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للسواغات  العامةالوصفية المعاير  -1
 قريبة ما أمكن من معتدلة أو حامضية خفيفة ذات درجة حموضة

.5,5تقريب  pHدرجة الحموضة الجلد 

 فيزيائية وكيميائية كافية ثباتيةذات.

األدوية وأدوات التعبئةتجاه  خاملة  .

 بجهد ضئيل  حيثب ,كافيةبالستيكية تتمتع بخصائص : سهولة التطبيق
. يتبدل قوامها ويتالءم مع طبيعة الجلدمن ضغط أو مد أو فرك 

 تيكسوتروبيةذات خواص )Thixotropy ( أي سائلة  القوام كافية
.عند الرج بشكل كاف ثم تعود إلى ما كانت عليه بعد المد

ديل لذلك ذات خصائص التصاق كافية بحيث تأخذ مكان التطبيق دون تب
.  للجلد مخرشةغير 

 المالبسوال تلوث ) غسولة (سهولة الطرح بالماء  .
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للسواغات  الخاصةالوصفية المعاير  -2

 يللتأثير السطحفي حال المستحضرات المخصصة غياب االختراق

 ر بعمقللتأثيفي حال المستحضرات المخصصة بالفلم الدهني االمتزاج

مق قدرة اختراق عالية في حال المستحضرات المخصصة للتأثير بع

ايضاً 

 النازةاالكزيما المرضية كما في حال  لالفرازاتماص تأثير 

ة تأثير ماص للمحاليل في المستحضرات الحاوية مادة فعالة سائل

 المراهم للمواد المخرشة مثل ) عدم نفوذية ( قدرة واقية عالية

والمستحضرات المخصصة لحماية الجلد  الحاجزية

 التعقيم سهلة
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تصنيف السواغات الجلدية -3

ت تصنف  السواغات المستخدمة في تحضير المستحضرا
:عدة أنواعالجلدية و التجميلية إلى 

.1 ً للقوام تصنيف تبعا

.2 ً المعالج الجلد لنوع تصنيف تبعا

االختراقيةتصنيف تبعاً لقدرتها 3.

.4 ً األدوية تأثير لمكان تصنيف تبعا

المرضية للحالةتصنيف تبعاً 5.

.6 ً  يميائيةالفيزيوك والمواصفات للتركيب تصنيف تبعا
الناجمة عن هذا التركيب

بيش.د -2تكنو  7

لقواملتصنيف السواغات الجلدية تبعاً  -3-1
 عيفةض االلتصاقية قدرتها ,العادية الحرارة درجة في سائلة ( :سائلة-1

ً  لذلك قصيرة الجلد على بقائها وفترة   السطحي رللتأثي تستعمل ما غالبا
  نلتحسي غليكول البروبيلين أو الغليسيرين لها يضاف ما غالباو

التصاقيتها

 : أنواعها

.A  ماء ، زيت ، محالت أخرى: وحيدة الطور

.Bوهي إما معلقات تحوي مساحيق"  اللوسيونات: ثنائية الطور 
  Aerosols لضبوباتالمستحلبات ، ا" ناعمة أو مستحلبات 

.Cالمستحلبات متعددة األطوار : متعددة األطوار )o/w/o, w/o/w(  

بيش.د -2تكنو  8
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تمتع ت, تشكل أغلب أنواع المستحضرات الجلدية( :صلبةنصف  -2

  أدمي موضعي – جهازي" لذلك تستعمل للتأثير  بقدرة التصاق كافية

ت المستحلبا, المعاجين, الجل, الكريمات, المراهم: أمثلة  ” سطحي –

)متعددة األطوار

لملطف المجفف و اتستخدم لتأثيرها السطحي  ( المساحيق :صلبة -3

)لتهيج الجلد

 اقاتلصمثال .(تأثير جهازي غالباً تستخدم إلحداث  ( اللصاقات -4

  )إستراديول , سكوبوالمين,النيكوتين, النتروغليسيرين

)تابع(ام للقوتصنيف السواغات الجلدية تبعاً  -3-1

3-2-  ً المعالجلنوع الجلد  تصنيف السواغات تبعا

اوية األسس االستحالبية المخترقة الح(  :سواغات لمعالجة الجلد الجاف -1
مراهم األسس , والسوربيتولكالغليسيرين على العوامل المرطبة 

)األسس الدسمة الكارهة للماء, الممتصة

الجلدترطيب  قادرة على

 الدهني المفرزتنظيم وتوازن قادرة على

,  م/ز اإلستحالبيةاألسس , لوسيون, جل: (سواغات لمعالجة الجلد الدهني -2
):  غليكولأسس البولي إتيلين , المعاجين

 الكارهة للماءتجنب استخدام المواد الدسمة

بالمفرز الدهني اإلمتزاجقادرة على مواد  إستخدام

ب تختار تبعا لطبيعة الجلد و حس:  سواغات لمعالجة الجلد الطبيعي -3
الحالة المرضية 

بيش.د -2تكنو  10
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ةاالختراقيتصنيف السواغات تبعاً لقدرتها  -3-3
ال اإللتهابمضادات , مطهرة للقصباتمراهم : اإلختراقسواغات شديدة  -1

شأ موادها الدسمة ذات من م/زالالنولين وشحم الخنزير وكريمات :  نستعمل  
)حيواني أو نباتي(طبيعي 

 إجتياز, تأثير أدميمستحضرات ذات : (اإلختراقسواغات متوسطة  -2
اهم مر, قادرة على التميع بسهولة بدرجة حرارة الجسم, المتقرنةالطبقة 
)الستيروئيدية اإللتهابمضادات , للهيستامينمضادة 

ذات  ز/مكريمات , زيوت معدنيةذات م /ز كريمات, الزيوت النباتية:  ستعملن
حيوانية أو نباتيةدسم 

,  يةالمواد الدوائتوزيع , سطحيذات تأثير (: اإلختراقسواغات ضعيفة  -3
ابات معالجة إص, جيدة  إلتصاقية, فعل واقتطبيق , عنها بسهولة التخلي

