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 دساتير االدوية

 :Pharmaceuticsعلم الصيدالنيات 

هو أحد فروع الصيدلة الذي يهتم بكل أوجه تحويل األدوية الفعالة باستخدام المواد المساعدة  

إلى أشكال صيدالنية تتميز باألمان والفعالية والمالئمة لحالة   Excipients)السواغات( 

 . Dosage formsالمريض، لذلك يمكن اعتبار الصيدالنيات بأنه علم تصميم األشكال الجرعية 

 

 :Pharmacopeiaاألدوية دستور 

الثانية  ( وتعني الدواء وpharmakoلغوياً هو عبارة عن كلمة يونانية ناتجة عن كلمتين األولى ) 

(poi وتعني صنع )  .وبالتالي تصبح: صنع الدواء 

دستور األدوية هو مرجع يضم مواصفات المستحضرات والعناصر والخدمات الدوائية وكتابات  

الصيدالنية، كما يحتوي القواعد الناظمة والمحددة لنوعية المستحضرات  عن تحضير األشكال 

 الصيدالنية. 

 

 أقسام دستور األدوية: 

يشمل شرح الطرق المستخدمة في تحديد ذاتية المواد وطرق تحليلها والطرق   القسم العام: •

 اآللية والكيميائية المستعملة في التحليل النوعي والكمي. 

فردات الدوائية الكيميائية، النباتية، الحيوانية والمستحضرات  يتضمن الم القسم الخاص: •

 الصيدالنية حسب الترتيب الهجائي. 

 يشمل جداول المقاييس الدوائية والكواشف العامة وكيفية تحضيرها.  الملحق: •

 

 المعلومات المستخرجة من الدستور: 

 االسم العلمي  •

 الصيغة المنشورة  •

 الوزن الجزيئي  •

 القوام، الطعم، اللون، الرائحة الخواص:  •

 solubilityاالنحاللية   •

 stabilityالثباتية  •

 identificationطرق تحديد الذاتية  •

 assayطرق المعايرة  •

 action and useاالستعمال  •

 packaging and storageالحفظ والتخزين  •



 دساتير األدوية المعتمدة في سوريا: 

• United States Pharmacopeia USP 

• British Pharmacopeia BP 

• European Pharmacopeia PhEur 

• Handbook of pharmaceutical Excipients 

على معلومات مفصلة تتعلق   Handbook of pharmaceutical Excipientsمرجع يحوي 

 بالمواد المضافة )السواغات( الى المادة الدوائية لتأخذ شكلها الصيدالني. 

 

 مراجع األخرى المعتمدة: بعض ال

• British National Formulary BNF : 

كتيب الوصفات البريطاني نجد فيه معلومات تتعلق بالمواد الدوائية واليات تاثيرها وجرعتها  

 وكذلك تنافراتها واالسماء التجارية للمستحضرات الصيدالنية المتداولة في بريطانيا. 

• Martindale : 

ً أطلق عليه اسم  دستور األدوية اإلضافي واآلن أطلق عليه اسم المرجع الدوائي الكامل،  سابقا

 فهو يضم كل المعلومات المتعلقة باألدوية. 

• Remington's Pharmaceutical Sciences : 

يضم كل ما ينطوي تحت جناح علم وممارسة مهنة الصيدلة، كل العلوم الصيدالنية مثل  

إلى ممارسة مهنة  مياء التحليلية وعلم االدوية باإلضافة الكيمياء الصيدالنية والصيدالنيات والكي

 الصيدلة ودورها في العلم والمجتمع. 

 

 مثال عن دساتير األدوية: 

 :BP 2009دستور االدوية البريطاني 

 Volume (I, II, III, IV, V)أقسام أو مجلدات  5يتألف من  

المستخدمة في تحديد ذاتيتها وطرق  : يحويان المواد الدوائية، شرح الطرق I, IIالمجلدان  •

 تحليلها والطرق الكيميائية واآللية في التحليل النوعي والكمي. 

: يشكل القسم الخاص في الدستور الذي يضم الصيغ الصيدالنية للمستحضرات IIIالمجلد  •

الدوائية والمنتجات ذات العالقة بالدم والمناعة والمستحضرات الصيدالنية واإلشعاعية  

الجراحية واألدوية العشبية والمستحضرات النباتية والمواد الداخلة في صناعة   والمواد 

 المستحضرات الدوائية المثلية. 

: هو الملحق بالدستور الذي يضم جداول مرجعية وفهارس وفصول أخرى  IVالمجلد  •

 مساعدة. 

 ائي. : هو دستور االدوية البيطرية ودستور االدوية اعتماداً على الترتيب الهجVالمجلد  •



 :المطلوب

تحديد خواص السواغات التالية )قوام، طعم، لون، رائحة( والبحث عنها في كتاب   -1

 السواغات: 

 النولين، بروبيلين غليكول، نشاء، زيت الزيتون، فازلين، كحول ايتيلي. 

 الرائحة اللون الطعم القوام السواغ

     النولين 

     بروبيلين غليكول 

     نشاء

     الزيتونزيت 

     فازلين

     كحول ايتيلي 

 

 البحث عن المركبات الدوائية التالية في دساتير األدوية:  -2

Paracetamol, Acetaminophen, Vitamin C, Ascorbic acid, Aspirin, 

Acetylsalicylic acid, Diclofenac Sodium, Ranitidine 

 


