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الجلد والمستحضرات الجلدية
Skin & skin products

1بيش.د -2تكنو 

مصطفى عبد اإلله بيـش. د

نيةالصيدالدكتوراه في التكنولوجيا 

2بيش.د -2تكنو 
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تعليمات مدرس المقرر

3بيش.د -2تكنو 

 رةالنقالة بعد بداية المحاض الهواتفيمنع استخدام
 خالل المحاضرةالطعام والشراب يمنع
 القضايا  بنقاشبالمشاركة الفعالة  متعلقتقييم الفصل

المطروحة أثناء المحاضرة
عن المحاضرةالمتأخر  يمنع الحضور

4بيش.د -2تكنو 
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5بيش.د -2تكنو 

6

المرجع المعتمد
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7بيش.د -2تكنو 

mustafabeesh@yahoo.fr
mustafabeesh@gmail.com
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المهارات المهنية والعملية

11بيش.د -2تكنو 

.المناسبةاستخدام المصطلحات واالختصارات والرموز  -1
وفقا ة المختلفوالتحاميل التجميلية الجلدية ووالمستحضرات تصنيع ومراقبة  -2

.الجيدلقواعد ممارسة التصنيع 
الجلدية ة والمستحضرات الصيدالنيالمختلفة السواغات اآلمن والفعّال مع التعامل  -3
.والتحاميل التجميلية و
.األدوات واألجهزة المخبرية بشكل احترافياستخدام  -4
يّة والنباتات العشب والتحاميل التجميلية الجلدية ووتصنيع المستحضرات تحضير  -5

.بكفاءة واحترافيّة واعتماداً على األدلة والبيّناتالطبيّة 
فهم  علىاعتماداً والتحاميل التجميلية الجلدية واألشكال الصيدالنية انتقاء  -6

الرعاية  ألفراد المجتمع وألخصائيوالمشورة  النصحتقديم . واإلمراضياتالسببيات 
.لألدويةالرشيد واآلمن االستخدام  يتعلقالصحية فيما 

لمتداولة تقديم النصح والمشورة ألفراد المجتمع بما يتعلق بالمواد الكيميائية ا  -7
.عاقرةمخاطر أدوية المحول  التوعيةونشر الضارة في الحياة العملية ذات التأثيرات 

المهارات العامة والقابلة لالنتقال

12بيش.د -2تكنو 

رين مع مختصي الرعاية الصحية والمرضى وأفراد المجتمع اآلخالتواصل  -1
.بشكل مباشر أو غير مباشر باحترافية ومرونة

.والمنظم زمنياً وإدارة الوقتالمنهج العمل   -2
.بشكل فعال ضمن فريق طبي متعدد االختصاصاتالعمل  -3
التحصيل المعرفي الذاتي والبحث العلمي المستمر امتالك مهارات  -4

.والتطوير المهني
 في المجال المعرفي والبحثتكنولوجيا المعلومات الحديثة استخدام  -5

.العلمي
.سليمةالتعبير العلمي بلغة عربية  -6
.بيةوااللمام بالمصطلحات الط الحيّةالتواصل بإحدى اللغات األجنبيّة  -7
مع واءم تيضمن إطار أخالقيات وقواعد ممارسة المهنة وبما العمل  -8

.محيطه االجتماعي والثقافي
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بنية الجلد ووظائفه
Skin structure and function

:مقدمة -1

اهميته

 كغ 4– 3وزنه

 2م 2 – 1.5مساحته

سماكته

بيش.د -2تكنو  13

بيش.د -2تكنو  14
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بيش.د -2تكنو  15

قة  ل ط طريق االمتصاص الرئيسي للماء والمواد القطبية الجلد  المتقرنةفوق األدمة ش

تها  قة سما  مكروم  40-20ط

بيش.د -2تكنو  16
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طبقات الجلد

