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 المحاليل

 :تعريف المحاليل

يحوي مادة أو مواد فعالة  (مزيج متجانس)هي أشكال صيدالنية سائلة مكونة من طور واحد 

ُا   . ااإلافة  لل سواااا جميععا منحلة في المحل المستتددم ويمكن استتدامعا داتلياًا وتارجيا

ال تصنف المحاليل كأشكال صيدالنية مستقلة  ل تعد محاليل عامة تإلد محاليل الحقن والعين 

 .وايرها

 :من األشكال الصيدالنية الناتجة عن الحل نذكر

 ...محاليل الحقنم القطوراام الشرا اام الغراارم الزرقاا الشرجية

 :ميزات المحاليل

 (كاألطفال)أسعل ا تالعاًا من األشكال الصل ة في  عض الحاالا  -1

 أسرع امتصاصاًا من ق ل العإلوية مقارنة مع االشكال الصيدالنية الصل ة -2

تجانس توزع المادة الدوائية إلمن المحاليل  المقارنة مع المستحل اا والمعلقاا حيث تعاني  -3

 من انفصال األطوار اثناء التتزين

 (...فمويم شرجيم اذنيم انفيم تارجي علل الجلد)امكانية اعطائعا  عدة طرق  -4

 :مساوئ المحاليل

المحاليل ك يرة الحجد وهذا يؤدي الل صعو اا في نقلعا وتتزينعا وفي حال كسر الع وة  -1

 .(صع ة التداول)يحدث إلياع للمستحإلر الدوائي 

 (المإلاداا الحيوية)تكون ث اتية  عض المواد الدوائية إلعيفة في االوساط المائية  -2

 .تشكل المحاليل وسط مالئد لنمو الجراثيد لذلك فعي تتطلب اإلافة مواد حافظة -3

يكون الطعد اير المراوب للمواد الدوائية أكثر وإلوحاًا في المحاليل  المقارنة مع االشكال  -4

 .الصل ة فعي تتطلب اإلافة المطعماا والمحلياا اتفاء الطعد

 .تحتاج ألدواا قياس لتحديد الجرعة -5

 :السواغات المستخدمة في تحضير المحاليل

 :المحالت -1

 الماء -

  اايثانولم ال رو لين اليكولم الغليسرين:المحالت الالمائية -

  لمنع النمو الجرثومي مثل حمض ال نزوئيك ومشتقاته:المواد الحافظة -2

  اطالة التأثير الموإلعي علل الجلد أو العين كالغليسرين:رافعات اللزوجة -3

 سيتراا الصوديود+ المحلول مثل حمض السيتريكpH لإل ط :الوقاءات -4



  مثل العيدروكينون:مضادات األكسدة -5

 محليات -6

 مطعمات وملونات -7

 :تحضير المحاليل

 . حل مادة أو أكثر  استتداد محل مناسب:طريقة الحل البسيط -

 . استتداد مادة تساعد علل االنحالل:طريقة الحل المركب -

لزيادة سرعة االنحالل تسحق المادة في العاون وذلك لزيادة سطح التماس ثد يإلاف المسحوق 

 .تدريجياًا الل المذيب مع التحريك المستمر حتل الحصول علل المحلول

 :شروط اتتيار المحل المناسب

 .ال توجد تنافراا فيزيائية أو كيميائية  ين المذيب والمادة الدوائية والسواااا -1

 .أال يكون للمحل تأثير دوائي مستقل -2

 .أن يكون عديد السمية -3

 .متوفر  كلفة اقتصادية مق ولة -4

: تصنف المحاليل حسب تركيز المادة المنحلة

تحوي كمياا قليلة من المادة المنحلة : محاليل ممددة -1

 تحوي كمياا ك يرة: محاليل مركزة -2
 .تحوي الحد االعلل القا ل للذو ان في المحل: محاليل مش عة -3
تحوي الكمية من المادة المنحلة  حيث تكون معادالًا للتوتر : المحاليل الفيزيولوجية -4

 %.0.9الحلولي أي محلول كلور صوديود 

 :المحالت المستعملة

: الماء -1

ُا واستتداماًا في المحاليل الدوائية لعدد سميته وتحمله الجيد من ق ل  هو المحل األكثر شيوعا

العإلوية وتوافره ورتص ثمنهم كما أنه يإلمن انحالل طيف واسع من المواد القا لة 

 :للتشردم وللماء عدة أنواع

 يمكن استتدامه في المستحإلراا الدوائية الموإلعية والفموية :الماء الصالح للشرب

 ويحإلر  نزع الشوارد أو  تقطير ماء الشرب :الماء المنقل

ماء ثنائي ) يستتدد مع مستحإلراا الحقن ويحإلر  تعقيد الماء المقطر :الماء المعد للحقن

