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سواغات التحاميل
Type of Suppository 

Bases

مصطفى عبد اإلله بيـش. د

ةدكتوراه في التكنولوجيا الصيدلي

2بيش . د -2تكنو 



01/10/2019

مصطفى بيـش. د - 2020-2019-  2تكنو 2

3بيش . د -2تكنو 

التحاميلسواغات 
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  :)Fatty Bases( الدسمةالسواغات 1.
.A الكاكاوزبدة)cocoa butter (
.Bمهدرجةزيوت ال 
.C صنعيةسواغات نصف

السواغات المنحلة في الماء 2.
.A  ماء –غليسرين  –أمزجة جيالتين
.B غليكولإتيلين بولي
.C غليكول ايتيلينمشتقات شبيهة ببولي
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)Fatty Bases( الدسمةالسواغات  -1
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.Aزبدة الكاكاو)cocoa butter (
توجد والساخن للبذور المحمصة لنبات الكاكاو بالعصر على تستخلص 

.بيضاء مصفرة لها رائحة الكاكاو و طعمهزبدة الكاكاو بشكل كتل 
غير مة لحموض دس الغليسيريداتثالثيات من  فقطتتكون زبدة الكاكاو 

.مشبعةو  )أولئيك – ستياريك – بالميتك(مشبعة 

بيش . د -2تكنو  6

:ميزاتها
ما للمواد الدوائية داخل المستقيم بوتحرير ) 35-30( مثاليانصهار  - 

قصوىيضمن فعالية عالجية 
الباردعلى  الضغطفتعد مناسبة لتحضير تحاميل بطريقة سهلة البشر  -   

:  مساوئها
تالي وبال) غير مشبع(الزيت  حمضلوجود البلوري تعدد الشكل ظاهرة  -

التماسكزيادة في زمن 
فتتطلب إضافة  %)25-15( الماءامتصاص ضعف القدرة على  - 

مساعدةعوامل 
  لبالقواتزليق لدى التبريد فال بد من التقلص  ميل ضعيف نحو - 
الفعالة فيحدث ترسب للمواد  )درجة 13- 12( كبيرانصهار فاصل  - 

العالقة
)التزنخ( الكيميائية الثباتيةعدم  -
المرتفعالسعر  -



01/10/2019

مصطفى بيـش. د - 2020-2019-  2تكنو 4

بيش . د -2تكنو  7

بيش . د -2تكنو  8



01/10/2019

مصطفى بيـش. د - 2020-2019-  2تكنو 5

بيش . د -2تكنو  9

بيش . د -2تكنو  10



01/10/2019

مصطفى بيـش. د - 2020-2019-  2تكنو 6

11

.B المهدرجةالزيوت:
  SUPPOSITOL المهدرج الكوكوزيت و المهدرج  األراشيدزيت 

:  ميزاتها
الصهرتناسب طريقة تصلب قصير فاصل  -

تزنخهاقلة  -

ثابتةغير ال تبدي تبدالت  -
ص القوالب بسبب قدرتها الجيدة على التقلتزليق  ال تحتاج إلى -

األراشيدوبخاصة زيت 

:  مساوئها

كتلة خالل لليونة ال نظراً بطريقة الضغط عدم إمكانية تحضير تحاميل  -
العملية

بيش . د -2تكنو 

.C الصنعيةالسواغات نصف )ADEPS SOLIDUS (

بيش . د -2تكنو  12

ية زيوت نبات أوالغليسرول مع  مشبعةحموض دسمة  أسترة -أ

ايتيلينمع بولي أوكسي 

لينايتيبالبولي أوكسي  أوبجذور دسمة مطعمة  أغوال حلقية -ب

ار إلضفاء مواصفات االنصهاستحالبية عوامل وأغوال دسمة  -ج

المرغوبينوالحب للماء 

  :هياألشهر لهذه السواغات األسماء التجارية 

Witepsol, Massa estranium, Suppocire, Novata
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ويتبسول سواغات تتكون )Witepsol( استرانيوم وماسا 
)Massa estranium( الغليسريدات ثالثية من مزيج من 

 بل زيت أو الكاكاو زبدة من بدأ تحضر و وأحاديتها وثنائيتها
Palm( الكرنبي النخل kernel oil(

