تصنيف األدوية
Classification of
Drugs

الدواء الهدف Goal Drug
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ماهو الدواء الهدؾ؟
ٌجب أن ٌتمتع الدواء بالمواصفات التالٌة كً ٌسمى بالدواء الهدؾ:
ٌ جب أن ٌعطً التؤثٌر المرؼوب فٌه بالتحدٌد
 أن ٌعطى بؤكثر الطرق المرؼوبة (عن طرٌق الفم)
 أن ٌعطى بؤقل جرعة ممكنة كما ً وتكراراً
 أن ٌكون له زمن بدء تؤثٌر onsetومدة بقاء تؤثٌر  durationمناسبٌن
 أن ال ٌكون له آثار جانبٌة سٌئة
 أن ٌنطرح من الجسم بعد أن ٌعطً التؤثٌر المرؼوب دون بقاء أي أثر له
 أن ٌتم انتاجه بسهولة وبتكلفة قلٌلة
 أن ٌكون شكله الصٌدالنً النهائً أنٌق ومقبول
 أن ٌكون ثابتا ً أثناء التخزٌن من الناحٌة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والعبلجٌة.

تصنف األدوٌة حسب:
 .1المنشؤ
 .2حسب ظهور فعل الدواء فً الجسم
 .3المجموعات العبلجٌة ومكان التؤثٌر الدوائً
 .4التركٌب الكٌمٌائً
 .5حسب حالة التجمع الفٌزٌائٌة
 .6حسب طرٌقة التحضٌر
 .7حسب مكان التؤثٌر
 .8حسب قوام الشكل الصٌدالنً
 .9طرٌق اإلٌتاء
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 -1حسب المنشأ By Origin
أ .األدوٌة ذات المنشأ الطبٌعً :العقاقٌر الطبٌعٌة (المواد الخام) ذات
المنشؤ النباتً والحٌوانً والمعدنً.
آ – المصادر الطبٌعٌة النباتٌة:
تستخدم كما هً أو ٌتم تحوٌلها الى أدوٌة كٌمٌائٌة حدٌثة.
مثل الرٌزٌربٌن  Reserpineالذي ٌُعتبر دواء مهدىء Tranquilizer
وخافض لضؽط الدم  ،hypotensiveهذه المادة تم عزلها من نبات
الراولفٌا  .Rauwolfiaأٌضا ً نبات العناقٌة Periwinkleواسمه العلمً
ٌ Vinca roseستخلص منه الفٌنببلستٌن ,Vinblastine
والفٌنكرٌستٌن ٌ Vincristineستخدمان فً عبلج األورام (ابٌضاض
الدم الحاد .)Acute leukemia
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ب -المصادر الطبٌعٌة الحٌوانٌة:
 -1خبلصة الؽدة الدرقٌة واألنسولٌن وهرمون الؽدة النخامٌة مؤخوذة من
الؽدد الصماء  Endocrine glandsلؤلؼنام والخنازٌر.
 -2بول الفرس الحامل ٌُشكل مصدر ؼنً لبلٌٍستروجٌن.
 -3كذلك نستفٌد من الحٌوانات فً انتاج األمصال  Serumsومضادات
الذٌفان  Antitoxinsواللقاحات .Vaccines
• لقاح شلل األطفال تم تحضٌره من النسٌج الكلوي للقرد.
• لقاح النكاؾ واالنفلونزا تم الحصول علٌه من جنٌن الكتكوت ( الصوص)
• لقاح الحمٌراء ( الحصبة األلمانٌة) من جنٌن البط.
• لقاح الجدري من جلد عجول البقر الملقحة بفٌروس جدري البقر.
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ب .األدوٌة المصنعة:
 -1المستحضرات الكٌمٌائٌة :مركبات مصنعة أو عناصر طبٌعٌة
منقاة؛ مثل كلور الصودٌوم ،برمنؽانات البوتاسٌوم.
 -2المستحضرات الكٌمٌائٌة الصٌدالنٌة :تصنع فً المعامل الصٌدالنٌة
الكٌمٌائٌة؛ خاصة مستحضرات التصنٌع العضوي؛ مثل السلفامٌدات
كالستربتوسٌد والنورسلفازول.
 -3مستحضرات المضادات الحٌوٌة :هً نتٌجة تصنٌع حٌوي
للعضوٌات الدقٌقة المزروعة فً أوساط خاصة؛ مثل البنسلٌن
والستربتومٌسٌن .
 -4مستحضرات الفٌتامٌنات :كٌمٌائً صنعً مثل الفٌتامٌن  ،Cأو
مركبات معقدة مثل الخبلصات المركزة والشرابات المستخرجة من
الفواكه.
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 -5مستحضرات األعضاء :مستحضرات دوائٌة ناتجة من األعضاء والنسجة
ومن مفرزات العضوٌة الحٌة؛ مثل الهرمونات.
 -6المصول واللقاحات :مستحضرات صناعٌة تحضرها معاهد المصول
واللقاحات ومعاهد الجراثٌم وعلم األوبئة وؼٌرها .تحوي عضوٌات دقٌقة
مضعفة أو مقتولة ومختلؾ مضادات األجسام  antibodyومولدات الضد
.antigen
 -7مستحضرات المعالجة المبدئٌة للعقاقٌر :الزٌوت العطرٌة والدسم
والزٌوت الدسمة والمواد الناتجة من أجزاء النباتات والحٌوانات؛ مثل مسحوق
أوراق الدٌجٌتال ،واألفٌون.
 -8المستحضرات الجالٌنوسٌة :مركبات ذات منشؤ كٌمٌائً معقد ،محضرة
بشكل رئٌس بطرٌقة االستخبلص من الخامات الدوائٌة ذات المنشؤ النباتً أو
الحٌوانً والحاوٌة على عناصر فعالة حٌوٌا ً بشكل معقد مع عناصر أخرى؛
مثل الخبلصات والصبؽات والشرابات العطرٌة.