:هي من األسفل إلى األعلى

)Hypodermis -تحت األدمة( الجلدالنسيج تحت  -1

 )Subcutaneous Tissue.(

)Dermis(األدمة  -2

)Epidermis(البشرة  -3

بيش.د -2تكنو  17

)  Hypodermis(النسيج تحت الجلد -1

ليةالتناساألجفان و المناطق  عدا, مناطق الجسم: تواجده
ب ليفية فصيصات من الخاليا الشحمية تنفصل بحج :بنيته

من الكوالجين وأوعية دموية

عازل -: دوره

الجسيمات عالية الطاقةمصدر  -          

يحوي اوعية الدم الرئيسية واألعصاب -          

        

بيش.د -2تكنو  18
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)Dermis(األدمة  -2

الظهر(ملم  5, )األجفان(ملم 0.3سماكتها  , تواجدها.(
من األعلى( حليميةأدمة  -1: تقسم إلى(

)األسفلفي ( ادمة شبكية -2                  

هالمة من متعددة السكريات المخاطية أهمها -:بنيتها:
 )Hyaluronic acid, Chondroitin sulfate, 

Dermatan sulfate(
,Elastin. إيالستين وألياف الكوالجين  -           

من الجلد وتعتبر خزان الماء للجلد% 70تشكل  :دورها,
الوقاية.
فيةاألوعية الدموية واللم: (تحتوي على العديد من المكونات والبنى  ,

  ).الغدد العرقية, جذور الشعر والغدد الدهنية, النهايات العصبية
بيش.د -2تكنو  19

بيش.د -2تكنو  20
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بيش.د -2تكنو  21
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)Epidermis(البشرة  -3

األدمي  البشرويالموصل يفصل بين هذه الطبقة و طبقة األدمة 
)The epidermo- dermal junction  :( غشاء مرشح

يحافظ يسمح بتبادل السوائل بين البشرة واألدمة و, نصف نفوذمسامي 
.إلتصاقهماعلى 

الراحتين (ملم  1.5, )األجفان(ملم  0.1سماكتها , تواجدها: البشرة
.)واألخمصين

:  إلىتقسم  :بنيتها
.A البشرة الحية)Viable Epidermis(
.B المتقرنة الطبقة)Stratum Corneum(

الجسمحماية  -      :دورها
الجسميمنع تبخر الماء من  -                 

ولونهتعطي الجلد مظهره  -                
بيش.د -2تكنو  24
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.A البشرة الحية)Viable Epidermis(

:األسفل إلى األعلىتتألف من أربع طبقات هي من 

 ,Stratum Germinativum( الطبقة القاعدية -1
basal layer(

بيش.د -2تكنو  25

:خاليا الطبقة القاعدية تتضمن 
2مم/خلية  2000-1000 : الميالنيةالخاليا  -

التي تكون مسؤولة عن  تكوين الميالنين
: )Langerhance( النغرهانسخاليا  - 

تها الجسم حيث تكون وظيففي الرد المناعي والتي تشارك في 
رد وتقديمها الى الخاليا التائية اثناء البلعمة الخاليا الغازية 

المناعي

Epidermis structure

E
p

id
e

rm
is

 w
id

th
: 

0
.0

7
-0

.1
5

 m
m
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)Stratum Spinosum( الشائكةالطبقة 2-
)Granular Layer( الطبقة الحبيبية -3

 10حاجز رين  )Stratum Lucidum( الطبقة الرائقة -4 
ً ميكرون مشحون  المواد الالقطبية ذات الوزن  – كهرسلبيا
)دالتون   300_200(الجزيئي المعتدل 
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.A البشرة الحية)Viable Epidermis( :تابع

  )Stratum Germinativum(القاعديةالطبقة  -1

بيش.د -2تكنو  28
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.B  الطبقة المتقرنة)Stratum Corneum(

 20-7تحوي , ) ميكرون 40 -20(الموقع تختلف حسب سماكتها   %
رطوبة

  10  أضعافعدة تنتبج يمكن أن جافة عندما تكون ميكرون

 المتقرنةمن الخاليا طبقة  15 – 10تتألف من

 من  الحية تنغمس في غالف والمتعضياتالنواة  فاقدةخالياها مسطحة
)Brick and Mortar(في توضعها اللبيدات تشبه

 وتمنع دخول الموادمن الجسم تنظيم فقدان الماء تلعب دورا هاما في 
الجراثيمإلى الجسم بما في ذلك المؤذية 

يقة الخواص الحاجزية لهذه الطبقة تعتمد بشكل رئيسي مكوناتها وطر
الفريدةتوضعها 

بيش.د -2تكنو  33

 من المتقرنةالطبقة تتألف هذه:

75 - 80 % يبشكل رئيس كيراتينألفا وبيتا (بروتين.(

5- 15 %دسم.