)  مراهم المضادات الحيوية, فوق األدمة

 ز/مات كريمو) زيت السليكون, زيت البارافين(الزيوت المعدنية :  ستعملن
بيش.د -2تكنو زيوت معدنيةذات  11

جلديةال للحالة المرضيةتصنيف السواغات تبعاً  -3-4
مزمنة , )Subacute(تحت حادة , )Acute(حادة : االمرضيةالحاالت 

)Chronic(

....., لإللتهابمضاد , منعش: التأثير المرغوب

)كورتيكوستيروئيد( الفلوميتازون بيفاالت: مادة دوائية

الحادة الجلد الناضحة  الحادة وفوق  إلتهاباتمعالجة  ):م/ز( لوسيون -1
دى تأثير منعش ل, نفوذ تجاه المفرزات(مرحلة الطور القيحي خاصة في 

).تبخر الماء يسكن حس الحكة

 شدةب النازةالجلد  إلتهاباتمعالجة : أكسيد التيتانيحوي ) م/ز(معجون  -2
).منعش, القروح تجفيف(

,  الجلد الحساس تجاه المواد الدسمة, الجلد الدهنيمعالجة  ):م/ز(كريم  -3
ت الحادة وتح النازةمعالجة األكزيما  , الجلد الحاد القيحي إلتهابمعالجة 
.)منعش, ال يشكل طبقة دسمة, غير دبق, نفوذ تجاه المفرزات(الحادة 

بيش.د -2تكنو  12



01/10/2019

مصطفى بيـش. د - 2020-2019 -2تكنو  7

أو تحت المزمنة الجلد  إلتهاباتمعالجة  ):ز/م(كريم  -4
يستعمل في ال(في الجلد الجاف  اإللتهابيةالحاالت , المزمنة

ماء الدسمة تمنع تبخر يشكل طبقة واقية (, )الدهنيالجلد 
).وترطب الجلد 

ة األكزيما تحت الحاد(الجلد المزمنة  إلتهاباتمعالجة : مرهم -5
عالج مكمل في إلتهابات , الجافحالت الجلد ,)والمزمنة

غير نفوذ (الجلد الحادة في المراحل ألخيرة من المعالجة 
طب يشكل طبقة دسمة تمنع تبخر الماء تر, إتجاه المفرزات

الجلد  إلتهاباتيستعمل في ال( )الطبقة السطحية للجلد
س الحسا الجلد, الدهنيالجلد , النازالحادة في شكلها 

)الدسمةتجاه المواد 

جلديةال للحالة المرضيةتصنيف السواغات تبعاً  -3-4

بيش.د -2تكنو  13

  لمكان التأثيرتصنيف السواغات تبعاً  -3-5

 تأثير السواغات المستخدمة في تحضير مستحضرات ذات -3-5-1
:موضعي

)المضادات الحيويةمراهم (

   المادة الدوائية بشكل جيد توزيعقادرة على

  بسهولةعنها  تتخلى

  واققادرة على تطبيق فعل

  جيدة التصاقتبدي خاصة

 االنتانات الفطرية والجرثومية تستخدم في حالة

مة المراهم الحاوية على األسس الدسالشقوق الجلدية تطبق في حالة   
 راثيمألنها تشكل طبقة واقية ووسط غير مالئم لنمو الجالكارهة للماء 
. للمادة الدوائية جيد وتضمن تحرر

بيش.د -2تكنو  14
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 السواغات المستخدمة في تحضير مستحضرات ذات تأثير -3-5-2
).الستيروئيدات, مضادات الهيستامين(  :موضعي أدمي

  بسهولة التميعقادرة على.

   جيدة اختراققدرة.

 قادرة على إيصال المادة الدوائية إلى مكان التأثير.

  عنها بسهولةتتخلى.

  التصاق جيدةقدرة.

)  ي األدمةف(تستخدم في المستحضرات التي تعالج االلتهابات الجلدية   
.  الناتج عن الرضوض أو عضة الحشراتمثل االلتهاب 

 )بعتا( لمكان التأثيرتصنيف السواغات تبعاً  -3-5

بيش.د -2تكنو  15

 السواغات المستخدمة في تحضير مستحضرات ذات -3-5-3

:تأثير جهازي

مضادات االلتهاب , كاألوكاليبتول المراهم المطهرة للقصبات(

).ستيروئيديةالال

 اختراق جيدةقدرة

تتخلى عن المادة الدوائية  بسهولة

 التصاق جيدةقدرة

 )بعتا( لمكان التأثيرتصنيف السواغات تبعاً  -3-5

بيش.د -2تكنو  16
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3-6-  ً والمواصفات لتركيبها  تصنيف السواغات تبعا
الناجمة عنها الفيزيوكيميائية

السواغات الدسمة  -1
)Oleaginous Ointment Base(

)Absorption Oint. Base(

)W/O Oint. Base(

)O/W Oint. Base(

 Water(السواغات المنحلة أو المبعثرة في الماء -2
miscible Oint. Base(

المحالت -3

المساحيق -4

بيش.د -2تكنو )Aerosols(الحالالت  -5 17

السواغات الدسمة  -1

.اءهي السواغات التي تترك على الجلد طبقة رقيقة غير غسولة بالم

,  نزيت البارافي, البارافين, الفازلين(: أسس دسمة كارهة للماء -1-1
...)., إسترات الحموض الدسمة, الزيوت النباتية

فيزيائية وكيميائية عالية ثباتية

 خاملة

مائية ال

 الماءمتصاص اضعيفة على قدرة

 في الماءغير منحلة

 بالماءغير غسولة

 تمنع فقدان الماء من الجلد كتيمةتشكل طبقة

 جدا ضعيفة إختراقيةذات قدرة

)
مة

حك
لم

م ا
اه

مر
 ال

ير
ض

تح
ي 

 ف
دم

تخ
س

ت
( بيش.د -2تكنو  18
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:  )مراهم األسس الممتصة( أسس دسمة محبة للماء -1-2
,  تهو مشتقا الالنولينتحوي باإلضافة إلى المواد الدسمة السابقة 

