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 -1انثششج The Epidermis
• رُوغى انخالٚب ك ٙانطثقح انقاعذيّح  Basal Layerانطجوخ
انًٕنذح ٔرٓبخش إنٗ األػهٗ نزؾكم انطجوخ انوشَٛخ نهدهذ .رهٙ
انطجوخ انوشَٛخ غجوخ زبخضٚخ رذػٗ زبخض س ،Rein ٍٚرهؼت
دٔساً ْبيب ً ك ٙانسذ يٍ اَزؾبس انًشكجبد انذٔائٛخ.
• رزعًٍ خالٚب انطجوخ انوبػذٚخ أٚعب ً خالٚب صجبؿٛخ
 Melanocyteرُزح ٔرٕصع زجٛجبد انًٛالَMelanin ٍٛ
 Granuleػهٗ خالٚب انطجوخ انوشَٛخ .Keratinocytes
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 -2األديح The Dermis
رزأنق األديخ يٍ يطشط  Matrixيٍ انُغٛح انعبو يشرجػ ثأنٛبف
ثشٔرُٛٛخ يسبغخ ثًبدح أعبعٛخ ػذًٚخ انؾكم يٍ ػذٚذاد انغكشٚذ
انًخبغٛخٔ ،رؼجش انهُّسًخ أػصبة ٔأٔػٛخ ديٕٚخ.
رؼًم انزشٔٚخ انذيٕٚخ كجٓب ػهٗ إٚصبل انًٕاد انـزائٛخٔ ،إصانخ انلعالد،
ٔرُظٛى انعـػ ٔدسخخ انسشاسحٔ ،رُظى انوٕٖ انذكبػٛخ ٔانًغبًْخ كٙ
نٌٕ اندهذْ .زِ انزشٔٚخ هشٚجخ يٍ عطر اندهذ كززؾشة يؼظى انًشكجبد
انؼبثشح نهجؾشح ثغشػخ ٔرٕصػٓب خٓبصٚب ً.
 -3انذهٍ ذذد انجهذ The Subcutaneous Fat
ٚؾكم انذٍْ رسذ اندهذ يخًذاً نهصذيبد انًٛكبَٛكٛخٔ ،زبخضاً زشاسٚبً،
كًب ٚصُغ ٔٚخضٌ ثغشػخ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ انًزبزخ انؼبنٛخ انطبهخ.
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 -4نىادق انجهذ The Skin Appendages
 -1-4انغذد انعشقيّح انُاذذح انًفشصج The Eccrine Sweat Glands

رؼًم ػهٗ انًغبػذح ك ٙظجػ دسخخ انسشاسح ،كًب ًٚكٍ نهؾذح انؼبغلٛخ
رسشٚط انزؼشم
 -2-4انغذد انعشقيّح انًفرشصج The Apocrine Sweat Glands
رؼط ٙرٕصع انجبنـ ٍٛانًًٛض؛ يثم ك ٙانسلشح اإلثطٛخْ ،بنخ ٔزهًخ انثذ٘،
هُبح األرٌ ،اندلٌٕٔ ،انُبزٛخ زٕل انؾشج.
 -3-4انجشيثاخ انشعشيّح Hair Follicles
 -4-4انغذد انضهًيّح Sebaceous Glands
ك ٙانٕخّ ٔاندجٓخ ٔاألرٌ
 -5-4األظافش The Nails
رزكٌٕ يٍ كٛشار ٍٛهبع ٙيثم انؾؼش يغ يسزٕٖ كجشٚز ٙػبنَ ٙغجٛب ً
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وظائف الجلد

Functions of The Skin
The Mechanical Function  انىظيفح انًيكاَيكيّح-1
ًشاٍٛ رهؼت انجؾشح دٔساً صـٛ زٙرؼضٖ يشَٔخ اندهذ إنٗ األديخ ك
The Protective Function  وظيفح انذًايح-2
Microbiological Barrier ٕ٘ٛ زبخض ز-1-2
Chemical Barrier ٙبئًٛٛ زبخض ك-2-2
Radiation Barrier ٙ زبخض إؽؼبػ-3-2
ى دسخخ انسشاسحٛ زبخض زشاس٘ نزُظ- -4-2
Heat Barrier And Temperature Regulation
Electrical Barrier ٙ زبخض كٓشثبئ-5-2
Mechanical Sock خٛكَٛكبًٛ ايزصبؿ انصذيبد ان-6-2
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آليات عبور الدواء عبر الجلد
Mechanisms of Drug Transport Through The Skin

خٛخ نالَزؾبس ػجش األؿؾٛ انًجبدا األعبع.1
Basic Principles of Diffusion Through Membrans

Skin Transport  ػجٕس اندهذ.2
Routes of Penetration  عجم انُلبر.3
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انًثادئ األعاعيّح نالَرشاس عثش األغشيح Basic Principles of
Diffusion Through Membranes
نذساعخ االيزصبؿ ػجش اندهذ ٚدت أٔالً يشاهجخ َلبر اندضٚئبد انذٔائٛخ
ػجش األؿؾٛخ انصُؼٛخ ثى االَزوبل إنٗ انسبنخ انخبصخ نؼجٕس اندهذ.

