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8

:القسم األول

الضغط الحلولي 1.

تعريف المحضرات العينية و انواعها واستخدامها2.

بنية العين التشريحية 3.

طرق تحضير4.

)لبةالسائلة و نصف الص(العينية خواص المحضرات  5.

2مقرر الصيدالنيات 



27/05/2018

الدكتور مصطفى عبد اإلله بيــش -2مقرر صيدالنيات  5

تحضير محاليل معادلة للضغط الحلولي 
Preparation of Isotonic Solutions

2مقرر الصيدالنيات 9

االنجمادالضغط الحلولي وانخفاض درجة 
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 إحداهما باألخرىفيزيائيتان ترتبط ثابتتان هما.  
 في المحلولعدد الجزيئات أو الشوارد مع يتناسب  ,
انخفاض درجة االنجماد أسهل من قياس الضغط  قياس

.لمعرفة الضغط الحلولييستخدم الحلولي لذلك فهو 



27/05/2018

الدكتور مصطفى عبد اإلله بيــش -2مقرر صيدالنيات  6

211مقرر الصيدالنيات 

 لها كوني أن يجب وبالتالي الخلوي السائل مع ستمتزج : الحقنية األشكال
 الحقنية لللمحالي وبالنسبة .المولي التركيز نفس أي الحلولي الضغط نفس

 زمالبال الحلولي للضغط مساوي حلولي ضغط لها يكون أن يجب الوريدية
.الدم

معادل التوتر) Isotonic% = (0.9بتركيز )  Nacl(الطعام ملح 
منخفض التوتر) Hypotonic% = (0.2بتركيز )  Nacl(الطعام ملح 
مرتفع  التوتر )  Hypertonic% = (5بتركيز )  Nacl(الطعام ملح 

212مقرر الصيدالنيات 
ذو ضغط  خارجي محلول

حلولي منخفض
 تساوي الضغط الحلولي

الخارجي والداخلي
ذو  خارجي  محلول

ضغط حلولي مرتفع
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الحلولي و معادلة الضغط ) Isotonic(التوتر محاليل معادلة  -أوالً 
)Iso-osmose(  

A- –  الحلولي معادلة الضغط)Iso-osmose( :  المحاليل التي تكون في
.  الخلويحالة توازن مع الغشاء 

B . محاليل معادلة التوتر)Isotonic( : المحاليل التي تكون في حالة توازن 

)الكريات الحمراء(نصف نفوذ مع غشاء 

 إال إذا كانالتسريب الوريدي ال يتم اعتماد أي محلول للحقن أو : مالحظة 
).Isotonic(الدم للتوتر معادل 

2مقرر الصيدالنيات 

2مقرر الصيدالنيات  14
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15
2مقرر الصيدالنيات 

:الصيدالنية يجب ان يتحقق تعادل التوتر في األشكال 
األنفية القطورات
العينية القطورات
المستحضرات الحقنية

C- ق كالهما يتعل :العالقة بين الضغط الحلولي و درجة االنجماد
بعدد الجزيئات أو الشوارد في المحلول

216مقرر الصيدالنيات 

: العينية المحضرات
:العينية والمشاكل األمراض لمعالجة المحضرة الصيدالنية األشكال
)ميكرون 10 من أقل معلقات( )زيتية - مائية( سائلة -1
Micronized )كريمات -عينية مراهم( صلبة نصف -2 Powder)5 

)ميكرون
3-.............

مواصفاتها

:استخداماتها
  pHالـ مضبوطة – الحلولي الضغط معادلة – عقيمة- رائقة

  والملتحمة )lid(مومختلف التهابات األجفان )eye(العينإصابات 
)conjunctive(  القرنيةوالتهابات )cornea ( الحمامات أو و

محاليل العدسات الالصقة و )  eye lotions(العينية  الغسوالت
)contact lent solution (
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217مقرر الصيدالنيات 

:العينيةاألدوية الرئيسية المستعملة في المعالجات 
1-Anti-infectives such as antimicrobial, antyfungals نذكر

:منها
والنحاس والتوتياء والزئبق الفضةكأمالح : المعدنيةاألمالح  -
الميثيلينكأزرق : ة الملونات المطهر -
Sulfacetamide سلفاميد أمينوبنزينكالبارا : السلفاميدات - Na; 
 Penicillin  Streptomycin:  )خمج(مضادات انتان-          