يراتهاإستأغوال دسمة أو , الالنيتشمع  ,الستيروالت, الكولسترول

مائية ال

قدرتها على امتصاص الماء تختلف تبعا لتركيبها

في الماء غير منحلة

 في الماء بسهولة غسولة غيرغالبيتها

 من سابقتها أعلى إختراقيةبقدرة تتمتع

بيش.د -2تكنو  19

:إستحالبيةأسس  -1-3

  :زيـت/نموذج ماء إستحالبيةأسس : 1-3-1
كريمات تحوي عوامل , الشمعيات( ) 6- 4(منخفضة  HLBذات 

).أرالسيل) سبان(منخفضة  HLBذات  إستحالبية

 ذات طور زيتي مستمر وطور مائي مبعثر(دسمة  .(

 50 -40الطور الداخلي قد يصل حتى .%

 الماء تتبع تركيبها إمتصاصذات قدرة عالية على.

في الماء غير منحلة.

بالماء صعبة الغسل.

قابلة للمد على الجلد بسهولة.

 نهالماء م تمنع تبخرعلى الجلد  رقيقة كتيمةتترك طبقة.

بيش.د -2تكنو  20
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21بيش.د -2تكنو 

زيت/ ماء 

:إستحالبيةأسس  -1-3
الكريمات (ماء /نموذج زيت إستحالبيةأسس : 1-3-2

):المختفية
HLB   ذات  إستحالبيةتحوي عوامل  كريمات(8 -18مرتفعةHLB 

)مرتفعة
 ي الطور الداخل). ذات طور مائي مستمر وطور زيتي مبعثر(مائية

%)74(قد يصل حتى 
الماء إمتصاصعلى قدرة عالية جداً  ذات.
في الماء ولكنها قابلة للتبعثر فيه غير منحلة.
بالماء غسولة.
ذات تأثير منعش.
 عالية بالمقارنة إختراقيةذات قدرة.
 واد لكن يمكن أن تحوي على م وعلى الجلد  كتيمةال تشكل طبقة

.مرطبة للجلد

)
 ً يال

ض
تف

ر 
كث

األ
(

بيش.د -2تكنو  22
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بيش.د -2تكنو  23

:المعاجين -1-4
 في مبعثرة مواد أو للماء حبها درجة في تختلف دسمة لمواد أمزجة 

 )...اءالنش ,الزنك أكسيد( المساحيق من عالية نسبة على تحوي الماء
.تقريبا %50 حتى و 25 من بنسبة

ً إمتصا تأثيراً  المستحضرات على تضفي المساحيق إضافة إن -  صيا
  يةالسطح الطبقة تميه و للماء الكارهة الدسمة الطبقة تشكل تمنعو

 بأن المساحيق فعالية و المرهم فعالية تجمع( الجلد تعطن وبالتالي
 نم الشمس حروق( الجلد إلتهاب من عديدة حاالت في تستخدم )واحد

.)الحفاض منطقة في األطفال عند الجلد تهيج ,األولى الدرجة

:أنواع ثالثة وهي  

A- دسمة مواد على تحوي :)مساحيق ,ز/م كريم( للدسم محبة معاجين 
 بإضافة قوامها يتحسن ,)الزنك أكسيد معجون( الالنولين إلى باإلضافة

 الماء
بيش.د -2تكنو  24
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B- مساحيق, م/كريم ز( معاجين محبة للماء(:
  سيتوستئريليغول ( SX الالنيتمعاجين رخوة ألكسيد الزنك تحوي شمع ( 

N النيتأو , )لوريل سلفات الصوديوم% + 90

.على سطح الجلد لدى تطبيقها  تشكل طبقة دسمةال-

.المواد المؤذية ذات قدرة على إدمصاص-

.مما هو عليه في حال المراهم الدسمةملمس دهني أقل ذات -

مس و أشعة الشيمكن أن تلعب دورا واقيا من   طبقة سميكة نسبياتشكل -
.جفاف الجلد

.الجلد من تهيج تخففف-

.الماء مختلفة تبعا للنوع إمتصاصقدرتها على -

.  غير منحلة بالماء-

.غسلها بالماء يختلف-
بيش.د -2تكنو  25

بيش.د -2تكنو  26

C- معاجين  (مائية مع مساحيق   لهالماتأمزجة :  المعاجين المائية
)األسنان
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:)Collodion( الكولوديون -1-5

 للتطبيق مخصصة أدوية تحوي سائلة مستحضرات 
  و )الغالب في اإليتر( عضوي محل من تتكون ,السطحي

 خرتب لدى تترك )الغالب في السللوز مشتقات( متماثر
.واقية رقيقة طبقة العضوي المحل

.مائية ال-

.الماء إمتصاصعديمة القدرة على -

.في الماء غير منحلة-

.في الماء غير غسولة-

بيش.د -2تكنو  27

في الماءالمنحلة أو المبعثرة  السواغات -2

:المائية السواغات -2-1
 تحوي معلقات أو مائية محاليل :)Lotions( اللوسيون -2-1-1

 لزيادة أخرى مواد أو الغليسرين و الكحول على الغالب في
  ائلةس مستحلبات تكون أن يمكن أو اإللتصاق تسهيل و القوام

  .الكثيف الشعر ذات المناطق أو الجلد على تطبق )ماء/زيت(
.مائية-

.من الماء عاليةتحوي نسبة -

. منحلة أو قابلة للتبعثر في الماء-

.بالماءسهلة الغسل -

للمواد الدوائية توزع جيدتؤمن -
بيش.د -2تكنو  28
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2-1-2- المائية الهالمات )Gels(:

