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1382 , 71-78ص, 2شمارة , دورة دهم, مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان �

 از عصاره هاي بادرنجبويه وسنبل الطيب آرامبخش روكش دار قرص يك نوعتهيه

3 و دكتر محمد علي سمائيان2، دكتر ناصر توكلي1دكتر سيد ابراهيم سجادي

خالصه 
 اضطراب . شودي تهديد مي است كه توسط عامليدر فرد بروز احساس خطر (Anxiety)اضطراب

 با توجه به افزايش ميزان بروز . دنبا ترس در ارتباط بوده و عوامل مختلفي در ايجاد آن دخالت دار
 تصميم گرفته شد ,لزوم استفاده از داروهاي جديد از جمله داروهاي گياهيوجامعه اضطراب در 
 هستند كه يسنبل الطيب ازجمله گياهانبادرنجبويه و. گردد ضد اضطراب تهيه ي گياهيتايك دارو

 قديم مورد توجه بوده و اين اثردرتحقيقات جديد نيز مورد تائيد ي آنها از زمان هاياثرات آرام بخش
 سنبل الطيب به روش ي بادرنجبويه و ريشه و ريزوم هايي هواياندام ها. قرار گرفته است

 و پس از تغليظ در دستگاه تقطير در ي درجه عصاره گير70ل اتانول پركوالسيون و با استفاده از حال
مقدار معادل عصاره . گرديد كلسيك وارد ي تغليظ شده در بستر جاذب فسفات تريخالء، عصاره ها

 ميلي گرم براي سنبل الطيب مي 60 ميلي گرم براي بادرنجبويه و 180خشك در هر قرص به ترتيب 
 دستگاه قرص توسط پس از افزودن ساير اجزاء فرموالسيون ،  شده هيه ت هاي مرطوب گرانول. باشد
،  آنها قرص ها و انجام اصالحات الزم در فرموالسيونيخصوصيات فيزيكبا بررسي .ي پرس شدزن

 روكش,ي به روش اسپر قرص ها تركيبات مؤثره ،ي نامطبوع و افزايش پايداريبه منظور پوشاندن بو
در طي مراحل مختلف عصاره مواد مؤثره  انتقال  ميزانداشتن معياري ازوربه منظ.ندداده شدفيلم 

انتقال ترانس كاريوفيلن به روش كروماتوگرافي گازي متصل به طيف نگار جرم , گيري و قرص سازي
يداراي تهيه شده  دهد كه قرص هايين تحقيق نشان مانتايج حاصل از . مطالعه قرار گرفت مورد 

همچنين بررسي .  به عنوان هسته در تهيه قرص هاي روكش دار بودندسب منايخصوصيات فيزيك
ميزان انتقال مواد مؤثره از گياه به قرص روكش دار بيانگر اين است كه با وجود مراحلي مانند تغليظ 

خشك كردن گرانول ها و روكش دادن قرص ها كه از دست رفتن مواد مؤثره طي آن زياد , عصاره ها
.د مواد مؤثره به قرص هاي روكش دار انتقال يافته است درص38حدود, است

دكتر -3  درماني اصفهان، -  استاديار گروه فارماسيوتيكس ، دانشكده داروسازي،  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-2  دانشيار گروه فارماكوگنوزي، -1

داروساز

مقالة پژوهشي
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 سنبل الطيب آرامبخش، بادرنجبويه،قرص: واژه هاي كليدي
مقدمه

ي اضطراب در واقع بروز نوعي احساس خطر در فرد
و معموالً هنگامي است كه توسط عاملي تهديد مي شود

. ناه مي كندگبروز مي كند كه فرد احساس عدم كفايت يا 
 مورد اضطراب ممكن است تدابير مختلف درماني از در

ي بكار گرفته ياجتماعي و دارو, جمله درمان هاي رفتاري
 از افراد به علت يتعداد زياد, امروزه در اكثر جوامع. شود

اضطراب  دچار  مشكالت متعددومواجه شدن با مسايل 
مي تواند سبب بروز تداوم  شوندكه در صورت يم

ه شيوع اين امر تا ب.  فرد شودي طبيعگي در زندياختالالت
 از افراد جامعه ينجا رسيده است كه تعداد زيادآ

خصوص ه ب,  ضد اضطرابيبه طور مداوم از داروها
گرچه اين دسته از ). 1 ( كننديبنزوديازپين ها استفاده م