; ; Ciprofloxacin ;Gentamicin            
Chloramphenicol 

Benzalconium: أمالح األمونيوم الرباعية - Chloride  
.بيريدنيوموالستيل 

Cocaine, Procaine  Tetracaine ,: المخدرات الموضعية -2
Xylocaine

-: الحدقة  مقبضات -3 Pilocarpin  Physostigmine

218مقرر الصيدالنيات 

  mydriatics :Atropine (Epinephrine)موسعات الحدقة -4
Homatropene,

Adrenaline  -Sinefrene: األوعية مقبضات -5

as)الزرق(خفض الضغط داخل العين beta –blockers  Timolol

الستيروئيديةالهرمونات:  الستيروئيديةمضادات االلتهاب -6
corticosteroid   :نذكر منها :cortisone hydrocortisone 

 delta cortisone  ,betamethasone ,dexamethasone

، vitamins  : A ،D ،B1الفيتامينات -7
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219مقرر الصيدالنيات 

220مقرر الصيدالنيات 
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221مقرر الصيدالنيات 

خارج بعضها فوق بعض وهي من ال متوضعةثالث طبقات تتكون العين من 
:  نحو الداخل
والطبقة الشبكيةالمشيميةوالطبقة  الطبقة الصلبة

 ظهارة: من ثالث طبقاتيتكون  ظهاريمن نسيج بدورهاالقرنية وتتألف 
داخلية وظهارةخارجية، ونسيج ضام، 

، تتألف من طبقات  Lipidالمحبة للدسمذات الطبيعة  :الخارجية الظهارة
 .ابة ماعدة من الخاليا وتتميز بقدرة كبيرة على التجدد عند تعرضها إلص

بالدسم الذوابةتمرر المواد 

غراء من ال صفيحات، يتكون من المحبة للماءذو الطبيعة  :الضامالنسيج 
تمرر المواد القرنية  ثخانةمن % 90بشكل متواز ويمثل حوالي  متوضعة

 water Solubleبالماء الذوابة
طبيعة محبة للدسم الخاليا ذات منعبارة عن طبقة وحيدة  :الداخلية الظهارة

الخارجية الظهارةكما هو الحال في 

222مقرر الصيدالنيات 
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2مقرر الصيدالنيات 23

أقسام القرنية

90%

24
2مقرر الصيدالنيات 

مة الملتح ، غشاء مخاطي يسمىيغطي السطح الداخلي للجفنين
conjunctive   )Cm218  ( . وهي غنية جداً باألوعية الدموية

 ا يسمىوتشكل كامل المنطقة التي تغطيها الملتحمة م. واللمفاوية
conjunctival الملتحميبالكيس  sac وهي المنطقة التي ،

.تطبق فيها المحضرات العينية بعامة
وية لنفوذ األد الرئيسينين تهما الطريقإن القرنية والملتحمة 

المعطاة عن طريق العين
وية الزاالتي توجد في الغدة الدمعية مع ذلك البد من اإلشارة إلى 

ذي من العين والتي تفرز السائل الدمعي ال الخارجية العلوية
الدمعية يرطب سطح القرنية باستمرار قبل أن ينساب في القناة
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الدمع

2مقرر الصيدالنيات 
25

الفلم 
الدمعي

2مقرر الصيدالنيات  26

0,1µ طبقة زيتية-1   
ضعف 20 -10تبطئ التبحر 

طبقة مائية -2

طبقة مخاطية -3
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27

:ةاألدوية عن طرق القرنية والملتحمة بعوامل عد نفوذيةتتأثر 

اطالة فترة التماس لألدوية مع القرنية يسهل مرورها من -1
هذا الطريق

ر بين الدسم والماء يؤثر على مرور الدواء عب التوزععامل -2
القرنية

  لألوعية تعيق االمتصاص عن طريق المقبضةاألدوية  -3
الملتحمة

2مقرر الصيدالنيات 

Most of the dose applied to the eye in the form of 
drops reaches the systemic circulation and typically
less than 5% acts on ocular tissues.

28 2مقرر الصيدالنيات 

تتعلق سرعة مرور المواد الدوائية خالل  -
القرنية
بدرجة تشردها
 بعامل توزعها بين الدسم والماء

يكونالمرور خالل النسيج الضام للقرنية-
.المنحلة في الماءبالنسبة للمواد  أسرع 

ثنائية أهمية المواد الدوائية ذات الجزيئات 
: في حادثة االمتصاص Amphiphile الميل 

القلويات مثالً تمر من خالل الظهارة الخارجية 
والظهارة الداخلية للقرنية بشكل أساس حر

.منحل في الدسم 
وعلى العكس، أمالح هذه القلويات هي التي

  الضامتنفذ من خالل النسيج  

نيةنفوذية المواد الفعالة عبر القر
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229مقرر الصيدالنيات 