5- 15 %مكونات أخرى.

 غالف الخاليا بروتيني غير منحل وهو مقاوم جدا للمواد
بين  له دور أساسي في شكل توضع طبقات الدسم ,الكيميائية

.الخاليا

,يدتكوين وتوضع فر ابين الخاليا له  :التي تمأل الفراغات الليبيدات

  إستيرات, ومشتقاته كوليسترول, دسمة حموض  :المكونات -
.األشخاص والموقع بإختالفتختلف نسبتها . الستيرول

بيش.د -2تكنو  34
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):,pH 5مستحلب(الطبقة الواقية  -4
%15) السكوالين( هيدروكربونيةمركبات : الطور الدهني       

%5 ستيروالت                             
%20) غير مشبعة (دسمة حرة حموض                             
%25ثالثية  غليسيريدات                            

%25حموض دسمة مع أغوال دسمة  إسترات                           
 , ,Na, K, Mg, Ca, Cl, NH4, PO4, SO4شوارد (الطور المائي  

رقية مفرزات الغدد الع): مواد عضوية أخرى, حمض اللبن, الغلوكوز, البولة
– pH 3.8)(خارجية اإلفراز  5.6

-pH 6.2) (( المفترزةالغدد العرقية مفرزات  ,  دسم , الفحمماءات 6.9
)بروتينات
ن الخاليا م لبيدات الفوسفو, إستراتهو  كولستيرول: اإلستحالبيةالعوامل 

الحموض الدسمة إسترات, للتقرنالتي في طريقها 

)Cutaneous flora(النبيت الجرثومي الجلدي

 2سم/جرثوم 710  - 310تتراوح كثافتها

 الرطبةالمناطق تكون أغزر في

 إيجابية الغرامغالبا هوائية:

.الجزء العلوي من الجسم): Staph. epidermitis(العنقوديات -

.)Micrococcus luteus(المكورات الدقيقة -

Coryneform(الجراثيم الوتدية الشكل - bacteria :( هوائية
 الرطبة كاألنف وتوجد في المناطق . تحتاج للدهن لنموها, وال هوائية

.اإلبط والعجان

مثل  الغنية بالدهنتوجد بكثافة في المناطق , غير شائعة الالهوائية
لغدد وتوجد في المناطق السفلية من الجريب الشعري واالوجه والفروة 

.الدهنية
بيش.د -2تكنو  36
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 ماعداالعصيات سلبية الغرام غير شائعة

 )Acinetobacter species(  الراكدة) النسرياتفصيلة(,  
.الرطبةبشكل خاص في المناطق 

 عند  يزداد بالعددتوجد تحت األظافر , )المبيضات(الخمائر
.المسنين

بيش.د -2تكنو  37

الجلدية  )التروية( التوعية
 ات تشكل إلى النسيج تحت الجلد وتعطي تفرع الشريناتتصل

:ضفيرتين وعائيتيندمة في اال

تغذي ملحقات الجلد, األدمة الشبكيةعميقة في -

ةتتناهى في الحليمات األدمي الحليميةاألدمة سطحية في -

يعود الدم عبر شبكتين متشابهتين و متوازيتين.