 ءبالما جداً  غنية صلب نصف قوام ذات مستحضرات هي
  ,كتينكالب طبيعية ( متماثرات على تركيبها في تحوي
  تقاتكمش صنعية أوالسللوز مشتقات ,األلجينات ,األغار

.اداألبع ثالثية بنية تشكل على قادرة )الكاربوبول

.اللوسيون تشبه مواصفاتها-

.بسهولة الدواء تحرير على القدرة لها -

بيش.د -2تكنو  29

:السواغات الالمائية والمنحلة في الماء -2-2
)  Macrogol, Carbowaxes( غليكولأمزجة البولي إتيلين (

).  السائلة والصلبة ونصف الصلبة
مائيةال

 ويمكن تحسين  %8حتى  ضعيفة الماء إمتصاصقدرة  على
.للماء بإضافة أغوال دسمة إمتصاصها

في الماء منحلة

بالماء غسولة

اختراقية ضعيفة ذات قدرة

 على سطح الجلدال تشكل طبقة كتيمة

فيزيائيا وكيميائيا ثابتة

تتنافر مع العديد من المركبات الكيميائية
بيش.د -2تكنو  30
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بيش.د -2تكنو  31

بيش.د -2تكنو  32
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Occlusive and skin hydration

From S. Hoag, U Maryland
بيش.د -2تكنو  33

بيش.د -2تكنو  34
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المحالت -3

ن الغليسري, اإلتيليالغول  :مع الماء المزوجةالمحالت  -3-1
).الغسوالت, غليسرينيةصبغات غولية (

الكلوروفورم , اإليتر: بالماء المزوجةالمحالت غير  -3-2
).الكولوديون, الصبغات(

بيش.د -2تكنو  35

المساحيق -4

,  لتالكا, أكسيد التيتان, أكسيد الزنك :عضويةالمساحيق  4-1
الكاؤالن

,  يوماأللمن ستئرات, الزنك ستيئرات :مساحيق عضوية -4-2
.النشاء

 بالماءغير منحلة.
منعشة.
ماصة للرطوبة والمفرزات.
تخفف تهيج الجلد.

بيش.د -2تكنو  36
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الحالالت -5

 هي مستحضرات بسيطة تحوي على الدواء بشكل منحل في

يمكن أن . الغاز و محل أخرأو في مزيج من  مضغوطغاز 

.جل, مستحلبات, مساحيق, محاليلتحوي على 

).جل للحالقة, مضادات حيوية, ستيروئيدات(

سهلة التطبيق.

تؤمن توزع جيد للمادة الدوائية.

 بيش.د -2تكنو .منعشلها تأثير 37

بيش.د -2تكنو  38
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المواد األولية المستخدمة في المستحضرات الجلدية 

).  غير مشبعة, مشبعة: (الفحوم الهيدروجينية1)

)وانيةحي, نباتية(ذات المنشأ الطبيعي  يداترالغليسي2)

)حيوانية, نباتية(الشموع ذات المنشأ الطبيعي 3)

 مشتقات اصطناعية أو نصف اصطناعية لمواد دسمة4)
طبيعية

السيليكونات5)

المواد المنحلة في الماء أو القابلة للتبعثر فيه6)

العوامل الفعالة على السطح7)

بيش.د -2تكنو  39

الفحوم الهيدروجينية -1

المشبعةالهيدروجينية  الفحوم -أ

معالجة نواتج تصفية : )White soft paraffin( الفازلين-  

أكثر , ةاكثر نقاو: األبيض, تحضير المراهم العينية: األصفر(البترول 

 ً إمتصاص الماء قدرة على , ال يزنخ,  40درجة إنصهاره , إستخداما

  شمع, %5الالنولين تتحسن بإضافة مواد مثل %)  13-8(ضعيفة 

%.4 -1غول ستيلي , %3-1كولستيرول , %5النحل 

بيش.د -2تكنو  40
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بيش.د -2تكنو  41

,  البترول الخامنواتج تجزئة  :)Liquide paraffin( البارافين السائل
  ,لى المراهمقبل إضافتها إمساحيق المواد الدوائية تنعيم  يستخدم في, سائل

المراهمتحسين سيولة 

مثل زيت النعناع مع الزيوت الطيارة  يمتزج -  

  استثناءب" مثل زيت الزيتون ، األراشيد ، اللوز الحلو " الثابتة الزيوت  -
الخروعزيت 

موض وح ألدهيداتعند تعرضه للضوء أو الحرارة مشكالً للتأكسد قابل -
:مضادات أكسدة منحلة بالدسم لذلك نستخدم معه ..  عضوية

BHT : Butelated Hydroxy Toloin
BHA : Butelated Hydroxy Anisol

Vit E : a – tocopherol

)تابع( المشبعةالهيدروجينية  الفحوم -أ

بيش.د -2تكنو  42

Hard(الصلب البارافين paraffin- Paraffin Wax( : نواتج 
  ,60 -50 إنصهاره درجة ,صلبة بيضاء كتل ,الخام البترول تجزئة
قوام رافع

 درجة , نقاوته حسب أبيض إلى بني لونه ,متحجر شمع :األوزوكريت 
 ,الخرنوبا شمع أو الصلب بالبارافين يغش ,78 -74 إنصهاره
.الشفاه حمرة تحضير في يستخدم

 فرأص إلى أبيض شمع )المنقى األوزوكريت بمثابة( :نالسيريزي 
 تصنيع ,الشفاه حمرة تحضير ,78 -61 إنصهاره درجة ,اللون

)فيها الزيتية المكونات انفصال منع و الكريمات

)تابع( المشبعةالهيدروجينية  الفحوم -أ
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:و مشتقات الهدرجةغير المشبعة الفحوم الهيدروجينية  -ب

يوجد في المواد , سائل, 50H30Cفحم غير مشبع : السكوالين -   
,   Aمين الفقيرة بالفيتالزيت السمك  للتصبنغير القابلة 

,  سهل التأكسد, مطري

ر تأثي, يزنخال  ,سائل, يحصل عليه بالهدرجة: السكواالن - 
حمرة الشفاه والكريمات, مطري