العوامل المؤثرة في نفوذ األدوية -1

يج العوامل التي يمكن أن تسبب إصابة النس :عوامل فيزيولوجية -1-1

:الظهاري في القرنية وفي الملتحمة

pH قيمة الباهاء تغيرات -  

دالمواأو االستعمال المتكرر لهذه مواد خافضة للتوتر السطحي وجود  - 

.ضرطبيعة بعض السواغات أو المواد الفعالة الموجودة في تركيب المح - 

المائي  الدمعي والقرنية والخلطمع بروتينات السائل بعض األدوية  ارتباط-

.ضياع قسم من فعاليتهايمكن أن يؤدي إلى 

التوتر  مثبطات تنافسية لالرتباط مع البروتينات كخافضاتإضافة اقترح •

)بيريدينيومكلور ستيل (السطحي 

230مقرر الصيدالنيات 

:فيزكيميائيةعوامل  -1-2

الحلوليالضغط  -1-2-1

.  ملح الطعام %0.9للســائل الدمعي   الحلولييعادل الضغط  

. ملح الطعام% 1.4 و 0.7بين يمكن للعين أن تتحمل بسهولة 

تؤثر المحاليل بينما المحاليل منخفضة التوتر تزداد نفوذية القرنية بوجود 

من  تتحمل العين المحاليل المرتفعة أكثر( مرتفعة التوتر على النفوذية

)الحلوليمنخفضة الضغط 

)  د/ومضة µl 30 )15-20وتتحمل µl7حوالي  دمعالوامضة تحوي العين 

العوامل المؤثرة في نفوذ األدوية -1
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231مقرر الصيدالنيات 

) pH adjustment(قيمة الباهاء  -1-2-2
  ةالفيزيولوجيالدمعي السائل  pH باهاءقيمة •

7.4تقارب 
كوقاءوله قدرة دارئة 
pH 4.5-11.5 

قدرتها الوقائيةبشرط 
ضعيفة  

غير مؤلمة للعين وتستطيع  pHال توقى المحاليل العينية التي تملك لذلك 

لكن عندما ثبات ( الوسط من أجل ثباتها  pHتحمل تغير  المادة الفعالة

 المادة الفعالة يقضي وضع وقاء من أجل ثباتها فيجب وضعه الوقاء

 )يحدث ألم(العينتحمل pHلضرورة الثبات حتى ولو كان بعيدا عن 

الوقاء للثبات فقط

232مقرر الصيدالنيات 

:فيزكيميائيةعوامل  -1-2
تركيز المادة فعالة3- -1-2

لمادة تتعلق سرعة مرور المادة الدوائية خالل األغشية العينية بتركيز هذه ا
لما زاد إذ تزداد سرعة نفاذ المادة الفعالة خالل العين ك في المحلول العيني
تركيزها في القطرة

:النفوذيةفي  Fickفيسك قانون *   

    )2تر - 1تر( ن= سر 
النفوذيةعامل =  نالسرعة =  سر:  حيث

.تركيز المادة في طرفي الغشاء=  2، تر1تر           

مديد فالتقطير يخفف من تركيز المادة الفعالة في العين وذلك بسبب الت
مل  0.075-0.05القطرة تعادل ( الحاصل عن امتزاج القطرة مع الدمع 

مل بالحالة الطبيعية  0.1يعادل والدمع المتواجد بالعين 
 افراز التي تسبب المخرشةليس لهذا الفعل أهمية إال في المحاليل العينية 

الدمع
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233مقرر الصيدالنيات 

:فيزكيميائيةعوامل  -1-2

اللزوجةرافعات  -1-2-4
.يةلزوجة المحلول العيني يزيد من مدة تماس المحلول مع القرن ن رفعإ -

 سلولوزيل يثالم(  السلولوزمشتقات : الرافعة للزوجيةالمواد -

بولي ،  polyvinyl alcohol،  سلولوزيل يثم بروبيل والهيدروكسي

..P.V.P بيروليدونفينيل 

)mPa/s 55( سنتبواز 55هي  العظمىالزوجة -

نب زيادة لزوجة المحاليل العينية يجب أن تكون ضمن حدود معينة لتج -

 سنتبواز 50تتعدى لزوجة المحلول  انسداد القناة الدمعية بحيث ال 

 ً ))mPa/s 30( سنتبواز 30دراسات حديثة أقل من ( .تقريبا

234مقرر الصيدالنيات 

:فيزكيميائيةعوامل  -1-2
خافضات التوتر السطحي -1-2-5

فعاليتها إضافة ل. لخافضات التوتر السطحي دور مهم في زيادة التأثير الدوائي
).البنزالكونيومموجبة الشحنة، كلور ( المضادة للجراثيم

:تعمل على       

ي زيادة امتزاج المحلول العيني مع الطبقة الرقيقة من السائل الذ -1
يغطي العين

القرنية ظهارةانتشار المحلول العيني على سطح سرعة  -2

.زيادة تماس المحلول العين مع القرنية والملتحمة -3

ها ظهارة القرنية أقل مقاومة لمرور المواد الدوائية عند تماسلذلك تصبح 
)ايجابية وغير المتشردة(مع خافضات التوتر السطحي 