ي هستند و انواع جديد آنها يداروها داراي حريم امنيتي باال
داراي اما ,  تري نيز مي باشندداراي اثرهاي اختصاصي

 ايجاد مقاومت نسبت به اثر دارو و همچنين ي چونعوارض
 دارو يمصرف دارو به هنگام قطع ناگهان قطع يمبروز عال

).5(دنباشيم
درنجبويهبا و(Valeriana officinalis) سنبل الطيب

(Melissa officinalis) هستند كه اثر آرام يجمله گياهاناز 
 آنها به اثبات رسيده است يضداضطرابي وبخش
)7،10،11،17،18 .(

80 تا 30 به ارتفاع ي است علفيبادرنجبويه گياه
(Labiatae) متعلق به خانواده نعنائيانوپايا , سانتيمتر

دندانه دار و  , شكلقلبي  گياه برگ هاي. مي باشد
5 تا 4 سانتيمتر و پهناي 8 تا 5درازاي با , پوشيده از تار
سبز , رنگ برگ ها در سطح فوقاني پهنكبوده و سانتيمتر 

گل ها به رنگ . تيره و در سطح تحتاني سبز روشن است
خرداد تا اواسط مرداد ماه از ماه  است كه يسفيد يا صورت

ظاهر 
-3/0ينجبويه دارار باديي هواياندام ها. )3 (دن شويم
 بيش از هفتاد نوعي درصد روغن فرار است كه حاو02/0

ضد ,  اثر آرام بخشيبادرنجبويه دارا.  باشديتركيب م
.)13( باشدي مي ضد باكتروضد اسپاسم , اضطراب

يا در عصاره و,  خشك شدهپودريبادرنجبويه به فرم ها
تا .  گيردي مورد استفاده قرار مي رسمي گياهيورده هاآفر

و از اين گياه به فرم دارو يبه حال هيچ گونه عارضه جانب
).19(اه خشك گزارش نشده استيا گي

Valerianaceaeساله از خانوادهچنديسنبل الطيب گياه

.  سانتيمتراست150 تا 50 ارتفاع بين ياين گياه دارا. است
متشكل از , نوك تيز و دندانه دارگياه يبرگ ها
 با ي گل ها به رنگ سفيد يا صورت و متعددي هاهبرگچ
. دن باشيچترمآذين ديهيم سه شاخه همانند ل گ

وي به رنگ قهوه اي ريزوم هاييسنبل الطيب دارا
ي بوي از خشك شدن داراس طويل است كه پيريشه ها
 سنبل الطيب مربوط به اسيد يبو. )4 ( گرددي ميمشخص

ساير تركيبات عمده سنبل الطيب . ايزو والريك است 
 فرار كه در ريشه و يها و روغن هاعبارتند از والپوتريات

 سنبل الطيب .)13( يافت مي شوند يزوم آن به فراوانري
ي، ضد اسپاسم و شل كننده عضالني اثر آرامبخشيدارا
 اين است كه عصاره ي گويايآزمايشات بالين. )9 (است
 سنبل الطيب سبب كوتاه شدن زمان به خواب رفتن در يآب

 همچنين در يك تحقيق ديگرثابت .)14(موش مي شود
 موجود دراين گياه اثر ي ترپن هايشده است كه سزكوئ
 در موش ي سيستم اعصاب مركزيتضعيف كننده بر رو

 مشاهده شده از اين گياه يتنها عارضه جانب). 12(د ندار
 كه دارو با دوز يمواردسميت كبدي آن است كه فقط در

 گزارش شده است دهش مدت مصرف يباال در طوالن
)15.(

ويه و سنبل الطيب بادرنجب از ي مختلفيي دارويفرم ها
. )23 ( وجود دارديي اروپاي كشورهاييدر مجموعه دارو

مزاياي فراوان از جمله خاطر كه فرم قرص به ييجااز آن
, يياقتصادي بودن در مقايسه با ساير فرم هاي دارو

, جابجايي و توزيع, سهولت بسته بندي, پايداري
يكنواختي دوز و مصرف آسان تر نسبت به ساير اشكال 

 و پزشكان قرار دارد بيمارانارويي بيشتر مورد پذيرش د
يبه تهيه يك دارواقدام  لذا تصميم گرفته شد تا , )2(

. به فرم قرص گردديآرام بخش با منشاء گياه

 كارروش
 :ي تهيه عصاره گياه-1

ي در مرحله اول  از اندام ها,به منظور تهيه قرص
 سنبل الطيب  به ينجبويه و ريشه و ريزوم هار بادييهوا

