
العينية القطورات



التعريف

:تعريف•

على شكل محاليل مائية مخصصة لمعالجة تكون غالبا هي أشكال صيدالنية عقيمة •
زال بسرعة العينية بمقدار بضع قطرات، وبما أنها تالقطوراتاإلصابات العينية، تستعمل 

 ً مما مع السائل الدمعي فإن توافرها الحيوي يعد سيئاً من جهة وتأثيرها ال يدوم طويا
.يستوجب استعمالها بصورة متكررة



:االستطبابات•

:أهم الزمر الدوائية المستعملة في المعالجات العينية•

:مضادات الجراثيم ونذكر منها•

.والنيومايسين، التتراسيكلين، الكلورامفينيكولمثل : مضادات حيوية•

.بيريدينيوموالسيتيل، كالبنزالكونيوم: أمالح األمونيوم الرباعية•

.الميتيلينأزرق : الملونات المطهرة•

.والتتراكائينوالبروكائينومنها الكوكائين :المخدرات الموضعية•

حاالت الزرق الذي يستخدم فيوالفيزوستغمينالبيلوكاربينونذكر منها : الحدقةمقبضات•
(.الغلوكوما)

.األتروبينومنها : موسعات الحدقة•

.مثل األدرينالين: األوعيةمقبضات•

.مثل الكورتيزون: الهرمونات•

...الفيتامينات والخمائر وغيرها من المواد الدوائية•



:لمحة موجزة عن تشريح العين•

:ليفوق بعضها البعض وهي مرتبة من الخارج إلى الداخل كما يمتوضعةطبقات 3تتكون العين من 

.الطبقة الصلبة أو الليفية.1

.الطبقة المشيمية أو الوعائية.2

.الطبقة الشبكية أو العصبية المؤلفة من تفرعات العصب البصري.3

تصبح شفافة تحوي الطبقة الصلبة من الخلف فتحة يمر فيها العصب البصري أما من األمام فإنها ترق و

هدبية إال أنها غنية بنهايات األعصاب الال تحوي القرنية على أوعية دمويةوتدعى القرنية ، حيث 

(.المنعكس القرني)





:طبقات رئيسية3تتألف القرنية من 

.i (.المحبة للدسم)الظهارة الخارجية ذات الطبيعة الدسمة

.iiالنسيج الضام ذو الطبيعة المحبة للماء.

.iiiالظهارة الداخلية وهي طبقة وحيدة الخاليا ذات طبيعة محبة للدسم.

وعية الدموية الغنية جداً باألالملتحمةيغطي القرنية وكذلك السطح الداخلي للجفنين غشاء مخاطي يسمى 

طقة التي وهي المنالملتحميبالكيس واللمفاوية، تشكل كامل المنطقة التي تغطيها الملتحمة ما يسمى 

.تطبق فيها المحضرات العينية بصورة عامة



:نفوذ األدوية المعطاة عن طريق العين•

األوعية الدموية لذا تعد القرنية و الملتحمة الطريقين الرئيسيين لنفوذ األدوية المعطاة عن طريق العين، فالملتحمة غنية ب

ستعملة في تعتبر طريقاً هاماً المتصاص األدوية ، كما أن الكثير من المواد الدوائية التي تنتمي لزمر مختلفة والم

.ةتستطيع النفوذ من خالل القرني...( مضادات حيوية، مخدرات موضعية، مضادات التهاب)المعالجات العينية  

:يتعلق بأمور عديدة( الملتحمة والقرنية)إن نفوذ األدوية عبر هاتين الطريقين 

.األدوية المقبضة لألوعية الدموية تعيق االمتصاص عن طريق الملتحمة✓

.إطالة فترة تماس األدوية مع القرنية يسهل مرورها عبر هذا الطريق✓

الماء سرعة مرور المواد الدوائية عبر القرنية تتعلق بدرجة تشرد هذه المواد من جهة وبعامل توزعها بين الدسم و✓

.من جهة أخرى



الدوائيةالظهارة الخارجية للقرنية ذات طبيعة دسمة فالنفوذ من خاللها يكون أسهل كلما كانت درجة انحالل المادة 