بيش.د -2تكنو  43

طبيعية المنشأ الغليسيريدات -2

.Aريداتغليسي :)النباتية الزيوت( النباتي المنشا ذات الغليسيريدات 
 لةقاب مساوئها ,مشبعة الجزيئي الوزن عالية دسمة لحموض ثالثية
: للتزنخ

  ,إستخداما األكثر :الحلو اللوز زيت-

القطن بذرة زيت - السمسم زيت - الزيتون زيت - األراشيد زيت-

F امينبفيت غني ,بشدة لألكسدة قابلة ,كريهة رائحته :الكتان بذر زيت -
 الشامبو رتحضي ,الريسينولئيك حمض بغليسيريدات غني : الخروع زيت -

.الشعر مصففات ,باألظافر العناية مستحضرات ,ملدن عامل و

,A, E وفيتامين الليستين على يحتوي ,الثمن غال : األفوكاة زيت- D
 , A فيتامين طليعة من عالية نسبة عالية تحتوي :الرشيمات زيت-

,D وفيتامين F, E, النباتية والستيروالت والليستين.
بيش.د -2تكنو  44
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.B الحيواني المنشأ ذات الغليسيريدات:

هنيالد النسيج صهر من عليه يستحصل ,رخو قوام :الخنزير شحم  
 و الشحمين ,%40 الزيتين من يتكون ,الخنزير كليتي حول المترلكم
 حمض حافظة مادة له يضاف ,بسهولة يزنخ ,%60 النخلين

  .هةكري رائحته و الجلد يخرش المتزنخ الخنزير شحم ,البنزوئيك

بالفيتامينات غني : الحوت كبد زيت A, D, الحروق معالجة 
.الكلسي الزيتي المروخ تركيب في يدخل ,والتقرحات

الفيزون زيت و البحرية السلحفاة زيت.

بيش.د -2تكنو  45

Vit F : كاللينولي" مشبعة غير دسمة حموض ثالثة من يتكون  
 تستخدم  "األراشيدونيك ،)3أومغا( اللينوليئيك ،)6أومغا(

  بالدسم الفقير الجاف الجلد لمعالجة

بيش.د -2تكنو  46

الخروف أو الثور  لدى البطني للجوف الشحمي النسيج :الشحم, 

 قليل  يتاتالز ثالثية ,النخالت ثالثية ,الشمعات ثالثية :غليسيريدات

,نوالشحمي الشمع  حمض تحضير في يستخدم ولكن اإلستخدام

حررت التي و للشحم الحامضية باإلماهة عليه يستحصل :الشحمين 

 الناتج المزيج يعصر التبريد وبعد الغليسيرين و الدسمة الحموض

 الدسمة الحموض من المكونة و المتشكلة الصلبة الكتلة تفصل بحيث

 وحمض الغليسيرين عن )النخل وحمض الشمع حمض( المشبعة

 أو المضاعف الشحمين الجلدية المستحضرات في يستخدم.الزيت

.العصر ثالثي
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الشموع طبيعية المنشأ -3

.Aالنباتي المنشأ ذات الشموع:

Carnuba( االخرنوب شمع- wax( : شجرة أوراق من 

  دسمة لحموض عالية نسبة يحوي ,قاسية كتل ,البرازيل في النخيل

 دسمة واغوال لحموض إسترات و عالي جزيئي وزن ذات اغوال و

  درجة ,الميريسيل سيروتات أهمها %80 عالي جزيئي وزن ذات

 و الشفاه حمرة ,الكريمات في قوام رافع , 85 -82 إنصهاره

للشعر المزيلة الشموع

بيش.د -2تكنو  47

بيش.د -2تكنو  48

.B ذات المنشأ الحيوانيالشموع:
نسبة عالية من , األبيض, األصفر ):Beeswax, white wax(شمع النحل  -1

درجة , % 13.5حموض دسمة , اليريسيلأهمها بالميتات % 72الدسمة   أسترات
, رافع  قوام, الشمعيات, كريم الكولد, ز/متحضير كريمات , 65- 60 إنصهاره

لتحضير كريمات تحوي ال يستخدم , مع البوراكس إستحالبيعامل 
.األريترومايسين

من المادة الزيتية في رأس  ):Cetaceum, Spermaceti(شمع أبيض البال  -2
%  98ألغوال وحموض دسمة  بإستراتغني ,  49 -45 إنصهارهدرجة , الحوت

 رافع قوام, أهمها بالميتات الستيل
:الالنولين و مشتقاته -3

 إسترات :منويتألف نصف صلب ):  ,Lanolin, wool fat(الالمائيالالنولين  -أ     
%94و أغوال دسمة لحموض 

.حموض دسمة حرة مشبعة -                    
.أغوال دسمة -                     
.ستيروالت -                     

,  .قابل لألكسدة. األسس الممتصةمراهم ,ز/ملتحضير كريمات ) ضعيف( إستحالبيعامل  
.ماء% 25+ النولين % 75: الالنولين المائي
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بيش.د -2تكنو  49

بيش.د -2تكنو  50
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بيش.د -2تكنو  51

مشتقات الالنولين:  

ً اقل , بالتنقية ):Viscolan(الالنولين السائل    خال من, و دبقا إلتصاقا

.بدل الالنولين, المواد المحسسة

.اهرافع قوام في حمرة الشف, بالتنقية ):Waxolan(الالنولين الشمعي -

الغير قابل  الجرء, كيميائي تحول ):Superchol(أغوال الالنولين -

,ز/م إستحالبيعامل , ممتصة للماء,  في الالنولين للتصبن

عالية مقاوم , كيميائيتحول  ):Hydrolan(الالنولين المهدرج -

,الماء جيد إمتصاص, لألكسدة

بيش.د -2تكنو  52

 ً يا
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ف
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بيش.د -2تكنو  53