Archive of SID

www.SID.ir



2مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان                                                                                                               دوره دهم، شماره 

73

عمل پركوالسيون با .  شديروش پركوالسيون عصاره گير
 ساعت انجام 24 مدت زمان ي درجه و ط70حالل اتانول 

و سپس عصاره به دست آمده توسط دستگاه تقطير در 
 درجه سانتيگراد تا حد ممكن تغليظ 40يخال و در دما

 تغليظ شده از نظردانسيته، معادل يعصاره ها. گرديد
. ي تعيين مقدار گرديدمعادل پودر گياه و اره خشكعص

 شده در دو گياه مورد ييهمچنين از ميان تركيبات شناسا
تركيب ترانس كاريوفيلن به دليل اينكه در هر دو , استفاده

گياه وجود دارد و همچنين پيك واضح و با درجه تفكيك 
خوبي در كروماتوگرام ايجاد مي كند انتخاب گرديد و 

ن از گياه به عصاره و سپس از عصاره به قرص انتقال آ
هاي روكش داده شده به عنوان معياري از انتقال كل 

.تركيبات گياهي تعيين مقدار گرديد

: به عصارهي ميزان انتقال مواد متشكله از پودر گياهي بررس-2

 گرم از 5 سنبل الطيب و ي گرم از ريشه و ريزوم ها3
كلرو متان به ي ليتر دي ميلبرگ بادرنجبويه توسط   پنج
به منظور اطمينان از .   گرديديمدت ده دقيقه عصاره گير

 دو مرحله ديگر توسط ي طي عصاره گير,استخراج كامل
 كلرو متان تكرارو حاصل استخراج به هم اضافه يد

 پور عبور داده يعصاره استخراج شده از فيلتر ميل. گرديد
گاز كروماتوگراف شده و يك ميكروليتر آن به دستگاه 
.متصل به طيف نگار جرم تزريق گرديد

: ميزان  مواد متشكله در عصارهي بررس-3

 ليتر از عصاره تغليظ شده سنبل الطيب و ي نيم ميل
 ليتر از عصاره تغليظ شده بادرنجبويه با يكديگر ي ميل5/1

 كلرو متان و به روش ذكر يمخلوط شده و توسط حالل د
پس از صاف نمودن حاصل . ج گرديدشده در باال استخرا

 به دستگاه گاز ياستخراج ، يك ميكروليتراز حاصل صاف
.كروماتوگراف متصل به طيف نگار جرم تزريق گرديد

: روكش داده شدهي انتقال تركيب منتخب به قرص هاي بررس-4

 (trituration) قرص صاليه5تركيبات موجود در تعداد 

 كلرو متان استخراج ي د سه مرحله توسط حالليشده ط
 پور، يك ميكروليتر ي ميليگرديده و پس از عبور از صاف

مآن به دستگاه گاز كروماتوگراف متصل به طيف نگار جر
.تزريق گرديد

:روش تهيه قرص -5

 به دست آمده به صورت ي با توجه به اينكه عصاره ها
تهيه براي از روش گرانوالسيون مرطوب  باشند،يمايع م
مواد مورد  استفاده در تهيه قرص. )20 ( استفاده شدقرص
. شوندي مشاهده م1 در جدول )سه نوع فرموالسيون(

الزم به ذكر است كه مقادير عصاره تغليظ شده بادرنجبويه 
و سنبل الطيب بكار رفته در فرموالسيون بر اساس مقادير 
مورد استفاده در فرموالسيون هاي مشابه خارجي انتخاب 

 اضافه كردن ,ا توجه به حجم زياد عصاره ها ب).23(گرديد
 و ي كلسيك به صورت تدريجيآنها به بستر فسفات تر

.دو مرحله انجام گرفتيدر ط

 قرص يك مواد مورد استفاده در فرموالسيون:1جدول

3فرموالسيون 2فرموالسيون 1فرموالسيون )ميلي گرم (اجزاء فرموالسيون

3/03/03/0*) ميلي ليتر ( تغليظ شده بادرنجبويهعصاره 

1/01/01/0**) ميلي ليتر( عصاره تغليظ شده سنبل الطيب

450450450 كلسيكيفسفات تر

-4040نشاسته ذرت

35--)پريموژل(سديم گليكوالت نشاسته 

101010استئارات منيزيوم

--74چسب نشاسته

Archive of SID

www.SID.ir



                   سجادي و همكاران  سنبل الطيبتهيه يك نوع قرص روكش دار آرامبخش از عصاره هاي بادرنجبويه و 