ء يكون أسرع في الدسم مرتفعة كلما كان تشردها ضعيفاً، بالمقابل فإن المرور عبر النسيج الضام للقرنية المحب للما

.للمواد المنحلة في الماءبالنسبة 



:العوامل المؤثرة في نفوذ األدوية عبر العين

:عوامل فيزيولوجية:أوالا 

األدوية الموصوفة تؤثر الحالة الفيزيولوجية للقرنية والملتحمة تأثيراً كبيراً في امتصاص

تزيد بشكل يمكن أنالظهاريفي المعالجات العينية فاإلصابات التي يتعرض لها النسيج 

.كبير نفوذية هذا النسيج تجاه المواد التي توجد بتماسه

:في القرنية وفي الملتحمةالظهاريمن العوامل التي تسبب إصابة النسيج 

.تغيرات درجة الحموضة.1

.وجود مواد خافضة للتوتر السطحي، أو االستعمال المتكرر لهذه المواد.2

.أو المواد الفعالة الموجودة في صيغة المستحضرالسواغاتطبيعة بعض .3



ا  :عوامل فيز كيميائية:ثانيا

ة الموجودة فيها، أن تؤثر الخصائص الفيز كيميائية  للمستحضرات العينية في مدى االستفادة من المواد الدوائييمكن

فراز هذه الخصائص يمكن أن تؤثر في درجة تحمل العين تجاه المستحضرات المطبقة عليها مما يؤدي إلى زيادة اإل

.الدمعي أو نفوذية ظهارة الملتحمة والقرنية



:هذه العوامل نذكر

:الحلوليالضغط1)

أنللعينويمكن%0,9بتركيزالصوديومكلورمنلمحلولالحلوليالضغطيعادلالدمعيللسائلالحلوليالضغط

.%1.4-0.7بينتراكيزهاتتراوحالصوديومكلورمنمحاليلتخريشأوألمحدوثدونبسهولةتحتمل

نفوذيةفإنهذالىوع،التوترمنخفضةالمحاليلمنأفضلبشكلالتوترمرتفعةمحاليلتحتملالعينأنتبينلقد

.النفوذيةعلىكريذتأثيرالتوترمرتفعةللمحاليليكونالبينماالتوترمنخفضةالمحاليلبوجودتزدادالقرنية

:PHالحموضةدرجة1)

العينتحملودرجةالفيزيولوجيةالنظروجهةمنلذا7.4تقاربالفيزيولوجيةالدمعيالسائلحموضةدرجةإن

تؤمنالالحموضةمنالدرجةهذهأنإال7.4بحدودالعينيةللمستحضراتالمثاليةالحموضةدرجةتكونأنيجب

الحموضةدرجةتحقيقمنبداللذلكانحاللهاأوالفعالةالموادوحفظلثباتالمناسبةالشروطاألحيانأغلبفي

تحملعلىذلكيؤثرأندونالعينيالمستحضرفيالموجودةالموادمجموعةأوالمادةوفعاليةثباتتؤمنالتي

.الباهاءلتغيراتالعين



أنتبيندفقالفيزيولوجيةحموضتهادرجةعنتختلفحموضةدرجاتذاتلمحاليلالعينبتحمليتعلقفيما

بينحصورةمحموضتهادرجةكانتإذامؤلمةأوللعينمخرشةتكونالللتوترالمعادلةالفوسفاتيةالوقاءمحاليل

(7.4-9.6).

بسببلكذيكونقدوإنماالعينيالمحلولحموضةدرجةبسببفقطيكونالللعينالمؤلمأوالمخرشالتأثير

ً ذاتهاالدوائيةالمواد .أحيانا

حاليلالمحموضةدرجةوبسرعةيجعلأنوقائيةقدرةمنبهيتمتعلماالدمعيالسائليستطيع:أخرىجهةمن

-4.5)بينمحصورةالمحاليلهذهحموضةدرجةتكونعندماتحملهايمكنحموضةبدرجةالعينفيالمقطرة

.ضعيفةالوقائيةقدرتهاتكونوعندما(11.5



:Viscosityاللزوجة 1)