عثىس انجهذ Skin Transport
ًٚكٍ انزسكى ثٓزا انُلبر االَزوبئ ٙثشثػ خٕاؿ اندهذ انلٛضٕٚنٕخٛخ
 Physiological Propertiesيغ خٕاؿ انًبدح انلٛضكًٛٛبئٛخ
 Physicochemicalانًُزؾشح ك ٙانغٕاؽ ٚ .Vehicleدت سثػ
انصلبد اندْٕشٚخ نسبخض اندهذ يغ انخٕاؿ اندضٚئٛخ Molecular
 Requirementsانالصيخ نهُلبر ػجشِٔ ،رـٛشارٓب ػُذ انزلبػم يغ
يكَٕبد انغٕاؿبد انًٕظؼٛخ.
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انطجوخ انوشَٛخ :
• روبٔو االَزؾبس
• ال رغًر ثؼجٕس األدٔٚخ ثغٕٓنخ ػذا راد انٕصٌ اندضٚئ ٙانًُخلط انزٙ
رُلز ثغٕٓنخ.
انطجوبد انًضدٔخخ انؾسًٛخ :Lipid Bilayers
• انطشٚن انشئٛغ ٙنهغجٛم داخم انخهٕ٘
• االَزؾبس يُلؼم  Passiveرسكًّ هٕاَ ٍٛكٛضكًٛٛبئٛخٔ ،ال ٚهؼت انُوم
انلؼبل  Active Transportأ٘ دٔس كٓٛب
نٕازن اندهذ:
• عجٛم انذخٕل انشئٛغ ٙثبنُغجخ نهكٓشنٛزبد ٔ ،Electrolytesاندضٚئبد
انكجٛشح راد يؼبيالد اَزؾبس يُخلعخ كبنغزٛشٔئٛذاد انوطجٛخ Polar
ٔ ،Steroidsانًعبداد انسٕٚٛخ انوطجٛخٔ ،ثؼط اندغًٛبد انـشٔاَٛخ.
رُلز اندضٚئبد ثغشػخ ثؼذ ػجٕسْب انطجوخ انوشَٛخ ػجش انُغح انسٛخ ٔصٕالً
إنٗ انذٔساٌ اندٓبص٘
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يعرًذ َفار انذواء عثش انجهذ عهى:
• انطجٛؼخ انلٛضكًٛٛبئٛخ نهذٔاء خبصخ زدًّ ٔ ،Sizeرٔثبَٛزّ
ٔ ،Solubilityيؼبيم انزٕصع partition
.coefficient
• انًوٛبط انضيُ Timescale ٙناليزصبؿ
• يٕظغ ٔ Siteزبنخ  Conditionاندهذ
• صٛـخ .Formulation
• كٛلٛخ رأثٛش يكَٕبد انغٕاؽ Vehicle Components
ػهٗ خٕاؿ انطجوخ انوشَٛخ يؤهزب ً
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المستحضرات الموضعيّة نصف الصلبة
Topical Semi-Solid Preparations
Ointments  انًشاْى-1
Lipophilic Ointments لخ انؾسىٛ يشاْى أن-1-1
Water-Emulsifying Ointments  يشاْى يغزسهجخ نهًبء-2-1
Hydrophilic Ointments  يشاْى يبصخ انشغٕثخ-3-1
Creams ًبدٚ انكش-2
Lipophilic Creams لخ انؾسىًٛبد أنٚ كش-1-2
Hydrophilic Creams لخ انًبءًٛبد أنٚ كش-2-2
Gels  انٓاليبد-3
Lipophilic Gels لخ انؾسىٛ انٓاليبد أن-1-3
Hydrophilic Gels  انٓاليبد يبصخ انشغٕثخ-2-3
11
Pastes ٍٛ انًؼبخ-4

