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العناوين الرئيسية



 الجلديةتعريف المستحضرات

جلد  صلبة ذات قوام رخو مخصصة للتطبيق على النصف هي عبارة عن مستحضرات -

أو األغشية المخاطية لحمايتها أو تمكين المواد الدوائية من االختراق عبر الجلد إلى

مستويات مختلفة

تتضمن بشكل أساسي المراهم والمعاجين والكريمات والهالميات-

Ointmentsالمراهم : أوالً 

صلبة ذات قوام رخو تمد على الجلد أو األغشية نصف عبارة عن مستحضرات -

: يوجد عدة أنواع من المراهم-

Hydrophobicالمراهم الدسمة الكارهة للماء -1 Ointments

يا  ، وهي خاملة كيميائوالبارافينتتكون من مواد دسمة كارهة للماء بخاصة الفازلين -

عيةتستخدم في المستحضرات الحاوية على المضادات الحيوية وفي المعالجة الموض-
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على الجلد( كتيمة)طبقة محكمة ولتشكيل 

الباسيتراسينو النيومايسينمرهم -1-1

غ 0,5سلفات     نيومايسين-

وحدة50000الزنك     باسيتراسين-

غ      10سائل           بارافين-

غ 100فازلين أبيض  م ك    حتى -

معالجة اإلنتانات الجلدية: االستعمال -

الكاالمينمرهم -1-2

غ15كاالمين-

غ85فازلين   -

لالحمرارمعالجة الطفح الجلدي ، مضاد : االستعمال -
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Hydrophilicللماء المحبة المراهم الدسمة -2 Ointments

اق على الجلدتتميز عن المراهم الدسمة الكارهة للماء بقابليتها لالمتصاص وتحسينها لاللتص-

ومواد دسمة محبة( والبارافينالفازلين مثل )تتكون من أمزجة مواد دسمة كارهة للماء -

(واألغوال الدسمةالالنولينمثل )للماء 

السيتيليالمرهم -2-1

غ 86فازلين  -غ10النولين-غ 4سيتيليغول -

من وزنه ماء% 30يمتص هذا المرهم -

الكليوكينولو الهيدروكورتيزونمرهم -2-2

غ3كليوكينول-غ1هيدروكورتيزون-

غ86فازلين  -غ 10النولين-

والتحسسمعالجة االلتهابات الجلدية : االستعمال -

سويدأميند
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Barrierالمراهم الحاجزية  -3 Ointments

اليل الجلد من تأثير المحزيوت السيليكون تقوم بحماية من % 30على األقل مراهم تحتوي -

الصناعيةالوقاية المنزلية أو المائية والزيتية حيث تستخدم في 

 مرهم حاجزي دسم

غ35030زيت السيليكون -

غ60فازلين أصفر            -

غ10سيتيليغول -

 أن تدخل زيوت السيليكون أيضا  في تركيب الكريمات الحاجزية يمكنBarrier creams

م /تكون غالبا  نموذج زالتي 

سويدأميند
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PEG Ointmentsغليكولايتيلينمراهم البولي -4

غليكولايتيلينمراهم ال مائية ذات قدرة اختراقية ضعيفة تتكون من البولي -

في الماء وسهلة الغسل  منحلة -

البارافينتكون فيها المواد الدوائية أسهل تحررا  وبالتالي أكثر امتصاصا  مقارنة بأسس-