 20وين ت,  امونيوم رباعي (تستعمل بتركيز ال يخرش العين وال يفرز الدمع 
) 80وتوين 
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235مقرر الصيدالنيات 

236مقرر الصيدالنيات 

The components of an  eye drop formulation 

are:      

 Active ingredients to produce desired 

therapeutic effect,

 Vehicle (aqueous ,oil) 

 Antimicrobial preservative,

 Adjuvants to adjust tonicity, viscosity, ph, 

increase the stability of the active ingredients 

Sterility
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237مقرر الصيدالنيات 

:القطورات يجب أن تكون: القطوراتخصائص 

 sterileعقيمة -1

 Free From Foreign Particleالغريبة أو خالية من األجزاء رائقة -2

الصلبة الغريبة

)Suitable pH(مناسبة ذات قيمة باهاء  -3

 tonicityلتوتر السائل الدمعيبتوترها معادلة  -4

 Antimicrobial Preservativeم للجراثيمضادة حاوية على مادة  -5

 Antioxidantمضاد أكسدة وعلى 

Suitable Viscosity مالئمةلزوجة  ذات -6

 Activeوفعالة  Stableثابتة  موادها الدوائية -7

تحفظ المستحضر بشكل ثابت    Suitable Containerعبوة مناسبة-8

الهعماستالمستحضر أثناء  ثلوثوعقيم وتمنع 
38 2مقرر الصيدالنيات 
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2مقرر الصيدالنيات 39

العقامة -1
الدقيقة العضويات تقاوم أن السليمة العين تستطيع.

 الدمعي السائلو  الجراثيم، ضد حاجزاً  تشكل للقرنية الخارجية فالظهارة 
  حالة خمائر من عليه يحتوي بما للجراثيم قاتلة بقدرة يتمتع

Lysozyme

إلى يؤدي أن يمكن العين معالجة في عقيمة غير قطورات استعمال 
 العيني المحضر تلوث قد التي الدقيقة العضويات بمختلف العين إصابة

Pseudomonasألزرقا  القيح كعصيات aerugenosa، والمكورات 
الذهبية العنقودية

ةالمعالج العين بصر فقدان تسبب قد أنها لدرجة جداً  خطيرة تكون وأن.

2مقرر الصيدالنيات 40

القطوراتالطرق المتبعة في تعقيم أهم 
التعقيم في جو مشبع ببخار الماء تحت الضغط-1-1

م ولمدة 121يتم التعقيم بهذه الطريقة في الصاد الموصد بدرجة الحرارة -
.  دقيقة 15ال تقل عن 

  بالحرارة الجافة مرات من التعقيم 7 بـ كفائةأكثر -

.لتأثير الحرارةفي حال كانت مكونات المحضر : تطبق

:ال تصلح

.A  لحرارة بتأثير ا التخربسريعة لتعقيم المحضرات الحاوية على مواد
، تأكسدتبسهولة، والفيتامينات التي  تتحلمهبعض القلويات التي (

.)فعاليتهاوالمضادات الحيوية التي تفقد  والهرموناتوالخمائر 

.B المواد اللدنةلتعقيم األوعية المصنوعة من

.C جالزجا وشوارد القطورمبادلة بين مكونات  تفاعالتفي حال حدوث
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2مقرر الصيدالنيات  41

الصاد الموصد مضاعف الجدار

2مقرر الصيدالنيات  42
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Autoclave

2مقرر الصيدالنيات  43

2مقرر الصيدالنيات 44

 .mic 0.22التعقيم بالترشيح -2-1
سمح فالتر ذات مسام ال ت يتم بترشيح المحاليل المراد تعقيمها باستخدام

بمرور العضويات الدقيقة

جاج الز وفالتر، بركفيلد وشمعات شامبرالن شمعات: المستخدمة الفالتر•

.  والسلولوز االميانتأو مزيج  االميانت وفالترالمفتت، 

  وزالسللولخالت , ) مائية وزيتية( لولوزلالس نتراتالفالتر المكونة من •

)كحولية مركزة(

مكرومتر 0.22المستعملة بحدود  الفالترالقطر الوسطي لمسام  يكون •
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التعقيم بالحرارة بوجود مادة مضادة للجراثيم -3-1

.  دقيقة 30لمدة  °100و  °98درجة الحرارة تتراوح بين  

.يميزيد من فعالية الحرارة في التعقمضادة للجراثيم مادة  وجود 

 Dry heat sterilizationاألوعية والملحقاتتعقيم  -4-1
.A دة لمبالحرارة الجافة تعقم األوعية الزجاجية والمعدنية والبور سلين