المستحضرات الموضعيّة نصف الصلبة
Topical Semi-Solid Preparations
• صًًذ ْزِ انًغزسعشاد راد انًظٓش انًزدبَظ
 Homogeneousنزطجن ػهٗ اندهذ  ،Skinأٔ ػهٗ أؿؾٛخ
يخبغٛخ  Mucous Surfacesيسذدح نهسصٕل ػهٗ رأثٛش
يٕظؼ ،ٙأٔ نُلبر انًكَٕبد انلؼبنخ ػجش اندهذ ،أٔ نزأثٛشْب انًشغت ،أٔ
انٕاه.ٙ
• رزأنق انًغزسعشاد انًٕظؼٛخ َصق انصهجخ يٍ أعظ ثغٛطخ
 ،Simpleأٔ يشكجخ ٔ ،Compoundرُزاة أٔ رجؼثش كٓٛب
انًكَٕبد انلؼبنخٔ ،هذ رؤثش األعظ ػهٗ ػًم انًغزسعشٔ ،رسشس
انًكَٕبد انلؼبنخ رجؼب ً نزشكٛجٓب.
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المستحضرات الموضعيّة نصف الصلبة
Topical Semi-Solid Preparations
رزأنق األعظ يٍ يشكجبد غجٛؼٛخ أٔ صُؼٛخٔ ،زٛذح انطٕس Single-
 ،Phaseأٔ يزؼذدح األغٕاس  .Multiphaseهذ ٚزًزغ انًغزسعش
ثخٕاؿ يبصخ سغٕثخ  ،Hydrophilicأٔ أنٛلخ ؽسى
 Hydrophobicرجؼب ً نطجٛؼخ األعبط.
هذ ٚسٕ٘ يٕاداً إظبكٛخ يُبعجخ كًٕاد زبكظخ يعبدح نهدشاثٛى
 ،Antimicrobial Preservativesيعبداد أكغذح
 ،Antioxidantsيٕاد يثجزخ  ،Stabilizersػٕايم اعزسالثٛخ
ٔ ،Emulsifiersيكثلبد .Thickeners
رؼوى انًغزسعشاد اندهذٚخ َصق انصهجخ انًخصصخ نهدشٔذ انٕاعؼخ
انًلزٕزخٔ ،نهدهذ انًزعشس ثؾذح.
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انرخضيٍ ٚ :Storageدت رخضُٓٚب ك ٙدسخخ زشاسح ال رضٚذ ػٍ 25º
إال إٌ ركش ؿٛش رنكٔ ،ال ٚدت ردًٛذْب .Freeze
انعُىَح  :Labellingرسٕ٘ انهصبهخ ػهٗ:
 .1ربسٚخ اَزٓبء انصالزٛخ .Expiration Date
 .2ؽشٔغ  Conditionsزلع انًغزسعش انًٕظؼ.ٙ
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• انًشاهى Ointments
• رؼشٚق ٚ :Definitionزأنق انًشْى يٍ هبػذح راد غٕس ٔازذ
 ،Single-Phaseرجؼثش ك ّٛانًشكجبد انصهجخ أٔ انغبئهخ.
• انًشاهى أنيفح انشذى Lipophilic Ointments
• رغزطٛغ ايزصبؿ  Absorbكًٛخ ههٛهخ كوػ يٍ انًبء
• انًشاهى انًغرذهثح نهًاء Water-Emulsifying Ointments
• رغزطٛغ رؾشة  Absorbكًٛبد كجٛشح يٍ انًبء.
صح انشطىتح Hydrophilic Ointments
انًشاهى يا ّ
ْٔ ٙانًغزسعشاد راد األعظ انًضٔخخ  Miscibleيغ انًبء
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انكشيًاخ Creams
• رؼشٚق  :Definitionانكشًٚبد ْ ٙيغزسعشاد يزؼذدح األغٕاس
 ،Multiphaseرزأنق يٍ غٕس أنٛق ؽسى ٔ ،Lipophilic Phaseآخش
يبئ .Aqueous Phase ٙصٛـذ انكشًٚبد نزكٌٕ يضٔخخ  Miscibleيغ
إكشاصاد اندهذ  .Skin Secretionرطجن ػهٗ اندهذ أٔ ػهٗ أؿؾٛخ يخبغٛخ
يسذدح ثـبٚخ انٕهبٚخ  ،Prophylacticأٔ انؼالج  Therapyخبصخ إرا كبٌ
انزأثٛش انغبد  Occlusiveؿٛش ظشٔس٘.
• انكشيًاخ أنيفح انشذى Lipophilic Creams
• ٚكٌٕ انطٕس انًغزًش  ْٕContinuous Phaseانطٕس أنٛق انؾسى،
ٔرسٕ٘ ػٕايم اعزسالثٛخ Emulsifying Agentsيٍ ًَػ يبء ك ٙصٚذ
كؾسى انصٕف ،اعزشاد عٕسثٛزبٌ ،ؿهغٛشٚذاد أزبدٚخ.
• انكشيًاخ أنيفح انًاء Hydrophilic Creams
• ٚكٌٕ انطٕس انًغزًش  ْٕ Continuous Phaseانطٕس انًست نهًبء،
ٔرسٕ٘ ػٕايم اعزسالثٛخ Emulsifying Agentsيٍ ًَػ صٚذ ك ٙيبء يثم
صٕاث ٍٛانصٕدٕٚو ،رش٘ إٚثبَٕل أي ،ٍٛأؿٕال دُْٛخ يغهلُخ ،ثٕن ٙعٕسثبد،
 16رًضج ػُذ انعشٔسح يغ ػٕايم اعزسالثٛخ يٍ ًَػ يبء ك ٙصٚذ.

انهالياخ :Gels
• رؼشٚق  :Definitionرزأنق انٓاليبد يٍ عٕائم رٓهى  Gelledثؼٕايم
يٓهًخ  Gelling Agentsيُبعجخ.
•  -1انهالياخ أنيفح انشذى  ْٙ :Lipophilic Gelsانًغزسعشاد راد
األعظ  Basesانًؤنلخ ػبدح يٍ ثبساك ٍٛعبئم يغ ثٕن ٙاٚثٛه ،ٍٛأٔ صٕٚد
دُْٛخ رٓهى  Gelledثبعزؼًبل عهٛكب انـشٔٚخ ،أٔ صٕاث ٍٛانضَك ،أٔ
األنًُٕٛو.
•  -2انهالياخ ياصح انشطىتح  ْٙ :Hydrophilic Gelsانًغزسعشاد
راد األعظ  Basesانًؤنلخ ػبدح يٍ يبء ،ؿهغٛشٔل ،ثشٔثٛه ٍٛؿهٛكٕل رٓهى
ثبعزؼًبل ػٕايم يٓهًخ  Gelling Agentsيُبعجخ يثم :انُؾبء ،يؾزوبد
انغهٕنٕص ،يزًبثشاد كشثٕكغ ٙكُٛم ،عٛهٛكب أنًُٕٛو -يـُضٕٚو ،صًؾ انكثٛشاء.
• انًعاجيٍ Pastes
• رؼشٚق  ْٙ :Definitionيغزسعشاد َصق صهجخ رسٕ٘ َغت كجٛشح يٍ
انًٕاد انصهجخ انًجؼثشح  Dispersedثؾكم َبػى ك ٙاألعبط .رطجن ػبدح
ػهٗ يغبزبد يزًشكضح صـٛشح يٍ اندهذ.
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المستحلبات
Emulsions
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ذعاسيف
ًٚكٍ رؼشٚق انًغزسهجبد ثأَٓب خًهخ ؿٛش يزدبَغخ يكَٕخ يٍ عبئه ٍٛؿٛش
يًزضخٚ ،ٍٛزجؼثش أزذًْب ظًٍ اٜخش ثؾكم هطٛشاد ٚزدبٔص هطشْب 0.1
يكشٔيزش .ركٌٕ يثم ْزِ اندًهخ ههٛهخ انثجبدًٚٔ .كٍ صٚبدح ثجبرٓب ثئظبكخ
يٕاد يغبػذح رغًٗ انؼٕايم االعزسالثٛخ كبنًٕاد انخبكعخ نهزٕرش انغطسٙ
يثالًٚ .ؾكم انغبئم انًجؼثش انطٕس انًجؼثش أٔ انطٕس انذاخه ٙنهًغزسهت،
ثًُٛب ٚؾكم انطٕس انغبئم انز٘ رزجؼثش ك ّٛانوطٛشاد انطٕس انًغزًش أٔ
انخبسخ.ٙ