 -2حسب ظهور فعل الدواء فً الجسم :
األدوٌة الضدٌة أو المذهب الضديAllopathic :
ٌعتمد على الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للدواء وعلى درجة تركٌزه
وطرائق إدخاله والمبلحظات السرٌرٌة المشاهدة وهذا المذهب هو
المتبع ؼالبا ً.
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األدوٌة المثلٌة أو المذهب المثلًHomeopathic :
ٌعتمد مبدأ شفاء الشبٌه بؤشباهه أي أن العقار الذي ٌولد مجموعة من
األعراض المرضٌة عند رجل سلٌم إذا أخذ بمقادٌر كبٌرة ٌمكن أن
ٌزٌل هذه األعراض عند الرجل المرٌض إذا أخذ بمقادٌر خفٌفة .مثل
المداواة باللقاحات؛ فالذٌفانات تولد مناعة فً العضوٌة.

: حسب المجموعات العالجٌة-3
 األدوٌة حسب المجموعاتPharmacopeias تصنؾ دساتٌر األدوٌة
:ًالعبلجٌة ومكان التؤثٌر الدوائً كماٌل
1-Gastrointestinal Drugs
2-Blood,Fluid, Electrolytes, and
Hematologic Drugs
3-Cardio vascular Drugs
4- Respiratory Drugs
5- Sympathomimetic Drugs
6- Parasympathomimetic Drugs
7-Adrenergic Blocking Drugs
8- Antimuscarinic Drugs
9- Diuretic Drugs
10 - Diagnostic Drugs

11-Hormonal Drugs
12- Vitamins and other Nutritional
Drugs
13- Enzymatic Drugs
14- General Anesthetic Drugs
15- Local Anesthetic Drugs
16- Sedatives and Hypnotic Drugs
17- Analgesic Drugs
18- Central Nervous System
Stimulant Drugs
19- Immunosuppressive Drugs
20- Parasiticidal Drugs
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المرجع السوري للدواء ) Syrian Drugs Reference ( SDRقد صنف
األدوٌة بطرٌقته كما ٌلً:
• األدوٌة الهضمٌة:
مضادات التشنج ،أدوٌة القرحة الهضمٌة ،مضادات القًء ،الملٌنات والمسهبلت،
مضادات االسهال ،أدوٌة القولون والمستقٌم ،أنزٌمات المعثكلة والحموض
الصفراوٌة.
• األدوٌة القلبٌة الوعائٌة:
أدوٌة اضرابات النظم وقصور القلب ،مضادات الذبحة الصدرٌة ،المدرات
البولٌة ،خافضات ضؽط الدم ،مضادات التخثر ،مضادات النزؾ ،خافضات
الشحوم ،رافعات ضؽط الدم.
• أدوٌة الجهاز العصبً المركزي:
المنومات والمهدئات ومضادات القلق ،مضادات الذهان ،مضادات االكتئاب،
مضادات االختبلج ،أدوٌة االضرابات الحركٌة.
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• مضادات األلم:
المسكنات وخافضات الحرارة ،أدوٌة الشقٌقة.
• أدوٌة الجهاز الحركً:
مضادات االلتهاب ؼٌر الستٌروئٌدٌة ،مضادات النقرس وطارحات حمض
البول،
المرخٌات العضلٌة ،محمرات الجلد ومضادات الرثٌة الموضعٌة.
• الهرمونات:
الهرمونات التناسلٌة ،الستٌروئٌدات القشرٌة ،هرمونات النخامى ،أدوٌة فرط
ونقص السكر ،أدوٌة الدرق ،األدوٌة المإثرة على تقوٌض العظام.
• أدوٌة الجهاز البولً التناسلً:
أدوٌة االنتانات التناسلٌة ،الصادات البولٌة ،أدوٌة اضرابات الكلى والمثانة.
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• مضادات االنتان:
مضادات الجراثٌم ،مضادات الفطور ،مضادات التدرن ،مضادات المبلرٌا،
طاردات الدٌدان.
• أدوٌة جهاز التنفس:
موسعات القصبات ،المقشعات وحاالت البلؽم ومضادات السعال
• مضادات التحسس
• األدوٌة الجلدٌة:
مضادات الحكة ،المطهرات ومضادات الفطور والجراثٌم ،أدوٌة الصدؾ،
أدوٌة العد ،أدوٌة الثآلٌل ،المخدرات الموضعٌة.
• المحالٌل الورٌدٌة واألمالح المعدنٌة والحدٌد والفٌتامٌنات.
• أدوٌة األذن واألنف والحنجرة.
• األدوٌة العٌنٌة.
• أدوٌة متفرقة.