.م°180و  °160حرارة تتراوح بين في درجات زمنية محددة 

.Bالسائل البارافينمثل  غير المائية  ويتم تعقم الموادliquid paraffin   

الجافةبالحرارةلتحضر المراهم  العينية  المرهميةواألسس 

.C فينيل يعقم كلور بولي)PVC( الغازات، بعض المواد المطاطية بتأثير 

.  لعدم تحملها الحرارة القاتلة للجراثيم

2مقرر الصيدالنيات  46

الغازات القاتلة للجراثيم -5-1
 بتراكيز الذي يستعمل بحالة أمزجة، االثيلينأكسيد الغاز األكثر استعماالً هو 

الهيدروجينية  الفحومأو مع غاز بال ماء الفحم مع ، % 20 و 10تتراوح بين 
ثنائي كلور ثنائي ، 11 فريون= الميتان  فلورثالثي كلور أحادي ( الهالوجينية

.للتخفيف من أخطار انفجاره وسميتهوذلك ) 12 فريون=  الميتان فلور

:بـفي التعقيم  االثيلينتتأثر فعالية أكسيد 
درجة الرطوبة -4مدة التعقيم   -3درجة الحرارة   -2تركيز الغاز   -1
طبيعة األوعية المراد تعقيمها -5  

.  م°55و  °35تتراوح بين بدرجات حرارة  االيثيلينبأكسيد تتم عملية التعقيم 
. ل/ غ 1و  0.5بين بتراكيز تتراوح و 
م تكون أقل إال أن الجراثي. االثيلينمن فعالية أكسيد العالية نقص الرطوبة ت

.مقاومة في الوسط الرطب
%.  50و  25 لذلك تجري عملية التعقيم في رطوبة نسبية تتراوح بين 

.  عدة ساعاتمدة التعقيم بحدود 
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:القطورات يجب أن تكون: القطوراتخصائص 

 sterileعقيمة -1

 Free From Foreign Particleالغريبة أو خالية من األجزاء رائقة -2

الصلبة الغريبة

)Suitable pH(مناسبة ذات قيمة باهاء  -3

 tonicityلتوتر السائل الدمعيبتوترها معادلة  -4

 Antimicrobial Preservativeم للجراثيمضادة حاوية على مادة  -5

 Antioxidantمضاد أكسدة وعلى 

Suitable Viscosity مالئمةلزوجة  ذات -6

 Activeوفعالة  Stableثابتة  موادها الدوائية -7

تحفظ المستحضر بشكل ثابت    Suitable Containerعبوة مناسبة-8

الهعماستالمستحضر أثناء  ثلوثوعقيم وتمنع 
48 2مقرر الصيدالنيات 
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خلوها من األجزاء الصلبة و  clarificationالقطوراترواق  -2
  تربفالترشيح المستحضرات العينية   BPلذلك يطلب دستور األدوية البريطاني

glass filter   0.45 راشحأو غشاء- 1.2 mic.m.   قبل عملية تعقيمها

: يتعلق رواق القطورات بـ
المستعملة في تحضيرهاالفعالة المواد نوعية  -1
خصوصاً الماء المقطر السواغاتنوعية  -2
لمواد المساعدة على اختالف أنواعها لخاصة نوعية  -3
المستخدمة في مختلف مراحل التحضيراألوعية الزجاجية نوعية  -4
خلوها من األجزاء الصلبة أماكن التحضيرالشروط المتوفرة في  -5

 
):ميكرو غرام 10(المدروسة  العينعةيجب على 

No particles bigger then 90 mic.M. Not more then 2 part 
bigger then 50 mic.M. Not more then 20 part bigger then 
25 mic

:القطورات يجب أن تكون: القطوراتخصائص 

 sterileعقيمة -1

 Free From Foreign Particleالغريبة أو خالية من األجزاء رائقة -2

الصلبة الغريبة

)Suitable pH(مناسبة ذات قيمة باهاء  -3

 tonicityلتوتر السائل الدمعيبتوترها معادلة  -4

 Antimicrobial Preservativeم للجراثيمضادة حاوية على مادة  -5

 Antioxidantمضاد أكسدة وعلى 

Suitable Viscosity مالئمةلزوجة  ذات -6

 Activeوفعالة  Stableثابتة  موادها الدوائية -7

تحفظ المستحضر بشكل ثابت    Suitable Containerعبوة مناسبة-8

الهعماستالمستحضر أثناء  ثلوثوعقيم وتمنع 
50 2مقرر الصيدالنيات 
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3pH
:في  pHقيمة الباهاء  تؤثر