ٚزشأذ هطش األخضاء انًجؼثشح ك ٙانًغزسهجبد ث 10 ٔ 0.2 ٍٛيكشٔيزش.
إال أَّ يٍ انًًكٍ أٌ ٚصم هطش األخضاء إنٗ  0.01يكشٔيزش كٙ
انًغزسهجبد انذهٛوخ ٔ Microémulsionsإنٗ  50يكشٔيزش كٙ
انًغزسهجبد انخؾُخ.
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•

•

•
•
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ٚزكٌٕ أزذ غٕس٘ انًغزسهت ػبدح يٍ انًبء ،أٔ يٍ
يسهٕل يبئٚ ٙسٕ٘ يخزهق انًٕاد انًُسهخ ك ٙانًبء
(أؿٕال ،ؿهٛكٕالد ،عكشٚبد ،أيالذ يؼذَٛخ
ٔػعٕٚخٚٔ .)… ،زكٌٕ انطٕس اٜخش يٍ يبدح
ػعٕٚخ ،ركٌٕ ثؼبيخ صٚزب ً ،رسٕ٘ يخزهق انًٕاد
انًُسهخ ك ٙانضٚذ (أزًبض دعًخ ،أؿٕال دعًخ،
ؽًٕع ،يٕاد كؼبنخ يُسهخ ك ٙانضٚذ).… ،
ػُذيب ٚكٌٕ انطٕس انضٚز ٙيجؼثشاً ظًٍ انطٕس انًبئٙ
ٚكٌٕ انًغزسهت انُبرح يٍ ًَػ صٚذ  /يبء
ٔػُذيب ٚكٌٕ انطٕس انًبئ ٙانًجؼثش ظًٍ انطٕس
انضٚزٚ ٙكٌٕ انًغزسهت انُبرح يٍ ًَػ يبء  /صٚذ
هذ ٚكٌٕ انطٕس انذاخهَ ٙلغّ يؤنلب ً يٍ غٕس ٍٚثسٛث
ٚكٌٕ كبيم انًغزسهت يٍ ًَػ صٚذ  /يبء  /صٚذ ،أٔ
يبء  /صٚذ  /يبء

َظشٚبد االعزسالة
ٔظؼذ انؼذٚذ يٍ انُظشٚبد ك ٙيسبٔنخ إلٚعبذ كٛق ًٚكٍ نهؼٕايم
االعزسالثٛخ أٌ رؼًم ػهٗ رؼضٚض االعزسالة:
• َظشٚخ انزٕرش انغطس.ٙ
• رٕخّ خضٚئبد انؼبيم االعزسالث ٙك ٙعطر انلصم.
• َٔظشٚخ انلٛهى انهذٌ أٔ انٕاهغ ث ٍٛعطس.ٍٛ

21

 -1عطخ انفصم – انرىذش في عطخ انفصم:
إرا ثؼثشَب ،ثُزٛدخ سج ؽذٚذ ،انضٚذ ظًٍ انًبء ػهٗ ؽكم هطٛشاد ٚكٌٕ ػذد
انوطٛشاد يشرلؼب ً ٔرضداد هًٛخ عطر انلصم ث ٍٛانضٚذ ٔانًبءْ ،زِ انضٚبدح
انٓبئهخ ك ٙهًٛخ عطر انلصم ث ٍٛانغبئه ٍٛك ٙأثُبء ػًهٛخ االعزسالة ْ ٙانغجت
ك ٙػذو ثجبد انًغزسهت انُبرح ثغجت هٕح رغًٗ انزٕرش ك ٙعطر انلصم ،رؼًم
ػهٗ إَوبؿ عطر انزًبط ث ٍٛانظ
انرىذش في عطخ انفصم ث ٍٛعبئه:ٍٛ
زغت قاعذج اَرىَىف  ،Antonoffانلشم ث ٍٛانزٕرش ٍٚانغطس ٍٛٛنهغبئهٍٛ
انًزًبع .ٍٛأ٘ أٌ:
ذى آ  /ب = ذى آ – ذى ب
رٕ آ  /ة = انزٕرش ك ٙعطر انلصم ث ٍٛانغبئه ٍٛآ ٔ ة.
رٕ آ = انزٕرش انغطس ٙنهغبئم آ.
رٕ ة = انزٕرش انغطس ٙنهغبئم ة.
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ٚسذد انزٕرش ك ٙعطر انلصم ثبنؼالهخ:
ذى آ  /ب = ع   /ط
زٛث :ع = انؼًم أٔ انوذسح انعشٔسٚخ نضٚبدح انغطر ثًوذاس ط.
ط = صٚبدح انغطر.
ع = ذى آ  /ب  xط
ٔيُّ :

أ٘ أٌ انؼًم انعشٔس٘ نالعزسالة ٚزُبعت غشداً يغ خذاء انزٕرش كٙ
عطر انلصم ك ٙصٚبدح عطر انزًبط ث ٍٛانغبئه ،ٍٛأ٘ كهًب كبٌ انزٕرش كٙ

عطر انلصم كجٛشاً كبَذ انوذسح انعشٔسٚخ نهٕصٕل إنٗ زبنخ رجؼثش يسذٔدح
كجٛشح.