 -4حسب البنٌة الكٌمٌائٌة By Chemical Structure
المضادات الحٌوٌة  :Antibioticمثل البنسلٌن ،والستربتومٌسٌن
الفٌتامٌنات Vitamins
مركبات المعالجة المبدئٌة للعقاقٌر :مثل الزٌوت الدسمة ،والزٌوت
العطرٌة ومسحوق أوراق الدٌجٌتال.
منتجات األعضاء  Organsمثل هرمون الؽدة النخامٌة ،pituitary
وهرمون النمو .growth hormone
المصول  Serumsواللقاحات .Vaccines
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 -5حسب حالة التجمع الفٌزٌائٌة Aggregation
حسب حالة التجمع الفٌزٌائٌة أو القوام وهو تصنٌؾ قدٌمٌ ،عطً الدواء
شكبلً خارجٌا ً محدداً ،تحدد جزئٌا ً سرعة تؤثٌره:
 .1األشكال الصٌدالنٌة الصلبة :كاألنواع والمساحٌق واألقراص
والملبسات والحثٌرات والمحافظ الجٌبلتٌنٌة  ...وؼٌرها.
 .2األشكال الصٌدالنٌة السائلة :كالمحالٌل والمعلقات والمستحلبات
والقطرات والمؽلٌات والمروخات  ...وؼٌرها.
 .3األشكال الصٌدالنٌة اللٌنة :كالمروخات والمراهم والتحامٌل
والحبوب ...
 .4األشكال الصٌدالنٌة الؽازٌة :كالؽازات واألبخرة والحبلالت
الهوائٌة ...
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 -6حسب طرٌقة التحضٌر:
وفق عقامتها  ،Sterilityتقسم إلى مستحضرات عقٌمة Sterile
 ،Preparationsومستحضرات ؼٌر عقٌمة Non-Sterile
.Preparations
أ .مستحضرات عقٌمة Sterile Preparations
 المستحضرات الحقنٌة Injections المستحضرات العٌنٌة Eye preparations مستحضرات التؽذٌة الورٌدي Parenteral Neutrinos مستحضرات محالٌل التلقٌن Infusions Solutionsب .المحالٌل غٌر العقٌمة Non Sterile
 استعمال خارجً :الؽراؼر ،الؽسول الفموي ،الؽسوالت. -استعمال داخلً :المستحضرات الفموٌة السائلة.

 - 7حسب مكان التأثٌر:
• ذات تؤثٌر موضعً (جلدي ،عٌنً ،شرجً)
•  -ذات تؤثٌر جهازي
•  -استعمال خارجً External Uses
•  -استعمال داخلً Internal Uses
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 -8حسب قوام الشكل الصٌدالنً وهو التقسٌم األكثر مصادفة فً
المراجع العالمٌة:
•  -األشكال الصٌدالنٌة السائلة Liquid Dosage Forms
•  -األشكال الصٌدالنٌة الصلبة Solid Dosage Forms
•  -األشكال الصٌدالنٌة نصؾ الصلبة Semi-Solid Dosage
( Formsاللٌنة )Soft