تصفية( الكرنبي النخل زيت من بدءاً  فتحضر سوبوسير سواغات- 
)يداتالغليسر لثالثي االسترية الروابط لحل أسترة - هدرجة

 
Iodine 

number
Hydroxyl 
number

Melting range

34-38031-34Cocoa 
butter

35-3033-37.5Adeps
solidus

)Witepsol H, W, S, E( الويتبسولسواغات  -1
Witpsol H

أحاديات  منقليلة تتصف باحتوائها على نسبة  قاسيةتتكون من مواد دسمة 
تصبح قاسية ). 15-3(منخفضة  هيدروكسيلقرينة فهي ذات  الغليسيريد

األلي للتحاميل  تناسب التصنيعسرعة تصلبها . سهلة الكسر لدى التبريد الشديد
:اعهاأشهر أنوانصهار ضيق من ، تتمتع بفاصل الكريميبطريقة الصهر 

Witepsol H12
ينصح به في تحضير ) م 33.5-32(انصهار منخفضة سواغ ذو درجة 
لى رفع و المواد المتبلورة القادرة عنسبة عالية من المساحيق تحاميل تحوي 

 كما أن نقطة انصهاره. نقطة انصهار الكتلة و زيادة زمن تميع التحاميل
و  ينكاألميدوبيرالحساسة تجاه الحرارة المنخفضة تناسب المواد الدوائية 

.  األمينوفيللين

جاه تفهو يناسب المواد الحساسة المنخفضة  الهيدروكسيلقرينة بسبب 
.االماهة كاألسبرين بيش . د -2تكنو 14
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Witepsol H15
 تطلبت ال التي التحاميل تحضير يناسب عام استعمال ذو سواغ

  يقض انصهار بفاصل السواغ هذا يتمتع حيث خاصة احتياطات
.القالب تجاويف ضمن سريع بتماسك يسمح مما

Witepsol H19
 عدب الذي و هيدروكسيلي دسم لحمض استر يحوي خاص سواغ

 قيقةر بطبقة المستقيم غشاء يغطي المستقيم داخل انصهاره
 رتحضي في السواغ هذا باستعمال يوصى .االلتصاق سهلة

 ةالموضعي االلتهابات بعض لمعالجة المخصصة التحاميل
.الشرجية التشققات و كالبواسير

 مةالناج التخريشات من المستقيم غشاء السواغ هذا يقي كما 
.الدوائية المواد بعض عن

بيش . د -2تكنو 15

Witepsol W
 لزوجيةبو تتمتع فاصل انصهار كبير تبدي هذه السواغات 

لك و كذاضافة مواد فعالة طيارة جيدة ينصح بها لدى 
، صناعيالمستوى ال في التحضير األلي للتحاميل على

تفاعا أكثر ار هيدروكسيلبقرينة تتمتع هذه السواغات 
.  50-20تتراوح ما بين من السابقة 

 يمكن تسريع تصلب تحاميل هذا السواغ باستخدام
.المبردات دون خشية حدوث التشقق أو التصدع

بيش . د -2تكنو 16
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Witepsol S
 حرارة درجة في عالية بلزوجة السواغات هذه تتمتع

ً  فعالة عوامل تحوي المنخفضة، الصب  محتس سطحيا
 بتوزيع حتسم و عليها الحاوية الفعالة للمواد جيدة ببعثرة

.المهبل و المستقيم أغشية على للسواغ جيد

 باستعمال ينصح )70-50( جدا مرتفعة هيدروكسيل قرينة 
 يرتحض في و الكبيرة التحضيرات في السواغات هذه

 لقةالمع الثقيلة الدوائية المواد ىعل الحاوية التحاميل
.الترسب سهلة

بيش . د -2تكنو 17

Witepsol E
درجة  أعلى منبنقاط انصهار مرتفعة تتمتع هذه السواغات 

.م 44-37حرارة االنسان تتراوح عادة ما بين 

ة حالة المواد الفعالة الخافضتستعمل هذه السواغات في 
.مبسبب انحالليتها في الدس لنقطة انصهار السواغ