يا القاعدية الفجوات بين الخالمن  تتكون ابتداءً : الجملة اللمفية
.يرتين في البشرة ثم تجتمع في األدمة بشكل ضف والشائكة

بيش.د -2تكنو  38
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ألعضاءلالدموية  ترويةال -2

بيش.د -2تكنو  39

Blood Perfusion Rate 

Organ Perfusion Rate
(mL/min/mL of tissue)

Percent
of cardiac output

Bone 0.02 5
Brain 0.5 - 0.55 14 - 15
Fat 0.01 - 0.03 2 - 4

Heart 0.6 - 0.7 4
Kidneys 4.0 - 4.5 22 - 24

Liver 0.8 - 0.95 25 - 27
Muscle 0.025 - 0.030 15

Skin 0.04 - 0.05 5 - 6

ملحقات الجلد

):Sebaceous Glands(الغدد الدهنية  -1

نالراحتين واألخمصي ماعدافي كل أنحاء الجسم  تتوضع

 الوجه والفروة  و أعلى الجذعتوجد بغزارة في.

 الهرمونات تتضخم هذه الغدد ويزيد إفرازها بتأثير
.األندروجينية

 بإستثناء %)90( الجريب الشعريعادة تفتح هذه الغدد على  
دي هالة الث, الحافة القرمزية للشفة, مخاطية الخد, األجفان

.حيث تفتح على سطح الجلد مباشرة

بيش.د -2تكنو  40
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بيش.د -2تكنو  41
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  Sweat glands):(الغدد العرقية  -2
 عض وبالشفتين و األغشية المخاطية  عداتوجد في كل أنحاء الجسم

.أجزاء االعضاء التناسلية

انواعها:
هي األكثر شيوعا و ) : .Eccrine S. G(الغدد العرقية المفرزة  -

 تغزر في الجبهة و الراحتين وتنتشر في معظم أنحاء الجسم و 
.األخمصين

ينحصر وجودها في ): .Apocrine S. G( المفترزةالغدد العرقية -
.ديحول حلمتي الثو و التناسلية  العجانيةاإلبطين و في الناحية 

.يالجريب الشعرتفتح قناتها في , بعد البلوغتنشط وظيفيا  -
  والدهنيات ناتالبروتيسائالً دهنيًا يحتوي على  الُمفتَرزةتُفِرز الغدد 
لبكتيريقبل حدوث النشاط اعديم الرائحة ، ويكون هذا السائل والستيرويد

.الشعر -3
.األظافر -4

بيش.د -2تكنو  43

وظائف الجلد
الحماية 1)

الحس 2)

تنظيم الحرارة3)

,  نيتنظيم الضغط الشرياالمشاركة في توزيع الدم و 4)
حجم الدم 1/5يستوعب 

المشاركة في اإلفراغ و اإلفراز واالمتصاص5)

الحركة و امتصاص الصدمات6)

االستقالب و االختزان7)
بيش.د -2تكنو  44
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بيش.د -2تكنو  45

؟  الدواء يتعرض لالستقالب اذا ما أعطي عبر الجلدهل 

  نعــــــــــــم

من الفعالية % 10تمتلك يحتوي  الجلد العديد من األنزيمات  والتي 
الكبديةاألنزيمية 
: أنواعها 

) الحلمهة–اإلرجاع – األكسدة( أنزيمات الطور األول -1
ادة تقوم بإضافة الجذور الكيميائية إلى الم :انزيمات الطور الثاني -2

الدوائية

أنواع الجلد  

اليس دهنيا وليس جاف, ناعم الملمس, مرن: جلد طبيعي -1

شائع , ملمس دهني, مساماته واضحة, ثخين: جلد دهني -2
الزكورالشبابعند 

يمكن رؤية , مساماته غير واضحة, رقيق :جلد جاف -3
الكهولشائع عند , الوسوف

جلد مختلط -4

يضاألشخاص البشائع عند , يتهيج بسهولة :جلد حساس -5

بيش.د -2تكنو  46
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أنماط الجلد حسب اللون
     و بالشمس بسهولة يحترق ,أوأحمرالشعر أشقر , أبيض : I النمط  -1

.للشمسلونه بالتعرض يغمق ال 

تعرض بال قليالً لونه  يغمق, بالشمس بسهولةيحترق  ,أبيض: IIالنمط  -2
.ألشعة الشمس

 الً قليلونه  يغمق, خفيفبالشمس بشكل  يحترق, أبيض: IIIالنمط  -3
.بالتعرض للشمس

 قليالً  يغمق لونه, خفيفبالشمس بشكل  يحترق, بني فاتح:  IVالنمط -4
.  بالتعرض للشمس