المحاليلالعين لهذه  تحملدرجة  -1

فيهاالدوائية للمواد الموصوفة  الفعالية -2

الفعالةالمواد ثبات  -3

انحاللهادرجة  -4

وعالت سبباً في حدوث تفا الفيزيولوجيةأن تكون قيمة الباهاء يمكن 
: عديدة تنافرات 

.A  أمالحهامن ترسب القلويات

.B  المعدنيةترسب األكاسيد

.C الدوائيةوبالتالي نقص الفعالية  الحلمهة تفاعالت

.D  والفيزوستيغميناالدرينالين (مختلفة  تلوناتظهور(

2مقرر الصيدالنيات  51

2مقرر الصيدالنيات  52
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:الدارئةوالمحاليل  pHقيمة الباهاء  -3-1

:  %  1.9بتركيز  )3BO3H( البورمحلول حمض  -1
دستور األدوية األمريكي يستعمله ,   5 قريبة من  pHيتمتع بقيمة الذي 

USP XIX  ينوالفيناكائ  والكوكائين  البروكائينلتحضير قطورات  
واألبينفرين  والفيزوستيغمين

معقمة له خواص  -

:)Palitzsch( باليتشكمحاليل  -2
  1.907بتركيز (وبورات الصوديوم %) غ  1.237بتركيز (حمض البور  

  9.11و  6.77بين  تتراوحpHللحصول على قيم  ختلفةبنسب م%) غ 

في قطورات  8.2 >مرتفعة  pHالمحاليل ذات قيم تستعمل -
  الصودي السلفاديازينأو  الصودي السلفاسيتاميد

2مقرر الصيدالنيات  53

: ) Hind and Goyan( وغوايانمحاليل هند  -3

البور محلولي حمض من مزيج حجوم مختلفة من تتكون 
تتراوح بين  pHللحصول على قيم  الالمائية وفحمات الصوديوم

  8.47و   4.65

: سفاتيةوالف )Sorensen ( سورنسنمحاليل  -4

 سفاتوفل من / غ  8.00من محلولين يحوي أحدهما المكونة 
ل من /غ 9.47وحيدة الصوديوم الالمائية، ويحوي اآلخر 

الالمائيةثنائية الصوديوم  سفاتوف

 8و  5.9تتراوح بين  pHذات قيم  دارئةمحاليل تعطي 
 معادلة للضغط الحلولي بإضافة الكمية  )4-3-2( المحاليلتجعل هذه

  الصوديوممن كلور الالزمة 

2مقرر الصيدالنيات  54
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:القطورات يجب أن تكون: القطوراتخصائص 

 sterileعقيمة -1

 Free From Foreign Particleالغريبة أو خالية من األجزاء رائقة -2

الصلبة الغريبة

)Suitable pH(مناسبة ذات قيمة باهاء  -3

 tonicityلتوتر السائل الدمعيبتوترها معادلة  -4

 Antimicrobial Preservativeم للجراثيمضادة حاوية على مادة  -5

 Antioxidantمضاد أكسدة وعلى 

Suitable Viscosity مالئمةلزوجة  ذات -6

 Activeوفعالة  Stableثابتة  موادها الدوائية -7

تحفظ المستحضر بشكل ثابت    Suitable Containerعبوة مناسبة-8

الهعماستالمستحضر أثناء  ثلوثوعقيم وتمنع 
56 2مقرر الصيدالنيات 
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اعتدال الضغط الحلولي -4

شكل عن نقول فعندما الحلولي الضغط في التساوى التوتر معادل 
 أي للتوتر معادلة ) حقن حاللة- أنفية قطرة- عينية قطرة( صيدالني

- معالد( تعاطيه أثناء بتماسه ستكون التي السائل توتر تعادل أنها
)األنف- الدموي المصل

ي تساوي مثيالتها ف في المحلولالذوابة وارد ـعدد الجزيئات أو الش
.السائل أألنفي,المصل , السائل الدمعي 

الذا كان فتناول هذا الشكل الصيدالني سيكون مؤلماً في موقع التناول إ 
أثناء المحلول   pHلذلك نعادل التوتر و يتساوى مع ثوابت موقع التناول 

تحضيره لمنع األلم 
زها بين تتحمل العين السليمة محاليل من كلور الصوديوم تتراوح تراكي

%. 1.4و  0.7

:القطورات يجب أن تكون: القطوراتخصائص 

 sterileعقيمة -1

 Free From Foreign Particleالغريبة أو خالية من األجزاء رائقة -2

الصلبة الغريبة

)Suitable pH(مناسبة ذات قيمة باهاء  -3

 tonicityلتوتر السائل الدمعيبتوترها معادلة  -4

 Antimicrobial Preservativeم للجراثيمضادة حاوية على مادة  -5

 Antioxidantمضاد أكسدة وعلى 

Suitable Viscosity مالئمةلزوجة  ذات -6

 Activeوفعالة  Stableثابتة  موادها الدوائية -7

تحفظ المستحضر بشكل ثابت    Suitable Containerعبوة مناسبة-8

الهعماستالمستحضر أثناء  ثلوثوعقيم وتمنع 
58 2مقرر الصيدالنيات 
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للجراثيم مضادة مواد على القطورات احتواء -5
 لمعالجة مخصصة وهي ،للجراثيم مضادة مواد تحتوي ال قطورات -1