صهار االن تستعمل لرفع نقطة انصهار السواغات ذات نقاط 
. المنخفضة

).15(منخفضة  هيدروكسيلتتمتع هذه السواغات بقرينة 

بيش . د -2تكنو 18
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):Massa Estranium( استرانيومسواغات ماسا  -2

كثيرا  حيث تبدي الويتبسول بسواغاتهي سواغات شبيهة لحد ما 
 أحادياتمن التشابه فيما بينها و تتكون هذه السواغات من 

بعة لحموض دسمة مش ثالثيتهاو  ثنائيتهاو  الغليسيريدات
أحاديات و المضاف اليها كمية من  C12-C18تتراوح ما بين 

.  ز/مية كعوامل استحالبالحموض الدسمة المشبعة  غليسيريدات

:A استرانيومماسا 
تأخير  استحالبية عالية للمواد الدوائية المائية وبالتاليقدرة  -

.االنتشار في المستقيم

المهبلية  والبيوضذات التأثير الموضعي في التحاميل يستعمل  -
.االحليليةوالشموع 

بيش . د -2تكنو 20
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):Massa Estranium( استرانيومسواغات ماسا  -2

: BA استرانيومماسا 

الية فيناسب التحاميل الحاوية مقادير ع ضيقفاصل انصهار ذو  -
  – األميدوبيرين – كالسلفاميداتذات تأثير عام وسريع لمواد 

.األمينوفيللين –الكينين 

رجة انصهاره منخفضة فيسمح بإضافة المواد الدوائية في ددرجة  -
.الكريميمنخفضة بطريقة االنصهار 

: B استرانيومماسا 
.مثالي في الصيدلية أو الصناعةسواغ  -

.خصائص استحالبية وبعثرة جيدةذو  -

.

بيش . د -2تكنو  22

):Massa Estranium( استرانيومسواغات ماسا  -2

:E استرانيومماسا 
 كل سواغات ماسا من ) 60-45(األعلى  الهيدروكسيلقرينة ذو

.استرانيوم

 لة قدرة استحالبية للماء والغليسرول والخالصات السائذو
متشردةعوامل استحالبية غير لوجود 

 السواغصعبة البعثرة داخل إلضافة مواد فعالة يناسب

 ترسب المواد لزوجية عالية بالحالة المصهورة فيمنع ذو
الثقيلةالفعالة 
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:سواغات ذات أغوال دسمة أو مشتقات األغوال الدسمة -ب
):  II )Masses Dehydagو I هيداغماس دي  -1

:ميزاتهامهدرجةألغوال دسمة خاصة وأجسام دسمة أمزجة 
 والمحاليل %)  40(الماء عالية على امتصاص قدرة

.الدوائية المائية
 معلقةفعالة بحالة على احتواء مواد قدرة
 ت خالصا(غولية  أومركباتبإدخال سوائل أو زيوت تسمح

).وصبغات
زمن التميع خالل الحفظ ثبات.

افعة سواغات األغوال الدسمة أو مشتقاتها بوجود مواد رتستعمل 
 حيث ماءمضاف لها تحضير تحاميل في ) O النيتمثل (للقوام 
.أو صبغاتإيثانول ز أو مضاف لها /مستحلبات متعطي 
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%  10+ ستيريلي سيتوغول %90يتألف من :  SX النيتأو   Wالنيت
.لوريل سلفات الصوديوم

لفات س ستئريل سيتيل+   ستيريلي سيتوغول %90يتألف من :  N النيت  
.  الصوديوم

A )Emulgadeد ايمولجي   A : ( ستيريلي سيتوغول %90من يتألف  +
 ايتلينأكسي جزيئات  10مع  اللوريللغول  ايتر

  
Lanette- الميرستيليالغول  نصهاردرجة  Wax KS( 38 – 36  C

Lanette( السيتيليدرجة انصهار الغول  16 :(C  45-52
Lanette(الستئريليدرجة انصهار الغول  18 :(C57 -60

Lanette(السيتوستئريليانصهار الغول درجة  O :(C 48-55

بيش . د -2تكنو  26
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Synthetic fats

Disadvantages:
 The viscosity of the melted fats is lower than that of

theobroma oil. As a result there is a greater risk of drug
particles sedimentation during preparation leading to a lack
of uniform drug distribution which can give localized
irritancy. This problem is partly compensated for in that
these bases set very quickly.

