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 المحاضرة األولى: االنسيابية 

 

تذكرة ببعض األفكار التي مرت سابقا" في مدخل إلى الصيدلة باإلضافة إلى تتضمن المحاضرة 

 .ومعامالت اللزوجة نماذج االنسيابالحديث عن 

 التبعثر  .1

 

 نماذج االنسياب  .2

 السوائل النيوتونية أو السوائل ذات اللزوجة المثالية .2.1

 السوائل الالنيوتونية أو السوائل ذات االنسياب غير المنتظم .2.2

 النموذج شبه البالستيكي .2.2.1

 النموذج المتمدد .2.2.2

 النموذج البالستيكي .2.2.2

 تغير القوام بالرج .2.2.2

 

 معامالت اللزوجة .2

 اللزوجة النسبية  .2.1

 اللزوجة النوعية .2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التبعثر .1

تتكون بعض المستحضرات الصيدالنية السائلة، المعدة لالستخدام الفموي أو لطرق إعطاء 

صيدالنية أخرى، من مواد فعالة غير منحلة موزعة في السواغ المناسب المستخدم. يطلق على 

(. 1مكونات النظام المبعثر سواء المادة الموزعة أو السواغ الحامل مسميات كما وردت في جدول )

 النمط. هذابالنسبة لمعظم المستحضرات الفموية من  مائيا"ن وسط التبعثر حيث يكو
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 (. مسميات مكونات النظم المبعثرة1)جدول 

 السواغ الحامل المادة الموَزعة

 Dispersant Phase   الطور المبعثِر Disperse Phaseالطور المبعثَر 

 External Phase الطور الخارجي Internal Phaseالطور الداخلي 

 Continuous Phase الطور المستمر Discontinuous Phaseالطور غير المستمر

 

ي فمن مادة صلبة غير منحلة في وسط التبعثر، بينما  في المعلقاتتتكون أجزاء الطور المبعثَر 

مع الطور المستمر السائل. حيث  ةيتكون الطور المبعثَر من مادة سائلة غير ممزوج المستحلبات

من توزع الطور المبعثَر السائل بشكل  Emulsifying Processعملية االستحالب تنجم 

صغيرة في الطور المستمر. تختلف أبعاد أجزاء الطور المبعثَر اختالفا"  Dropletsقطيرات 

 كبيرا":

  في حالة المبعثرات الغروانيةColloidal Dispersionsرميلي مايكرومت 1ن ): تتراوح بي 

mµ مايكرومتر  1.1وµ.) 

  في حالة المبعثرات الخشنةCoarse Dispersions مايكرومتر وقد  1.1: تكون أكبر من

 تصل إلى عشرات الماكروميترات.

والمعلقات  Emulsionsتتضمن المستحلبات الخشنة أشكاال" صيدالنية كثيرة كالمستحلبات 

Suspensions  والضبوباتAerosols  والكريماتCreams  والغسوالتLotions  والمراهم

. تعد المبعثرات الخشنة عامة جمال" غير ثابتة، حيث Emulsified Ointmentsاالستحالبية 

 تميل األجزاء المبعثرة إلى االنفصال والتجمع بسرعة تختلف باختالف أبعادها.

 ط المائي " أكبر من كثافة الوسفي حالة المعلقات: تكون كثافة األجزاء الصلبة المبعثرة غالبا

 المستمر فتترسب تلك األجزاء في أسفل الوعاء.

  في حالة المستحلبات: تكون كثافة األجزاء السائلة المبعثرة غالبا" أقل من كثافة الوسط

المائي المستمر فتتجه األجزاء المبعثرة نحو األعلى وتتجمع على سطح المحضر )حادثة 

 (.Creamingالتقشد 

تناول المحضر الصيدالني المكون بشكل مبعثر إعادة التوزع المتجانس والتام للطور يتطلب 

 .المحضر هيحتويالذي جرعات متجانسة من الدواء  أخذالمبعثَر لتأمين 

 :نماذج االنسياب .2

 ج انسيابها في مجموعتين كبيرتين:ذيمكن أن تصنف السوائل حسب نمو

 أو السوائل ذات اللزوجة المثالية: السوائل النيوتونية .2.1
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وهي سوائل نظامية مهما طبقت عليها قوة ضغط ال يتغير قوامها مع رفع هذه القوة وهي سوائل 

 مثالية. على سبيل المثال: الماء مهما طبقت عليه قوة ضغط ال تتغير صفاته الفيزيائية.   

 

 تي: ألخذ فكرة عن نماذج انسياب السوائل نورد المثال اآل

  لنفترض حجما" من السائل محصورا" بين مستويين متوازيين )أ، ب( تفصلهما مسافة

 (.1(. انظر في رسم توضيحي )مقدرها )

  عند تطبيق قوة مماسة )ق( على المستوي )أ( يتحرك المستوي بسرعة )سر( ساحبا" معه

 كل طبقات السائل الموازية التي تقع تحته.

  تي قليال" عن الطبقة ال متأخرةإال أن كل طبقة من السائل، بين المستويين )أ، ب( تتحرك

 فوقها.

  ازها من المسافة التي تجت أكبرمن المستوي )أ( مسافة  األكثر قربا"بحيث تجتاز الطبقة

الطبقات التي دونها بينما ال تتحرك الطبقة األكثر قربا" من المستوي )ب( بصورة عملية 

 قي هذا المستوي ثابتا".إذا ب

 ( يحدد المسافة التي تجتازها  ه( فإن المستقيم )ه( إلى النقطة )جعندما تتحرك النقطة )د

طبقات السائل المحصورة بين المستويين )أ، ب(. فالسرعة التي تتحرك بها كل طبقة 

 تنقص بالنسبة لسرعة المستوي )أ( بحيث يكون تناقص السرعة )س( بين المستويين )أ،

 ب( مساويا" ل:

         مس = سر / 

 (1معادلة ) 

 

 1رسم توضيحي 
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بالنسبة للسوائل النيوتونية أو ذات اللزوجة المثالية، فإن تناقص السرعة )س( والذي يسمى أيضا" 

ة إليها باسم قو، يتناسب طردا" مع القوة المماسة في وحدة السطح والتي يشار S]-1[سرعة التغير 

 أي أن:  ]2m\N[ الضغط

    س                                ×ض = لز     

 (2معادلة )

 . Newton Law وهو قانون نيوتن

 حيث:   [Pa s]ويمثل معامل التناسب )لز( اللزوجة 

      لز = ض / س                                                                  

 (2معادلة )  

 

 

 التمثيل البياني للسائل النيوتوني:  

عندما تمثل بيانيا" تحوالت قوى الضغط )ض(، نحصل في حالة السوائل النيوتونية، كالشراب 

، على Mineral Oilsوالزيوت المعدنية  Glycerinوالغليسيرين  Simple Syrupالبسيط 

لزوجة )لز( مساويا" لتمام ظل الزاوية مستقيم يمر من الصفر. حيث يكون معامل التناسب أو ال

. هذا التمثيل البياني يسمى منحني انسياب السائل حيث أن (2رسم توضيحي ))يه(. انظر إلى 

تحافظ على اللزوجة نفسها مهما كانت قوة الضغط التي تخضع لها، أي أنها  السوائل النيوتونية

 ((. 2)تتمتع باللزوجة نفسها في حالة السكون وفي حالة الرج مهما كانت شدته )رسم توضيحي 

 

 2رسم توضيحي 
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 3رسم توضيحي 

 الالنيوتونية أو السوائل ذات االنسياب غير المنتظم: السوائل .2.2

 وهي سوائل تتغير لزوجتها بتغير قوة الضغط المطبقة عليها، إما زيادة أو نقصان. 

 التمثيل البياني للسائل الالنيوتوني:

 .إن منحني االنسياب بالنسبة لمواد عديدة ال يكون بشكل خط مستقيم 

 و سرعة التغير )س( وقوة الضغط )ض( ال تكون أي أن العالقة بين تناقص السرعة أ

 عالقة خطية.

  أي ال تكون اللزوجة للسائل ثابتة بل تتعلق أساسا" بالشروط التي يخضع لها السائل سواء

 حالة السكون أو االنسياب أو الرج.