يغمق لونه بشكل شديد  , يحترق بالشمس نادرا ما, بني: Vالنمط  -5
.بالتعرض للشمس

.بالشمسيحترق  ال, بالتعرض للشمس غماقةيزداد , غامق: VI النمط -6
بيش.د -2تكنو 

47

العناية بالجلد
ته و اإلجراءات المطبقة على الجلد السليم للحفاظ على دوام صحتهدف   

.شبابه و جماله

الغسل -1

المطريات -2

مزيالت الروائح -3

 إستخدام, بخاصة عند البيض واألطفال, الوقاية من الشمس -4
مركبات , مأكسيد التيتانيو, التالك, أكسيد الزنك: الواقيات الشمسية

  Oxybenzone ،Benzophenon,البنزوفينون
PABA .

,  لبدانةا, التدخين, التعرض المزمن للشمس: تأخير الكهولة الجلدية -5
.عضالت الوجه بالتعبير والحزن إستخدامزيادة 

بيش.د -2تكنو  48PABA - Para Amino Benzoic Acid
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.امتصاص األدوية المطبقة على الجلد
:تصنف إلى

)الهيستامينمضادات ( سطحيأثير تأدوية ذات  -1
)المضادات الحيوية( موضعيأدوية ذات تأثير  -2
)ستيروئيديةالال .ا. م( جهازيأدوية ذات تأثير  -3

ماذا يحدث عندما يطبق الدواء على الجلد؟
Partitioning and diffusion
قسم منه يرتبط بمكونات الجلد ويشكل مخزن للدواء.
بعض األدوية تتخرب.
بعضها تتوزع إلى النسيج الدهني.
ينتقل إلى الدم.
يرتبط بمواقع تأثيرها في الجلد.

بيش.د -2تكنو  49

طرق امتصاص األدوية عبر الجلد

%  0.1تشكل ): العرقية الغدد, األجربة الشعرية(ملحقات الجلد  -1
,  بيقنسبة مساهمته تتعلق بشروط التط, من مجموع مساحة الجلد

يئات الجز, السواغات, الفيزيوكيميائية للمادة الدوائيةالخواص 
الجزيئات المتشردة, الحويصالت, الكبيرة

:البشرة -2

Transcellular(ضمن خاليا البشرة - Route( , الجزيئات
.القطبية

%  1يشكل ): Intercellular Route(بين خاليا البشرة -
,  الوحيد الذي يشكل طورا مستمراً هو , من مجموع مساحة الجلد

.وخاصة المحبة للدسمالطريق الرئيسي لمعظم األدوية هو 
بيش.د -2تكنو  50
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العوامل المؤثرة على امتصاص األدوية المطبقة على الجلد

:عوامل تتعلق بالجلد و شروط التطبيق -1

أضعاف  4هي وزن /مساحة, عند األطفال أقلالفعالية اإلستقالبية : العمر-
.ذو امتصاص أكبر) أشهر 5– 3قبل ( الخدج , أكبر

األغشية  ,لدبنية الجلد و سماكته تختلف باختالف موقع الج: موقع التطبيق-
ية لألدوية األغشتتدرج نفاذية , التناسلية هي أكثر المواقع نفاذية لألدوية

:حسب التالي

Genitals > head and neck > trunk >arm >leg  

.خلف األذن, غشاء الصفن: أفضل مواقع التطبيق
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 تالفبإخيختلف  المتقرنةالمحتوى المائي للطبقة : العرق -
اإلمتصاصال توجد دراسات تؤكد فرق في . العرق

يوجد فرق واضحال: الجنس-
,  ناتاإلنتا, األكزيما, الصداف( الجلدية المرضية اإلضطرابات-

