
 األشكال الصيدالنية

TYPES OF PHARMACEUTICAL  FORMS 
 

 تضمن : األشكال الصلبة وت –والً أ

 ولها عدة أنواع :  المضغوطات  - أ

 المضغوطات النظامية 

  اللسينات 

 أقراص المص 

  ًالمغلفة معويا 

 األقراص الفوارة 

 مضغوطات الدفن 

 المضغوطات المهبلية 

 ):Tabletالمضغوطة (تعريف  -

يحتوي مادة فعالة مع بعض السواغات الصيدالنية على شكل مسحوق وهي شكل دوائي صلب  
يضغط ألياً ، ويأخذ أشكاالً هندسية مختلفة وألواناً مختلفة وتحتوي المضغوطة أحياناً على 

 .سطحها على شكل ـــ أو + مما يسمح بقسيمها إلى قسمين أو أربعة .

 : أنواع المضغوطات -

متوسط سهلة ): وتعد ذات حجم  Ordinary tablet(المضغوطات العادية غير المغلفة  .۱
، وتكون أحياناً مؤلفة من عدة وتمتص من السبيل الهضمي، تؤخذ من طريق الفم البلع 

 طبقات .

): وهي مضغوطات  Sublingual tablet(المضغوطات تحت اللسان أو اللسينة  .۲
يكون تراص جزيئاتها متوسطاً بحيث يسهل ذوبانها باللعاب ومن ثم صغيرة الحجم  

خالل تأثير سريع ، توضع تحت  اللسان إلحداث امتصاصها من األوعية تحت اللسان 
الذي يستعمل لعالج  (Nitroglycerine)دقيقة ، ومثال عليها النتروغليسيرين  ۱-۲

 أزمات خناق الصدر.



نسبياً يصعب بلعها ، كبيرة الحجم وهي مضغوطة   ( Lozings )مضغوطات المص .۳
 على األغشية المخاطية للفم والحلق.ي تأثير موضعتؤمن 

وهي مضغوطات متوسطة  Film coated tablet) : (المضغوطات الملبسة بالفلم .٤
تحميها من العوامل الجوية ، وتخفي الطعم  الحجم تغلف  بطبقة رقيقة من مادة سكرية

 .غير المرغوب للدواء

تتخرب بالحامض بعض األدوية )  (Enteric coated: المضغوطات المغلفة معوياً  .٥
لغشاء المعدة المخاطي .يمكن   تأثيرات مخرشة، وبعضها اآلخر له  HCL)(المعدي 

 cellulose acetateالتغلب على هذين التأثيرين بتغليف المضغوطات الدوائية بمادة (
phthalate و هذه المادة غير قابلة لإلنحالل في الوسط الحامضي (المعدة) بينما (

ريثما تصل إلى يتأخر بدء تأثيرها لذا تنحل بسرعة في الوسط القلوي ( األمعاء)، 
 اء الدقيقة . األمع

نسبياً يصعب كبيرة الحجم :مضغوطة (Effervescent tablets)األقراص الفوارة  .٦
ولذا عنما توضع في الماء تتفاعل  مادة حامضية وبيكاربوناتبلعها ، تحتوي على 

وتنحل المادة الدوائية بالماء وتشرب ) Co2(بسرعة ويتحرر غاز ثاني أوكسيد الكربون 
 مع الماء.

غالباً ، تأخذ متوسطة الحجم ) : مضغوطة Vaginal tablets(المضغوطة المهبلية  .۷
 إما باليد أو بوساطة قنيات دافعة وتعد ذات تأثير موضعي.تطبق مهبلياً أشكاالً مختلفة 

حجم صغير ) : مضغوطة ذات Hypodermic implantation(مضغوطة الدفن  .۸
 .تأثيرها بطيءوتتصف بأن تدفن تحت الجلد 

 :Capsules:المحافظ   - ب

 : )Capsuleالمحفظة (تعريف  -

ذي حجم  كروي(قطعة واحدة أو قطعتين )، أو  متطاولوعاء هالمي يكون على شكل  وهي 
بلعاً  ولها  متوسط (الكرة) أو ذي حجم صغير (اللؤلؤة). وتعطى المحفظة من طريق الفم

 : نوعان

وق أو مسح: يكون محتوى المحفظة بشكل ) Hard capsulesالمحافظ الصلبة ( -۱
 .محببات

سائل أو هالم يكون محتوى المحفظة بشكل ) : Soft capsulesالمحافظ اللينة ( -۲
Gelatin   وبعض هذه المحافظ يمكن ثقبها ووضع المادة الدوائية تحت اللسان (بعض

 األدوية الخافضة للضغط الشرياني).