 فراغي للمادة وبالشكل ال ةفي هذه الحالة يتعلق مخطط االنسياب بالخصائص الفيزكيميائي

 ا وباحتمال تشكل المذيالت. لجزيئاته

  :توجد نماذج عدة من منحنيات االنسياب بالنسبة لهذا النوع من السوائل وفيما يأتي أهمها 

 

 النموذج شبه البالستيكي:  .2.2.1

 هذه ،ضخمة جزيئات سالسل من مكونا   يكون عندما انسيابه في انتظام عدم السائل يبدي 

 .متشابك بشكل وتكون صلبة، عامة بصورة تكون ال الجزيئات

 ككوتتف االنسياب باتجاه جزيئاته تتوجه ما ضغط إلى السائل هذا مثل يتعرض عندما 

 فالتغير أو ما يعر وسرعة الضغط قوة بين التناسب انعدام إلى يؤدي تشابكاتها مما

 باالنسياب.
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 جداً  عالية مةقي بتطبيق إال يتحقق ال كامل بشكل تشابكاتها وانفراج الجزيئات توجه أن بما

حي خطية )رسم توضي تكون ال السوائل لهذه بالنسبة االنسياب منحنيات فإن الضغط، من

2.) 

 البالستيكية شبه بالسوائل المنحنيات هذه بمثل تتميز التي السوائل تسمى. 

 النوع هذا لزوجة فإن   الضغط)ض(، قوة من أكبر بسرعة تزداد التغير )س( سرعة أن بما 

 (5ي كبيرة. )رسم توضيح الضغط قوة كانت كلما تنقص وإنما ثابتة، تبقى ال من السوائل

 ديوم.الصو وألجينات السيللوز مشتقات ومبعثرات الطبيعية الصموغ كلعابيات: مثال 

 يرتبط لتيا المحضرات تحضير عند النيوتونية للسوائل بالنسبة كبيرة ميزة السوائل لهذه 

 في لزوجتها من أقل األوعية من انسيابها عند لزوجتها تكون حيث .اللزوجة ثباتها بازدياد

 .السكون حالة

 غط الض توقف السكون( فور حالة في البدئية )اللزوجة لزوجته إلى يعود السائل أن بما

ن م المحضر انسياب بداية في صعوبة الخاصة هذه تسبب أن الممكن من عليه، المطبق

 .كبيرة للزوجة المزيدة المادة من المستعملة للكميات كانت إذا الوعاء

 

 

 4رسم توضيحي 
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 5رسم توضيحي 

 

 

 النموذج المتمدد:   .2.2.2

 زوجتها لة إذ أن تمتاز السوائل المتمددة بخاصة معاكسة لخاصة السوائل شبه البالستيكي

 .تزداد عندما تزداد قوة الضغط المطبقة عليها

  باعد تيكون السائل مكوناً من جزيئات أو من أجزاء متنافرة في حالة السكون مما يؤدي إلى

 .بعضعن  بعضها

  عند تعرض هذه األجزاء لتأثير قوة ما، يقترب بعضها من بعض وتشكل شبكة أكثر

يحي )رسم توض ازدياد في اللزوجةوتبدي مقاومة أكبر لالنسياب مما ينتج عنه ارتصاص، 

6.) 

 ذه الظاهرة بخاصة في المعلقات ذات التركيز العالي من األجزاء المبعثرةتحدث ه. 

 هي ظاهرة غير مرغوب فيها في الجمل المبعثرة. 
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 6رسم توضيحي 

 

 النموذج البالستيكي: .2.2.3

  لسائل اعندما تكون المواد ذات الجزيئات الضخمة بتركيز مرتفع نسبياً في مذيب ما، فإن

 .يتميز بخاصة حجز المذيب في شبكة الجزيئات الضخمة الناتج

  إال بعد التغلب على قوى  (أو ال يبدأ)إنَّ انسياَب مثل هذا النموذج من السوائل ال يتم

 بين الجزيئات. االرتباط

  من الضروري تطبيق قوة ضغط محددة كافية للتغلب على قوى االرتباط بين الجزيئات

 .بحد االنسياب أو عتبة االنسيابالسائل باالنسياب. تسمى قوة الضغط هذه  حتى يبدأ

  كل قوة ضغط أعلى من حد االنسياب تعمل على توجيه الجزيئات باتجاه االنسياب وبالتالي

 إنقاص اللزوجة على

 ون عندما تك أجساما  صلبةإما  من الممكن اعتبار السوائل التي تتميز بوجود حد انسياب

عندما تتعرض لقوى أعلى من هذا  سوائلانسيابها، أو ضغط أقل من حد  خاضعة لقوى

 .الحد

 في بعض الحاالت، وعندما يتم توجه كل الجزيئات، يتصرف السائل كتصرف السوائل 

 غير أن توجه( 7)رسم توضيحي  النيوتونية. يعتبر مثل هذا السائل كسائل بالستيكي مثالي

 بالتالي فإن منحنى االنسياب الناتج بعد حد االنسياب،الجزيئات كلها ال يتم إال نادراً. و

 .يشبه المنحنى شبه البالستيكي

 تيكي يعود بالس إن االختالف بين سائل شبه بالستيكي وسائل بالستيكي ذي منحنى شبه

من الكاربوكسي ميثيل % 1.5غالباً إلى تركيز المادة المبعثرة. فإذا كان مبعثر مائي بتركيز

يتصف بخصائص شبه  Sodium Carboxymethyl Cellulose الصودي سيللوز

 نفسها تتصف بخصائص بالستيكية. من المادة %5بتركيز  هالم بالستيكية، فإن
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 7رسم توضيحي 

 تغير القوام بالرج: .2.2.4

  عندما تكون ساكنة إلى حالة  ةالهالميحالة البعض السوائل تتصف بخاصة التحول من

ج : بعاملينبعد الرج ويرتبط ذلك  السيولة  والمدة (الضاغطة المطبقة المطبق )القوةشدة الر 

ج  .التي يطبق خاللها الر 

  تتناقص لزوجة  :بعبارة أخرىأي  نالزموترتبط بعامل إضافي هو  قلوبههذه الظاهرة

ة نفسها المطبق الزمن بالنسبة لقوة الضغطالسائل الذي يتصف بهذه الخاصة باستمرار مع 

ها بتطبيق تحقيق حتى الوصول إلى حالة التوازن التي توافق حالة تخرب البنية التي يمكن

ولزوجته البدئية، بعد توقف  ةالهالميعودة السائل إلى حالة  فإن   .المستخدمةقوة الضغط 

 (. 8يحي . )رسم توضتتطلب أيضاً بعض الوقت القوة الضاغطة المطبقة،
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 8رسم توضيحي 

 

 

 

  إن منحنيات انسياب المواد التي تتصف بهذه الخاصة تختلف عن منحنيات انسياب النماذج

 السابقة. 

  يتألف من قسمين( 9مخطط االنسياب )رسم توضيحي: 

طة القوى الضاغالمنحني الصاعد: يمثل تحوالت سرعة التغير أو سرعة االنسياب بداللة  .1

عندما تطبق على المادة قوى ضاغطة متزايدة، على أن تطبق كل قوة ضغط خالل فترة 

 محددة.

المنحني الهابط: يمثل تغيرات سرعة التغير بداللة القوى الضاغطة عندما تتناقص هذه  .2

 القوى باالتجاه المعاكس لتزايدها.
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 9رسم توضيحي 

 

 

  = تعتبر مادة تتصف بخاصة تغير القوام بالرج دون حد انسياب.أ 

 .ب = تعتبر مادة تتصف بخاصة تغير القوام بالرج مع وجود حد انسياب 

 .تسمى الحلقة المحدودة بالمنحنيين الصاعد والهابط لمخطط االنسياب بالحلقة التخلفية 

 قوام بالرج.إن تحديد سطح هذه الحلقة يمكن أن يعتبر قياسا" لخاصة تغير ال 

  إن عدم تطابق المنحنيين الصاعد والهابط يدل على أن بنية السائل ال تعود إلى وضعها

 السابق فور االنتقال من حالة رج شديد إلى حالة رج أقل شدة أو حالة السكون.