فهي تطيل إن زيادة لزوجة المحلول العيني بإضافة مادة رافعة للزوجة تزيد من مدة تماس المحلول مع القرنية، وبالتالي

بروبيلوالهيدروكسي MCسيللوز كالميتيلمن مدة تأثير المادة الدوائية ، لذا يمكن استعمال بعض مشتقات السيللوز 

جية الذي يساعد على تجدد الظهارة الخارفينيليلهذا الغرض، كما يمكن استخدام الغول البولي HPMCسيللوز ميتيل

.بيروليدونللقرنية إضافة إلى دوره في زيادة اللزوجة والبولي ينيل 

ية، بحيث ال تجدر اإلشارة إلى أن زيادة لزوجة المحاليل العينية يجل أن تكون ضمن حدود معينة لتجنب انسداد القناة الدمع

ً سنتبواز50تتعدى لزوجة المحلول  .  تقريبا



Active ingredient’s concentration: تركيز المادة الفعالة)1

يني وتزداد تتعلق سرعة مرور المادة الدوائية عبر األغشية العينية بتركيز هذه المادة في المحلول الع

.بازديادها

تعرض له إن تقطير المحلول في العين يخفف من تركيز المادة الفعالة وذلك بسبب التمديد الذي ي

تي يسبب المحلول نتيجة امتزاجه مع السائل الدمعي إال أن هذا التمديد ال يكون كبيراً إال في الحالة ال

ً فيها المحلول العيني   .يؤدي إلى زيادة إفراز السائل الدمعي تخريشا

(  مل0.07-0.05) في الحالة الطبيعية تتمدد القطرة الواحدة من المحلول العيني والتي يقدر حجمها بـ )

.تقريباً من السائل الدمعي الذي يوجد على سطح العين( مل0.01)بمقدار 



خافضات التوتر السطحي 1)

:لخافضات التوتر السطحي المضافة إلى المحضرات العينية فوائد متعددة أهمها

.I (.لكونيومالبنزاكلور )الفعالية المضادة للجراثيم التي تتمتع بها خافضات التوتر السطحي موجبة الشحنة

.IIانخفاض التوتر السطحي يلعب دور في زيادة التأثير الدوائي وذلك من خالل:

.المساعدة على امتزاج المحلول العيني مع الطبقة الرقيقة من السائل الذي يغطي العين✓

نفوذ المواد المساعدة على انتشار المحلول العيني على سطح ظهارة القرنية وتماسه مع القرنية والملتحمة مما يعزز✓

.في المحلولالمحتواةالدوائية 

.Iدوائيةلخافضات التوتر السطحي تأثير مباشر في ظهارة القرنية بحيث تصبح أقل مقاومة لمرور المواد ال

أثير المخرش أو يجب أن تكون خافضات التوتر السطحي بتراكيزها المستعملة في المستحضرات العينية خالية من الت

.الضار كما يجب أال تؤدي إلى زيادة إفراز السائل الدمعي

ة وإن كانت إن خافضات التوتر السطحي موجبة الشحنة وغير المتشردة هي المستعملة عادة في المستحضرات العيني

.المشتقات غير المتشردة هي األفضل تحمالً من قبل العين



القطوراتخصائص 

:  االدويةتاثيرمواصفات تحمي العين من القطوراتيتوافر في انيجب •

ى حاوية عل، معادلة لتوتر السائل الدمعي ، ذات درجة حموضة مناسبة ، رائقة ، عقيمة •
.  ذات لزوجة مالئمة ، مادة مضادة للجراثيم 



العقامة

العينابةإصلنتجنب.بالعقامةالعينمعبتماستكونالتيالمحضراتتتمتعأنيجب•
تسببقدنهاالدرجةخطيرةتكونالتيو.المستحضراتهذهتلوثالتيالدقيقةبالعضويات

.العمى

ضدحاجزاللقرنيةالخارجيةالظهارةتشكلحيثالجراثيممقاومةالسليمةالعينتستطيع•
العينماا.(حالةخمائر)للجراثيمقاتلةبقدرةالدمعيالسائليتمتعحينفيالجراثيم
.الجراثيممقاومةعنعاجزةفهيالمصابة