74

. گرم عصاره خشك بادرنجبويه استي ميل180ده بادرنجبويه معادل  ليتر عصاره تغليظ شي ميل3/0*

.گرم عصاره خشك سنبل الطيب استي  ميل60 ليتر عصاره تغليظ شده سنبل الطيب معادل ي ميل1/0**
 كلسيك يدر مرحله اول در حالي كه بستر فسفات تر

در حال (Cubic mixer)مكعبي توسط دستگاه مخلوط كن 
 عصاره تغليظ شده سنبل الطيب به طور بودبه هم خوردن 

 به دست آمده از الك با ي اضافه و توده خميريتدريج
 ساعت در 24 به مدت  سپس عبور داده شد و16مش 

 درجه سانتيگراد خشك 25خشك كن در درجه حرارت 
 خشك شده آسياب يدر مرحله بعد گرانول ها. گرديد

له قبل شده وعصاره تغليظ شده بادرنجبويه همانند مرح
 تهيه شده مجددا از الك با ي توده گرانول.اضافه گرديد

 ساعت درخشك كن 24 عبورداده شد و به مدت 16مش 
پس .  درجه سانتيگراد خشك گرديد25و درجه حرارت 
سديم گليكوالت نشاسته پودر نشاسته يا , از خشك شدن

در مرحله . به توده گرانول ها اضافه و مخلوط گرديد
ت منيزيوم نيز اضافه و به روش غلطاندن استئاراي ينها

(Tambling)يخصوصيات فيزيك. )22 ( مخلوط گرديد
 تهيه شده شامل زاويه استراحت گرانول ها، يگرانول ها

  با استفاده يدانسيته اوليه، دانسيته بالك و دانسيته ضربه ا
همچنين با.  گرديدي معمول اندازه گيرياز روش ها
پيش  وجهت  به دست آمدهيادانسيته همنظور نمودن 

يبين
محاسبه شدنيز Carr’s Index,  گرانول هايجريان پذير

)24(.

: روش ها ي كنترل فيزيكي گرانول هاي تهيه شده-6

اندازه گيري زاويه استراحت گرانول ها) الف

مقدار , زاويه استراحت گرانول هاجهت اندازه گيري
سانتيمتر 2/1 قطر  گرم از گرانول ها را در قيفي با100

ريخته و سپس قيف بر روي پايه اي ثابت گرديده و دهانه 
سطح . ين آن توسط يك صفحه مسدود شديخروجي پا

مسطحي در زير قيف قرار داده شد و سپس دهانه قيف 
بازگرديد تا توده اي مخروطي شكل از گرانول ها بر روي 

اين آزمايش سه مرتبه انجام و . سطح صاف تشكيل گردد
ر بار ارتفاع و قاعده مخروط اندازه گيري شده و با ه

استفاده از تانژانت زاويه اي كه مخروط با سطح افق 

د زاويه استرحت با استفاده از فرمول زير ادتشكيل مي
: محاسبه گرديد

       ارتفاع 
tg θ=ــــــــــــــ 

نصف قاعده مخروط

 و دانسيته ضربه اياندازه گيري دانسيته اوليه) ب

 گرم از 100, جهت اندازه گيري دانسيته اوليه 
 ميلي ليتري 100گرانول ها را در يك استوانه مدرج 

. شدريخته و حجم گرانول ها برحسب ميلي ليترخوانده 
محاسبه ) ليترميلي ( به حجم ) گرم( سپس نسبت وزن 

استوانه مدرج حاوي گرانول ها براي سه مرتبه از. گرديد
 سانتيمتري بر روي سطح صاف و چوبي رها 5ارتفاع 
 حجم گرانول ها در اين حالت خوانده و دانسيته  .گرديد

سپس عمل رها كردن استوانه از ارتفاع . بالك محاسبه شد
.  سانتيمتري تا هنگام رسيدن به حجم ثابت ادامه داده شد5

با اندازه گيري حجم و سپس نسبت وزن به حجم در اين 
 با استفاده از نهايتاً. گرديددانسيته ضربه اي محاسبه مرحله 

Carr’s Indexدانسيته اوليه و دانسيته ضربه اي محاسبه شده 

براي افزايش دقت  هركدام (از فرمول زير محاسبه گرديد 
از مراحل فوق سه مرتبه تكرار و ميانگين آن محاسبه شده 