 

 معامالت اللزوجة: .3

ل للجم االنسيابية الخصائص بعض على للتعرف استخدامها يمكن مختلفة معامالت للزوجة

 أينشتاين التي توضح عالقة ذكر من بد ال المعامالت، هذه باختصار ألهم التعرض قبل .المبعثرة

والنسبة  ،بين األجزاء التبعثر فيها ينعدم التي الممددة، الغروانية الجمل لزوجة بين الكائنة العالقة

 :المبعثرة األجزاء تشغلها التي الحجمية

 

     ثا. ن(+  1) 0لز=  لز

 2معادلة     

https://manara.edu.sy/



  

12 
 

 : حيث

 .المبعثرة الجملة لزوجة=  لز

 .المستمر الطور لزوجة=  1 لز

 .المبعثَرة األجزاء تشغلها التي الحجمية النسبة=  ن

 . 2.5 و 2.5 بين تتراوح ثابتة=  ثا

عالقة  يف الثابتة شكلها، فإن لتغيير القابلة وغير الكروي الشكل ذات المبعثرة األجزاء حالة في

 :اآلتي الشكل على السابقة العالقة كتابة يمكن هذا على 2.5 تساوي نأينشتاي

 

     ن( 2.5+  1) 0لز=  لز                                                       

 5معادلة      

 

 النسبية  اللزوجةRelative Viscosity:  

 .ستمرالم الطور ولزوجة المبعثرة الجملة لزوجة بين النسبة بأنها (نالنسبية )لز اللزوجة تعرف

 المستمر الطور لزوجة/  المبعثرة الجملة لزوجة=  النسبية اللزوجة

=  نلز                                     
لز

 لز𝟎
              

  6معادلة     

 :لدينا يكون 2معادلة  نأينشتاي عالقة باستخدام

 7معادلة                      ن  2.5+  1= ن لز

  اللزوجة النوعيةSpecific Viscosity: 

 رالطو للزوجة بالنسبة المبعثرة الجملة لزوجة زيادة ( بأنهانوالنوعية )لز اللزوجة تعرف

 .المستمر

 

 =نولز                                                  
−  لز𝟎 لز

لز𝟎
                                            ن 2.5=   

 8معادلة 
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ن يمك األجزاء )ت(، هذه تركيز مع طرداً  المبعثرة )ن( تتناسب لألجزاء الحجمية النسبة أن بما

 :التالي الشكل ( على8) رقم العالقة كتابة

 

                                                                      ت 2.5=  نولز                                                             

 9معادلة 

 .المبعثرة األجزاء تركيز=  ت حيث
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 معلقات: الثانيةالمحاضرة ال

 

 شرح عن المعلقات باإلضافة إلى طرق تحضيرها وتعبئتها وحفظها.تتضمن المحاضرة 

 

 تعريف المعلقات .1

 والمستحلباتالفرق بين المعلقات  .2

 ميزات المعلق الفموي .2

 الخصائص المطلوبة في المعلقات الصيدالنية  .2

 الثبات الفيزيائي للمعلقات .5

 التبلل  .5.1

 سرعة ترسب األجزاء في المعلقات .5.2

 الخصائص الفيزيائية للطور المبعثَر في المعلقات .5.2.1

 وسط التبعثر .5.2.2

 تجمع األجزاء وعدم تجمعها في المعلقات .5.2

 حجم الترسب ودرجة التجمع .5.2

 تحضير المعلقات  .6

 تحديد التركيب بتجميع األجزاء  .6.1

 تحديد التركيب بزيادة لزوجة الوسط .6.2

 تعبئة المعلقات وحفظها  .7

 

 

 تعريف المعلقات: .1

 يمكن تعريف المعلقات الدوائية بأنها محضرات تكون فيها المادة الفعالة بشكل أجزاء دقيقة

رجة د الذي تبدي فيه المادة الفعالة( الطور المستمر) مبعثرة بشكل متجانس في السواغ السائل

 .دنيا من االنحالل

  حيث تكون المادة الفعالة مبعثرة في  جاهز مباشرة لالستعمالإما أن يكون المعلق الدوائي

 السواغ بوجود أو بدون وجود مواد مساعدة إضافية.

  ة ديضاف إليه الكمية المحد بشكل مسحوق أو مزيج مساحيق جافأو يكون المعلق الدوائي

انس بعد الرج للتج يمن السواغ السائل )عادة الماء المقطر( قبل االستعمال مباشرة مما يعط

المعلق الدوائي المالئم لالستعمال. )يلجأ إلى هذا النمط من المستحضرات في حالة المواد 

 الفعالة غير الثابتة لفترة طويلة في وسط مائي، مثال: مستحضرات المضادات الحيوية(.
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 ات والمستحلبات:المعلق .2

 كالهما عبارة عن جمل غير متجانسة مكونة من طورين، إال أن الطور المبعثر في المعلق يتألف

ولكن تختلف المعلقات عن المستحلبات  .من أجزاء صلبة صغيرة مبعثرة ضمن الطور السائل

 :الرئيسية التالية بالنقاط

 ثرة بشكل أجزاء دقيقة ضمن من مادة صلبة مبع يكون الطور الداخلي في المعلق مؤلف

 الطور

غير أن معظم المعلقات الصيدالنية هي  زيتيا"،أو  "الخارجي السائل الذي يمكن أن يكون مائيا

 .مائية

  في أغلب الحاالت، يكون الطور الداخلي مجزأ قبل البدء بعملية تحضير المعلق، مما يوجب

 .درجة نعومة مسحوق المادة الصلبة المراد بعثرتها معرفة

 ،اء ال ألن مثل هذه األجز ال تتغير أبعاد األجزاء الصلبة المبعثرة في أثناء تخزين المعلق

ت، وإن المستحلبا تتعرض لحادثة االندماج التي تتعرض لها القطيرات المبعثرة في حالة

 .التخزين كانت تالحظ في بعض األحيان ظاهرة ازدياد حجم األجزاء المبعثرة في أثناء

 

 ق الفموي:ميزات المعل .3

 إن بعض األدوية ال تكون ثابتة كيميائياً عندما تكون بحالة محلول، إنما تكون ثابتة في حالة 

 هذه الحالة يؤمن المعلق الفعالية الدوائية المنوطة بالمادة الفعالة والثبات فيق، والمعل

 .الكيميائي لهذه المادة في المعلق

 الصلب، وقد يكون تناول الدواء الصلب متعذرا يكون الدواء السائل أسهل تناوالً من الدواء" 

 السن(.رضع، أطفال، كبار ) بالنسبة لبعض المرضى

 نحلةم إمكانية إخفاء الطعم غير المقبول للمادة الفعالة عندما تكون بشكل أجزاء معلقة غير. 

ول، مقب قد تم في هذا المجال تطوير نوعي لجعل بعض المواد الدوائية سيئة الطعم بطعم

معلق  إلعطاء لك بتحضير الشكل غير المنحل من هذه المواد وتعليقه في السواغ السائلوذ

حضير بت مثال: التغلب على الطعم غير المقبول لمادة الكورامفينيكول .دوائي طيب المذاق

ة إلى إضاف. الطعم نخالت الكلورامفينيكول غير المنحلة وجعلها في معلق دوائي مستساغ

 .الطعم األفضل استخدام المنكهات المناسبة إلعطاء المعلقات الدوائيةذلك من الممكن 

 

 الخصائص المطلوبة في المعلقات الصيدالنية: .4

 لفعاليةباإلضافة إلى ا هناك العديد من االعتبارات في تطوير وتحضير المعلق الصيدالني الممتاز

لخصائص ا عدداً من فإنللمستحضر العالجية والثبات الكيميائي لمكونات الصيغة والرونق الجمالي 

 :األخرى يجب أن يتصف بها المعلق الصيدالني

 في كل  ةدوائية متساويبعد خض الدواء بلطف حتى يسمح بتناول مقادير  سهولة البعثرة

 .مرة
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 بتاً المعلق ثا وهي الحالة التي يبقى فيها أن تكون خصائص المعلق بحالة تجمع األجزاء

 لخصائصه عند تحضيره أو بعد بعثرته. خالل فترة طويلة، معادلة

 .أن ينساب المعلق من عبوته بسهولة وانتظام 

 وسيتم بشكل مختصر بحث هذه الخصائص الرئيسية للمعلق، والتي تعتمد على:

 المواد الصيدالنية المضافة. –وسط التبعثر  –طبيعة الطور المبعثَر 

 الثبات الفيزيائي للمعلقات:  .5

كرها ذإن العوامل التي تؤثر في الثبات الفيزيائي للمعلقات هي بصورة أساسية نفسها التي سيتم 

عند دراسة ثبات المستحلبات. غير أن الطرائق المتبعة في تحضير معلقات ثابتة ال تكون متشابهة 

 دائما" مع الطرائق المتبعة في تحضير المستحلبات.