مما يتيح تقليل تراكيزها عند المعالجة

كبريت والالهيدروكورتيزونتستخدم لبعثرة المواد الدوائية غير المنحلة في الماء مثل -

وحمض الصفصاف

 مرهمPEG

غ 400035غليكولايتيلينبولي -

غ30065غليكولايتيلينبولي -

سويدأميند



eyeالمراهم العينية -5 ointments, ophthalmic ointments

العينمراهم عقيمة من أجل التطبيق الموضعي على هي -

تحضر بنفس طرق تحضير المراهم لكن ضمن شروط عقيمة صارمة -

: على احتوائها أحد مضادات الميكروبات التاليةUSP25يشترط دستور األدوية األميركي -

الزئبقيةالعضوية المركبات ، البارابينات، الكلوربوتانول

ن خلو المراهم العينية من أجزاء المواد الصلبة التي يمكن أن تسبب أذية للعييجب -

وجود BP2001ودستور األدوية البريطاني EP2001دستور األدوية األوروبي يشترط -

:الصلبة يشترطمن األجزاء مكغ 10أجل الصلبة فمن معينة ألبعاد أجزاء المواد حدود 

 مكرومتر90وجود أي جزء أبعاده أكبر من عدم

 مكرومتر50أبعادها أكبر من جزئينوجود أكثر من عدم

 مكرومتر25جزء أبعادها أكبر من 20وجود أكثر من عدم
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ضيقة المراهم العينية ضمن أنابيب قابلة للطي مزودة بوصلة أماميةتعبئة USPيشترط-

تطبيقها على العينلتسهيل 

(  صلببارافينلين أوبارافين/ سائلبارافين/ النولين): األساسي للمراهم العينية التركيب -

عقيمةوتحضر في شروط ( 1/1/8)بنسبة 

 ميزاتها

 بالسائل زالتها وصعوبة إالتأثير والتوافر الحيوي المرتفع نتيجة زيادة فترة التماس إطالة

السائلةمقارنة بالمستحضرات العينية الدمعي 

 الدوائية قليلة االنحالل بالماءالمواد إيتاء إمكانية

 مساوئها

 تطبيقها صعوبة

 النومينصح بتطبيقها قبل لذلك تشويش مؤقت بالرؤية تسبب
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Pastesالمعاجين : ثانياً 

يق  هي أمزجة لمواد دسمة تختلف في حبها للماء تضاف إليها كميات كبيرة من المساح-

عالجة إصابات  لتساعد على امتصاص اإلفرازات وتعطي تأثيرا  مجففا  لذلك تستخدم في م

الجلد الناضحة 

المعاجين الدسمة الكارهة للماء-1

 الديترانولمعجون

غ 2حمض الصفصاف  -غ        1ديترانول-

غ   23.5نشاء    -غ         23.5الزنك  أكسيد -

غ50فازلين -

معالجة داء الصدف ومضاد للفطور: االستعمال -

سويدأميند
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المحبة للماءالمعاجين الدسمة -2

 الزنك والقطرانمعجون

غ 6قطران الفحم    -

غ 6الزنك     أكسيد -

غ38نشاء            -

غ   5شمع استحالبي -

غ45أصفر  فازلين -

م ليزيد /عامل استحالبي ز% 10+ غول دسم % 90من االستحالبيالشمع يتكون -

للمعجونالقدرة االمتصاصية 

معالجة داء الصدف واألكزيما الناضحة: االستعمال -
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Lotionsللخض المعدة ( اللوسيونات)الغسوالت: ثالثاً 

% 50-30معلقات تحوي على نسبة من المساحيق بين -

خاملة عند تبخر سواغها طبقة واقية لمساحيق تترك -

الحادةمعالجة إصابات الجلد في لقدرتها المنعشة و الماصة لإلفرازات تستخدم -

يطلق في بعض األحيان اسم الغسول على المستحلبات الممددة-

:المعدة للخض الغسوالتنوعين من نميز -

مثبتةال تحوي مواد غسوالت -1

تبدي ظاهرة الترسب السريع لمساحيقها مما يؤدي لعدم تجانس الشكل -

 (مضاد لالحمرار)الزنك مع أوكسيد التالكغسول

غ25تالك  -غ 25أكسيد الزنك  -

غ25ماء  -غ       25غليسرين     -

سويدأميند
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مثبتة تحوي مواد غسوالت-2

