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 مقدمة 

إلى قسمين: قسم حقني و قسم غير حقني. وتقسم تقسم األشكال الصيدالنية العقيمة تبعًا لطريقة االستخدام  
 من ناحية القوام إلى: 
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 سوائل جاهزة للحقن: مثل األمبوالت المائية و الزيتية  .1
 معلقات جاهزة للحقن: مثل معلقات مشتقات الكورتيزون  .2
مساحيق ذوابة: جاهزة للمزج مع مذيب مناسب مثل الماء قبل الحقن مباشرة مثل فياالت الصادات   .3

 الحيوية
 مساحيق غير ذوابة جافة جاهزة للتعليق  .4
 مستحلبات  .5

 األشكال الصيدالنية العقيمة الحقنية:  

 تتكون بشكل رئيسي من:

 الحامل: مثل الماء، الكحول االيتيلي والحوامل الزيتية ❖
 المواد المضافة أو المذابة: مثل كلوريد البنزالكونيوم ❖

 المعايير الدستورية ألنواع الماء الداخلة في األغراض الصيدالنية: 

يعتبر الماء مكون أساسي و هام للكثير من األشكال الصيدالنية فضاًل عن دوره في تحضير مختلف 
ذلك أي تلوث في الشكل الصيدالني النهائي  الكواشف الكيميائية التي تستخدم في قسم مراقبة الجودة. ل

 الذي يدخل اماء في تكوينه فإن الماء هو أول مايجب التحري عن تلوثه. 

الماء المنقى: يستخدم كسواغ في األشكال الصيدالنية الالحقنية. يستخدم في تحضير القطرات   -1
 cfu/ml 100العينية التي تعقم بشكلها النهائي. يجب أال يحوي أكثر من  

ماء المنقى العقيم: اليستعمل في األشكال الحقنية إنما في تحضير القطرات العينية التي تحضر  ال -2
 بشكل عقيم 

الماء المعد للحقن: يستخدم في تحضير المحاليل الحقنية المائية بشرط أن تخضع لعملية تعقيم   -3
 100CFU/Lفي شكلها النهائي. ليس بالضرورة أن يوافق اختبار العقامة  

عد للحقن العقيم: هو ماء حل الفياالت. يستخدم في تحضير االشكال الحقنية المائية  الماء الم -4
 التي تعبأ بشكل عقيم. يجب أن يوافق اختبار العقامة 

 

 المستحضرات العينية: 

ذات أساس زيتي مثل المراهم، ويجب  هي مستحضرات موضعية تكون إما سائلة كالقطرات العينية أو 
 أن تتمتع المستحضرات العينية بالخواص التالية:

 عالية النقاوة و خالية من الجراثيم ❖
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 يجب إضافة مادة حافظة للحفاظ على عقامتها إذا كانت متعددة الجرعات  ❖
 عقيمة سواء بشكل نهائي أو تحضر بشكل عقيم ❖

يوم بعد فتح العبوة، ولزيادة   15في المنزل يجب أن التتجاوز    بشكل عام فإن فترة استخدام القطرات العينية
فترة التخزين يمكن حفظها في البراد لمدة شهر ألن ذلك يثبط زيادة الحمل الجرثومي ويحافظ على تركيز 

 كافي للمادة الحافظة. أما في المشافي ينخفض عمر االستخدام إلى أسبوع واحد فقط. 

 رات العينيةالمواد الحافظة المضافة للقطو 

نتيجة  تفاديًا لحدوث تلوث ميكروبي  العينية متعددة االستعمال يجب إضافة مادة حافظة  القطورات  في 
تكرار عملية فتح وإغالق العبوة وكذلك نتيجة مالمسة فوهة العبوة للعين المصابة. االعتبار الرئيسي في 

المضادة للزائفة الزنجارية والتي تعتبر العامل  المادة الحافظة المستعملة في القطورات العينية هو فاعليتها 
 الرئيسي المسبب لإلنتانات العينية وخاصة تلك المكتسبة في المستشفيات. 

يعتبر البنزالكونيوم كلورايد المادة الحافظة األكثر نصحًا باالستعمال فهو يتميز بأنه ال يخسر تركيزه طيلة 
 ًا لألسباب التالية:مدة االستخدام، ولكن ال يمكن استخدامه دائم 

 تنافره مع بعض مركبات أو مكونات الشكل الصيدالني مثل المواد المخدرة ❖
فعاليته الضعيفة ضد الزائفة الزنجارية حتى بزيادة التركيز ضمن الحدود المسموحة، بالتالي تتم   ❖

 لزيادة الفعالية المضادة للزوائف الزنجارية.  EDTAمشاركته مع الـ 

 المراهم العينية 

كل عام ال يحتاج المرهم العيني مادة حافظة ألنها ليست فعالة في الوسط الزيتي. قدرة النمو الجرثومي  بش
المادة  بفاعلية  الخاص  بالتاريخ  إال  جرثوميًا  محددة  غير  استعماله  مدة  لذلك  الشكل ضعيفة  هذا  على 

 الدوائية.

 

 الجانب العملي 

تحَري المحتوى الجرثومي في عدة مستحضرات صيدالنية عقيمة مثل القطورات العينية و ماء  
 حقن الفياالت 

 