حيث تزداد نفاذية الجلد :)األورام الجلدية
++ درجة حرارة الجلد-
++التروية الدموية -
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:عوامل تتعلق بالخواص الفيزيوكيميائية للمادة الدوائية -2
ماء/عامل التوزع دسم-
)400( الغشاءيؤثر على معامل االنتشار في   :الجزيئي وزنال-
في الماء اإلنحاللية/ اإلنصهاردرجة -
للمادة الدوائية في السواغ الترموديناميكيةالفعالية -
  )chemical potential(
التشرد-
هيدروجينيةوتشكيل روابطالقدرة على االرتباط بمكونات الجلد -
أبعاد الجزيئات -
معدل االنحاللية -

بيش.د -2تكنو  55

:المطبقة بالسواغاتعوامل تتعلق  -3

السواغات الدسمة-

محبة للماءلالمواد ا-

)DMSO-DMF( المواد التي لها انحاللية مختلطة-

اإلستحالبيةلجمل ا-

العوامل الفعالة على السطح-

درجة الحموضة-

المحالت العضوية الطيارة-

الزيوت الطيارة-
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)DMSO-DMF(مختلطةالمواد التي لها انحاللية 

بيش.د -2تكنو  57

:تفسر قدرتها على زيادة االمتصاصية بما يلي

قطبيةنصف طبيعة 1)
قدرة على حل الدسم و الحموض الدسمة الحرة و  2)

الستيروالت
,في الماءحرارة االنحالل 3)
للماءحب شديد  4)
الحاجزيةالكمون الكهربائي للطبقة خفض 5)

املستحضرات اجللدية
Skin products

ف من الجلدية أنواع متعددة تختلف باختالف السواغ والهدللمستحضرات 
:التطبيق

ة صيدالني نصف صلب يتألف إضافشكل : Ointmentsالمراهم 1.
 أو محبة) الفازلين(إلى المواد الدوائية من أسس دسمة كارهة للماء 

لجلد طبقة رقيقة على اتترك السواغات الدسمة ). الالنولين(للماء 
اص أما الالنولين فيتميز بقدرته على امتص. غير غسولة بالماء

)مواد صلبة% 25(.الماء تبعاً لتركبيه وبقدرته االختراقية العالية

م / نمط زوتتكون من أسس استحالبية من : Creamesالكريمات 2.
 في أحد الطورين تتوضعإضافة إلى المواد الدوائية التي ز / أو م 

.حسب ذوبانها بيش.د -2تكنو 58
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:أنماط الكريمات
.A  المختفيةالكريمات Vanishing creams : تحتوي نسبة عالية من

ليس لها تأثير ، cooling effectمبرد  ، لها تأثيرالماء سهلة الغسل
.حاجزي

.B الليلية  الكريماتNighty creams:  فهي عالية من الزيت تحوي نسبة
د تطبق على الجل. أكثر من المختفية وأقل من المراهم وحاجزية دهنية

.Nourishing Creamمواد مغذية الجاف وغالباً ما تحوي 
.C  المنظفةالكريمات Cleansing cream : صوابينتحوي.
.D مرطبةكريمات Moisturizing cream:  تعمل على زيادة رطوبة

ى تمنع تبخر الماء إضافة إل حاجزيةتشكيل طبقة الجلد عن طريق 
.يمتص الماء Humectantsاحتوائها على مرطب 

.E األساس  كريماتFoundation cream : عامل ملون مرطبة تحوي
.تعمل على إخفاء بعض العيوب الجلديةأو واقي شمسي 

.F  الباردةالكريمات Cold creams : من المواد الدسمة والماء مزيج
ثل شمع عند التطبيق على الجلد يتبخر الماء ويعطي الشعور بالبرودة م

.النحل وزيت الزيتون مع الماء وعطر الورد
بيش.د -2تكنو 61

 حبها في تختلف دسمة ألجسام أمزجة عن عبارة :Pastes المعاجين3.
 احيقالمس إضافة إن .المساحيق من كبيرة كميات إليها تضاف للماء

ً  تأثيراً  المستحضرات على تضفي .امتصاصيا

 لمحل محلول تحوي سائلة مستحضرات :Collodion الكولوديون4.
  اتالمطهر ذلك مثال السطحي للتأثير مخصصة أدوية عدة عضوي،

