افزایش می یابد. آسپیرین که یک استر است پس از هیدرولیز، 

سالیسیلیک اسید و استیک اسید تولید می کند. رطوبت موجود در هوا 

میتواند باعث این هیدرولیز شود. دلیل استشمـام بوی سرکه پس از 

باز کردن بطری آسپیرین، همین واکنش هیدرولیز است. اغلب مردم 

داروها را در کابینت قرار می دهند که دارای گرما و بخار اتمسفری است 

که برای واکنش هیدرولیز ایده آل است. از دیگر داروهای حساس به 

هیدرولیز دیامورفین، پنی سیلین و سفالوسپرین ها هستند بنابراین به 

صورت پودر خشک تهیه می شوند و قبل از مصرف به صورت محلول 

آماده می شوند. 

جهت جلوگیری از هیدرولیز ، حذف رطوبت و حذف گونه های 

 pH کاتالیست موثر است. بافر کردن سیستم (مانند پیلوکارپین در

بهینه)، کمپلکس کردن (مانند بنزوکائین با کافئین)، کاهش حاللیت 

مانند  افزودنی هایی  و  محلول تر  کم  نمکهای  از  استفاده  (مانند 

سیترات هـا) و حذف آب (مـانند نگهداری دارو در حـالت جـامد) 

راه های جلوگیری از رطوبت هستند.
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معمولی متوسط خوب عالی

مجله تحقیق و توسعه باریج  شماره ۳۶۲۵






