المستحضرات الفموٌة السائلة Oral Route
• اللعوقات
• المزائج
• النقط الفموٌة
• المستحلبات الفموٌة
• المحالٌل الفموٌة
• المستعلقات الفموٌة
• األلكسٌرات
• الشرابات
17
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الشرابات :Syrups
محالٌل مائٌة  Aqueous solutionsتحوي نسبة كبٌرة من السكر Sugars
وٌمكن استعمال المذٌبات المزوجة مع الماء لزٌادة أو المساعدة على ذوبان
بعض المواد الفعالة ( co-solventاألؼوال وكثٌرات الؽول Alcohols and
 polyalcoholsمثل الؽلٌسرول وبروبٌلٌن ؼلٌكول).
المعلقات :Suspension
شكل صٌدالنً سائل ٌحوي مادة دوائٌة مبعثرة ضمن طور سائل زٌتً أو
مائً.
المراهم  :Ointmentشكل صٌدالنً قومه لٌن عجٌنً ٌطبق على الجلد ،أو
على األؼشٌة المخاطٌة بالمد ،أو الفرك إذا لزم األمر ،وؼالبا ً ما ٌتكون من
أساس دسم كاره للماء ،ؼٌر ممتص للماء ،وؼٌر ؼسول به ،وؼٌر ممتزج مع
الماء .كما ٌمكن أن ٌتكون من أساس دسم ممتص للماء (ٌتكون من أساس دسم
كاره للماء ٌضاؾ إلٌة مادة ممتصة للماء كاالنولٌن lanolinأو كولستٌرول أو
أؼوال النولٌن)ٌ ،حوي مادة أو مواد فعالة ذوابة أو معلقة فً هذا األساس
المرهً.
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المستحلبات  :Emulsionجمل ؼٌر متجانسة (مبعثرة) مكونة من سائلٌن
ؼٌر ممتزجٌنٌ ،تبعثر أحدهما ضمن اآلخر بشكل قطٌرات ،ال ٌتجاوز قطرها
 1مكرومتر ،وتتم البعثرة بواسطة عامل استحبلبً والمزج (أي تجزئة
الطور الداخلً وبعثرته على شكل قطٌرات “طور متقطع” ضمن طور
مستمر أو الطور الخارجً)
المروخات  :Linimentمستحلبات سائلة ،عادة طورها الخارجً زٌتً،
وطورها الداخلً مائً ،مثالها المروخ المائً الزٌتً الذي ٌحوي ماءات
الكالسٌوم كعامل فعال على السطح (عامل استحبلبً) ،وزٌت الزٌتون ،والماء
المقطر أو منزوع األٌونات.
الكرٌمات  :Creamsأشكال صٌدالنٌة نصؾ صلبة ذات قوام لٌن متماسك
بشكل مستحضر استحبلبً ز /م أو م /ز ،تطبق على الجلد ،وٌمكن أن ٌكون
تجمٌلً أو دوائًٌ ،حمل مواد فعالة ذوابة أو مبعثرة فً السواغ المرهمً
االستحبلبً.

المعاجٌن  :Pastesشكل صٌدالنً ٌتكون من أساس مرهمً (دسم
ممتص،استحالبً مائً) ٌحوي كمٌة كبٌرة من المساحٌق الناعمة والمعلقة
فً األساس المرهمًٌ ،ستعمل مواد مساعدة لتوزٌع المساحٌق الصلبة بشكل
متجانس كزٌت البارافٌن (جزء من األساس المرهمً).
التحامٌل :Suppositoriesمستحضرات قوامها نصؾ صلب أو صلب،
سهلة االنصهار (سواغ دسم) أو االنحبلل (سواغ مائً) بسائل المستقٌم،
شكلها مخروطً صاروخً مخصصة لئلدخال فً المستقٌم للمعالجات
الموضعٌة ،أو لتعطً تؤثٌراً جهازٌا ً عاما ً.
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البٌوض المهبٌلة  :)Pessaries(Vaginal Ovulesأشكال صٌدالنٌة ذات
قوام لٌن أو صلب ،مخصصة لئلدخال عن طرٌق المهبل ،وتحضر من مزٌج
من الجٌبلتٌن والؽلٌسرٌن والماء ،وتستخدم حسب المادة الفعالة ،مسكنة
لآلالم ،قابضة ،موقفة لنمو الجراثٌم ،مطهرة.