  وحيدة أوعية في معبأة ؛جراحية   لعملية الخاضعة أو المجروحة العين

فقط واحدة لمرة الوعاء فتح بمجرد تستعمل . المقدار

 مخصصة قطورات وهي للجراثيم، مضادة مواد تحتوي قطورات -2

.المجروحة غير العين لمعالجة

multipleالمقادير متعددة أوعية في موجودة dose eye drops، 

.عدة ألسابيع تمتد قد مدة وخالل اليوم في مرات عدة تستعمل

2مقرر الصيدالنيات  60
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:في المحاليل العينية مستعملةللجراثيم الالمضادة المواد 

I- و 0.01 بين بتراكيز ،البنزالكونيوم كلور :الرباعية اآلمونيوم أمالح  

pH( القلوي التفاعل ذات القطورات في تستعمل 0.02% >  تتنافر وهي )5

  نترات(والفسفات والنترات كالصفصافات الشحنة سالبة المركبات مع

,Fe( نيةالمعد الشوارد بعض بوجود فعاليتها تفقد أن ويمكن )البيلوكاربين

Ca, Mg(- تضاف )0,15 - 0,1 %(EDTA الفعالية لزيادة  

II- العضوية الزئبق مشتقات: 

 التيومرسال ومثالها حامض وسط في فعالة الشحنة سالبة مشتقات *  

 فنيل أمالح ومثالها وقلوي معتدل وسط في فعالة الشحنة موجبة مشتقات *  

.)ماءات نترات، خالت،( الزئبق

%0.004 و 0.002 بين بتراكيز تستعمل *  

2مقرر الصيدالنيات  62
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III- بسهولة الكلوربوتانول يتخرب .%0.5 بتركيز :الكلوربوتانول  

  مليستع الماء، كلور حمض وتنتج بالحرارة  و قلوي وسط في وخاصة

5.5 و 5 بين باهائها قيمة التي للمحاليل

الستيكيةب عبوات في التخزين اثناء يتبخرو وطيار االنحالل قليل مركب -

IV- 0.02 و 0.01 بين بتراكيز :الكلورهيكسيدين%

 كلور يرتأث من بكثير أقوى األزرق القيح عصيات تجاه فعال تأثير لها     

البنزالكونيوم

V- بيلبرو ،ايثيل ميثيل،( واستراته بنزوئيك باراهيدروكسي حمض(: 

.االسترات لهذه الصودية والمشتقات

 .Fongicide للفطور قاتلة بقدرة بخاصة المركبات هذه تتمتع     

.% 0.2 و 0.1 بين بتراكيز تستعمل

2مقرر الصيدالنيات  64

Reducing agents are preferentially oxidized and are added 
to eye drops in order to protect the active ingredient from 
oxidation, Active ingredients requiring protection 
include :

Adrenaline,(Epinephrine, Proxymetacaine, Sulfacitamide, 
Tetracaine, Phenylephrine, Physostigmine )  .

I. Sodium metabisulphite(Na2S2O5)

II. Sodium sulphite (Na2So3)

Both may be used as antioxidants at 0.1% the 
former is preferred at acid pH and the lateter at 
alkaline pH

Both are stable in solution when protected from light 

Antyoxidants األكسدة مضادات 
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:القطورات يجب أن تكون: القطوراتخصائص 

 sterileعقيمة -1

 Free From Foreign Particleالغريبة أو خالية من األجزاء رائقة -2

الصلبة الغريبة

)Suitable pH(مناسبة ذات قيمة باهاء  -3

 tonicityلتوتر السائل الدمعيبتوترها معادلة  -4

 Antimicrobial Preservativeم للجراثيمضادة حاوية على مادة  -5

 Antioxidantمضاد أكسدة وعلى 

Suitable Viscosity مالئمةلزوجة  ذات -6

 Activeوفعالة  Stableثابتة  موادها الدوائية -7

تحفظ المستحضر بشكل ثابت    Suitable Containerعبوة مناسبة-8

الهعماستالمستحضر أثناء  ثلوثوعقيم وتمنع 
65 2مقرر الصيدالنيات 

2مقرر الصيدالنيات 
66

لزوجة القطورات -6
.A إلطالة مدة ، )وفقاً للوزن الجزيئي(%  0.25- 3بتركيز: بولي فنيل الكحول