  ):تابع( مشتقات الالنولين-

,  خدم كمطرييست, كيميائيتحول : بالغول اإليزوبروبيلي المؤسترالالنولين -

تحول ): Acetulan, liquid lanoline ACE( المؤستلةالالنولين أغوال -

راهم واق في الم, طالء األظافر, حمرة الشفاه, يفقد حبه للماء, كيميائي

)ألنه فقد حبه للماء( الحاجزية

الكحولالالنولين المنحل في الماء أو المنحل في -

)Aqualose W 20, Solulan:(  اإلتيلينمتعدد أكسيد إدخال سالسل 

 . م/ز إستحالبيعامل , مطري , الالنولينالالنولين  أو على أغوال على 

)األكثر انحالالً (

عيةدسمة طبيلمواد  اإلصطناعيةأو نصف  اإلصطناعيةالمشتقات  -4

.Aمشتقات تحوالت الزيوت النباتية:
 يمكنه حل العديد, )يزنخ بسهولة ال, م 41ْ – 38(: المهدرج األراشيدزيت  -1    

 ةالالمائيتحضير المراهم . يحفظ بعيداً عن الضوء, من المواد الدوائية
واألسس الممتصة

)Labrafiles(أوكسي إتيلين البولي  غليسيريدات -2     

ً  تستحصل     .اتيةللزيوت النب إتيلين أوكسي بإضافة البولي كيميائيا

, ت الالقطبيةو المحال الزيوت النباتية, في زيت البارافين تنحل, سائلة أو صلبة(  
,  في الماء قابلة للتبعثر, غليكول اإلتيلين, الغليسيرولغير منحل في 

)من الجلدمحتملة  ,جيدة إختراقية ,ضعيفة إستحالبيةقدرة 

Labrafil M 1966 CS: إتيلين أوكسيمع البولي  اللوززيت  غليسيريدات

Labrafil M1980 CS: إتيلين أوكسيمع البولي  الزيتونزيت  غليسيريدات
بيش.د -2تكنو 

54
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.Bالحموض الدسمة ومشتقاتها:

Stearic(حمض الشمع  -1    acid( )يستحصل عليه  ):مشبعة
انصهاره ,مزيج من حمض الشمع و حمض النخل (, من الشحم

بحالة  إستحالبعامل , رافع قوام, م54تصلبه , م 70ْ -56
م لعامل مه, امين  إيتانولأو تري  بوتاسيأو  صوديصابون 

).السائلة للمواد الدسمة

)C12( حمض الغار –)C14( الميرستيكحمض : أخرى مشبعةحموض  -

معالجة الجلد ( ):Fفيتامين ( الحموض الدسمة غير المشبعة  -2   
)الفقير بالدسم الجاف

) - C18: 2 6 أومغا( اللينولئيكحمض  -        

) - 3C18: 3 أومغا( اللينولينيكحمض  -        

)  C20: 4(األراشيدونيكحمض  -        
بيش.د -2تكنو  55

بيش.د -2تكنو  56
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بيش.د -2تكنو  57

Examples of Saturated Fatty Acids

Common name Chemical structure C:D

Caprylic acid CH3(CH2)6COOH 8:0

Capric acid CH3(CH2)8COOH 10:0

Lauric acid CH3(CH2)10COOH 12:0

Myristic acid CH3(CH2)12COOH 14:0

Palmitic acid CH3(CH2)14COOH 16:0

Stearic acid CH3(CH2)16COOH 18:0

Arachidic acid CH3(CH2)18COOH 20:0

Behenic acid CH3(CH2)20COOH 22:0

Lignoceric acid CH3(CH2)22COOH 24:0

Cerotic acid CH3(CH2)24COOH 26:0

:الجزيئيمنخفضة الوزن  الدسمة مع األغوالإسترات الحموض  -3

ال ينحل في , )Isopropyl myristate( اإليزوبروبيل ميريستات -       
.غليكول البروبيلينالماء و الغليسيرين و 

البارافين مع يمتزج ال.  والالنولين البارافينبالزيوت النباتية وزيت  يمتزج
 اختراقيةقدرة , يزنخال, النباتيةالزيوت إستعماليستعمل مواضع , الصلب
.  محل جيد للمواد الدوائية, عالية

.جيدة للجلد إختراقية

    :الوزن الجزيئيوأغوال دسمة متوسطة لحموض دسمة  أسترات

Cetiol( الديسيلزيتات  -     V( )ديسيليكحول  حمض الزيت مع(

)A Cetiol( الهكزيل لورات -    

بيش.د -2تكنو   اإليزوبروبيل ميريستاتنفس استعماالت  58

.Bتابع( :الحموض الدسمة ومشتقاتها(
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بيش.د -2تكنو  59

:الوزن الجزيئيوأغوال دسمة عالية إسترات لحموض دسمة 

).Amphocerine, Dehymulus(ممزوجة مع مواد أخرى  

).زيت/ماء إستحالبيةعوامل , مطرية(   

Amphocerine -E  : يداألراشزيت + النولين +  ستئريلي سيتوغول 
المهدرج

Amphocerine K  : يداألراشزيت + النولين +  ستئريلي سيتوغول 
.فازلين+ زيت معدني + زيت نباتي + المهدرج 

Dehymulus E  :ئراتست+ الشمع األبيض +  السوربيتان سيكيوالت 
.مواد أخرى+ األلمنيوم 

:إسترات الحموض الدسمة مع الغليسيرين -4

Cutina(أحادية لحمض الشمع  غليسيريدات-     MD(

   ,Glycerol monostearate  ,كريمات مظهر المع  ,
درجة , للجلد اإلختراقجيدة . رافع قوام. ضعيفة ز/م إستحالبية

تنحل بالمحالت الالقطبية -57- 53 نصهارهإ

:لإلستحالبأحادية لحمض الشمع القابلة  غليسيريدات-    

.Aمع صابون شمعات البوتاسيوم )Cutina KD 16( , م/زمستحلبات  
.الحموضتتنافر مع  - قلوية