وللدواءميائيةالكيالفيزيائيةالمواصفاتعلىيعتمدإحداهااختيارمختلفةتعقيمطرقهناك•
.الملحقاتواالوعيةطبعةوخصائصعلى



التعقيم في جو مشبع ببخار الماء

.دقيقة15عنتقلاللمدةوم121عنتقلالحرارةبدرجةالموصدبالصاديتمالتعقيم•

.للحرارةةحساسالمحضرمكوناتيكونعندماتطبقاللكنهافعاليةالتعقيمطرقاكثرمن•

،ناتالفيتامي،القلويداتبعضمثلمواداالقطوراتتحتويعندمااستعمالهايمكنال•
الموادمنالمصنوعةاالوعيةلتعقيماستعمالهايمكنالكما.الحيويةالمضادات،الخمائر

.اللدنة



التعقيم بالترشيح 

ل المراد تعقيمها تتم بترشيح المحاليوحساسة للحرارة ادويةالحاوية على القطوراتتستخدم لتعقيم •
.  الدقيقة العضوياتذات مسام ال تسمح بمرور مراشحعبر 

فيالمحضرةتعبئبعديتمالموصدالصادفيالمحضراتانالسابقةالطريقةبينوبينهاالفرق•
لذاالعبواتفيعالتوزيقبلالتعقيميتمالترشيحطريقةفيبينما،إغالقهإحكاموالنهائيةعبواته
.حةالمرشمنخروجهبعدالمحضرتلوثعدمتضمنالتياالحتياطاتواالجراءاتاتخاذيجب

عيةاالووالملحقاتواالدواتوالموادلمختلفالمناسبةبالطريقةوالمسبقالتعقيميجب•
لتامينافياضكضمانللجراثيممضادةمادةاضافةيفضلكماالتعبئةوالترشيحفيالمستخدمة

.العينيالمحضرتلوثعدم



المراشحأنواع 

بركفيلدشمعاتوشامبرالنشمعات•

المفتتالزجاجمراشح•

السليلوزمعاالميانتمزيجاواالميانتمراشح•

(خالتونترات)السليلوزاستراتمنالمكونةالراشحةاالغشية•

الراشحةيةاالغشلمسامالوسطيالقطر،العينيةالمحضراتترشيحفياستعماالالمراشحاكثرمناالخيرةتعتبر

خاصةللقطوراتالملوثةالدقيقةالعضوياتاصغرحجزيؤمنمماميكرون0,2بحدودالمجالهذافيالمستعملة

تتراوحالتيالعقديةوالعنقوديةوميكرون0,7–0,3بينابعادهاتتراوحالتياالزرقالقيحكعصياتاالخطر

.ميكرون1-0.6بينابعادها



التعقيم بالحرارة بوجود مادة مضادة للجراثيم 

تاثيرلالنهائيةاوعيتهفيالموجودوجرثوميمضادعلىالحاويالعينيالمحلوليخضع•
.دقيقة30لمدةدرجة100و98بينتتراوحالحرارةمندرجة

فيعملةالمستالملحقاتولالوعيةالمناسبةبالطريقةومسبقلتعقيمبحاجةالطريقةهذه•
.التعبئة

النوعذاهيحتويالحيثالجرعةوحيدةالعينيةالمحضراتلتعقيمالطريقةهذهتستعملال•
.جرثوميمضادعلى



و الملحقات االوعيةتعقيم 

:األوعيةطبيعةحسبطريقتينبإحدىالتعقيميتم•

.نصفوساعةعنتقلاللمدةم180-160بدرجةالجافةبالحرارةالتعقيم-

.حرارةللالمقاومةاألدواتسائروالبورسلينوالمعدنيةوالزجاجيةاألوعيةلتعقيمالطريقةتستعمل