 التبلل )درجة التبلل(: .5.1

عند إضافة األجزاء الصلبة إلى الطور السائل،  ر أول عالمة من عالمات عدم التجانسيمكن أن تظه

 .عندما تكون تلك األجزاء قليلة التبعثر بالطور السائل

ندما ع يمكن أن يؤدي نقص تبلل األجزاء بالسائل المستمر إلى طفو هذه األجزاء على سطح السائل

ين المادة ب بة والسائل أكبر من التوتر في سطح الفصليكون التوتر في سطح الفصل بين المادة الصل

في هذه الحالة، ال يستطيع السائل إزاحة الهواء الملتصق بسطح األجزاء الصلبة  .الصلبة والهواء

 :هذه الظاهرة بخاصة عند ثتحد .السائلبكثافة ظاهرية أقل من كثافة  مما يجعل األجزاء

  نخالت الكلورامفينيكول، السلفاميدات، )إضافة مواد نفورة من الماء إلى وسط مائي

 ) الكبريت

  (التوتياء، فحمات الكالسيوم زيتي )أكسيدإضافة مواد محبة للماء إلى وسط 

 :ال تحدث تلك الظاهرة بعامة عند

 ثالبزمو، تحت فحمات البزموثتحت آزوتات ) تحضير معلقات مائية لمواد محبة للماء ،

فحمات الكالسيوم، أكسيد أو هيدروكسيد  مالمغنيزيوأو هيدروكسيد أو فحمات  أكسيد

 ) الكالميينأكسيد التوتياء،  األلمنيوم،

 ند تحضير معلقات زيتية لمواد نفورة من الماءع. 

https://manara.edu.sy/



  

17 
 

 لمادةا التي يشكلها مماس قطرة السائل مع سطح)يه( يمكن تقدير درجة التبلل بتحديد مقدار الزاوية 

حيث تكون درجة تبلل األجزاء الصلبة بالطور السائل قليلة كلما كانت زاوية التماس )يه(  الصلبة.

 (.11كبيرة. )رسم توضيحي 

ما الصلبة بالطور السائل تكون قليلة كل أن درجة تبلل األجزاءيتبين من الرسم التوضيحي أعاله 

في جملة  .الحاصلة بين سطح المادة الصلبة ومماس قطرة السائل كبيرةالتماس)يه( زاوية  كانت

 )الشكل على اليسار( 11لرسم التوضيحي رقم كتلك الجملة الممثلة با (غاز _ صلب _ سائل) ثالثية

 :سطح الفصل وهي آ خاضعة لتأثير ثالث قيم للتوتر في تكون النقطة

  (س/هتو)التوتر في سطح الفصل بين السائل والهواء 

 (ص/ستو)المادة الصلبة والسائل  التوتر في سطح الفصل 

  (ص/هتو )التوتر في سطح الفصل بين المادة الصلبة والهواء 

 عند حدوث التوازن تكون النقطة آ ساكنة، أي أن:

                     تجب يه  × س/ه+ تو ص/س= تو ص/هتو

 1عالقة 

 وفق العالقة اآلتية:الصلبة )ق( من جهة أخرى، تحدد قوة التصاق السائل بالمادة 

   ص/س    تو – س/ه+ تو ص/ه= توص/س ق

 2عالقة       

من  2 سم1 لفصل الضرورية القوة أي والسائل، الصلبة المادة بين االلتصاق قوة هي س/ص ق :حيث

 :فصل سطحي وتشكيل والسائل الصلبة المادة بين الفصل سطح

 هواء(._  هواء( و )سائل_  )صلب 

 :ج( ينت1العالقة )بقيمتها من ( 2) في العالقة ص/هبتعويض تو 

    جب يه × س/ه+ تو س/ه= تو ص/سق

 2عالقة      

 10رسم توضيحي 
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 ومنه:

       +تجب يه( 1) س/ه= تو ص/سق

 2عالقة 

 من العالقة األخيرة نالحظ الحاالت اآلتية:

 س/هتو < ص/سق /ه> توس ص/سق س/ه= تو ص/سق 

 موجب سالب 1 تجب يه

 91ºيه>  91ºيه <  91º الزاوية يه

 

، س/ه تو) يستنتج من ذلك أن إضافة مادة تخفض قيمة التوتر في سطح الفصل بين السائل والهواء

من  لصلبة.ا ، تنقص من قيمة زاوية التماس وتسهل بالتالي تبلل المادةللسائل(أي التوتر السطحي 

 الممكن مثالً:

 زيتيا الطور السائل يكون عندما 81 السبان إضافة. 

  مائيا الطور السائل يكون عندما 81 التوين إضافة. 

 دة الصلبةالما بين الفصل سطح في التوتر يصبح عندما إال الصلبة لألجزاء كامل تبلل يحدث ال

 كامل على ه/ص والهواء تو الصلبة المادة بين الفصل سطح في التوتر من أصغر س/ص والسائل تو

  .والسائل الصلبة المادة بين الفصل سطح

 كامل  في سطحيا الفعالة المادة من الجزيئات وحيدة طبقة تتكون عندما الحالة هذه تتحقق

 .الطورين بين الفصل سطح

 السطحبقيمة  ”إذا الغاية هذه لتحقيق سطحيا الفعال العامل من الضرورية الكمية تتعلق 

 إضافتها يجب الكمية التي ازدادتا" كبير النوعي السطح كان فكلما المبعثرة، للمادة النوعي

 سطحيا". الفعال العامل من

 ا ألنه بدقة مدروسة تكون أن يجب“سطحيا  الفعال العامل من المستعملة الكمية أن غير

 للمعلق. الفيزيائي الثبات في بشدة تؤثر

 

 سرعة ترسب األجزاء في المعلقات:  .5.2

  إذا كانت ظاهرة طفو األجزاء ال تحدث في كل الحاالت، فإن حوادث الترسب تعتبر ظاهرة

 .المعلقات عامة في

  فاألجزاء الصلبة المبعثرة في وسط سائل، والتي تكون بصورة عامة ذات كثافة أعلى من

 .السائل، تميل إلى الترسب بتأثر الثقالة كثافة

 العوامل المتعددة التي تتدخل في معدل سرعة ترسب األجزاء من المعلق تتجسد في  إن

 :  stokesستوكس عالقة

سر =          
 ق𝟐×(ك𝟏−ك𝟐)× ث

𝟏𝟖 لز𝟎
              

 5عالقة  
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 حيث:    

 سر: سرعة الترسب

 ث: ثابتة الجاذبية األرضية

 ق: قطر األجزاء

 : كثافة األجزاء1 ك

 السائل: كثافة 2ك 

 : لزوجة الوسط المبعثر1لز

 

 مدد ودونالم المعلق في ومتجانسة تماما كروية األجزاء فيها تكون مثالية حالة ستوكس عالقة تمثل

 نالمعلقة، ودو شبه األجزاء مع األجزاء هذه تتعارض أن أو ترسبها، اضطراب يسبب قد أي تأثير

 .المبعثر الوسط مع لها ألفة أو كيميائي أو فيزيائي جذب

ً  تنطبق ال ستوكس عالقة أن الواضح ومن  كون فيهات التي العادية الصيدالنية المعلقات على تماما

 نع ينجم ، والتيالشكل كروية مختلفة وغير الشكل وبأقطار منتظمة غير :المعلقة شبه األجسام

 وسط مع ألفة األجزاء مقدار عن أيضا مسؤولة وتكون التوازن، في وتعارض اضطراب سقوطها

 مهمة تكون التي المؤشر للعوامل إلعطاء هي للعالقة األساسية المفاهيم فإن يكن ومهما التعليق،

 يغةص جعل بوساطتها التي يمكن الممكنة الضوابط عن موثوقة معلومات وإلعطاء األجزاء لتعليق

 .األجزاء ترسب لمعدل الدنيا الحدود ضمن المعلق

 

 :أن المعادلة من ويظهر

 زاء األج حالة في منها أكبر الكبيرة األجزاء حالة في تكون المعلقة األجزاء ترسب سرعة

 .ثابتة األخرى العوامل جميع بقاء مع الصغيرة،

 أقل األجزاء ترسب سرعة تصبح المعلق الطور في األجزاء أبعاد وبإنقاص. 