رخزضٌ انوذسح انًوذيخ ك ٙأثُبء ػًهٛخ االعزسالة ك ٙاندًهخ انًجؼثشح انُبردخ،
انز ٙرصجر راد هذسح كجٛشحٔ ،رغًٗ ثبنوذسح انغطسٛخ انسشح ( قذ ) زٛث:
قذ = ذى آ  /ب   xط
كًب ْٕ ٔاظر يٍ انؼالهخ انغبثوخ ،كئٌ ْزِ انوذسح ركٌٕ كجٛشح كهًب كبٌ انزٕرش
ك ٙعطر انلصم ث ٍٛانغبئه ٍٛكجٛشاً.
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كم خًهخ راد هذسح كجٛشح ركٌٕ ؿٛش ثبثزخ يٍ انُبزٛخ
انزشيٕدُٚبيٛكٛخ ٔرؼًم رهوبئٛب ً ػهٗ إٚصبل ْزِ انوذسح إنٗ
زذٔدْب انذَٛب
كئٌ خًهخ يجؼثشح يزًٛضح ثزٕرش يشرلغ ك ٙعطر انلصم رؼًم
ػهٗ إٚصبل انوذسح انغطسٛخ انسشح إنٗ زبنزٓب انجذئٛخ ثغشػخ.
ٔرنك ثئَوبؿ عطر انلصم ػٍ غشٚن اَذيبج انوطٛشاد
انًجؼثشحٔ ،رؾكم هطشاد أكجش إنٗ أٌ ُٚلصم غٕسا انًغزسهت
اَلصبالً كبيالً (انسذ األدَٗ نهوذسح).
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نك ٙرزًزغ اندًهخ انًجؼثشح ثثجبد كبفٚ ،دت إَوبؿ هًٛخ انزٕرش ك ٙعطر
انلصم ث ٍٛغٕس٘ انًغزسهت .يٍ انُبزٛخ انؼًهٛخ:
• ٚكٌٕ االعزسالة صؼجب ً إرا كبَذ هًٛخ انزٕرش ك ٙعطر انلصم ثٍٛ
غٕس٘ انًغزسهت أكجش يٍ  10دُٚخ  /عى (.)Dyn/cm
• ٚزؾكم انًغزسهت ثغٕٓنخ ػُذيب ركٌٕ هًٛخ انزٕرش ك ٙعطر انلصم
يسصٕسح ث 10 ٔ 5 ٍٛدُٚخ  /عى.
• ثًُٛب ٚزؾكم انًغزسهت رهوبئٛب ً إرا كبَذ هًٛخ انزٕرش ك ٙعطر انلصم
ثسذٔد  1دُٚخ  /عى.
رؼزًذ انٕعٛهخ انًزجؼخ ك ٙإَوبؿ هًٛخ انزٕرش ك ٙعطر انلصم ث ٍٛعبئهٍٛ
ػهٗ رـٛٛش غجٛؼخ عطر انلصم ثْ ٍٛز ٍٚانغبئهٔ ،ٍٛرنك ثئظبكخ يبدح
يُبعجخ رغًٗ انؼبيم االعزسالثٙ
25

انعىايم انفعانح عطذيا
انؼٕايم انلؼبنخ عطسٛب ً ْ ٙيٕاد رخلط يٍ هًٛخ انزٕرش انغطس ٙنهغٕائم
انز ٙرعبف إنٓٛب ثُزٛدخ ايزضاص خضٚئبرٓب اإلٚدبث ٙػهٗ عطر انغبئم.
ايرضاص انعىايم انفعانح عطذيا  -عالقح جيثظ
إرا أظلُب إنٗ اندًهخ انًجؼثشح يبدح رُزوم خضٚئبرٓب ثؾكم أكعه ٙإنٗ عطر
انلصم ،كئٌ هًٛخ انزٕرش ك ٙعطر انلصمٔ ،ثبنزبن ٙانوذسح انغطسٛخ
انسشح ،رُخلط رهوبئٛب ً ألٌ خضٚئبد غٕس٘ انًغزسهت ال رؼٕد ثزًبط
يجبؽش
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ًٚكٍ رٕظٛر ػًهٛخ ايزضاص اندضٚئبد ػهٗ عطر انلصم ندًهخ ثُبئٛخ
انطٕس كًٛب ً تعالقح جيثظ اٜرٛخ:
و =  ( -ف  /ثا ح )  ( xذى   /ف)
زٛث :و = االيزضاص ،أ٘ صٚبدح كًٛخ انًبدح كٔ ٙزذح انغطر ثبنُغجخ نكًٛخ
انًبدح انًُسهخ ظًٍ كزهخ انًسهٕل.
ف = كؼبنٛخ انًبدح انًُسهخ (خضٚئخ  /ل).
رٕ = انزٕرش ك ٙعطر انلصم.
ثب = ثبثزخ انـبصاد انكبيهخ.
ذ = دسخخ انسشاسح انًطهوخ.
ركٌٕ هًٛخ االيزضاص ( و ) ،ثبنُغجخ نهًٕاد انلؼبنخ عطسٛبً ،ػًهٛب ً يغبٔٚخ
نؼذد خضٚئبد انًبدح انلؼبنخ عطسٛب ً انًًزضح ػهٗ  1عى 2يٍ عطر انلصم.
27