.مناسبينمحمأوفرنفيالتعقيميتم



(االيتيليناكسيد)للجراثيمالقاتلةالغازاتبتأثيرالتعقيم-

كلور،نايتليالبوليمثلموادمنالمصنوعةاللدنةالملحقاتواالوعيةلتعقيميستعمل

.المطاطيةالموادبعض،فينيلالبولي

–10بيناوحتتربتراكيزامزجةبحالةيستعملواستعماالاالكثرالغازهوااليتيليناكسيد

ثنائي،11فريون)الهالوجينيةالهيدروجينيةالفحوممعاوالفحمماءبالغازمع20%

.سميتهوانفجارهخطرمنللتقليلذلكو(الميتانفلورثنائيكلور



:منهاعديدةبعواملالتعقيمفيااليتليناكسيدفعاليةتتاثر

الجراثيمنوعوعدد•

(ل/غ1–0,5)الغازتركيزبازديادالفعاليةتزداد:الغازتركيز•

(م55–35)الحرارةدرجاتبازديادالفعاليةتزداد:الحرارةدرجة•

ساعاتعدةبحدودهيوالعبواتنوعيةوالحرارةدرجةوالغازبتركيزتتعلق:التعقيممدة•

.(%50–25)االيتيلناكسيدفعاليةمنينقصالنسبيةالرطوبةازدياد:الرطوبةدرجة•

تعقيمهاالمراداالوعية•



االيتليناكسيدغازمحاذيراستعمال•

االنفجارخطر-

العاليةالسمية-

لالغشيةالمخرشالتاثير-

الغازمعلفينيالبوليكلوريد)سامةمركباتليعطيتعقيمهاالمراداالدواتمكوناتبعضمعالتفاعل-

(االيتيلينكلوريديعطي

المتبقياليتيلينااكسيدلمعايرةتخضعااليتيلينباكسيدالمعقمةالمستعملةالجراحيةالطبيةاالدواتفانلذا

.بالمليون2نسبتهتتجاوزااليجبفيها



القطوراترواق 

.العينفيرهاتقطيلدىتخريشأيتسببالحتىالغريبةالصلبةاألجزاءوالشوائبمنخاليةالقطوراتتكونأنيجب•

.(مناسبةمساميةذاتزجاجيةمراشح)مراشحباستخدامالتحضيربعدترشيحهاخاللمنالقطوراترواقيؤمن•

:منهابعواملالرواقيتعلق•

التحضيرفيالمستعملةالموادنوعية✓

الماءخاصةوالسواغاتنوعية✓

(...اللزوجةرافعات،الوقاء،التوترمعادالت)المضافةالموادنوعية✓

المستخدمةاالوعية✓

التحضيرشروط✓



القطوراتدرجة حموضة 

في ، ة في الفعالية الدوائي، ألنها تؤثر في درجة تحمل العين لهذه المحاليل االمورالهامةمن •
.الدوائية الثباتية

ئل تحمال كلما كانت درجة حموضتها قريبة من درجة حموضة الساافضلالقطوراتتكون •
(7,4) الدمعي 

.عتدالمحاليل درجة حموضتها بعيدة نسبيا عن درجة االتخريشاوقد تحتمل دون حدوث الم •

.بفضل قدرة السائل الدمعي الوقائية 



pHلهامحاليلالعينفتتحمل.الدمعيللسائلالوقائيةالقدرةبفضلعنهابعيدالقطرةحموضةكانتإذاpHالـتعدلأنللعينيمكن = 4.5 –

.الدمعيللسائلالوقائيةالقدرةأمامضعيفةقدرتهوقاءوجودبشرط،11

.والثباتالفعاليةعلىالحفاظأجلمنالوقاءيستخدمالدمعي،السائلpHمنقريبةالقطرةحموضةكانتإذاأما

المالحبالنسبةككذلوالقلويةبازديادتزدادالكوكائينلكبريتاتالمخدرةالقدرةمثالالحموضةدرجةباختالفتختلفالدوائيةالفعالية•

الدرجةهيالموادهذهلثباتالمناسبةالدرجةلكن،االدويةهذهفعاليةيزيدمماالوقائيالدمعيالسائلفعليعيقوقاءوجود،البيلوكاربين

.الحمضية

ً العينحموضةدرجةتكونقد• :منهاعديدةوتنافراتتفاعالتفيسببا

.أمالحهامنالقلوانياتترسيب

.المعدنيةاألكاسيدترسيب

.الدوائيةالفعاليةإنقاصوبالتاليالحلمهةتفاعالت

.(والفيزوستيغميناألدرينالينفيكما)مختلفةتلوناتظهور

http://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A9&action=edit&redlink=1