 



 Suppositoriesالتحاميل  - ج 

 ولها نوعان : 

 )Rectalالشرجية ( التحاميل   .۱

 ) vaginalالتحاميل المهبلية ( .۲

 تعريف التحاميل:   -

يعطيها لدوائية بسواغ ا، تمزج فيه المادة مخروطي أو بيضوي هي شكل صيدالني متطاول 
ْم) مما يؤدي لتحرر ۳۷◌ْ )قوامأ صلباً في درجة الحرارة المحيطية وتذوب في حرارة الجسم 

(محبة  الغليسرين(محبة للدسم) أو هالم زبدة الكاكاو إما المادة الدوائية، يكون سواغ التحاميل 
 للماء). 

 :  وهناك نوعين من التحاميل -

 .شرجية .۱

 مهبلية .۲

تطبق في الشرج وتمتص من الغشاء المخاطي  المبطن للشرج  :التحميلة الشرجية  .۳
 بواسطة األوعية الدموية الباسورية .

لمعالجة االلتهابات تأثير موضعي تطبق في المهبل ، وهي ذات  التحميلة المهبلية :  .٤
 والتقرحات الموضعية. ومنها شكل خاص يدعى :

سواغها بيضوي أكبر من التحميلة وهي شكل  : Vaginal ovul *البويضة المهبلية .٥
 تطبق في المهبل .تأثير موضعي بدة الكاكاو وذات ز

 وتتضمن :  أشكال أخرى قليلة االستعمال - د 

قليلة : أشكال صيدالنية  Granules المحببات و Pile – granule الحبة والحبيبة –۱
يتم صناعتها حالياً ، تتصف الحبة بانها أكبر من الحبيبة وشكلها كروي غير منتظم االستعمال 

طريق ، وتكون متجانسة او غير متجانسة تحوي كمية قليلة من العنصر الفعال  تؤخذ من يدوياً 
 بعد حلها وتمتص من السبيل الهضمي..الفم بلعاً أو سفاً أو شرباً 

تتألف من قطعتين  مصنوع من النشاءوهي شكل صيدالني قديم :  )Cashetالبرشانة ( -۲
يستفاد منه في إخفاء مسحوق أو محببات تحوي ضمنها المادة الدوائية التي تكون على شكل 

وال تستعمل للصغار الفم  بلعاً عند الكبار فقط الطعم او الرائحة الكريهة  وتؤخذ من طريق 
 بسبب صعوبة بلعها . 



كتيم يحتوي على المادة الدوائية  التي تكون كيس ورقي تتألف من  ):Packetsالرزمة ( - ۳
تستعمل سفاً أو شرباً بعد حلها ( إذا كانت صلبة مسحوق ، محببات ، هالم ، أو سائل على شكل 

 شرجية أو مهبلية .غسوالت أو بشكل  موضعياً أو تستعمل السبيل الهضمي ) وتمتص من 

لألطفال ذوي صيدالني خاص يعطى عبارة عن شكل  الشوكوال والبسكويت الدوائي : - ٤
، يكون العنصر الدوائي على شكل و مذاق الشوكوال او البسكويت ، تؤخذ أكالً المزاج العصبي 

 .وتمتص من السبيل الهضمي 

 : ** طرق تطبيق األشكال الصلبة

 طرق عامة : -۱ 

 الفم (بلعاً ، قرطاً ، الفوار بعد  حله بالماء ) مثل المضغوطات بأنواعها ،

 تحت اللسان (اللسينات لعالج خناق الصدر)، 

 التحاميل الخافضة للحرارة)، الشرج ، (مثال :

 حقناً خاللياً  بعد حلها بشكل مالئم (حبابات المضادات الحيوية)..

 :طرق موضعية -۲

 موضعياً على الجلد مثل بودرة األطفال ،

 باطن الفم لعالج التهابات اللثة واألسنان والفم،

 لبويضات والتحاميل المهبلية)،المهبل (ا

 الشرج(التحاميل الموضعية لعالج البواسير)..

