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 المحضرات الزرقية

 تعريف المحضرات الزرقية:

محفوظة ضمن أوعية مغلقة تضمن  ، مائية أو زيتية عقيمة . قد تكون محاليل أو معلقات أو مستحلبات 

 الجسم عن الطريق الحشوي. بقاءها عقيمة تخصص هذه المحضرات عادة إلدخالها إلى 

 

 ميزات المحضرات الزرقية:

 ( األلم تسكين  أو  للتخدير  الوريدي  الحقن )سريع ومباشر تأثيردوائي  على   الحصول -1

 ( سني  شوكي،مفصل،تخدير نخاع)  الجسم من  محددة منطقة في  دوائية تأثيرات  على   الحصول -2

 الفم  طريق  عن  الدواء  إعطاء تعذر  عند  المحضرات  هذه تفيد  -3

 امتصاص الدواء يكون كامل  والتأكد من أن  الدم  عياردقيق للدواء في على   الحصول يراد  عندما  -4

 طويلة   لفترات  تغذيةالجسم  أو  للدم  الكبيرة  الخسارة تعويض   يمكن   الوريدي التلقين محاليل خلل  من -5

 

 خصائص المحضرات الزرقية:

 رواق المستحضرات الزرقية:  -1

   

 الزرقية: المحضرات  PHقيمة  -2

 : في PHتؤثر قيمة الـ

 تحمل العضوية •

 ثبات المادة الدوائية أثناء الحفظ •

 فعالية المادة الدوائية •

 انحلل المادة الدوائية •

 7.4الدم والبلغم والسائل النخاعي الشوكي عند االنسان بحوالي   PHتقدر قيمة 

 معادلة الضغط الحلولي ومعادلة التوتر:  -3

 عقامة المحضرات الزرقية:  -4

على المحضرات الزرقية أن تكون عقيمة بصورة مطلقة، لتجنب إدخال أي نوع من العضويات   يجب 

لذلك تخضع المحضرات   . الدقيقة أو األجسام الغريبة إلى الجسم عن إحدى طرائق الحقن المختلفة 

كذلك البد من   .لتعقيم المناسبة الزرقية فور انتهاء تحضيرها أو في أثناء تحضيرها إلى إحدى طرائق ا

 . تعقيم األوعية واألدوات المستخدمة في صنع هذه المحضرات بالطريقة الملئمة 

 خلو المحضرات الزرقية من مولدات الحرارة:  -5

يسبب وجودها   .البيروجينات هي عبارة عن ذيفانات تنتجها الجراثيم أو هي أشلء بعض أنواع الجراثيم 

 . ر قليلة جدا ارتفاعا مفاجئا في درجة الحرارةفي المستحضر ولو بمقادي

يعود وجود البيروجينات في المحضرات الزرقية الى ثلثة مصادر: الماء، المواد المنحلة والملحقات  

 المستعملة في التعبئة أو التحضير 

 



 السواغات المستعملة في تحضير المحضرات الزرقية

 المذيبات )المحالت(:  -1

 الماء ثنائي التقطير والخالي من البيروجينات  -

المذيبات اللمائية وتقسم إلى مذيبات غير مزوجة بالماء )زيوت نباتية، زيتات االيتيل،   -

ميريستات االيزوبروبيل...( ومذيبات مزوجة بالماء )الغول االيتيلي، الغليسرول، بروبلين  

 غليكول ومركبات البولي ايتلين عليكول ....( 

 المساعدة على االنحالل: المواد -2

 : كااليتانولالمحلت المساعدة -

 المواد الفعالة سطحيا: مركبات التوين  -

 المواد التي تشكل معقدات: جاوات الصوديوم، بولي ايتيلن غليكول  -

 مضادات التأكسد: -3

،  Cمضادات األكسدة المنحلة في الماء: تستعمل في المحضرات الزرقية المائية مثل فيتامين  -

سلفيت المستخدم في الوسط القلوي، بيسلفيت المستخدم في الوسط المعتدل، ميتابيسلفيت  

 المستخدم في الوسط الحمضي(

وبوتيل   Eل فيتامين مضادات األكسدة المنحلة بالدسم: تستعمل في المحضرات الزرقية الزيتية مث -

 BHAو    (BHTهيدروكسي تولوين )

 المواد الحافظة:  -4

 مثل الفينول، الكريزول، المركبات العضوية الزئبقية، استرات حمض باراهيدروكسي بنزوئيك

 وقاءات:  -5

-6بين  pHيعطي  مثل وقاء سورنسون )فوسفات أحادية وثنائية الصوديوم(  PHـ لضبط درجة ال

 حسب التركيز المستخدم  8

 ومحلول الغلوكوز   NaClمثل محلول معادالت الضغط والتوتر الحلولي: -6

 

 (1وصفة )

 غ   0.45كبريتات األتروبين    

 غ/ل   8محلول فوسفات أحادية الصوديوم 

 غ/ل   9.47محلول فوسفات ثنائية الصوديوم  

 %   NaCl 0.497محلول  

 فينول ك ك 

 مل 30ماء ثنائي التقطيرحتى  

 

 