:باهاءقيمنراعيأنيجب

.والثباتالحفظتوافقفضلى-

.الدوائيةالفعاليةتوافقفضلى-

.العينقبلمنالجيدالتحملتوافقفضلى-

.جيدةفعاليةوجيداحفظاالدوائيةللمادةتضمنالتيالحموضةدرجةنختار



الوقاءات

ل السائل الدمعي تعيق عمانقدرته الوقائية كافية للحفاظ على ثبات المادة الدوائية دون ، مالئمة لطبيعة المواد الدوائية الوقاءمكونات •

.  الجموضةفي تعديل 

:منهاعديدةالمستعملةالوقاءمحاليل•

(...االيبنفرين،الفيزوستغمين،البروكائين)5منقريبةحموضةبدرحةيتمتع%1,9بتركيزالبورحمضمحاليل•

مثلمعينةبنسبالصوديومبوراتوالبورحمضمنامزجة•

–6,77بينتتراوححموضةدرجاتعلىللحصوليستعمل%1,907الصوديومبورات+%1,237البورحمض=باليتشوقاء

9,11

موضةحدرجاتعلىللحصولالالمائيةالصوديومفحماتوالبورحمضمنمختلفةحجوممزيجمنتتكونغوايانووقاءمحاليل•

.8,47و4,65بنتتراوح

االخريحويوالالمائيةالصوديوموحيدفوسفاتمنل/غ8احدهمايحويمحلولينمنالمكونةالفوسفاتيةسورنسنوقاءمحاليل•

.8–5,9بينتتراوححموضةذويكونالالمائيةالصوديومثنائيةفوسفاتمنل/غ9,47



الدمعيالسائللتوترمعادلة

.isotonicللتوترمعادلويسمى،(مل100/غ0.9)%0.9تركيزهالصوديومكلورمحلولتوتريعادلالدمعيالسائلتوتر

درجة0,52–تساويو%0,9تركيزهالصوديومكلورمحلولانجماددرجةتساويالدمعيالسائلانجماددرجةايضا

-0,5بينيزهاتركالصوديومكلورمحلولالحلوليضغطهافيتعادلمحاليلتقطيريذكرتخريشأوألمدونتتحملأنللعينيمكن

ان.األلمحدوثقبلالدمعيالسائلفيوبسرعةبسهولةتتبدد(قطرة2–1)جداً صغيرةالعينداخلالمقطرةالكميةألن؛1,5%

اوالجزيئاتددعمعيتناسبمنهماكالانحيثباالخرىاحداهماترتبطفيزيائيتانثابتاناالنجماددرجةانخفاضوالحلوليالضغط

.الحلوليالضغطلمعرفةعادةتستخدملذلكادقواسهلاالنجماددرجةانخفاضقياسالمحلولفيالشوارد

الجزيئيالوزنج،وزن،المنحلةالمادةوزنت،االنجماددرجةانخفاضدحيثو.ج/ت.ثا=دراؤولقانون

.للماءبالنسبة1860تساويوالمذيببنوعتتعلقثابتةثا،المنحلةللمادةالكليالوزنو،المنحلةللمادة



االنجمادبعد معرفة درجة •

وتره يكون المحلول مرتفع التوتر يجب تخفيض ت0,52من اعلىاالنجمادانخفاض درجة •
.  بتمديده 

ن يكون المحلول منخفض التوتر يجب رفع توتره ع0,52اقل من االنجمادانخفاض درجة •
،  لالكتوز ا، البوتاسيومنترات، الصديومنترات، الصوديوم كلورمواد مثل اضافةطريق 

.الغلوكوز 



أحدىبتطبيقوذلك.يالدمعالسائللتوترمعادلالمحلوللجعلقوانينعدةتطبيقفيجب.الضغطلتغيراتحساسيةأكثرتكونالمريضةالعينلكن،

:الطرق

:الحلوليالضغطلمعادلةمادةوإضافةاالنجماددرجةانخفاضتحديد.1

lumiereوشيفروتييهلومييرقانون et chevrotieh،2د/1د–د=%ك.الدمعيالسائلانجماددرجةانخفاضعلىيعتمدالذي