ثبنُغجخ نهدًم انًًذدح ،ركٌٕ انلؼبنٛخ (ف) ػًهٛب ً يغبٔٚخ نزشكٛض انًبدح انلؼبنخ
عطسٛب ً ك ٙانًسهٕل (د)ٔ .ثبنزبن ٙكئٌ ػالهخ خٛجظ رصجر ػهٗ انؾكم اٜر:ٙ
و =  ( -خ  /ثا ح )  ( xذى   /خ)
زٛث :د = رشكٛض انًبدح انلؼبنخ عطسٛب ً.
ثزسذٚذ كًٛخ انًبدح انلؼبنخ عطسٛب ً انًًزضح ػهٗ ٔزذح عطر انلصم ثذالنخ
نٕؿبسٚزى رشكٛض انًبدح انلؼبنخ عطسٛب ً
ٚجذ٘ انًُسُٗ هًٛخ
ثبثزخ نهزٕرش ك ٙعطر
انلصم ال رزـٛش يغ
اصدٚبد رشكٛض انًبدح
ك ٙانًسهٕل.
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ٚؼٕد رنك إنٗ رؾكم يزيالخ  Micellesيٍ خضٚئبد انًبدح انلؼبنخ
عطسٛب ً اػزجبساً يٍ رشكٛض يسذد ٚغًٗ انزشكٛض انًزٚه ٙانسشج
(د .و .ذ .).كبػزجبساً يٍ ْزا انزشكٛض ال رزـٛش كؼبنٛخ انًبدح انلؼبنخ
عطسٛب ً ػُذيب ٚضداد رشكٛضْب
أ٘ ٚصم االيزضاص إنٗ زذِ األػظًٔ ،ٙرصجر انلؼبنٛخ ثبثزخ َزٛدخ رؾكم
انًزٚالد اػزجبساً يٍ انزشكٛض انًزٚه ٙانسشج
انزشكٛض انًزٚه ٙانسشج ثبثزخ يًٓخ ثبنُغجخ نهًبدح انلؼبنخ عـطسٛب ً :إرا كبَذ
هًٛخ ْزا انزشكٛض يُخلعخ ،ردزًغ خضٚئبد انًبدح نزؾكٛم انًزٚالد ثذالً
يٍ رٕظؼٓب ك ٙيٕاهغ االيزضاص ٔٚعٛغ ثزنك هغى يٍ انلؼبنٛخ انغطسٛخ
نهًبدح.
29

ايزضاص خضٚئبد انًبدح انلؼبنخ عطسٛب ً ٚشرجػ ثؼٕايم ػذٚذح ،يُٓب:
• غجٛؼخ خضٚئبد انًبدح.
• هًٛخ ثبْبء  pHانٕعػ.
• غجٛؼخ انكٓبسل انًٕخٕدح ك ٙانٕعػ ٔرشكٛضْب.
• غجٛؼخ انطٕس ٍٚانًؾكه ٍٛنغطر انلصم.
• دسخخ انسشاسح.
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 -2تُيح انعىايم انفعانح عطذيا – ًَظ انًغرذهة:
رزًٛض انؼٕايم انلؼبنخ عطسٛب ً ثجُٛخ ثُبئٛخ انًٛم Amphiphile
رزأنق يٍ:
يدًٕػخ هطجٛخ أٔ يسجخ نهًبء.
يدًٕػخ ال هطجٛخ أٔ َلٕسح يٍ انًبء
انًبدح ثُبئٛخ انًٛم أكثش يٛالً نهًبء أٔ أكثش يٛالً نهضٚذٔ ،رنك زغت
رـهت انًدًٕػبد انوطجٛخ أٔ انًدًٕػبد انالهطجٛخ ك ٙاندضٚئخ.
يٍ انعشٔس٘ ٔخٕد رٕاصٌ يُبعت ثْ ٍٛز ٍٚانًٛه ٍٛثسٛث رًزض
(أٔ رزٕظغ) خضٚئخ انًبدح انلؼبنخ عطسٛب ً ك ٙعطر انلصم ثٍٛ
غٕس٘ انًغزسهت ،ال أٌ رُدزة كبيالً إنٗ انطٕس انًبئ ٙأٔ إنٗ
انطٕس انضٚز.ٙ
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ػُذيب ركٌٕ خضٚئبد انؼبيم االعزسالث ٙأكثش زجب ً نهًبء (رـهت انًدًٕػخ
انوطجٛخ) ،ركٌٕ هٕٖ خزة خضٚئبد انًبء نهًدًٕػخ انًسجخ نهًبء كٙ
خضٚئبد انؼبيم االعزسالث ٙأكجشُٚٔ ،سُ ٙعطر انلصم ثسٛث ٚكٌٕ
انزسذة يٍ انطشف انًبئٚٔ ٙكٌٕ انزوؼش يٍ انطشف انضٚز( ٙيغزسهت
يٍ ًَػ ص  /و).
ك ٙزبل خضٚئبد انؼبيم االعزسالث ٙأكثش زجب ً نهذعىٚ ،كٌٕ انٕظغ
ثبنؼكظ ٔرؼط ٙيغسهجبد و /ص.