 رقيقة ةطبق الجلد سطح على وتترك سللوزية مشتقات تحوي التيو
.واقية

 من أمزجة أو محاليل:)مائية سواغات( :Lotions اللوسيونات5.
ً  والغول الماء  غليسيرين،( للزوجة رافعة عوامل إليها مضافا

 االلتصاق لتسهيل وذلك )CMC ،سللوز مثيل ،غليكول بروبيلين
 موادلل جيدة بعثرة لضمان وذلك متنوعة السطح على فعالة وعوامل

.المنحلة غير الفعالة
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  قوام من أعلى قوام ذات وهي :Hydrogels المائية الهالميات6.
 بنيةب تتمتع بالماء جداً  غنية مستحضرات وهي اللوسيونات

 حدوث لتجنب وذلك Thixotropicالرج لدى القوام متغيرة
.الجلد على مدها ولتسهيل التخزين أثناء الترسب

 السائلة PEG أمزجة من تتكون التي PEG مستحضرات7.
.والصلبة صلبة والنصف

 السواغات من ز/م أو م/ز نموذج االستحالبية األسس وتعد هذا
 لموادا من للعديد الجلد عبر االمتصاص تحسين على قدرة األكثر

.الدوائية

ية التصنيف التالي للسواغات الجلد Harryهذا وقد اعتمد المؤلف 
:اختراقهاتبعاً لدرجة 

 م /ز، كريمات نموذج نولينالكال: االختراقسواغات شديدة
)حيواني أو نباتي(موادها الدسمة ذات منشأ طبيعي 

زيت زيت الزيتون(الزيوت النباتية : سواغات متوسطة االختراق ،
ت ، مستحلباذات زيوت معدنية م/ز، مستحلبات نموذج األراشيد
.أو نباتيةدسم حيوانية ذات  ز/منموذج 

أو الفازلين (الزيوت المعدنية : سواغات ضعيفة االختراق
ذات زيوت معدنية ز/منموذج ومستحلبات ) البارافين

ً  الجلدية المستحضرات سواغات األطباء ويختار  اإلصابة لتطور تبعا
ً  الجلدية   كالتأثير فيها المرغوب العالجية التأثيرات لبعض وتبعا

.لاللتهاب المضاد والتأثير المنعش،
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 Corticoids بالكوريتكوئيداتوعلى سبيل المثال لدى المعالجة 
لدية ، استعملت خمسة أشكال جالفلوميتازون بيفاالت% 0.02باستعمال 

: مختلفة وذلك تبعاً للحالة المرضية

م /ز اللوسيونيستعمل  مع شعور بالحكة التهاب جلد حاد قيحي ناز 1)
اإلحساس  تسكين فهو نفوذ تجاه االفرازات ويتبخر الطور المائي 

.بالحكة

يحوي كمية كبيرة من م /زمعجون مائي   نازةالتهاب جلد وقروح 2)
.منعش ويتمتع بتأثيرلتجفف القروح ) مساحيق(أكسيد التيتان 

واد وجلد دهني حساس تجاه الم نازةالتهاب جلد حاد قيحي وأكزيما غير 3)
.دسمة يترك طبقة الالذي له تأثير منعش و  م/ز كريمالدسمة نستخدم 
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ة المواد الدسم ز/مكريم نموذج التهاب مزمن جلد جاف يستعمل 4)
.عالية اختراقيةفيه ذات قدرة 

 مرهميستعمل جلد جاف وخشن يعاني من التهابات مزمنة 5)
تحفظ تمنع جفاف الجلد و طبقة واقيةليشكل  الفازلينيحوي 

ولج رطوبته أو يستعمل في المراحل األخيرة بعد أن يكون قد ع
مل أو معجون مائي وال تستعم /ز التهاب جلد حاد ناز بكريمات

ستعمل وال ت النضحيالمراهم في التهابات الجلد الحادة في شكلها 
.في التهاب الجلد الدهني
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Pathways for drug permeation

Stratum 
corneum

Epidermis

Dermis
Blood 

supply
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