الكبسوالت :هً أشكال صٌدالنٌة شائعة االستخدام نظراً لبساطة تصنٌعها
والستخداماتها المختلفة فً إخفاء الطعم ،أو اللون ،أو الرائحة ،كما ٌمكن
وضع جرعات صؽٌرة من المواد الفعالة أو كبسلة كمٌات صؽٌرة.
 oكبسوالت جٌبلتٌن قاسٌة Hard gelatin capsules
 oكبسوالت جٌبلتٌن لٌنة Soft gelatin capsules
المساحٌق:
هً أحد أقدم األشكال الصٌدالنٌة المعروفة ،وتعتبر مرحلة من مراحل إنتاج
وتحضٌر األقراص أو الكبسوالت ،وٌمكن أن تكون شكل صٌدالنً معد
لئلذابة أو لبلستعبلق الستخدامه حقنا ً أو عن طرٌق الفم أو للتطبٌق الموضعً
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األقراص Tablets
أشكال صٌدالنٌة صلبة تحوي على جرعة مجزأة من المادة الفعالةٌ ، ،مكن
أن تكون األقراص متعددة الطبقات أو ملبسةٌ ،جب أن ٌكون لؤلقراص من
النوع نفسه الوزن واللون والشكل ،وأن تكون سطوحها ملساء ؼٌر مخرشة،
وكل وجبة متماثلة مع سابقتها.
تحضر بالقالب Tabletأو بالضؽط .Compressed Tablet
األقراص السكرٌة Troches, Sugar tablets, Pastilles, Lozenges
وزنها  1غ  ،تحوي كمٌة كبٌرة من السكر ،قلٌل من المادة الفعالة Active
 Ingredient 10-200ملػ ،ومطعمات  ،Flavoringsومواد رابطة .تترك
ؼالبا ً لتذوب ببطء فً الفم
األقراص القالبٌة Molded tablets
وزنها  250-30ملػ تذوب بسرعة بالفم.
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األقراص الملبسة Coated Tablets
• ملبسة بالسكر  Sugar-coated Tabletsأو بالفلم Film-coated Tablets
• ملبسة معوٌا ً Enteric-coated Tablets
األقراص المعدة لالستخدام فً الفم  :Buccal Tabletsؼٌر ملبسة عادة.
أقراص قابلة للبعثرة Dispersible tablets
أقراص مهبلٌة Vaginal Tablets
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المستحضرات نصف الصلبة المطبقة موضعٌا ً
هً أشكال لٌنة القوام مصممة للتطبٌق على الجلد ،أو األؼشٌة المخاطٌة (األنؾ،
المهبل )....وتستخدم لتؤثٌرها المطري أو لحماٌة الجلد ،أو إلعطاء تؤثٌر عبلجً
موضعً.
نمٌز أربعة أشكال صٌدالنٌة:
 .1المراهم
 .2الكرٌمات
 .3المعاجٌن
 .4الهبلمات
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التحامٌل :هً أشكال صلبة القوام بقوالب مختلفة مخصصة لبلنصهار أو التلٌن
أو الذوبان ضمن فوهات الجسم.
• تعطى عن طرٌق الشرج أو المهبل أو االحلٌل.
• تحتوي مادة فعالة واحدة أو مزٌجا ً من مواد فعالة موزعة ضمن جرعات
فردٌة.
• هً مستحضرات ذات شكل مخروطً أو بٌضوي ،وؼالبا ً بطول  3-1سم،
ووزن  3-1غ للكبار و  2-1غ لؤلطفال أو الرضع ،أما البٌوض المهبلٌة فهً
بوزن وسطً 5غ تقرٌبا ً.
األسس الدسمة المستعملة فً صناعة التحامٌل:
• مركبات دسمة :زبدة الكاكاو ،استرات ألحماض دسمة مع بولً إٌثٌلن ؼلٌكول
.PEG
• مركبات ذوابة بالماء ،PEG :جٌبلتٌن ،ؼلٌسرٌن.
• قواعد استحبلبٌة :مزٌج مواد تمتزج بالزٌوت وبالماء.
تصنع التحامٌل بإحدى طرٌقتٌن:
 -2الضؽط على البارد.
 -1الصهر ثم القولبة.

 -9حسب طرٌق التناول (التصنٌف حسب طرٌقة إدخال الدواء):
طرٌق األنبوب الهضمً
• طرٌق الفم
• طرٌق المستقٌم
بغٌر طرٌق األنبوب الهضمً
 خبلل أعضاء جهاز التنفس (استشاق) على سطح الجلد على األؼشٌة المخاطٌة تحت وفوق اللسان -طرٌق الزرق تحت الجلد وفً العضل وفً الورٌد أو النخاع الشوكً.
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السواغات الصيدالنية
Pharmaceutical Excipients
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السواغات الصٌدالنٌة :هً مادة أو مجموعة من المواد الخاملة
حٌوٌا ً (على جسم اإلنسان ،والحٌوان ولٌس لها تؤثٌر عبلجً أو
فٌزٌولوجً) تضاؾ إلى المادة الفعالة بالدواء من أجل أن:
 تعطٌه الشكل الصٌدالنً المناسب  suitableللتناول.
 الثبات .stability
 القبول  acceptabilityمن قبل المتناول.
 لتحسٌن التوافر الحٌوي  bioavailabilityللدواء أو تحرره
 releaseبالسرعة  rateأو فً الموقع  siteالمطلوب أو
إٌصاله إلى العضو المطلوب بالجسم.
 استقراره بشكله الصٌدالنً خارج الجسم.