.B-  سلفاتمع ألكيل )Cutina LE.( مثل  -القلويةتتنافر مع المواد , م/ز
SLS

.C-  إستر البولي أوكسي إتيلين(أولي غير متشرد  إستحالبيمع عامل  (
Gelot., تتوافق مع جميع المواد 64  

بيش.د -2تكنو  60

.Bتابع( :الحموض الدسمة ومشتقاتها(
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 )Miglyol 812(ثالثية لحموض دسمة مشبعة  غليسيريدات -

Dynamit Nobel  - استحالبية قدرة  -ذات منشأ نباتي

قدرة اختراقية جيدة  -ضعيفة

 

بيش.د -2تكنو  61

Miglyol 812

بيش.د -2تكنو  62

شمعات ( الحموض الدسمة مع عديدات الغول إسترات -5 

لدي غليكول ، شمعات البروبيلين غليكول، شمعات ا االتيلين

.ضعيفة إستحالبيةقدرة , )غليكول ايتلين

 يلينإتغليكول أو البولي أوكسي  إتيلينالبولي  إستيرات -   

م/ز إستحالبيةعوامل ) : Myrj(غليكول 

.Bتابع( :الحموض الدسمة ومشتقاتها(



01/10/2019

مصطفى بيـش. د - 2020-2019 -2تكنو  32
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.C -  صلبة, سائلة: (مشتقاتهااألغوال الدسمة و.(

الزيوت المعدنية و النباتيةبدل ) 12Cأقل من (: سائلة -      

Lanette- الميرستيليالغول ( :صلبة -       Wax KS( 38 – 36   ( 14 C)   

– 47  الستيليالغول  50  : (Lanette 16-16 C )

– 58  ئريلييالستالغول  56  : (Lanette 18 -18 C )

Lanette -ليالسيتوستئريالغول  O :  و  الستيليمزيج من الغول هو
,إستحالبعامل , قوامرافعة  , )) 70: 30( الستيئريلي

.  لماءتحسين القدرة على امتصاص ا -ماء/زيتللمستحلبات  كامدتعطي مظهر  

.االستحالبالشموع ذاتية تدخل في تركيب  

Emulgade A  : بولي أوكسي إتيلين 10مع  اللوريللغول  إيتر+  سيتوستئريليغول.

  )Dimethicones( السيليكونات -5
.توجد بحالة سائلة-
,  زيوت السليكون مختلفة اللزوجة -
.)1000-750( عالية اللزوجة, )350-50( اللزوجة لةقلي-
.للحرارة مقاومة-
)نسلين مثل الب–الحساسة غير الثابتة تحضير المراهم ( ة كيميائيالخام-

.مقاومة للتخرب الجرثومي و التزنخ-
م/زكريمات  %).30بنسبة أكثر من ( المراهم الحاجزية-
.للماء كارهة جداً -
)غير محتملة من قبل مخاطية( يستخدم في المراهم العينية ال-

ً تمتزج  ال- تمتزج مع األغوال الدسمة , PEGأو  مع الزيوت كليا

  البارافينغير ممتزجة مع الزيوت النباتية وزيت -
بيش.د -2تكنو  64



01/10/2019

مصطفى بيـش. د - 2020-2019 -2تكنو  33

فيه المواد المنحلة في الماء أو القابلة للتبعثر6-
,  غليكول البروبيلين, الغليسيرين( :المواد المرطبة أو المطرية -أ

).السوربيتول

%.5 -3المستحضرات  منع تجفاف -      

.منع تشكل طبقة دسمة رقيقة -        

%.20 -10 مطري تاثير -        

ً (امتصاصها للماء  ترتيب المواد المطرية حسب  :)األكثر تجفافا

)%10> حافظة (البروبيلين غليكول  ˃ الغليسيرين˃  السوربيتول

):ولكيغل اإلتيلين متماثرات( المنحلة في الماء مرهميةلاألسس ا -ب  

:)PEG 600 and less( سائلة -
).PEG 1000 and more( صلبة-

فينوالت مع اليود وال تتنافر –ليحسن امتصاصها للماء  الالنولينيضاف -
والباسيتراسين Gتبطل مفعول البنسلين  -والسلفاميدات 65

بيش.د -2تكنو 

:المهلمةالمواد المزيدة للزوجية أو العوامل  -ث

:المائيةالمزيدة للزوجية للمستحضرات  العومل -1     

:مواد ذات منشأ طبيعي -أ         
طء ينتبج بب, ال ينحل في الماء البارد, %2- 1.5 :أغار -األغار -1     

.الواقيات الشمسية ,في العين األحتمالجيد , في الماء الغالي

  -0.5, مفكك في المضغوطات, الصوديوم ألجينات :األلجينات -2    
ثابتة  هالمات, م/مثبت مستحلبات ز, الهالمات مزيدة لزوجة% 1

 تتنافر, الهالمةالحموض القوية تفسد  .10 -4بين درجة حموضة 
.  مع أمالح المعادن الثقيلة

 .أو بالعجن مع قليل من الماء البارد باإلرذاذتضاف إلى الماء 

بيش.د -2تكنو  66
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بيش.د -2تكنو  67

)  Non-gelling(البارد في الماء نحلة  Viscarin :الكاراجينان -3 
تستخدم في ,  %50تتحمل الكحول واألسيتون حتى ,  Gelcarinو 

متانة  معقدات تزيد منتشكل مع بروتينات الحليب الصناعات الغذائية 
اضافة السوربيتول , 11 -3بين درجة حموضة هالمات ثابتة , الهالميات

.أو الغليسرين أو أمالح البوتاسيوم تزيد متانة الهالميات الناتجة

Veegum ساعة 24( :البنتونيت -4  HS;  (األلمنيوم  سليكات
ى سطح عل البنتونيت بإرذاذتحضر , قلوية هالمياته, الطبيعية المائية