). است

دانسيته ضربه اي – دانسيته اوليه 
Indexs’Carr)درصد فشارپذيري( =  ـــــــــــــــــــــــــــ×100

           دانسيته ضربه اي 

 سرعت جريان گرانول هاياندازه گير) ج

100 سرعت جريان گرانول ها، مقداري اندازه گيريبرا
 در يك قيف با دهانه ي تهيه شده راگرم از گرانول ها

 و زمان تخليه قيف بر  ريختهي سانتيمتر2/1يخروج
ميانگين سه مرتبه تكرار اين .  شديحسب ثانيه اندازه گير

 باشد يآزمايش سرعت جريان گرانول ها بر حسب ثانيه م
)24.(

گرانول هاي , به منظور تهيه قرص هاي مورد نظر
KSتك سمبه  مدل يرص زندستگاه قتهيه شده توسط 

43373-202Kilian Co, GMBH, Koln-Niehl ساخت آلمان و 
. كمپرس گرديد ميليمتر12با استفاده ازسمبه مقعربا قطر
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 قرص يقبل از مرحله روپوش دادن ، خصوصيات فيزيك
 و زمان ي، فرسايش پذيري وزن، سختيها شامل يكنواخت

 ذكر شده دريااز هم پاشيدن آنها با استفاده از روش ه
 قرار يمورد بررس) USP)8،21 و BPفارماكوپه هاي

 مناسب به عنوان هسته جهت يگرفته و نهايتاً قرص ها
.  شدندعمليات روكش دادن استفاده 
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روكش دادن قرص ها به روش روكش فيلم-7

 روكش دادن قرص ها روش ياين تحقيق برادر
جزاء متشكله ا. )16 ( به كار گرفته شد آبيروكش فيلم

. گردديمحلول روكش فيلم در جدول دو مشاهده م

اجزاء متشكله محلول روكش فيلم:2جدول 

روش تهيه محلول روكش فيلم) الف

 ابتدا آب توسط همزن اي تهيه محلول روكش فيلمبر
. ايجاد گردديتا جريان گردابشد هم زده ه  بيالكتريك
 در  سايراجزاء متشكله محلول روكش فيلم كه قبالًسپس

د و ش مخلوط وبه آب افزوده بود هاون صاليه گرديده 
. درجه سانتيگراد گرم گرديد40ي دما رسيدن بهنهايتاً تا

ن قرص هاروكش داد) ب

روكش دادن قرص ها به روش اسپري كردن انجام 
 (Pan) گرم از هسته قرص ها داخل پن500در ابتدا . شد

 گرم ضمن زدودن گرد و يتوسط جريان هواو ريخته شد 
 درجه سانتيگراد گرم 40 قرص ها تا ,آنهاغبار از سطح 

يسپس سوسپانسيون تهيه شده و گرم شده بر رو. ندشد
 كردن به صورت يعمل اسپر.  گرديديهسته ها اسپر

 انجام گرديد تا در فاصله ي مناسبمنقطع و با فاصله زمان
ي از فيلم بر روي، حالل تبخير و اليه نازكياسپرهر بين 

 كردن تا ايجاد يك فيلم ياسپر. قرص ها تشكيل گردد
.   سطح قرص ها ادامه يافتيمناسب بر رو

:تهيه شده  روش هاي كنترل فيزيكي قرص هاي -8

بررسي ميانگين تغييرات وزني قرص ها) الف

 قرص به صورت اتفاقي انتخاب و جداگانه 20تعداد 
توزين گرديده و از اعداد به دست آمده ميانگين گرفته 

ميانگين به دست آمده با وزن هر كدام از قرص ها . شد

نبايستي حداكثر بيش از در اين روش مقايسه گرديده كه 
 درصد از ميانگين داشته 5في بيشتر از دو قرص انحرا

).20،6(باشند 

بررسي ميانگين سختي قرص ها) ب

 قرص به صورت اتفاقي انتخاب گرديده و به 10تعداد 
)(Erwekaصورت جداگانه در دستگاه سختي سنج قرص 

قرار داده شده و سختي قرص ها بر حسب نيوتن تعيين 
 شده به  سپس ميانگين سختي ده قرص بررسي.گرديد

عنوان ميزان سختي قرص ها تعيين گرديد حداقل سختي 
 نيوتن مي 40-50الزم جهت يك قرص بدون روكش 