ٌإثر السواغ وطرٌقة تحضٌر الدواء بفعالٌة المادة الفعالة الداخلة فً تركٌب الدواء
من مصنع ألخر ،رؼم وجود المادة الفعالة نفسها ،وٌإثر هذا على استجابة جسم
اإلنسان لها.
تقسم السواغات إلى:
 -1سواؼات األشكال الصٌدالنٌة السائلة Liquid dosage forms
 -2سواؼات األشكال الصٌدالنٌة الصلبة Solid dosage forms
 -3سواؼات األشكال الصٌدالنٌة نصؾ الصلبة Semi-solid dosage forms
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أهم السواغات المستخدمة فً تحضٌر األشكال الصٌدالنٌة السائلة
:Liquid Dosage Forms
: Solvents  المذٌبات-1
Aqueous Solvent  مذٌبات مائٌة-1 -1
Water, Alcohol, Benzyl alcohol, Isopropyl alcohol, Acetone,
Glycerin, Propylene glycol.
: مثالهاNon-Aqueous Solvents (Oily)  مذٌبات زٌتٌة-2 -1
Oils, Corn Oil, Cotton Seed Oil, Isopropyl Myristate, Mineral
Oil, Olive Oil, Oleic acid.
Acidifying Agents  المواد المحمضة-2
Citric acid, Hydrochloric Acid.
Alkalizing agents  المواد المقلونة-3
Sodium hydroxide, Sodium bicarbonate, Potassium citrate,
Diethanolamine, Monoethanolamine.
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 -4المواد الدارئة Buffering agents
ٌستعمل مزٌج من حمض ضعٌؾ وملحه بنسب مختلفة لتحضٌر محالٌل
دارئة مثبلً:
• حمض البور (بتركٌز  1.237غ  )%وبورات الصودٌوم (بتركٌز
 1.907غ  )%بنسب مئوٌة مختلفة للحصول على قٌم من الـ pH
تتراوح بٌن  6.77و .9.11
• محالٌل سورنسن  Sorensenالفسفاتٌة الدارئة :مكونة من محلولٌن:
فسفات وحٌدة الصودٌوم البلمائٌة ،وفسفات ثنائٌة الصودٌوم البلمائٌة
إلعطاء دارئة بقٌم  5.9 pHو  8تستعمل فً تحضٌر القطرات
العٌنٌة ،وأمزجة مكونة من  Citric acidو  Sodium citrateأو
ماءات الصودٌوم.

: ومثالهاAdsorbents  الممتزات-5
Bentonite, Magnesium Aluminum Silicat, Magnesium Carbonate,
Powdered Cellulose, Talc.
 بعض المكونات على سطحهاAdsorb )تستعمل هذه المواد الدمصاص (امتزاز
 زٌت عطري) وذلك بفضل فعالٌة سطحها المرتفعة (وجود تجاوٌؾ، سوائل،)ؼازات
.)قادرة على استٌعاب المواد
Suspending Agents مواد معلقة- 6
Viscosity Increasing Agents مواد رافعة للزوجة- 7
Guar Gum, Acacia Gum, Tragacanth Gum, Bentonite, Alginic Acid,
Sodium Alginate, Methylcellulose, Hydroxyethyl Cellulose,
Hydroxypropylcellulose, Sodium Carboxymethylcellulose, Calcium
Carboxymethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose,
Polyvidone (PVP), Colloidal Silicon Dioxide, Gelatine, Kaolin.
 وكعوامل مثبتة للمستحلباتSuspension تستعمل هذه المواد فً تحضٌر المعلقات
.Emulsions
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Viscosity /Thickening Agents  رافعة للزوجة/  مواد مسمكة-8
Enhancing