يثبلَ :خالد انكبنغٕٛو،
ركٌٕ انًدًٕػخ انالهطجٛخ
انًسجخ نهضٚذ أهٕٖ يٍ
انًدًٕػخ انوطجٛخ .نزنك
كٓ ٙرؼط ٙيغزسهجبد يٍ
ًَ32ػ و  /ص

انسبنخ انزٚ ٙؼزجش كٓٛب انؼبيم االعزسالث ٙغٕساً ثبنثب ً يغزوالً كٙ
انًغزسهت ،يٍ انًًكٍ رلغٛش رؾكم انًغزسهت ٔكن ًَػ يؼ ٍٛثٕخٕد
رٕرش ك ٙعطر انلصم ث ٍٛانؼبيم االعزسالثٔ ٙانضٚذ ( رٕع/ص) ٔرٕرش كٙ
عطر انلصم ث ٍٛانؼبيم االعزسالثٔ ٙانًبء (رٕع/و).
• رٕع/ص< رٕع/و ُٚ :كًؼ عطر انلصم ث ٍٛغجوخ انؼبيم االعزسالثٙ
ٔانضٚذ ُٚكًؼ ثصٕسح أؽذ يٍ اَكًبػ عطر انلصم ث ٍٛانؼبيم
االعزسالثٔ ٙانًبء .أ٘ أٌ انضٚذ ٚصجر غٕساً داخهٛبًٔ ،ثبنزبن ٙكئٌ
انًغزسهت ٚكٌٕ يٍ ًَػ ص  /و.
• رٕع/و< رٕع/ص  :انًغزسهت انُبرح ٚكٌٕ يٍ ًَػ و  /ص.
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تصنيف العوامل الفعالة سطحيا
رصُق انؼٕايم انلؼبنخ عطسٛب ً ك ٙأسثغ صيش كجٛشح:
 -1انؼٕايم انصبػذٚخ أٔ راد انؾسُخ انغبنجخ .Anionics
 -2انؼٕايم انٓبثطٛخ أٔ راد انؾسُخ انًٕخجخ .Cationics
 -3انؼٕايم انًزثزثخ أٔ ثُبئٛخ انؾسُخ .Amphoterics
 -4انؼٕايم ؿٛش انًزؾشدح أٔ ػذًٚخ انؾسُخ .Nonionics
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 -1العوامل الفعالة سطحيا الصاعدية
ٚخزهق ثؼعٓب ػٍ ثؼط ثطجٛؼخ انًدًٕػخ انكًٛٛبئٛخ انز ٙرسًم انؾسُخ
انغبنجخٔ ،ثبنشاثػ انز٘ ٚشثػ ْزِ انًدًٕػخ ثبنوغى انًست نهضٚذ يٍ خضٚئخ
انؼبيم.
أًْٓب:
آ  -يجًىعح انكاستىكغيم :R-COOM
 -1انصىاتيٍ انقهىيح:
ْ ٙأيالذ نسًٕض دعًخ (يؤنلخ يٍ  18 – 12كسًب ً) يؾجؼخ أٔ ؿٛش يؾجؼخ
نٕٓاثػ (ؽٕاسد يٕخجخ) أزبدٚخ انزكبكؤ يثم انصٕدٕٚو أٔ انجٕربعٕٛو أٔ
األيَٕٕٛو ٔرؼط ٙيغزسهجبد يٍ ًَػ ص  /و.
 كؾسًبد انصٕدٕٚو C17H35COO Na
 ٔ صٚزبد انصٕدٕٚو أٔ انجٕربعٕٛو C17H33COO Na, K
 ٔ سٚغُٕٛنٛبد انصٕدٕٚو C17H33 (OH) COO Na
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 -2انصىاتيٍ انًعذَيح ْٙ :أيالذ نسًٕض دعًخ (يؤنلخ يٍ  18 –12كسًب ً)
يؾجؼخ أٔ ؿٛش يؾجؼخ نٕٓاثػ ثُبئٛخ أٔ ثالثٛخ انزكبكؤ يثم Ca2+, Mg2+,
ٔ Zn2+, Al3+رؼط ٙيغزسهجبد يٍ ًَػ و  /ص.
كضٚزبد انكبنغٕٛو أٔ انًـُضٕٚو

 -3انصىاتيٍ انعضىيح :رؼط ٙيغزسهجبد يٍ ًَػ ص  /و
كؾسًبد انزش٘ اٚزبَٕاليٍٛ
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ب  -يجًىعح انغهفاخ

ٔيثبنٓب:
نٕسٚم عهلبد انصٕدٕٚو

ٔعزٛم عهلبد انصٕدٕٚو
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• جـ – يجًىعح انغهفىَاخ

ٔيثبنٓب:
د٘ أكزٛم عهلٕعٕكغُٛبد انصٕدٕٚو

د  -يجًىعح انفغفاخ

ٔيثبنٓب:
كغلبد انذ٘ دٚغٛم (اعزشاد كٕعلٕسٚخ يغ أؿٕال دعًخ).
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 - -2العوامل الفعالة سطحيا الهابطية
 -1أيالذ األيَٕٕٛو انشثبػٛخ
يٍ أكثش انؼٕايم انلؼبنخ عطسٛب ً انٓبثطٛخ اعزؼًبالً