 ثافة ك تكون وبعامة ترسبها، سرعة من تزيد السواغ في المبعثرة األجزاء كثافة زيادة إن

كثافة  من مائية( أكبر معلقات الفموية )باعتبارها الصيدالنية المعلقات في المبعثرة األجزاء

 فسوف السواغ من كثافة أقل األجزاء كانت لو فيه: ألنه المرغوب المظهر وهو السواغ،

 كلبش السواغ في الطافية األجزاء توزع الصعب إعادة من وسيكون السطح، على تطفو

 متجانس.

 قيقتح ويمكن التبعثر، وسط لزوجة بزيادة ملحوظ بشكل األجزاء ترسب سرعة تنقص 

 ينسكب ألنه عامة به مرغوب غير اللزوجة عالي )المستحضر .العملية الحدود ذلك ضمن

أن  يجب المعلق لزوجة في الزيادة فإن عليه وبناء مماثلة، بصعوبة ويعاد تعليقه بصعوبة

ً  محددة تكون  (.الصعوبات هذه لمثل تجنبا

 

 ن األجزاءم بمحتواه أيضا وإنما السواغ، باستخدام فقط ليس المعلق لزوجة خصائص تتبدل أن يمكن

 البعض يلجأ لذلك .المبعثرة األجزاء من المعلق محتوى زاد كلما اللزوجة تزداد حيث المبعثرة،

 عن ناجمة الترسب ظاهرة معتبراً  .المركزة للمعلقات بالنسبة Kozney كوزني عالقة تطبيق إلى

 .الداخلي الصلب الطور مسامية عبر السائل الخارجي الطور حركة

 

المعلق  يف المبعثرة األجزاء كل اآلتي ))باعتبار الشكل على العالقة وفق الترسب سرعة تحسب

 ومتشابهة((: كروية
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= سر                                                            
م𝟑

𝟏−م
×

ف× ث× ر𝟐

𝟗 لز ثا
                                                          

 6عالقة 

 حيث: 

 سر: سرعة الترسب

 ف: الفرق بين كثافتي الطورين

 ث: الثقالة

 ر: نصف قطر األجزاء المبعثرة

 لز: لزوجة الطور المستمر

 تقريبا" 5ثا: ثابتة كوزني وتساوي 

 الطبقة الصلبةم: معامل مسامية 

 م: حجم الطور الداخلي-1

 

عطيان ت إذا كانت عالقتا ستوكس وكوزني مختلفتين في التفسير الفيزيائي لظاهرة الترسب، فإنهما

  :متشابهة يمكن االعتماد عليها وهي "مع ذلك نقاطا

 الفرق بين كثافتي الطورين 

 أبعاد األجزاء المبعثرة 

 لزوجة الطور المستمر 

 

 تأثيراً كبيراً عندما تكون األجزاء المبعثرة ذات المعلق الفرق بين كثافتي طوريال يكون لعامل 

صغيرا كلما كان الفرق بين كثافتي الطورين  وبعامة (1.21_  1.11")كثافة منخفضة نسبيا

غير ( 1سر= ) ، ينعدم الترسب(1ف= ) عندما يصل الفرق إلى الصفر .سرعة الترسب تصغر“

ألن السوائل تتميز بمعامل تمدد حروري  ال تتحقق إال بالنسبة لدرجة حرارة محددة، الحالةأن هذه 

وبالتالي بما أن الفرق بين كثافتي الطورين ال يبقى  .الصلبة أعلى من المعامل الحروري للمواد

لتغيرات في درجة الحرارة في أثناء تخزينه مما يؤدي إلى حدوث  صفراً عندما يتعرض المعلق

 ترسب.ال

 

 أن نطقيالم من يبدو كبيرا، يكون الترسب سرعة في المبعثرة األجزاء أبعاد تأثير أن بما 

 .المعلق تحضير أثناء في أو قبل ممكن حجم بأصغر األجزاء تجعل هذه

 

 جملةلل الحرة السطحية القدرة زيادة إلى تؤدي ذلك من تنتج التي الفصل سطح زيادة إن 

  .المستمر الوسط أو األجزاء بين المتبادلة التأثيرات زيادة إلى المبعثرة، وبالتالي

 

 درجة زيادة المعلق( إلى في الفعالة المادة)األجزاء  أبعاد إنقاص يؤدي أخرى، جهة من 

 انحاللها

من  معلقال يحضر التي العالجية الغاية مع يتفق ال قد الذي األمر امتصاصها، زيادة إلى وبالتالي

 والتأثير الفيزيائي الثبات بين مناسب توافق إيجاد ما، معلق تحضير عند الضروري، من لهذا .أجلها

 .االستعمال وشروط الدوائي
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 ذكرهما العالقتين السابق من يتضح: 

ً  تتناسب األجزاء ترسب سرعة  لزوجة الطور ازدادت فكلما المستمر، الطور مع لزوجة عكسا

 .الترسب سرعة نقصت المستمر

 

 

 

 

 

 

 الفيزيائية للطور المبعثَر في المعلقات:الخصائص  .5.2.1

من الممكن أن يكون االعتبار األكثر أهمية في بحث المعلقات هو أبعاد أجزاء المواد الصلبة. ففي 

 .ترماكرومي 1 – 51الجيدة يكون قطر األجزاء بين  ةمعظم المعلقات الصيدالني

   :طرق تصغير األبعاد 

 توضيح الطريقة

ور الط إضافة قبل الطريقة بهذه األجزاء أبعاد إنقاص يتم بعامة، الطحن الجاف

 .التبعثر وسط إلى المبعثر

طريقةالسحق 

 ةالمكرومتري

 على الحصول وأقل كلفة في ومالءمة، سرعة، الطرق أكثر إحدى

 ترماكرومي 51 -1 بين تتراوح بأبعاد الناعمة الدوائية المساحيق

عالية  باالحتكاك، الصدم مطاحن هي: المكرومترية السحق آالت

اد األبع إلى المساحيق تصغير في فعالة تكون والتي السرعة

 .والفموية الموضعية للمعلقات المقبولة

الطحن بضغط الماء أو 

الطحن المكرومتري أو 

 الطحن بالطاقة السائلة

 ةبأبخر األجزاء قص العملية بهذه يتم .المجال هذا في جداً  فعالة هي

ً  مالئم فراغ عالية في بسرعة المضغوط الهواء  األجزاء معطيا

 تصغيرها تم التي األجزاء وتدفع .النعومة فائقة أو المكرومترية

 يةالصوت فوق أو الصوتية بوساطة السرعة شديد اضطراب ضمن

 عضهاب فيتصادم عالية بسرعات األجزاء تثار حيث .الهواء لتدفقات

 .أبعادها وتصغير األجزاء هذه تكسير ينجم عنه مما بعض، مع

 األجزاء فيها تكون التي الحاالت في الطريقة هذه تستخدم وقد

 .الزرقية أو العينية للمعلقات معدة

 وساطةب األبعاد صغيرة بمعظمها تكون التي األجزاء تنجم أن يمكن ذطريقة التجفيف بالر

 .الطريقة هذه

ها داخل في يتم الشكل مخروطية قطعة عن عبارة: بالرذ المجفف

 افالج الهواء من تيار بوساطة بسرعة الدواء وتجفيفه محلول رذ

 .الناتج الجاف المسحوق يجمع ثم في المخروط ومن المار الدافئ

مالحظة: من غير الممكن جعل األجزاء باألبعاد نفسها بوساطة مجموعة أجهزة بسيطة مثل الهاون 

 والمدقة.

