
1التكنولوجيا الصيدلية 

السنة الثالثة 

المحاضرة األولى

مقدمة عامة



- active pharmaceutical ingredient)الفعالة المادة  API)

ي مادة كيمائية ذات منشأ طبيعي أو صنعي ذات تأثير عالج

.تستعمل في التشخيص، العالج أو الوقاية من المرض



باب نادر جدا لألس( كما هي)المباشر للمادة الفعالة السريرياإلستعمالإن 

:التالية 

أوملغجداصغيرةالجرعةتكونعندما)أومستحيلجداصعبالفعالةالمادةمعالتعامل❑

.(ميكروغرام

أووزنقياسإلجهزةالحاجة)المريضقبلمنبدقةالمحددةالجرعةأخذاستحالةأوصعوبة❑

.(دقيقةحجم

العالجيةلألغراضاإلعطاءطريقةموافقةعدمأوالجرعةإعطاءاستحالةأوصعوبة❑



....(.ضوء، رطوبة)الخارحيةتخرب المادة الفعالة عند التعرض للعوامل البيئية ❑

دي مثال في الوسط المع) القاسية الفيزيولوجيةتخرب المادة الفعالة عند التعرض للعوامل ❑

(.الحامضي

(.للمعدة مثالالمخرشةكاألدوية )أو ضارة بمكان اإلعطاء مخرشةالمادة الفعالة ❑

نادر جدا ( كما هي)المباشر للمادة الفعالة السريرياإلستعمالإن 

:لألسباب التالية 



(.الطعم والرائحة) المادة الفعالة ذات صفات حسية غير مقبولة ❑

يث إعطاء المادة الفعالة كما هي يجعل من غير الممكن تعديل وتحسين الحركية الدوائية ح❑

.تكون المادة حرة

.ررهو الحال في األشكال منضبطة التحوال يمكن التحكم بمعدل تحررها وامتصاصها كما ❑

نادر جدا( كما هي)المباشر للمادة الفعالة السريرياإلستعمالإن 

:لألسباب التالية 



ة من إن األسباب السابقة الذكر جعلت من الضروري إضافة مواد أخرى للمادة الفعال

أجل الحصول على شكل نهائي

،اإلستعمالسهل 

والفيزيولوجيةيحمي المادة الفعالة من الظروف البيئية 

ويحمي الوسط الحيوي من آثار المادة الفعالة 

.  كما يجعل التحكم بمعدل التحرر ومكان تحرر الدواء أمرا ممكنا



(Excipients)السواغاتتسمى هذه المواد 

وهي مواد كيميائية

خاملة عالجيا 

( غير سامة)وآمنة 

تضاف للصيغة الدوائية لتحقيق

....(  ،مزلقةممدة، مالئة، )أهداف تكنولوجية

أو

....(  مواد التلبيس)حيوية صيدالنية مادة 

أو

...(  حافظة، ملونة)الثباتيةأهداف تخص 



هو الشكل النهائي الذي يقدم من خالله الدواء الشكل الصيدالني 

محددةتحضيره عن طريق عمليات تقنية و يتم 

إلخ.... أن يتوافق مع األهداف العالجية من حيث طريق اإلعطاء والجرعة يجب 



:الصيدالنية التحضيرة

(واغاتس)فعالةوغيرفعالةصيدالنيةمواديحتويصيدالنيمنتجهو

مناسبةعبوةضمنمعلبنهائيصيدالنيشكلضمنمصاغة

.الصيدليةفييحضرماومنهاصناعيبشكلمنتجهومامنها



:  واء التحضيرات الصيدالنية المصنعة بمعامل الد

.  األكثر تداوال وقبوالاالشكالهي 

وزارة ) ينبغي أن تحصل على ترخيص من الهيئات الناظمة للصناعة الصيدالنية

(FDAالصحة،

ة حيث تخضع لرقابة دوائية وشروط ضمان الجودة صارمة جدا ألجل ضمان سالم

.وفعالية المنتج

نهاعوأخرى مقلدة تطرح في السوق ألول مرة أدوية جديدة تقسم األدوية المصنعة إلى 



(:  new drugs) األدوية الجديدة 

قبلجدادقيقةسريريةوتجاربوتطويراكتشافلمرحلوتخضعمرةألولالسوقفيتطرححيث

السوقبدخولاإلذنعلىالحصول

.للتجديدقابلةسنة20لمدةالحصرياالنتاجحقوقعلىالحصولوبالتالي

)(genericاألدوية المقلدة 

.هي األودية المقلدة عن الدواء الجديد والتي تصنع من قبل أي معمل بعد انتهاء مدة الحماية الفكرية للدواء الجديد