).2،6،20(باشد 

بررسي درصد فرسايش پذيري قرص ها) ج

ديگر توزين گرديده و در تعداد ده قرص با هم
دستگاه براي . دستگاه اندازه گيري فرسايش ريخته شدند

 دور در دقيقه تنظيم و سپس قرص 25ده دقيقه با سرعت 
دوباره , ها از دستگاه خارج و پس از تميز نمودن آنها

 درصد فرسايش از فرمول زير نهايتاً. توزين گرديدند
محاسبه گرديد 

 درصد 5/0-1درصد فرسايش پذيري مطلوب بين ). 20،6(
). 2(مي باشد 

 وزن اوليه قرص ها-   وزن قرص ها پس از فرسايش
درصد فرسايش. =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100

وزن اوليه قرص ها 

اندازه گيري زمان ازهم پاشيدن) د

 قرص انتخاب و در سبد مخصوص دستگاه6تعداد 
سپس زمان .  ندقرار داده شد(disintegrator)از هم پاشاننده 

الزم براي از هم پاشيدن قرص هاي قرار داده شده در 
37±2بد در بشر يك ليتري حاوي آب مقطر با دماي س

30و با تعداد حركت صعودي ـ نزولي ( درجه سانتيگراد 
 ميانگين ثبت و نهايتاً)  سانتيمتري5-6مرتبه در فاصله 

طبق فارماكوپه . زمان هاي از هم پاشيدن محاسبه گرديد
BP زمان از هم پاشيدن مطلوب براي قرص هاي بدون 

).20،8،6(مي باشد  دقيقه 15روكش 

 ) گرم(مقدار نام ماده

25 پروپيل متيل سلولزيهيدروكس

400075/3پلي اتيلن گليكول 

5 اكسيد تيتانيوميد

5/12براون اكسيد

455آب
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بحث و نتايج 
 نتايج بررسي خصوصيات فيزيكي عصاره هاي تغليظ 

. آمده است3شده بادرنجبويه و سنبل الطيب در جدول 
 ميزان انتقال ترانس كاريوفيلن از گياه به -1

 درصد و ميزان انتقال اين 6/83عصاره هاي تغليظ شده 
.شد درصد مي با38ماده به قرص هاي روكش دار 

نتايج خصوصيات فيزيكي عصاره هاي تغليظ شده : 3جدول 
بادرنجبويه و سنبل الطيب

تايج بررسي خصوصيات فيزيكي گرانول هاي تهيه  نـ2
مشاهدههمان طور كه.  ارائه شده است4شده در جدول 

 همچنين شود زاويه استراحت اندازه گيري شده ومي
Carr’s Index بيانگر خوب بودن جريان پذيري گرانول ها 
.است

بررسي خصوصيات فيزيكي گرانول هاي نتايج حاصل از :4جدول
تهيه شده

 مورد ـ نتايج بررسي خصوصيات فيزيكي در3
.  ارائه گرديده است5قرص هاي تهيه شده در جدول 

 از 3نتايج ذكر شده نشان مي دهد فرموالسيون شماره 
ذكر ه الزم ب. خصوصيات مناسب تري برخوردار است

20است كه تعداد نمونه ها در هر فرموالسيون تعداد 

.قرص بوده كه به صورت تصادفي انتخاب گرديده است
هيچكدام از , مورد تغييرات وزني ل ذكر است كه دربقا

قرص ها از محدوده قابل قبول تغييرات وزني خارج نبوده 
. و در مورد هيچكدام مشكل لب پريدگي مشاهده نشد

 گزارش شده است در 5همان طوري كه در جدول 
فرموالسيون شماره يك سختي قرص ها زياد و زمان از 

استفاده از دليل اين موضوع به . هم پاشيدن طوالني است
 كه 3 و 2چسب نشاسته بوده و در فرموالسيون شماره 

چسب مزبور استفاده نشده سختي قرص ها به حد 
همچنين اگرچه درصد . مطلوب نزديك شده است
علت ه  ب3 و2هاي شماره فرسايش پذيري فرموالسيون

عدم وجود چسباننده بيشتر از فرموالسيون شماره يك 
با توجه به اهميت .  باشداست ولي درحد قابل قبول مي

با اضافه نمودن , زمان مناسب از هم پاشيدن  قرص ها
 زمان از هم پاشيدن 3پريموژل در فرموالسيون شماره 