 لزٌادة التوافر،) األنفٌة، األذنٌة،تستعمل فً رفع لزوجة القطرات (العٌنٌة
:)الحٌوي (بزٌادة زمن التماس مع المستحضر
Carboxymethylcellulose Sodium, Hydroxyethyl Cellulose,
Hydroxypropyl Cellulose, Methyl Cellulose.
:تستعمل فً رفع لزوجة الشرابات
Propylene Glycol, Glycerin (Co-Solvent)
Sucrose, Dextrin, Sorbitol (Sweeteners)
Methyl Cellulose, CMC
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Wetting Agents ) مواد مرطبة )مبللة-9
Solubilizing Agent  مواد مساعدة على االنحالل-10
Benzalkonium Chloride, Sodium Docusate, Lecithin, Poloxamer,
Sodium Lauryl Sulfate, Cholesterol, Lanolin Alcohol,
Glycerylmonostearate, Triethanolamine, Polyoxyethylene Esters,
Polyoxyethylene Stearates, Polyoxyethylene Castor Oil
Derivative, Polyoxyethylene Sorbitan Fatty Acid Esters, Sorbitan
Esters
Chelating Agents ) مواد ُخالبة (مخلبة-11
Edetic Acid, Sodium Edetates, Citric Acid
تعمل على حجب أٌونات الكالسٌوم والمؽنٌزٌوم المنشطة ألكسدة بعض المواد الفعالة
 قطورات،)C  شرابات (فٌتامٌن، محالٌل حقن:فإضافتها لبعض المستحضرات المائٌة
. ٌزٌد فً حماٌة المواد الفعالة الذوابة تجاه األكسدة،مختلفة
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Antioxidants  مضادات أكسدة-12
، تتؤكسد بدالً من المواد الفعالة،مضادات األكسدة عبارة عن مواد مرجعة
 أو الجذور الحرة المإكسدة،وتستهلك األكسجٌن
: مضادات أكسدة لألوساط المائٌة ومثالها-أ
Ascorbic Acid, Sodium Ascorbate, Sodium Metabisulfite,
Sodium Sulfite, Hydroquinone.
:  مضادات أكسدة لألوساط الدسمة ومثالها-ب
Butylatedhydroxyanisole (BHA), Butylated Hydroxytoluene
(BHT), Tocopherol Acetate, Hydroquinone.
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Antimicrobial Preservatives  مواد حافظة مضادة للجراثٌم-13
:ومثالها
Alcohol, Benzyl Alcohol, Chlorobutanol, Chlorocresol,
Butylparaben, Methylparaben (Methyl
Parahydroxybenzoate), Benzoic Acid, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Benzalkoniumchloride,
Cetrimide, Chlorhexidine, Phenylmercuric Acetate,
Phenylmercuric Borate, Phenylmercuric Nitrate,
Theomersal.
تستعمل هذه المواد لحفظ المستحضرات الصٌدالنٌة متعددة الجرعات
 كما فً الشرابات،من التلوث بالمتعضٌات الدقٌقةMultiple Dose
Nasal  والقطورات األنفٌة،Eye Drops  والقطورات العٌنٌة،Syrups
 وهً كابحات لنمو، والمراهم والمستحلبات،Ear Drops واألذنٌةDrops
.Bactericidal  أو قاتلة للجراثٌمBacteriostatic الجراثٌم
.ٌجب أن تتمتع المادة المضادة للجراثٌم المستعملة بطٌؾ تؤثٌر واسع
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: ومثالهاFlavoring Agents  مواد منكهة-14
Raspberry كرز
Extracts (Liquorices)
Spirits (Lemon And Orange), Lemon Oil, Orange Oil.
Tinctures (Ginger)
Aromatic Water (Anise And Cinnamon)
Powder: Menthol, Banana
، نقط فموٌة، أكاسٌر، شرابات:تستعمل لتحسٌن طعم المستحضرات الفموٌة
. ومضؽوطات المص، مضؽوطات مضػ، ؼراؼر،ؼسوالت فموٌة
CMC, Dextrose  ومثالهاFlavoring Stabilizer  مثبتات النكهة-15
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،Antiseptics  مطهراتLocal Disinfectants  مطهرات موضعٌة-16
: ومثالهاBactericidal ،Bacteriostatics
Isopropyl Alcohol, Alcohol.
 ومثالها:Pharmaceutical Coloring Agents  مواد ملونة صٌدالنٌة-17
Iron Oxides CI 77491 (Red, Brown) مثل:مواد ملونة غٌر ذوابة بالماء
Erythrosine (Red No. 3)  مثل:مواد ملونة ذوابة بالماء
ً  مواد فعالة سطحٌاEmulsifying Agents  العوامل االستحالبٌة-18
Surfactants
Acacia, Calcium Stearate, Sodium Stearate, Cetomacrogol,
Emulsifying Wax ……
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السواغات المستخدمة فً تحضٌر األشكال الصٌدالنٌة الصلبة Solid
Dosage Forms
 -1المواد الممدة  Diluentsمواد الحشوة Fillers
Lactose, Calcium Carbonate, Calcium Phosphate, Tribasic
Calcium Phosphate …..
إلكمال حجم المادة الفعالة (زٌادة الحجم) القلٌلة نسبٌا ً فً الصٌؽة الدوائٌة
للتمكن من تناولها و /أو إدخالها فً شكل صٌدالنً محدد.
 -2مساحٌق التعفٌر Dusting Powders
ٌمكن أن ٌكون لمسحوق التعفٌر دوراً كـ:
مضاد التصاق Anti-Adherants
Magnesium Stearate (Ca, Zn), Stearic Acid
مزلقات ( Glidantsمنظمات انزالق)
Colloidal Silicon Dioxide (Aerosil), Magnesium Stearate,
Starch, Talc