 These bases become brittle if cooled too rapidly, so
should not be refrigerated during preparation.

 There is a series of grades of synthetic fatty bases, each
with different hardness and melting point ranges resulting
in a variety of drug absorption and release profiles.

بيش . د -2تكنو  27

سواغات ذات قدرة استحالبية عالية  -ج

بيش . د -2تكنو  28

.المستقيم السواغ ضمن سوائلتحسين استحالب  -
.والمحاليل الدوائية المائيةالقدرة على امتصاص الماء زيادة -

:هناك ثالثة أنماط أساسية لهذه السواغات  
.A ت لوريل سلفا – ليستينمثل  : م/زعوامل استحالبية نمط

.60توين –الصوديوم 
.B يليسيتغول  –النولين مثل  : ز/معوامل استحالبية نمط  

.C آرالسيل –
.C ع شممثل ): شموع استحالبية(عوامل استحالبية معقدة

  XS النيت
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 ً :السواغات المنحلة في الماء: ثانيا

بيش . د -2تكنو  29

)65-25-10) (غليسرين-ماء-جالتين:(غليسرين –تحاميل جيالتين  -1
مع ضبط  الساخن غليسرين على-في مزيج ماءالجيالتين حل : التحضير طريقة 

.الوزن اإلجمالي
:احتياطات التحضير 

فارماجيل(الحامضي  يختارالجيالتين A ( دوائيةلتحضير تحاميل تحوي مواد 
.شارجبيةمواد أو حمضية 

 فارماجيل(القلوي الجيالتين يختار B ( دوائية لتحضير تحاميل تحوي مواد
.شارسبيةأساسية أو مواد 

بيش . د -2تكنو  30

:غليسرين  –مساوئ تحاميل جيالتين 

معوية وجود الغليسرول يعمل كملين بفعل تأثيره في الحركة ال) 1
ً  حين ال يكون هذا التأثيرفيخرش غشاء المستقيم  التمعجية .مرغوبا

ات والفطور خاصة المكورفتنمو فيها الجراثيم سيئة الحفظ ) 2
 مما يتطلب حفظها من التلوث) برتقالي –تلون وردي (الوردية 

.مثالً كمادة حافظة ريزورسينول هيكسيلباستعمال 

حالة ( لوجود الجيالتينتسبب تنافرات عديدة مع المواد الدوائية ) 3
سط كتحميض الو( والغليسرين) أمالح المعادن الثقيلة –العفص 

).بوجود البوراكس وتثبيط فعالية البنسيلين
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A glycerinated gelatin base is most frequently 

used in the preparation of vaginal 

suppositories, where the prolonged localized 

action of the medicinal agent is usually 

desired.

Vaginal suppositories are much more easily 

inserted than suppositories with a cocoa 

butter base,  owing to the brittleness of 

cocoa butter and its rapid softening at body 

temperature.
بيش . د -2تكنو  31

-\+):PEG( غليكول ايتيلينسواغات البولي  -ب

بيش . د -2تكنو  32

 : ميزاتها
ماءال في المنحلة غير الدوائية المواد من للعديد جيدة محالت.
رينالغليس استرطابية من أقل للماء شراهة أو استرطابية ذات  

.الوزن بازدياد وتتناقص
فيها ةاإليتري الروابط تقاوم بالحرارة وثابتة التبخر قليلة  

.التسخين
الجراثيم فيها تنمو ال.

 : مساوئها
المستقيم سوائل في البطيء انحاللها.
الوضغ قبل بالماء تبلل(.المستقيم لغشاء المخرش تأثيرها(
الزمن مع تصفر السلفاميدات مع أمزجتها
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بيش . د -2تكنو  33