لمنع ترسب  ةالغوليتضاف لها عوامل مزيدة للزوجة تختلف تبعا  لطبيعة الوسط المائية أو -

المساحيق المعلقة

أي يتغير قوامها فتصبح أكثر سيولة بالرجتكسوتروبيةلها خواص -

 (اتللتقرن، مطهر وحال معالجة العد )الريزورسينبالكبريت و تكسوتروبيغسول

غ30˚    94غول -غ 1ريزورسين-غ 5كبريت راسب -

غ100كم مواد حافظة + ماء -غ 1فيغوم-

Creamsالكريمات : رابعاً 

:ضمن م وتت/ز أو ز/نموذج ماستحالبيةمستحضرات جلدية نصف صلبة مكونة من أسس -

w/o Creams( ز/م)الكريمات الدسمة -1

ء للحصولتستخدم لتطبيق مواد دوائية منحلة في الدسم أو المواد الدوائية المنحلة في الما-
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مطولتأثير على 

أ  ز من منش/تتكون من نسبة عالية من المواد الدسمة وكمية من الماء وعامل استحالبي م-

طبيعي أو اصطناعي

 (دستور األدوية البلجيكي)كريم كولد

غ55األراشيدزيت -غ         8أبيض  شمع -غ10أبيض البال   -

غ 20ماء  -غ     7زيت الخروع  -

o/w Creams( م/ز)الغسولة بالماء الكريمات -2

وعامل  الدسمة وكمية قليلة من المواد % 70تصل إلى من نسبة عالية من الماء تتكون -

م /استحالبي ز

 ميزاتها

ذات تأثير مرطب -

سويدأميند
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الغسل بالماءسهلة -

التطبيقتترك أثر عند ال -

تزيد اختراق المواد الدوائية لقدرتها على استحالب المفرز الدهني-

 مساوئها

حكمةلم تحتو على مواد جاذبة للرطوبة أو إذا لم تكن معبأة في أوعية مبسهولة إذا تجف -

حافظة في الوسط المائي المستمرالجرثومي فتحتاج إلضافة مواد سهلة التلوث -

 الصوديوم كريم شحمات

غ 3%   30الصوديوم ماءاتمحلول -غ14حمض الشحم  -

غ55ماء  -غ28غليسرين      -

Laitالحليب -3

م نسبة الطور الزيتي فيها قليلة /كريمات سائلة نموذج ز-

سويدأميند
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ة التجميل كمطرية أو مغذيمستحضرات تستخدم في المستحضرات الجلدية، وفي -

(مزيلة للدسم)أو مزيلة للمكياج 

 البنزيلحليب بنزوات

مل25البنزيلبنزوات -

غ2حمض الزيت        -

غ0.5أمين   ايتانولتري -

مل100ماء  م ك       حتى -

مضاد للجرب: االستعمال -

Linimentالمروخ -4

ز/كريمات سائلة نموذج م-

تستخدم طبيا  وتجميليا  -

سويدأميند



 الكاالمينمروخ

غ0.5الزيت  حمض -غ             50األراشيدزيت -غ          5كاالمين-

مل100حتى %  0.15محلول هيدروكسيد الكالسيوم -غ         2.5النولين-

لالحمرارمضاد الجلدي، الطفح معالجة : االستعمال -

Gelsالهالميات : امساً خ

با   غال)لجزيئات ضخمة ضمن سائل غرويديةمستحضرات جلدية مؤلفة من مبعثرات -

المهلمةويختلف قوامها حسب طبيعة العوامل تكسوتروبيةبخواص تتمتع ( الماء

:يمكن أن تستخدم كعوامل مساعدة في المستحضرات الصيدالنية األخرى -

مواد الصقة في تحضير الحبوب والمضغوطات

 المعلقةالفعالة المواد ترسب رافعة للقوام لمنع

يوجد هالميات كحولية أيضا  للمواد الدوائية التي تتخرب في الوسط المائي-
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الطبيعيةالمهلمةالهالميات ذات العوامل -1