 :يكما وبالعودة إلى عالقة ستوكس يالحظ ما يل
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  إنقاص أبعاد األجزاء المعلقة مفيد من أجل ثبات المعلق حيث أن تناقص أبعاد األجزاء إن

يؤدي إلى تناقص سرعة األجزاء الصلبة ومعدالت ترسب أبطأ وأكثر تجانسا". غير أنه 

إنقاص أبعاد األجزاء إلى درجة كبيرة، ألن األجزاء الناعمة جدا لديها ميل  يجب تجنب

  الراسب أو في أسفل الوعاء. اصة على سطحلتشكيل كتلة متجمعة متر

 ويمكن أن تكون أبعاد األجزاء المعلقة أكبر وتكون أقل قابلية للتعليق من حالة المعلق 

 األصلي.

 :األجزاء  ويمكن أن يكون لشكل األجزاء المعلقة تأثير في ثبات المستحضر. مثال

 ريةثباتاً أكثر من األجزاء إب االسطوانية المتماثلة من كربونات الكالسيوم تعطي المعلقات

ألن األجزاء اإلبرية تشكل كتلة مترسبة متراصة  الشكل غير المتماثلة من العامل نفسه،

ترتص األجزاء أسطوانية الشكل في وضعية  متماسكة ال يمكن إعادة تعليقها، في حين ال

 االستقرار.

 ورات ألجزاء بشكل بللتجنب تشكل الكتلة المتراصة ينبغي اتخاذ مقاييس تمنع تكون ا

 أو بشكل كتل. ضخمة

 ات تشكيل تكدس إحدى الطرق الشائعة لمنع تماسك األجزاء الصلبة الصغيرة في المعلق

التندف  المتلبدة أو الصلبة والتي نطلق عليها اسم الكتل مخلخلة لألجزاءقليلة الصالبة أو 

 ."األجزاء ضعيفة التماسك نسبيا باعتماد قوى ترابط بين

 حيث:

 قاومة م تكون التي الشبكية البنية من المتندفة نمط األجزاء هذه بوساطة تشكلي

ردية الف األجزاء من أكبر بسرعة الندف تترسب أن من الرغم على التام، للترسب

 .التندفية غير من األجزاء لالندماج ميال" أقل تكون ولهذا الناعمة،

 أكبر من األجزاء غير التندفية. تشكل أجزاء الراسب التندفي أبعاد راسب  

 مية بسرعة تبعثرها بأقل ك بسهولة تحطمها تسمح تلك البنية المخلخلة للتكدسات

 من الخض.

 بعض المالحظات: 

 ايت عجينة البنتون مثل غضارية مواد باستخدام للدواء، الفموية المعلقات تحضير يمكن

  .تندف كعامل الممددة

 التعليق أيضاً على تساعد الغرض لهذا المستخدمة الغضارية والمواد البنتونايت عجينة بنية 

 .التندفي التشكل دعم على بمساعدتها

 تمي ما الحقن كثيرا معلقات في كما كعوامل، مناسبة غير الغضارية المواد تكون عندما 

 من ىاألدن الحد إلى المستحضر )عموما باهاء بتبديل المبعثر الطور تندف على الحصول

 ) الدواء انحاللية

 للكهارل يمكن  ً  بتخفيض التوازن بوضوح هذا ويتجلى تندفية كعوامل تفعل أن أيضا

 .بينها فيما الروابط وبتشكيل المعلقة الحالة في األجزاء بين الكهربي

 أن نيمك وغير المتشردة المتشردة سطحيا الفعالة العوامل لتركيز الدقيق االستخدام إن 

ً  يحرض  .أبعاد الترسب ويزيد المعلقات في األجزاء تندف أيضا
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 وسط التبعثر: .5.2.2

األجزاء في المعلقات تترسب بسرعة أيضا لتسهم فيما يمكن إن كلما كانت المعلقات عالية التندف ف

 يعيق الترسب السريع المقايسة الدقيقة للجرعات .الصيدالني الممتاز أن يطلق عليه المستحضر

 غير مرغوب فيه عند وجود طبقة "المستحضرات مظهرامن الناحية الجمالية تعطي  .الدوائية

 لتكسبها البنية في العديد من المعلقات تضاف عوامل التعليق إلى وسط التبعثر .طافية على السطح

ولمساعدة  "من العوامل المستخدمة لجعل وسط التبعثر ثخينا .على تعليق الطور المبعثر المساعدة

انتان المتيل سيللوز والكاربوكسي ميتيل سيللوز وصمغ الكز ة:معلق المستحضر في إبقائه بحالة شبه

 والبنتونايت.

 

 تجمع األجزاء وعدم تجمعها في المعلقات:  .5.2

 بين حدثت التي المتبادلة للتأثيرات وسريعة مرئية ظاهرة المعلق سطح على األجزاء طفو يعتبر

 .سائل وسط في المبعثرة األجزاء

 في للماء محبة فعالة مادة أجزاء أو مائي وسط في الماء من نفورة فعالة مادة أجزاء تتبعثر عندما

 من جتنت التي الكبيرة الحرة السطحية القدرة بسبب األجزاء، لهذه شديد تجمع يحدث قطبي، ال وسط

 التبعثر.  هذا

 

 

 :الفصل سطح في التوتر بداللة الحرة السطحية القدرة تعطي التي العامة العالقة من يالحظ

             سΔ× ص/س قد = تو

 7عالقة

 

 هو التوتر في سطح الفصل بين المادة الصلبة والسائل.ص/س  حيث تو

 

 س/ص تو كان كلما كبيرة تكون ما لمعلق الحرة السطحية القدرة  ً   .مرتفعا

 وسط  إلى تضاف عندما س/صتو ل مرتفعة بقيمة الماء تتميز من النفورة األجزاء أن بما

 من الناحية ثابتة غير وبالتالي كبيرة، سطحية قدرة ذات ذلك من الناتجة الجملة تكون مائي،

 .)زيتي وسط في للماء محبة أجزاء لمعلق بالنسبة الحال كذلك (الترموديناميكية

  لكي تكون مثل هذه الجملة ثابتة فإنها تعمل على إنقاص قدرتها السطحية عن طريق إنقاص

 سطح الفصل بين طوريها.

  بتشكل  األجزاء، بين الفصل في حالة المعلقات حيث ال يحدث اندماجيتمثل نقص سطح

 تكتل(. أو متراص ا"حبيبا" )تجمع منظر الناتج للراسب تعطي متراصة تجمعات

 مادة فعالة بإضافة س/صقيمة تو خفض إذا" إن  ً السطحية  من القدرة مثالً ينقص سطحيا

 الفصل. سطح تجمعات إلنقاص تشكيل إلى أقل ميالً  المبعثرة الجملة الحرة وتصبح

 هذه عندما تغطي جزيئات المادة الفعالة سطحيا" كامل سطح األجزاء المبعثرة تصبح 

ً  األجزاء بشكل  هذه الحالة في المعلق الناتج كلها ويكون وتختفي التجمعات منفرد تماما

https://manara.edu.sy/



  

24 
 

 تترسب بعد مدة تختلف باختالف أبعادها ويؤدي ترسبها إلى تشكل غير متجمع( )معلقا"

 .تجمعات األجزاء تعطيه الذي الراسب من حجم أقل حجم ذي متراص راسب

 مثال:

ً  (11)رسم توضيحي  يوضح الخط البياني في حجم  (81السبان ) تأثير تركيز المادة الفعالة سطحيا

 من أكسيد التوتياء في زيت البارافين بعد شهر من التخزين. % 11لمعلق يحتوي على  الراسب

يوافق تكون  يصل حجم الراسب إلى حد أدنى 81من السبان  % 1.2يالحظ أنه اعتبارا من التركيز 

ديد إعادة بعثرته عند الرج الش معلق غير متجمع، يتميز هذا المعلق بتشكل راسب صلب صعب جدا

 للمحضر

 

 

 11رسم توضيحي 

 

 كلاألجزاء بش يجعل الذي الحد إلى سطحيا الفعالة المادة تركيز يصل أال إذا الضروري من 

 هش ا براس شبكية تعطي تجمعات بتكوين لألجزاء يسمح الذي بالمقدار يكون وأن منفرد،

 .متجمعة( )معلقات بالرج بعثرته إعادة السهل من كبير حجم ذا ا

 بةتجمع مناس حالة إلحداث ا سطحي الفعالة المادة من استعماله يجب الذي التركيز يتعلق 

 لفعالةا جزيئات المادة عليه تتوزع الذي الفصل سطح باتساع أي المبعثرة، األجزاء بأبعاد

 سطحيا".