  روبيناالت وكبريتات كلوريدرات البيلوكاربين تأثير مختلف األدوية مثل 

ينرااليفيد وكلوريدراتوكبريتات التوتياء 

.BMC 1( بتركيز% W/W- CP4000 (:  المستعمل بخاصة إلطالة مدة

. البيلوكاربينو  الهوماتروبينتأثير 

 ن منفوذها كافية مما يؤخر بكميات بعض األدوية مثل  يمتزأن يمكن

.  األغشية خالل

 ستراتوا بيريدينيومككلور الستيل مع بعض المركبات  معقداتيشكل  

 ).نبارابي وبروبيل بارابينميثيل ( بنزوئيك باراهيدروكسيحمض 

 داً انحالل وقد يكون من الصعب ج تكتلهبقصد التعقيم إلى  تسخينهيؤدي

د بحدو ة محاليلهلزوج إنقاصوإلى  . من جديد بعد التبريدالكتل  هذه 

.دقيقة 20لمدة  °120، فيما لو عقمت بدرجة % 20
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.C 1بتركيز  سلولوز ميثيل بروبيلهيدروكسي- 0.45) %W/W(: :  الذي

  يرغمن السلولوز  أقليمتاز عن الميثيل سلولوز باحتوائه على نسب 

ً تحضير محاليل أكثر ، مما يساعد على المؤستر . رواقا

.D ميثيل سلولوز لكاربوكسي الصوديالملح.

.E  غليكولاثيلين )PEG(

.Fبيروليدون، عديد فينيل )االكريليحمض  مكاثير( الكاربوبول.

:القطورات يجب أن تكون: القطوراتخصائص 

 sterileعقيمة -1

 Free From Foreign Particleالغريبة أو خالية من األجزاء رائقة -2

الصلبة الغريبة

)Suitable pH(مناسبة ذات قيمة باهاء  -3

 tonicityلتوتر السائل الدمعيبتوترها معادلة  -4

 Antimicrobial Preservativeم للجراثيمضادة حاوية على مادة  -5

 Antioxidantمضاد أكسدة وعلى 

Suitable Viscosity مالئمةلزوجة  ذات -6

 Activeوفعالة  Stableثابتة  موادها الدوائية -7

تحفظ المستحضر بشكل ثابت    Suitable Containerعبوة مناسبة-8

الهعماستالمستحضر أثناء  ثلوثوعقيم وتمنع 
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:(Container for eye  drops) العبوات   -8

أن يجب:

 ةالجوي والرطوبة الجرثومي التلوث من العيني القطور تحمي 1.
 والهواء

 بعض تحرر أو المستحضر مكونات بعض ادمصاص عدم2.
 المستحضر في وذوبانها العبوة مكونات

 أو glassالزجاج من عادة وتصنع التعقيم حرارة تتحمل ان3.
  الجرعات متعددة أو واحدة جرعة  تحوي plasticالبالستيك

مل 10 من أكثر تحوي ال أن يجب والعبوة  
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Ophthalmicيقـصـد بالـمصطـلح الـتالي -1 Application  :

.A تـطـبـيـق الـدواء عــن طـريـق الـفـم

.Bتـطـبـيـق الـدواء عـن طـريـق األنــف

.C                      تـطـبـيـق الـدواء عـلـى الـعـيـن

.Dاألذنتـطـبـيـق الـدواء عـلى
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الـتـي  )Micronized( الـمـكـرونـيـةاسـم الـمـسـاحـيـق  قـتـصـرـي -2
:  مـيـكـرون أو اصـغــر فـي الـصـيـدلـيـة عـلــى  5أبـعـادهـا 

.Aالـمـعـلـقـات

.B الـعـيـنـيـة والـمـراهـم الـمـوضـعـيـة الـمـراهــم

.C الـعـيـنـيـةالـقـطـورات

.D الـدقـيقـة     الـمحافـظ

.Eالجـسـيمات الشـحـمـية

:                                                                     الىعند تعقيمه بالصاد الموصد  البوتانولكلور يتحول 3-
.AKoH
.BEDTA
.CNaCl
.DHCl

:بـ ما لمادة )E( الصوديوم كلور من المعادل يعرف -4

.A تعادل التي الصوديوم كلور كمية  ً المادة من الموصوفة الكمية حلوليا

.B االنجماد درجة في انخفاض تعطي التي الصوديوم كلور كمية  
م 0,52 يساوي

.Cتعادل التي الصوديوم كلور كمية  ً المادة من غ 1 حلوليا

.Dتعادل التي التي الصوديوم كلور كمية  ً المادة من غ 10 حلوليا
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:العين حمض البور المساوي لتوتر تركيز 5-
.A1,9 %ح/و
.B0,9 %ح/و
.C0,6 %ح/و
.D5  %ح/و
.E10  %ح/و