********************************************** 

 Semi liquid forms)األشكال نصف السائلة ( -ثانياً 

 الصيدالنية التالية :وتضم  األشكال 

 )Creamالكريم (

 )Gelالهالم (

 )Pasteالمعجون (

 )Ointmentالمرهم (

و شكل صيدالني وسط بين األشكال الصلبة والسائلة وتكون وه ):Ointmentالمرهم : ( -۱
،ويطبق على الجلد بسواغ زيتي لذا يكون المرهم ذو طبيعة لزجة  المادة الفعالة ممزوجة 



، المهبل ، الشرج ) مباشرة أو على األغشية المخاطية ( اللثة ، اللسان ، األذن ، األنف 
 بسب برطوبته العالية. ويستعمل لآلفات الجافة

، يطبق على الجلد واألغشية  بسواغ مائيوهنا تمزج المادة الفعالة  ) :Creamالكريم ( -۲
 ..ويستعمل عادة لآلفات الرطبة المخاطية لالستعمال الموضعي. 

الجلد أو على ويطبق مباشرة على بسواغ هالمي تكون المادة الدوائية ممزوجة  ) :Gelالهالم ( .۳
 عن طريق الفم لألفات المعدية ( مضادات الحموضة).أخذه بلعاً مكن ، وياألغشية المخاطية 

مكون من نسبة كبيرة من جزيئات المادة يستعمل خارجياً : شكل صيدالني  )Pasteالمعجون ( .٤
 وهذا ما يفرقه عن المرهم والكريم.%)  ٥۰بة الجزء الصلب نسالفعالة ممزوجة بسواغ مالئم (

 : عبوات  األشكال نصف السائلة ** 

 رزمة ---أنبوب                   --زجاجة         -    

*************************************************** 

 Liquid Formsاألشكال الصيدالنية السائلة  -الثاً ث

 .تعد األشكال السائلة ذات أشكال متعددة ، تستعمل موضعياً أو بالطريق العام شرباً أو حقناً 

 عبوات األشكال الصيدالنية السائلة :  - أ
عبارة عن وعاء زجاجي يحتوي   المادة الدوائية  بشكل سائل. ): Ampuleالحبابة  ( -۱

 وتستعمل للحقنة مباشرًة . 
وهي عبارة عن وعاء زجاجي مغلق بسدادة مطاطية فوقها  ) Vial , Flaconالزجاجة ( -۲

غطاء قصديري ، أو غطاء معدني قابل للفتح  ، المادة الدوائية  تكون بشكل سائل أو 
 مسحوق ومحببات.

 -٥۰۰أو حالالت) ذات حجوم مختلفة ( -سيرومات  -(محاليل  األكياس البالستيكية -۳
 تغذية)  -) مل. وتستعمل للتسريب الوريدي المستمر ( عالج۱۰۰۰-۱٥۰۰

 المحفظة والكرة واللؤلؤة.. -٤
 محتوى عبوات األشكال الصيدالنية السائلة: - ب

تكون  المادة الدوائية محلولة بمادة حالة . تستعمل المحاليل أو    " المحاليل أو الحالالت:۱
على  موضعياً من طريق الفم  حيث تمتص من السبيل الهضمي ، أو  تطبق  شرباً الحالالت 

 . حقناً الجلد و األغشية المخاطية ، أو تعطى 

تستعمل من طريق الفم  سكري محلول مائي تحل المادة الدوائية في   :  syrup" الشراب ۲
، وهناك أنواع من الشراب السائل لزجاً وسميكاً  ، وتمتص من السبيل الهضمي .ويكون شرباً 

 الداء السكري.  خالي من السكر  لمرضى 



، شرباً تستعمل من طريق الفم محلول كحولي تحل المادة الدوائية في  : elixir" اإلكسير ۳
، مثل (مضادات الهستامين حلو المذاقوقوامه رائق وتمتص من السبيل الهضمي .ويكون 

 والمهدئات والمنومات ).