) كه زمان مناسبي است( دقيقه 10قرص ها  به حدود 
. كاهش داده شد

 نتايج بررسي خصوصيات فيزيكي قرص هاي تهيه شده :5جدول 

فرموالسيون , ر حال  با توجه به نتايج به دست آمدهبه ه
 به عنوان بهترين فرموالسيون انتخاب و جهت 3شماره 

. ي مورد استفاده قرار گرفتيروكش دادن و تهيه قرص نها
هاي هاي روكش دار تهيه شده نيز از نظر ويژگيقرص
اي از استانداردهاي الزم برخوردار بوده و زمان فارماكوپه
. دقيقه تعيين گرديد2/15±5/1اشيدن آنها معادل از هم پ

همچنين ميزان ترانس كاريوفيلن انتقال يافته به قرص 

نوع 

آزمايش
سنبل الطيببادرنجبويه

باقيمانده 

خشك

 ميلي 10 گرم در 7/5

ليتر

 ميلي10 گرم در 2/6

ليتر

معادل پودر 

خشك گياهي

 گرم بر ميلي ليتر2/4 گرم بر ميلي ليتر5/3

ليتر گرم بر ميلي 3/1 گرم بر ميلي ليتر1/1دانسيته

نتيجهنوع آزمايش
 درجهθ(27(زاويه استراحت 

 گرم بر ميلي ليتر83/0دانسيته اوليه

 گرم بر ميلي ليتر95/0دانسيته ضربه اي

 گرم بر ثانيه7/24سرعت جريان گرانول ها

Carr’s Index6/12

نوع آزمايش
فرموالسيون 

1

ون فرموالسي

2

3نفرموالسيو

ميانگين تغييرات وزني

)ميلي گرم( 
4/12±7/8084/32±3/7503/7±9/740

ميانگين سختي قرص ها 

)نيوتن( 
7/3±1/1103/3±4/776/3±3/76

ذيري پميانگين فرسايش 

)درصد( 
3/07/06/0

زمان از هم پاشيدن

)دقيقه( 
5/2±7/349/0±4/187/0±2/9
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قرص ها داراي .  درصد بود38هاي روكش دار حدود 
سطح صاف و يكنواختي بوده و روكش فيلم استفاده شده 
توانايي حذف بوي نامطبوع عصاره هاي گياهي استفاده 

.را مي باشدشده در فرموالسيون را دا

سپاسگزاري
بدينوسيله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه اعتبار 

.نجام اين تحقيق را فراهم نموده است تشكر و قدرداني مي گرددا

Summary 
Formulation of a Sedative Film Coated Tablet from Extracts of Melissa officinalis and Valeriana 
officinalis
Sajjadi SE, Ph.D.,1 Tavakoli, N, Ph.D.,2 and Samaian, M, Pharm.D. 3

1. Associate Professor of Pharmacognozy, 2. Assistant Professor of Pharmaceutics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, 
Iran. 3. Pharmacist.

Anxiety is feeling of danger in a person who is threatening with something. Nowadays, anxiety is 
increased in different populations and, thus it is became an important problem in many countries. Melissa 
officinalis (Melissa) and Valeriana officinalis (Valerian) are two medicinal  plants. These two plants are 
traditionally used as sedative herbal drugs and new studies on their pharmacological activity present the 
same results. Aerial parts of M. officinalis and rhizomes of V. officinalis were extracted with ethanol: water 
(70:30). The hydroalcoholic extracts were concentrated in vacuum evaporator and then added to an 
absorbent matrix. Amount of the dried used extracts per one tablet is 180 mg and 60 mg of Melissa and 
Valerian respectively. After granulation process, other ingredients were added to wet granules and tablets 
were prepared using a tabletting machine. Tablets tested physically and some modifications were done on 
the formulation. At last tablets were coated with a film coat by spraying method. As a criterion of active 
constituents transmission, the amount of trans-caryophillene was determined by GC-MS method. Results of 
this study indicated that after modification of formulation, tablets with desirable characteristics for film 
coating had been produced. Physical examinations indicated that the tablets have proper physical 
characteristics. GC-MS analysis also showed that in spite of long processes of extraction, granulation, and 
coating, active ingredients transmission was about 38% from plant to film coated tablets.

Key Words: Sedative tablet, Melissa officinalis, Valeriana officinalis
Journal of Kerman University of  Medical Sciences, 2003; 10(2): 71-78.
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