:  تنافراتها
 زيادة انحالل حمض  –تلين مع األسبرين (تبدل في القوام

).الصفصاف
 لبنسيلين مع ا(المضادات الحيوية العالجية لبعض نقص في الفعالية

).باسيتراسين -
 ياتالباربيتورأو مع ) مع الهالوجينات(ترسب من المحلول المائي  

.والفينوالت
 ي حمض بارا هيدروكس استراتمع ( الحافظةنقص في الفعالية

سل لسال اإليتريةتشكل معقدات مع الوظائف بسبب ) بنزوئيك
.المتماثر

):PEG( غليكول ايتيلينسواغات البولي  -ب

بيش . د -2تكنو  34

: غليكول ايتيلينتطبيقات حول تحضير تحاميل البولي 
بنسب مختلفة مع الماء    6000، 4000، 1000بوزن  الكاربواكسيستخدم 

)  صيغ ال مائية( 400السائل وزن  غليكول ايتيلينأو مع بولي ) صيغ مائية(
:مالحظة ما يلي مع 
-  تقيم عبر غشاء المسالماء أسهل امتصاصاً المواد الدوائية المنحلة في

.المنحلة في الدسممن المواد 
-  ن في الماء مالصيغ المائية أسرع انحالالً التحاميل المحضرة مع

.السواغات الالمائية 
-  أوكاليبتول( متميعةلتحضير التحاميل الحاوية العطور أو مواد - 

 اكسكاربوتحوي ال مائية ينتخب صيغ ) الكلورال هيدرات – كريوزوت
4000.

):PEG( غليكول ايتيلينسواغات البولي  -ب
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المعدة  غليكول ايتيلينفيما يلي صيغ مقترحة ألمزجة بولي  -
:لتحضير التحاميل 

جزء          96 1000 كاربواكس -1
جزء    4                4000 كاربواكس    

.تأثيرالسريعة يستخدم في التحاميل  منخفضةانصهار سواغ ذو درجة 

جزء 75               1000 كاربواكس -2
جزء   25               4000  كاربواكس    

قاومة من السابق يستعمل في تحضير تحاميل مانصهار أعلى ذو درجة 

البطيءذات التحرر لدرجات الحرارة المرتفعة وفي التحاميل 

 They are available in a number of molecular 
weight ranges, the more commonly used 
being polyethylene glycol 200,400, 
600,1000,1500,1540, 3350, 4000,6000, and 
8000. The numerical designations refer to the 
average molecular weights of each of the 
polymers. 

(b) Polyethylene glycols

Various combinations of these polyethylene glycols 

may be combined by fusion, using two or more of the 

various types to achieve a suppository base of the 

desired consistency and characteristics.
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Polyethylene glycol suppositories do not 

melt at body temperature but rather 

dissolve slowly in the body's fluids.

If the polyethylene glycol suppositories do 

not contain at least 20%of water to avoid the 

irritation of the mucous membranes after 

insertion, they should be dipped in water just 

prior to use.
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:غليكول ايتيلينسواغات شبيهة ببولي  -ج
  كالبلورونيباسم تعرف  والبروبيلين االيتيلينأكسيد  بولي 
)Poloxamer -Pluronics  (
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:سواغات أخرى منحلة في الماء -د
تؤثر هذه المادة حيث ) E331( الصوديوم ستئرات غليسرين مع 

 ً كعامل استحالبي ومادة دوائية معا
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 ً ):الملونات(المواد المضافة إلى سواغات التحاميل : ثالثا
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لداللة على لاألخضر  مثالً اللون: (الربط بين اللون والتأثير العالجي) 1
).كمطهر للمجاري التنفسية األوكاليبتول وجود

.الدوائيةالمقادير  التفريق بين) 2
.أو فعاليتهاالمواد الفعالة تبعاً لسميتها  التفريق بين) 3
 حين إدخال مواد فعالة غير منحلة ضمن سواغالتجانس  الختبار) 4

.التحاميل

)ةشارسبي(عضوياصطناعي  –حيواني  –نباتي  –معدني 
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ملون لكل % 0.1غ مسحوق يحوي 1المتبعة هي بحدود تراكيز الملون  -
:غ سواغ أي  12

غ سواغ 12ملغ ملون نقي لكل  1
 E 160ن بيتا كاروتيمثل  كاروتينوئيديةطبيعية نباتية : أمثلة عن الملونات 

 أمارانث – E 102 تارتازينمثل عضوية شارسبية اصطناعية أو 
E123– كوكسينE 124(Coccin)  – آزوروبينE 122 .
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