بوجود ) جلدية% (20 -10, )معلقات% (3-1, المغليالماء 
بطل ألنه ي ال يستخدم مع العديد من المضادات الحيوية ,الغليسيرين
زالستربتومايسينو الكلور هكزيدين, اللتراسكلينتأثيره مثل 

.الصمغ العربي, صمغ الكثيراء, الجيالتين, النشاء -5  

:مواد ذات منشأ طبيعي -أ 

بيش.د -2تكنو  68
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:المواد االصطناعية و نصف االصطناعية -ب

 -أيكو–مزلقة  هالماتتراكيز منخفضة % (2 -1 :الكاربوبول -1        
خرى يهلم محالت ا, اإلكريليكحمض  متماثر) جلدية, تراكيز مرتفعة هـ

 –ن امي إيتانولبإضافة قلوي مثل تري  الهالمةيزداد قوام , غير مائية
EDTAيضاف له , مقاوم لتأثير العضويات الدقيقة, ماءات الصوديوم

,  )Avicel, CMCNa, MC( السيللوز و مشتقاته -2         
ؤثر ي, بوقت اقصر الهالمةالحصول على ,  اإلعتدالهالمياته قريبة من 

.بارابنعلى فعالية متيل 

.والمغنزيوماأللمنيوم  سليكات:  )Veegum( الفيغم -3          

 )pH 3.5-11()خض+حرارة+وقت») صعبة التحضير+»
 المغنزيوم سليكات.)Laponite- Hectorite(الالبونيت -4          

%  15-مستحلبات % 5(.تقريبا شفافةيشكل هالميات . اإلصطناعية
)هالمات

بيش.د -2تكنو 
69

بيش.د -2تكنو  70

Carbopol 934 P is cross-
linked with allyl sucrose

Carbopol General 
Formula
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)تابع( :المهلمةالمواد المزيدة للزوجية أو العوامل  -ث

:المواد الدسمةللمحالت و  المهلمةالمواد  -2

ذو الالمائي  السيليسحمض  :)SiO2( االيروزيل -1         
,  نيةيثبت الماء بواسطة روابط هيدروجي,  النعومة الفائقة
و ال يناسب % 4 -3زيتية , %40 -10هالمات مائية 

ه بسبب الفته العالية لماء هذ ز/ملتثبيت مستحلبات 
.المستحلبات

Bentone(38 البنتون -2          دي  –دي متيل  .)38
.يةو المعلقات الزيت ز/ممثبت . هيكتوريتامونيوم  ألكيل

درجات حرارة  :)Alugels( شمعات األلمنيوم -3          
%.2-1. لإلمتزاجعالية 

بيش.د -2تكنو  71

بيش.د -2تكنو  72
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اإلستحالبيةالعوامل  -7

صنعية إستحالبيةعوامل  -1
:و تقسم إلى ثالثة أنواع

:  سالبة الشحنة إستحالبيةعوامل  -أ

شمعات ( األمونيةالصوابين القلوية المعدنية أو  -1            
م/ز) شمعات األمونيوم, الصوديوم

الصوابين القلوية ذات المعادن ثنائية أو ثالثية  -2              
  ز/م). المغنزيومشمعات , شمعات الكالسيوم(التكافؤ

م/ز). أمين إيتانول التريشمعات (صوابين األمينية  -3              

الحموض الدسمة مع حمض الكبريت أو  إسترات -4                
).لوريل سلفات صوديم(حمض الفوسفات 

بيش.د -2تكنو  73

 مشتقات( ذات الشحنة الموجبة اإلستحالبيةالعوامل  -ب
قدرة مطهرة)) الستريميد(الرباعية  اآلمونيوم

:غير المتشردة اإلستحالبيةالعوامل  -ث

ز/م الغليسيرولأو  الغليكولإسترات  -   

.ز/م)السبان( السوربيتانأسترات  -   

م/ز )التوين( سورباتإسترات البولي  -   

.الدسمة الكحوالت -   

بيش.د -2تكنو  74



01/10/2019

مصطفى بيـش. د - 2020-2019 -2تكنو  38

:ذات المنشأ الطبيعي اإلستحالبيةالعوامل  -2

  .مثبتة عوامل)pH 2-10: (السكريات المتعددة -أ    
)Acacia gum-HLB 8( األكاسياصمغ  -        
Tragacanth(صمغ الكثيراء  -         gum-HLB 13(
.الصوديوم ألجينات -        
.النشاء -        
.البكتين -        

مثبتةعوامل : السكريات المتعددة نصف الصنعية -ب  
.السللوزمشتقات -      
,  شحم الصوف, شمع العسل( الستيرولالمواد الحاوية على  -      

).أغوال الالنولين

بيش.د -2تكنو  75

 دور العوامل االستحالبية:
يكمن دور العوامل االستحالبية في خفض التوتر السطحي بين 

 المستخدمة في)  الطور المائي والطور الزيتي( مزوجة األطوارالغير
..صيغة األساس االستحالبي 

لفاصل  أال يزيد التوتر السطحي في السطح اولتحقيق ذلك يجب  
فإذا كان التوتر .. سم /دينة 10بين الطور المائي و الزيتي عن 

:السطحي في سطح الفصل بين الطورين 

 تلقائيسم  نحصل على مستحلب بشكل /دينة 1يساوي  
)Microemulsion(

5 – 10 و  سم  نحصل على جمل قابلة لالستحالب بالمزج/دينة
.التحريك

 غير قابلة لالستحالبسم  نحصل على جمل /دينة 10أكبر من

بيش.د -2تكنو  76
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:  اإلستحالبيةاستخدامات العوامل 

ً باستخدام  HLBعالقة  العامل الفعال سطحيا

HLBالتطبيقات

عوامل مضادة للرغوة3 -1

ز/ عوامل استحالب م6 -3

عوامل مبلّلة9 -7

م/ عوامل استحالب ز16 -8

مواد منّظفة15 -13

عوامل ُمحلّة18 -15
بيش.د -2تكنو  77
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بيش.د -2تكنو  79
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