زٛث:
 = Rعهغهخ كسًٛخ ٚزشأذ ػذد رساد انلسى كٓٛب ث 18 ٔ 10 ٍٛرسح.
 = r1, r2, r3خزٔس يزؾبثٓخ أٔ يخزهلخC6H5–CH2, C2H5, :
.…،CH3
 = Xؽبسدح ثشٔو أٔ كهٕس أٔ ٕٚد.
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أيثهخ ْزِ انًشكجبد:
انغٛزشًٛٚذ  Cetrimideأٔ انغٛزبكهٌٕ ( Cetavlonثشٔو عزٛم
ثالث ٙيزٛم أيَٕٕٛو):

كهٕس انجُضنكَٕٕٛو (كهٕس عزٛم ثُبئ ٙيزٛم ثُضٚم أيَٕٕٛو):
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 -3العوامل الفعالة سطحيا المذبذبة
رسٕ٘ خضٚئبرٓب يدًٕػبد زًعٛخ ٔيدًٕػبد ههٕٚخ ،نٓزا كٓ ٙرزصشف
كؼٕايم ْبثطٛخ أٔ صبػذٚخٔ ،رنك زغت هًٛخ ثبْبء انٕعػ انز٘ رٕخذ ك.ّٛ
يُٓب:
انفغفىنيثيذاخ Phospholipids

انثيرائيُاخ Betaine
زٛث:
 =Rخزس زًط دعى يؾجغ
أٔ ؿٛش يؾجغ
(يؤنق يٍ  18 – 12كسًب ً)
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 -4العوامل الفعالة سطحيا عديمة الشحنة
 يٍ أْى انؼٕايم انلؼبنخ عطسٛب ً.
 رًزبص ثؼذو رأثشْب ػًهٛب ً ثوًٛخ ثبْبء انٕعػ.
 ال رزُبكش يغ انؼٕايم األخشٖ انصبػذٚخ أٔ انٓبثطٛخ أٔ انًزثزثخ.
رصُق رهك انؼٕايم ثؼبيخ زغت غجٛؼخ انشاثػ انز٘ ٚدًغ ث ٍٛانوغى انًست
نهًبء ٔانوغى انًست نهضٚذ ك ٙخضٚئخ انؼبيم انلؼبل عطسٛب ً.
آ) اعرشاخ انغهيكىل يع األدًاض انذعًح
يثبنٓب:
ؽسًبد االرٛه ٍٛؿهٛكٕل
أٔ انجشٔثٛه ٍٛؿهٛكٕل
أٔ ثُبئ ٙارٛه ٍٛؿهٛكٕل
42

ب) اعرشاخ انغهيغشول يع األدًاض انذعًح
ٔيثبنٓبٔ :زٛذح ؽسًبد انـهٛغشٔل
C17H35 – COO - CH2 – CHOH – CH2 OH
جـ) يشرقاخ تىني أكغي اذيهيٍ
ًٚكٍ رصُٛلٓب ك ٙصيش ػذح:
-1اعرشاخ تىني أكغي اذيهيٍ يع األدًاض انذعًح:
(رغًٗ ردبسٚب ً ييشج )Myrj
R – COO – (CH2 - O - CH2)n - H
زٛث =R :خزس زًط دعى يؾجغ أٔ ؿٛش يؾجغ (يؤنق يٍ  18 – 12كسًب ً)
 -2اذيشاخ تىني أكغي اذيهيٍ يع األغىال انذعًح( :رغًٗ ردبسٚب ً تشيج )Brij
R – O – (CH2 - O - CH2)n - H
43زٛث =R :خزس ؿٕل دعى (يؤنق يٍ  18 – 12كسًب ً)

 -3اعرشاخ انغىستيراٌ يع األدًاض انذعًح
 ْٙٔ انًشكجبد األكثش اعزؼًبالً ك ٙانصٛذنخ.
 رُزح ْزِ انًشكجبد يٍ أعزشح انغٕسثٛزبٌ (ثال يبء انغٕسثٛزٕل) يغ
زًط دعى.
 رغًٗ ْزِ انًشكجبد ردبسٚب ً عثاٌ Spanأٔ أسالعيم Arlacel
ٚ خزهق ثؼعٓب ػٍ ثؼط ثبخزالف انسًط انذعى انًزأعزش.
 رؼط ٙيغزسهجبد يٍ ًَػ و  /ص.
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ػُذ رثجٛذ يدًٕػبد أكغٛذ االرٛه ٍٛيكبٌ انٕظبئق انـٕنٛخ ك ٙانًشكجبد
انغبثوخ َسصم ػهٗ يشكجبد يسجخ نهًبء رغًٗ تىني عىستاخ
 Polysorbatesأو انرىيٍ :Tween

زٛثN = n1 + n2 + n3 :

رخزهق يشكجبد انزٕ ٍٚكًٛب ثُٓٛب ثبخزالف انسًط انذعى انًزأعزش يٍ
خٓخٔ ،ثبخزالف ػذد يدًٕػبد أكغٛذ االرٛه ٍٛيٍ خٓخ أخشْٖٙٔ ،
رؼط ٙيغزسهجبد يٍ ًَػ ص  /و
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ٚؾبس إنٗ يشكجبد انغجبٌ ٔانزٕ ٍٚثأسهبو رذل ػهٗ غجٛؼخ انسًط انذعى
انًزأعزش يغ انغٕسثٛزبٌٔ ،رنك ٔكن اندذٔل:
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