غالباً ، بالماء ثم تصفى ، وتستعمل منشأ نباتي تنقع المادة الدوائية، التي تكون من  المنقوع:« ٤
 الهضمي . ، وتمتص من السبيلالفم شرباً من طريق 

من التي تكون يسكب الماء المغلي فوق المادة الدوائية يحضر  كالشاي ، حيث  المغلي :« ٥
 ) دقيقة .۱٥ -۱۰بعد (  شرباً منشأ نباتي غالباً ، ويستعمل السائل 

، شرباً تحوي المادة الدوائية ، تستعمل من طريق الفم حامضة الطعم محاليل  الليمونات:«  ٦
 .وتمتص من السبيل الهضمي

مع مزيج من الماء والزيت سائل حليبي يحوي المادة الدوائية ،  : emulsionالمستحلب « ۷
زيت إضافة عوامل  إستحالبية  تحافظ على بقاء الزيت معلقاً في الوسط المائي ، كما في 

 .الخروع 

، جزيئات  دوائية صلبة صغيرة في السواغ  : مستحضر يحتوي suspension المعلق « ۸
 يجب رج جميع األشكال المعلقة قبل تناولها  للتأكد من توزع الدواء الجيد في المحلول .

العين واألنف سائل يوضع في زجاجات خاصة مرفق مع قطارة لمعالجة : dropsالقطرات « ۹
 .واألذن

 .لتطهير الفم والبلعوم والحنجرة.مل وهي مستحضرات مائية تستع:   Graglesالغرغرة « ۱۰

إما تقدم المادة الدوائية داخل المستقيم وهي مستحضرات :   Enemasالرحضة الشرجية « ۱۱
 كولون.لعالج اإلمساك أو لتنظيف األمعاء قبل التنظير أو التصوير الشعاعي لل

 الدوائية في سواغ  قابل للتبخر .تبخير المادة تحضر من  : Extractالخالصة « ۱۲

 .بالكحول أو اإليتر تحضر المادة الدوائية  الصبغة :« ۱۳

 أخرى أشكال  صيدالنية -رابعاً 

 ، slow release  preparationالمستحضرات بطيئة التحرر -۱
أو مديدة    sustained release (SRوتدعى أيضاً المستحضرات ذات التحرر الثابت

 long acting (LA)...المفعول 

 ، ويكون امتصاصها بطئ 

  ساعة،  ۲٤- ۱۲ومفعولها مديد يمكن أن يدوم تأثيرها من 

 



 : Patches اللصاقات الجلدية    -۲

ومستمر للدواء وهي تملك  مديداً تحرراً بطيئاً ووهو شكل صيدالني خاص بشكل لصاقات تؤمن 
 تأثيراً جهازياً ومثال ذلك :

 .لعالج نوبات خناق الصدر Nitogycerineلصاقات  -
 دوار السفر.لعالج  Scupolaineلصاقات  -
 لعالج ارتفاع الضغط الشرياني Clonidineلصاقات الـ  -
 لعالج األالم السرطانية المزمنة. Fntanylات الـ لصاق -

 
 وله نوعان :  inhalation aerosol   الضبوب اإلنشاقي  -۳

 
إنشاقاً عبر الفم ، يحتاج  يعطى: ويستعمل لعالج الربو وتحسس القصبات الهوائية ، الفموي  -

إلى رج عبوة األلمنيوم المضغوطة  قبل  اإلستعمال  ، تمسك  المنشقة على  نحو مقلوب ( 
القطعة  التي  توضع في الفم  تكون متجهة لألسفل ) يزفر المريض الهواء من الفم دافعاً الهواء 

الشفتين . يضغط على أعلى  من الرئتين ثم توضع القطعة الفموية للضبوب في الفم وتغلق عليها
العبوة  نحو األسفل بينما يأخذ المريض تنفساً عميقاً . يزيل العبوة من فمه ويغلقه لمدة عشر 

 ثواني ، ثم يعود لتنفسه الطبيعي .
 

 لتحسسي ..ويستعمل لعالج حاالت التهاب األنف ا األنفي -
 

 :   Compound products المستحضرات المركبة -٤
 

 أو أكثر في نفس الشكل الصيدالني رات المركبة تتكون من دوائينالعديد من المستحض: 

 : أكثر هذه المستحضرات المركبة هي 

    المسكناتanalgesics (paracetamol & codeine) 

  أدوية الرشح 

 خافضات الضغط الشريانيantihypertensive  

 مانعات الحمل الفموية 

 الفيتامينات والمعادن 

 اللقاحات 

 **************************************انتهت المحاضرة *****************