مواد محببةTablets /حبوب/ Binders  المواد الرابطة-3
Granulating Agents /محثرة/
Tragacanth, Acacia, Alginic Acid, Guar Gum, Carboxymethyl
cellulose Sodium, Gelatin, Hydroxyethyl cellulose,
Hydroxpropyl Cellulose, Hydroxpropyl Methyl Cellulose,
Methyl Cellulose, Povidone K30, Povidone K90 (PVP),
Pregelatinized Starch, Sodium Alginate, PEG.
Disintegrants  المواد المفككة-4
Corn Starch, Pregelatinized Starch, Sodium Starch
Glycolate, Cross Povidone, Alginic Acid, Carboxymethyl
cellulose Sodium, Microcrystalline Cellulose.
تستعمل لتفكٌك الحثٌرات والكبسوالت والمضؽوطات وتسهٌل ذوبانها
وتسرٌع امتصاصها لزٌادة توافرها الحٌوي
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:Film Formers  مشكالت الفلم،Coating Agents /تغلٌف/  مواد تلبٌس-5
• Gastric Coating: Carboxymethylcellulose, Hydroxypropyl
Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Hydroxypropyl
Ethylcellulose, Methylcellulose, Eudragit E.
• Enteric Coating: Microcrystalline Wax, Shellac Gum ,
Carnauba Wax,
• Hydroxypropyl Methylcellulose Phthalate, Cellulose
Acetatephthalate, Eudragit L , Eudragit S
• Extended (Sustainded ) Release Coating:
• Ethylcellulose, Carnauba Wax, Eudragit Rl, Eudragit Rs
Matrix تستعمل لتلبٌس المساحٌق وتحثٌر المضؽوطات وتشكٌل المطارس
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Plasticizing Agents  مواد ملدنة-6
Diethyl Phthalate, Dimethyl Phthalate, Mineral Oil and
Lanolin Alcohols, Petrolatum and Lanolin Alcohols, Propylene
Glycol, Glycerin, Polyethylene Glycol (PEG).
Polishers  ملمعات-7
Carnauba Wax, Spermaceti, Bees Wax.
.)تستعمل لجعل التلبٌس أكثر لمعانا ً وبرٌقا ً (لتحسٌن مظهر التلبٌس
Direct Compression Excipients سواغات الضغط المباشر
• Microcrystalline Cellulose (Avicel),
• Cellulose Powder (Elcement),
• Dibasic Calcium Phosphate (Emcompress),
• Ludipress (Lactose Granules Povidone K90 + Crospovidone).
تستعمل هذه المواد لربط المساحٌق (دون تبلٌل) لتحضٌر المضؽوطات أي تمزج
المواد المراد ضؽطها مع هذه المواد وتضؽط دون الحاجة إلجراء عملٌة التحثٌر
.Granulation
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Semi السواغات المستخدمة فً تحضٌر األشكال الصٌدالنٌة نصف الصلبة
Solid Dosage Form
Suppository Bases  أسس التحامٌل-1
Fatty Bases: Witepsol, Novata, Suppocire, Massa Estranium,
White Wax, Theobroma Oil.
Water Soluble And Water Miscible Bases
Glycero-Gelatin Bases, Polyethylene Glycol (Macrogols)
Bases.
Ointment Bases  األسس المرهمٌة-2
• Fatty Bases: Oleaginous Bases, Vaseline, Petrolatum,
Paraffin Oil, Paraffin Wax.
• Oils: Cotton Seed Oil, Mineral Oil, Olive Oil, Sesame Oil.
• Water Soluble and Water Miscible Bases: Polyethylene
Glycol.
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Absorption Bases أسس مرهمٌة ممتصة
 أمزجة مختلفة من، البلنولٌن المهدرج، أؼوال البلنولٌن، النولٌن:مثالها
. المواد الهٌدروكربونٌة السابقة،البلنولٌن ومشتقاته مع الزٌوت
Lanolin, Lanolin Alcohol, Hydrated Lanolin, Cetostearyl
Alcohol, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Emulsifying Wax,
Hydrogenated Castor Oil, Microcrystalline Wax, White Wax,
Yellow Wax (Bees Wax, Yellow Wax, Whit Wax).
Emollients  الملٌنات/Humectants المرطبات
Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol Lecithin, Cetostearyl
Alcohol, Mineral Oil and Lanolin Alcohols, Petrolatum and
Lanolin Alcohols, Carnauba Wax, Glyceryl Monostearate,
Isopropyl Myristate
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