 

 المتجمع: والمعلق المتجمع غير المعلق بين التمييزعيانيا" الممكن من

 المتجمعة المعلقات المتجمعة غير المعلقات 

األجزاء 

 الصلبة

بشكل  وإنما منفرد بشكل تكون ال .منفرد بشكل تكون

 تجمعات
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سرعة 

 الترسب

 العوامل من بعدد ترسبها سرعة تتعلق

 إذ ستوكس، عالقة في المذكورة

 أكبر بسرعة الكبيرة األجزاء تترسب

 منها األصغر األجزاء من

 باختالف ترسبها سرعة تختلف

 ومساميتها أبعادها

الطبقة التي 

 تعلو الراسب

تبقى  التي جداً  الصغيرة األجزاء تشكلها

 لمدة طويلة العلوي في القسم معلقة

 عكرة الطبقة تكون وبالتالي

الكبيرة  األجزاء تشكيلها في تشترك

الطبقة  هذه تكون وبالتالي والصغيرة

أجزاء  على احتوائها لعدم رائقة

ترسبها  يستغرق جداً  صغيرةمنفردة 

 طويل وقت

جدا  الصعب من صغير، حجم ذو راسب الراسب

الشديد  الرج عند حتى بعثرته إعادة

التكتل  أو التراص ظاهرة حدوث بسبب

األجزاء  ترسب بسبب والتي تحدث

 منفرد بشكل

من  كبير، حجم ذو مسامي راسب

البسيط  بالرج بعثرته إعادة السهل

األجزاء  تراص ظاهرة حدوث لعدم

 .فيه

 

 :نالحظ أنه بالنسبة للمعلقات غير المتجمعة 

 .سطحها على الموجودة الكهربائية الشحنة بسبب تجمع أيضا" عدم حالة في المبعثرة األجزاء تكون

 لها عتخض التي القوى محصلة تكون لألجزاء. فعندما يلك على قيمة الكمون الكهرحركذيتوقف 

 األجزاء تصبح هذه الكهرحركي(، الكمون من معينة قيمة أجل التنافر )منقوى  لصالح األجزاء

 .متراص راسب تشكل بعد إلى فيما ترسبها يؤدي حيث التجمع، عدم حالة في

 :التكتل أو التراص ظاهرة

 إبعاد السائل عم الثقالة بتأثير بعضها فوق تتوضع حيث منفرد بشكل األجزاء ترسب بسبب تحدث

 مما ائية،فيزيائية وكيمي روابط حدوث األجزاء بين الناتج الوثيق المباشر التماس ويسه ل المستمر،

 .صلب راسب تشك ل إلى يؤدي

 

 ونالحظ  ً  :المتجمعة للمعلقات بالنسبة أيضا

ً  يركب حجم وتشغل المستمر، السائل من قسم بينها يفصل التي األجزاء من عدداً  تتضمن أنها  .نسبيا

 .التآثر لمنحني الثانوي األدنى الحد منطقة في األجزاء تجمع الحالة هذه توافق

 

 حجم الترسب ودرجة التجمع: .5.2

لمتجمعة ا يعتبر تحديد حجم الراسب المتكون في أثناء تخزين المعلق عامالً مهماً في تقويم المعلقات

 .ألنه يسمح بمعرفة درجة التجمع

لمتكون ا للراسب( ن ح) الحجم النهائيلمعلق ما: بأنه النسبة بين (ت)يمكن تعريف حجم الترسب 

 .(م ح) مدة معينة والحجم الكلي للمعلق بعد

 حجم الترسب = الحجم النهائي للراسب / الحجم الكلي للمعلق                                 

ت =        أن:  أي
ن
ح

م
ح
          

 8عالقة       
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ق للمعل الترسب وحجم )ت( متجمع لمعلق الترسب حجم بين النسبة فهي: التجمع )د( درجة أما

 متجمع )َت(. غير يكون عندما نفسه

 .المتجمع غير للمعلق الترسب حجم/  المتجمع للمعلق الترسب حجم=  التجمع درجة أن أي

 

                      د = ت / تَ 
 9عالقة 

 العالقة: وفق المتجمع للمعلق الترسب حجم يحدد ما، معلق تجمع درجة لتحديد

 

ت =     
ن
ح

م
ح

 

 :العالقة وفق التجمع عدم حالة في يكون عندما نفسه للمعلق الترسب وحجم

َت =        
ن
حَ 

م
ح

                    

 11عالقة 

 

 .المتجمع غير للمعلق النهائي الراسب حجم: نحَ : حيث 

 :حيث 9في عالقة  11و 8بعد تعويض عالقة  الحالتين، في نفسها هي التجمع فدرجة

 

د =        
ن
ح

ن
حَ 

                                              

 11عالقة 

 

 قالمعل مع مقارنة المتجمع المعلق في الراسب حجم زيادة نسبة عن عبارة هي التجمع درجة أن أي

 .المتجمع غير

 

 )ت(: الترسب حجم قيمة حسب وذلك المتجمعة الترسبات من نماذج ثالثة نميز

=  نح يكون عندما 1=  ت

 مح

 ترسب أي النموذج هذا في يحدث ال أنه أي

 > نح يكون عندما 1<  ت

 مح

 المألوف أو االعتيادي النموذج وهو

 < نح يكون عندما 1>  ت

 مح

مال باستع المعلق تمديد بعد المتشكل الراسب يشغل عندما أي

ل قب للمعلق األصلي الحجم من أكبر حجما" السائل المستمر،

 .التمديد

 :المتشكل الراسب بنية عن فكرة يعطي المتجمعة المعلقات في الترسب حجم تحديد إن

 كبير قليل الترسب

 الترسبات الناتجة
 نتيجة وجود متماسكة تجمعات ذات

 بين األجزاء كثيرة ارتباطات

وتتضمن فراغات  هشة تجمعات ذات

 السائل المستمر من مكونة شبكية
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 قليل كبير عدد االرتباط

 

ً  تحديداً  الراسب بنية تحديد فإن لهذا ات في االرتباط لعدد الدقيق التوزع معرفة يتطلب صحيحا

 عدد عن تعبر أن يمكن )د( التجمع درجة قيمة معرفة أنر غي .ممكن غير أمر وهو المبعثرة الجملة

 .االرتباط

 المرتفعة المتوسطة قليلة التجمع درجة قيمة

توزع واسع نسبيا" لعدد  وجود كبير االرتباط عدد

 االرتباط

 قليل

 دراسة عند اإلمكان بقدر عليها يحصل أن يجب التي المرتفعة( هي )القيمة األخيرة الحالة هذه

 .تركيب المعلق

 تحضير المعلقات:  .6

 

 .وسط التبعثر - الطور المبعثر المطلوب :ينبغي أن يكون المصنع ملماً بخصائص كل من

 :ففي بعض الحاالت يكون

 للطور المبعثر ألفة للسواغ المستخدم ويتبلل به مباشرة عند إضافته. 