( الشكل الصيدالني وطريقة اإلعطاءو، الجرعة السواغاتالمادة الفعالة، )يجب أن تكون نسخة عن الدواء الجديد 

.يكون مكافئا من الناحية الحيوية للدواء الجديدوأن 



يةالتحضيرات الصيدالنية المحضرة في الصيدل

أدوية محضرة بشكل فردي في الصيدلية من أجل مريض•
.محدد وفقا لوصفة طبية محددة

.نادرة االنتشار وغالبا ما تعطى في حاالت نوعية خاصة•

لمصنع عند وجود البديل المناسب االيهاوينصح بعدم اللجوء •

.ضمن معامل الدواء



متى تفيد ؟؟

.السوقفيمتوافرغيرالمطلوبالشكلكونحالفي–

المسوقالشكلتركيبفيالداخلةالسواغاتلبعضالمريضتحسسحالفي–

.(الحافظةالموادوبعضالمطعماتالملونات،الكتوز،)

.مسوقالالشكلفيالمشاركةالفعالةالموادلبعضالمريضتحسسحالفي–

السوقفيالمتوافرالدواءأخذعلىالمريضقدرةعدمحالفي–

.(والعجائزاألطفال)مثالكالمضغوطات



المساوئ

لتجاربوالصارمةدوائيةلرقابةخضوعهاعدماألشكالهذهمساوئمن–

.سريرية

.موحدةتحضيرلمعاييرتخضعالفرديةتحضيراتأنهاكما–



:الجهازياألشكال الصيدالنية ذات التأثير 

وكذلك من حيث من حيث طريقة التحرر يمكن أن نصنف هذه األشكال 
:كما يليواإلنتشارالحركية الدوائية 

( غير المعّدلة)األشكال التقليدية : الجيل األول 

مماائيةالدوللمادةوفوريسريعتحررتعطيالتقليديةاألشكالمنالنوعهذا
مسكناتكحالمحددةمرضيةحالتيناسبسريععالجيتأثيريؤمن
مثالاآلالم

(المنضبط)ذات التحرير المعّدل : الجيل الثاني 

ة من التحرر مختلفلنماذخيمكن عن طريق الصيغة الصيدالنية للشكل التوصل 
تحرر إن هذه النوع من ال. للمادة الدوائية أو التحرر اآلجلالبطيئكالتحرر 

.  يحسن تقبل المريض للعالج ويحسن حتى المردود العالجي



العالجياألشكال ذات القدرة على االستهداف : الجيل الثالث

النانومتريةالصيدلةأخصوبشكلالحديثالصيدالنياتعلمتمثلوهي

نانومتريةصيدالنيةأشكاللتطويرالعلمهذايهدفحيث

نوعيبشكلواستهدافه(الهدف)المريضالعضوعلىالتعرفعلىبالقدرةتتمتع

.المعالجةعندالسليمةاألعضاءوتجنب

(الجانيةاآلثارمنوالتقليلكبيربشكلالفعاليةتزيدأنالمعالجةفيالطريقةهذهشأنمنإن



:وفقا لخواصها الفيزيائيةتصنيف األشكال الصيدالنية 

( Gases)األشكال الغازية 

(الطيارةاألستنشاقيةالمخدرات )الغازات الطبية المستعملة في التخدير : غازات 

( مضادات الربو مثال) مائية مبعثرة في الغاز قطيراتجسيمات صلبة أو 

( Liquids)األشكال السائلة 

سائل من طور واحد يحضر عن طريق حل مادة أو أكثر ضمن محل مناسب: المحاليل •

(.ز/مم أو /ز)جملة مبعثرة تتكون من سائلين غير مزوجين  : المستحلبات•

ضمنجملة مبعثرة تتكون من جسيمات صلبة مبعثرة (: Suspensions)المعلقات •

.الطور السائل 



( Semisolid dosage forms)األشكال نصف الصلبة 

كريمات، مراهم، جل، معاجين: (Unshaped)مقولبةأشكال غير 

الشرجية والمهبلية التحاميل(: Shaped)مقولبةأشكال 

( Solid dosage forms)األشكال الصلبة  

المساحيق لالستعمال الداخلي أو الخارجي:  (Unshaped)مقولبةأشكال غير 

(: Shaped)مقولبةأشكال 

Tabletsالمضغوطات ➢

Capsulesمحافظ ➢

Implantatesزرعات➢

Transdermalجلدية   لصلقات➢ patches