البنتونايتهالمة

غ100ماء  م ك   حتى -غ     20غليسيرين -غ      20بنتونايت-

النشاغليسيرية

غ78غليسيرين   -غ   13ماء  -غ     9القمح  نشا -

االصطناعيةالمهلمةالهالميات ذات العوامل -2

سيللوزالمتيلهالمة

غ100ماء  م ك   حتى -غ     20غليسيرين  -غ     5سيللوز  متيل-

 الفيغوملعابية

غ82ماء   -غ      18فيغم  -
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Sunscreensالشمسيةالواقيات : سادساً 

التي تعتبر السبب األول في حدوث سرطان  UVمستحضرات تحمي الجلد من أشعة الـ -

والتصبغاتالجلد وشيخوخة الجلد وظهور التجاعيد 

أو هالميات أو زيوتغسوالتتستخدم بشكل كريمات أو -

%100ال يوجد واقي شمسي يقوم بحماية -

Sun Protection Factor (SPF)عامل الحماية الشمسي -1

هو قدرة الواقي الشمسي على تأخير احمرار الجلد المحدث بواسطة أشعة الشمس   -

ية  الالزمة إلحداث احمرار خفيف وبين كم( أشعة الشمس)هو النسبة بين كمية الطاقة -

الطاقة الالزمة إلحداث نفس االحمرار لجلد غير محمي

على جزء من الجلد فإنه يحمي   SPF=10نظريا  إذا كان مريض يطبق واقي شمسي -

مرات مما لو بقي الجلد دون واقي شمسي  10أكثر 
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سم مربع من الواقي على ظهر المريض/ملغ2بوضع SPFيقاس الـ -

ى ال معظم المرضى ال يطبقون الواقي بسماكة مناسبة حيث بينت الدراسات أن المرض-

اللصاقةالمتوقع والمكتوب على SPFمن % 50-20يحققون إال 

:إلىFDAحسب حماية الجلد تقسم الواقيات الشمسية تبعا  لقدرتها على -

 حماية ضعيفةminimal حيثSPF 12وليس أكبر من 2ليس أقل من

حماية متوسطةmoderate حيثSPF 30وليس أكبر من 12ليس أقل من

 حماية عاليةhigh حيثSPF (30)+30أكبر من

ويجب أن تزال المستحضراتاللصاقةاألقصى المسموح به على SPFهو 30+إن -

من األسواق30األكبر من SPFذات 

حتى ال يعتقد المستخدمون أن  اللصاقاتعلى sunblockلم يعد مسموح بتعبير -

ذات حماية كاملةالمستحضرات 
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الواقيات الشمسية تصنيف -2

physicalالواقيات الفيزيائية -أ sunscreens

ونادرا  ما تكون مصحوبة  UVتعرف بالواقيات الحاجزية حيث تشتت وتعكس أشعة -

بتفاعالت تحسسية

تصد هذه الواقيات المجال األوسع من األشعة الضوئية -

مثل الشاطئ و على ارتفاعات عالية وعند المرضى  UVـ للتوصف عند التعرض الشديد -

ذوي الجلد الحساس

TiO2،ZnOمثال أكاسيد الحديد، -

chemicalالواقيات الكيميائية -ب sunscreens

فتمنعها من اختراق البشرةUVمواد عضوية صنعية ذات امتصاص واسع من -

عديمة اللون وعديمة الرائحة غالبا  -

سويدأميند
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تشارك غالبا  مع الواقيات الفيزيائية لتأمين حماية عالية -

ال ويمكن مالحظة جزء منها في البول فال تستخدم عند األطفجهازيا  يمكن أن تمتص -

دون السنتين من العمر

para aminobenzoicمثال - acid (PABA), cinnamate, salicylate, 

benzopheznone, avobenzone, parsol 1789

سويدأميند