( مولداا الحرارة وأشالء الجراثيد)ويكون تالي من ال يروجيناا  (التقطير

 ما أن الماء وسط مالئد لنمو الجراثيد فال  د من  إلافة المواد الحافظة فتحإلر ما يسمل 

. الماء الحافظ

 :الغليسيرين -2



سائل صاف عديد الرائحة ذو قواد لزج وحلوم يتمتع  قدرة حل جيدة تجاه المواد الدوائية 

قليلة االنحالل  الماءم يستتدد  شكل واسع فعو محل في المحإلراا الزرقية وفي 

 .المحإلراا الفمويةم يستعمل كمحلم محليم رافع لزوجة

له قدرة علل جذب الرطو ة مما يفسر  دتاله في  عض المستحإلراا كالكريماا لمنع 

. جفافعا

. يتنافر مع المواد المؤكسدة

: بروبيلين غليكول -3

سائل لزج صافم يستعمل كمحل في االشكال السائلة حيث يذيب قسد ك ير من المواد مثل 

 .الكورتيزوناا

. له قدرة علل جذب الرطو ةم ويتنافر مع المواد المؤكسدة

: الغول اايتيلي

مذيب جيدم وتكون  عض المواد الدوائية أكثر ث اتا في المحاليل الغولية منعا في المحاليل 

. المائية

. يتنافر مع الصموغ واأللجيناا والمواد المؤكسدة

 

: القواعد المتبعة لتمديد الغول

: الطريقة الحجمية

 2 ح2xد = 1 ح1xد

الدرجة الغولية الموجودة : 1د

الدرجة الغولية المطلو ة : 2د

الحجد المجعول : 1ح

الحجد المطلوب : 2ح

 

: الطريقة الوزنية

       A =c-b 
 

a 
 c 

 

        B = a-c  b 
 

a : 1التركيز المتوفر للمادة 

b : 2التركيز المتوفر للمادة 



c : التركيز المطلوب

A : 1كد قسد من مادة 

B : 2كد قسد من مادة 

D : مجموعc-bو a-c 

 2من المادة  ( غB) و1من المادة  ( غA) نحتاج cمن الكحول ذو التركيز  ( غ(Dلتحإلير 

 2من المادة  ( غY) و1من المادة  ( غX) نحتاج cمن الكحول ذو التركيز  ( غZ)لتحإلير 

 

 

: القسم العملي

وصفة الماء الحافظ 

 0.025 ن اجين
 قسد

 0.075 ن ازول
 قسد

  قسد100 ماء منقل      حتل
 

 

وصفة محلول ليموناا المانيزا 

  غ15 فحماا المانيزا
  غ27 حمض الليمون

  غ60 شراب  سيط
  غ5 تالك

  غ0.5 عطر الليمون
  غ2.5 فحماا الصوديود
  غ350 ماء منقل    حتل

 

 مل من الماء الساتن ثد نإليف فحماا المانيزا و عد التحريك 150يحل حمض الليمون في  -

.  فنحصل علل ملح ليموناا المانيزا المنحل في الماءCO2ينطلق ااز 

. توزن كمية الشراب ال سيط وتإلاف الل المحلول السا ق -

توزن كمية التالك وتوإلع في زجاجة ساعة ثد يإلاف اليعا قطرا عطر الليمون وتمزج  -

. جيدا ثد تإلاف الل المحلول السا ق

. تإلاف فحماا الصوديود -

.  غ350مزج وترشح للتتلص من التالك ونكمل  الماء حتل  -

 .مل 1000ماء حتل الحصول علل +  غ سكر USP :850يحإلر الشراب ال سيط حسب  -



 

 :القسم العملي -

 وصفة محلول اليود -

 

 

 

 

 .مادة فعالة تستعمل تارجياًا كمطعر وداتلياًا في انتاج هرموناا الغدة الدرقية: اليود

 .ينحل في الكحول وال ينحل في الماء لذلك يإلاف له يود ال وتاسيود لتشكيل معقد منحل

 .مادة سريعة االنحالل في الماء ولعا تأثير مشا ه لليود كمادة مطعرة: يود ال وتاسيود

 

 

 

 

 

 

 وصفة حاللة الغول اليودي

 

 

 

 

يحل يود ال وتاسيود في الماء ثد يإلاف اليود المنعد علل زجاجة ساعة  استعمال قإليب 

نحرك المزيج من وقا آلتر و عد ساعة . زجاجي وال يوزن علل ورقة ألنه مادة مؤكسدة

 .نإليف الغول ثد نرشح المحلول للحصول علل سائل رائق

 

  غ10 يود
  غ7 يود  وتاسيود

  مل100 ماء منقل         حتل

    غ5 يود ط ي
    غ4 يود  وتاسيود

    مل8 ماء مقطر
  مل85 %95كحول ايتيلي 