السائلانجماددرجةانخفاض:1د،الفيزيولوجيالوسطانجماددرجةانخفاض:د،مل100الىللتوترالمعادلةالمادةمنغبمقدرااضافتهالالزمالوزن:ك

.الحلوليالضغطلمعادلةالمستعملةالمادةمن%1بنسبةمحلولانجماددرجةانخفاض:2د،توترهمعادلةالمراد

.البيانيةالخطوططريقة

.الجداولطريقة

:الحسابيةالطرائق.2

.الجزيئيالتركيزطريقة

.الصوديومكلورمنالمعادلطريقة

:دارئةمحاليلباستعمالالحلوليللضغطمعادلةمحاليلتحضير.3

.التمديدطريقة

.النمساوياألدويةدستورطريقة



المواد الحافظة 

نختارها بحسب •

ثباته في وسط القطرة -

طبيعة الوعاء -

طبيعة الدواء -

طبيعة المواد المساعدة -

:  تتصف بما يلي انيجب 

واسع تاثيرتتمتع بطيف -

بسرعة بمقادير ضئيلة وتؤثر بفعالية -

(حساسية اوتخريشال تسبب ) العينية بالمخاطياتال تكون ضارة -

ال تتنافر مع مكونات القطرة -

كيميائيا ثابته-



المواد الحافظة 
وة، فتوضع نتيجة فتح العبللجراثيمفأثناء االستعمال قد تتعرض القطرة(. يوم21–15)ذلك خالل فترة استعمالها •

.مضادات الجراثيم للقضاء عليها

يرة كفقدان وبدون هذه المضادات، إذا تعرضت للجراثيم، وتم وضعها على عين مريضة، قد يتسبب ذلك بمشاكل خط•
.البصر

المواد المضادة للجراثيم المستعملة•

و انتراتوتتنافر مع الصفصافات %.0.02–0.01بكمية البنزالكونيومكـكلورالرباعيةاألمونيومأمالح •
. الفوسفات 

لها نوعان سالبة تستخدم في وسط %. 0.004–0.002بكمية الزئبقكـأمالح فينيل العضويةالزئبقمشتقات •
الزئبقفينيل امالحقلوي مثل اوو موجبة تستعمل في وسط معتدل التيومرسالحمضي مثل 

ون يكانبالحرارة  خاصة في وسط قلوي ثباته في الدرجة العادية يتطلب يتخرب%. 0.5بكمية الكلوربوتانول•
(5,5-5) جامضاالوسط 

%0.02–0.01بكمية ( غوانيدوهكسانديكلوروفينيلثنائي بارا )الكلورهيكسيدين•

%0.2–0.1بكمية ( بارابينبروبيل-أيتيل-ميتيل)وأستراته، بنزوئيكباراهيدروكسيحمض •

http://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85
http://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82&action=edit&redlink=1
http://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1


اللزوجة المناسبة

.الدوائيالتأثيرمدةإطالةوبالتاليممكنةفترةأطولالعينمعبتماسالعينيالمحلولبقاءمدةبإطالةاللزوجيةتفيد•

:الغرضلهذااستخداميمكننا•

التسخين،البنزوئيكحمضاستراتمعمعقداتيشكلقد،التتراكائينمثلاالدويةبعضيدمصقدتنافراتله(%)1سللوزميتيل:كـالسللوزمشتقاتبعض•

.حرةسلليلوزيةاليافيحويانيمكن،اللزوجةانخفاضالىوالتكتلالىيؤدي

HPMCسللوزميتيلبروبيلهدروكسي-•

(%1,4)الفينيلغولعديد-•

.بيروليدونفينيلعديد–•

الكاربوبول•

•PEG

ً سنتبواز50تتعدىالبحيث)االستعمالتعيقالمعينةبدرجةاللزوجيةنزيد• .(تقريبا

.لذلكاالنتباهفيجبالنفوذ،تعيققد(سللوزكميتيل)للماءالمحبةالضخمةالجزيئات•

http://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.arabsciencepedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1