 وهناك مواد فع الة أخرى ال تتبعثر بسهولة في السواغ ولديها ميل للتكتل أو للطفو على 

 كثرالمسحوق أ لجعل التبلل( )عامل بما يدعى أوالً  يبلل المسحوق أن حيث ينبغي السطح

  قابلية للتبعثر.

وهي  .السواغات المائية مستخدمة كطور تبعثر، نستخدم المواد التالية كعوامل ترطيبعندما تكون 

وبالتالي تسمح بنفوذ وسط التبعثر  .تؤدي وظيفتها بإزاحة الهواء من ثنايا ومسامات األجزاء الصلبة

 السوائل المرطبة األخرى.  –الغليسرين  –. مثال: الغول داخل المسحوق

 في تحضير المعلقات:

 المطاحن مثل أجهزة الصلبة بوساطة األجزاء مع المبللة العوامل : تمزجنطاق واسع على

 الغروانية.

 : تمزج بواسطة الهاون والمدقة.في الصيدلية وعلى نطاق ضيق

 ثل م المساعدة المواد يشمل أن يمكن التبعثر )الذي وسط يضاف المسحوق، يتبلل عندما

 .) الحافظة والمواد الملونات، والمنكهات،

 المزيج يخلط  ً  .السواغ من التالية اإلضافات قبل تماما

 وإلتمام  بها، العالقة المواد من خالية المزج لجعلها أجهزة لغسل السواغ من جزء يستخدم

 للمعلق. النهائي الحجم

 أخرى، وذلك مازجة بأجهزة أو غروانية مطحنة بوساطة النهائي المستحضر يجانس 

 .الصيدالني للمستحضر التام التجانس إلى للوصول

 

 :ارتجالي معلق صيغة توضع عندما
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 مدقة بوساطة هاون في الدواء مضغوطات سحق أو الهاون داخل المحافظ تفريغ يمكن. 

 ببطء المنتقى السواغ يضاف ثم ومن. 

 األولية العجينة لتشكيل المسحوق مع يمزج. 

 المطلوب الحجم إلى يمدد ثم. 

 :ارتجاالً  المحضر المستحضر ثبات مشاكل لتقليل

 لقب من بالبراد تحفظ وأن اإلغالق، محكمة للضوء، مقاومة أوعية في يوضع أن ينبغي 

 المريض. 

 استخدامه قبل جيداً  الدواء بخض المريض يرشد أن ينبغي معلق وألنه. 

 يراقبه وأن  ً لى ع يدل أن يمكن والذي القوام في أو اللون في تبدل أي حدث إذا فيما يوميا

 .الصيغة ثبات في مشكلة

 

 تحديد التركيب بتجميع األجزاء: .6.1

ات ذ يعتمد تحضير المعلقات بهذه الطريقة على تحقيق حالة تجمع لألجزاء، تتميز بتشكل تجمعات

تحضر  .شبكية هشة، مما يؤدي إلى تكوين رواسب ذات حجم كبير سهلة التبعثر من جديد بنية

الكهارل، ك :المجمعة األجزاء يمكن تسميتها بالعواملالمعلقات المتجمعة باستعمال مواد تسبب تجمع 

 .، والمكاثير"والمواد الفعالة سطحيا

 

 

 

 

 التجمع باستعمال الكهارل:  .6.1.1

 

 إلى إنقاص الكمون  األجزاء المبعثرة المعاكسة لشحنة الكهارل ذات الشحنة تؤدي إضافة

 لهذه األجزاء وبالتالي إلى إنقاص قوة التنافر بين األجزاء.  الكهرحركي

   تتشكل التجمعات الهشة المرغوب بها عندما تكون الكمية المضافة من الكهارل بالمقدار

الذي يجعل الكمون الكهرحركي بالقيمة الموافقة إلحداث تجمع األجزاء في منطقة الحد 

 األدنى الثانوي 

  الكمون قيمة تحدد ما، معلق في المبعثرة لألجزاء الفضلى التجمع حالة لمعرفة 

 اكم الكهارل، من متزايدة كميات إضافة بداللة الكمون هذا وتغيرات الكهرحركي لألجزاء

 .الكهارل من المضافة للتراكيز الموافقة الترسب حجوم الوقت نفسه في تحدد
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 لى قياس سرعة نزوح هذه تحدد قيمة الكمون الكهرحركي لألجزاء المبعثرة اعتماداً ع

 بوساطة الرحالن الكهربائي في شروط محددة. األجزاء

  تشكل تجمعات متماسكة تتضمن عدداً كبيراً من  إحداث التجمع بالكهارل: محاذيرمن

 .الناتجة يكون كبيراً  األجزاء، أي أن عدد االرتباط في التجمعات

 باستعمال المكاثير المحبة للماء التي  :الشديد التجمع هذا مثل حدوث تجنب الممكن من

 .تتثبت على سطح األجزاء قبل إضافة العامل المجمع

 

 

 

 

 

 

 

 التجمع باستعمال المواد الفعالة سطحيا": .6.1.2

 

  المتشردة على تجميع األجزاء باآللية نفسها التي تعمل بها ً تعمل المواد الفعالة سطحيا

 لألجزاء المبعثرة. بتغيير قيمة الكمون الكهرحركي .الكهارل

  إضافة المادة الفعالة سطحيا" ذات الشحنة المعاكسة لشحنة األجزاء المبعثرة تنقص من

 قيمة الكمون الكهرحركي وتؤدي إلى حدوث التجمع. 

   تستمر قيمة الكمون الكهرحركي ً عند إضافة كميات أخرى من المادة الفعالة سطحيا

 .باالنخفاض إلى أن تصل إلى الصفر

  معاكسة لشحنة األجزاء  استمرار إضافة المادة الفعالة سطحيا" إلى ظهور شحنةيؤدي

األصلية وتزداد قيمة الكمون الكهرحركي من جديد مما يسبب تنافر األجزاء وتفكك 

 تجمعاتها إذا كان الكمون الكهرحركي بالقيمة الكافية. 

  الفعالة المواد تسبب  ً  ملع آلية تشبه أخرى بآلية األجزاء تجمع المتشردة غير سطحيا

 .قليل بعد سنرى كما الضخمة المكاثير ذات الجزيئات

 الفعالة المادة من المستعملة الكمية أن بالذكر الجدير من  ً دقة، محددة ب تكون أن يجب سطحيا

 .تجمع عدم حالة إلى تؤدي أن يمكن منها زائدة كمية إضافة أن إذ

 الممكن من  ً  وذلك سطحياً، الفعالة المادة باستعمال محدد متجمع غير معلق إحداث أيضا

 عدب يعمل ثم مجمع، غير معلق على الحصول إلى تؤدي التي الكافية الكمية بأن تضاف

ً  فعالة المادة إلغاء تأثير على ذلك  عهام تشكل مادة من محددة كمية بإضافة جزئياً، سطحيا

 .فيها المرغوب التجمع حالة إلى للوصول غير منحل، معقد
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 التجمع باستعمال المكاثير:  .6.1.3

 

  في  ،بشكل أفضلإن تجمع األجزاء بإضافة كمية محددة من مادة فعالة سطحيا يمكن أن يتم

دة لزيا عند مشاركتها بالمكاثير المحبة للماء والمستعملة عادة حالة المعلقات المائية،

 .اللزوجة

 عالية ف ببنية جزيئية متميزة بسبب وجود مجموعات وظيفية متكررة ذات تتمتع تلك المكاثير

 .مختلفة عن فعالية بقية الجزيئة

 تعددة م يمكن لهذه المجموعات أن تتثبت على سطح األجزاء الصلبة وأن تشكل نقاط تثبيت

 .ذات قوة كافية

 بيت بتث إن تكرار المجموعات الوظيفية على طول سلسلة جزيئة المكثور اللينة يسمح

الجزيئة نفسها على سطح عدة أجزاء متجاورة مما يؤدي إلى ارتباط هذه األجزاء بواسطة 

 جزيئة المكثور.

 ،ًألن امتزاز سالسل جزيئات المكثور  يكون عدد االرتباط في هذا النوع من التجمع قليال

 .روابط كثيرة األجزاء الصلبة يحمي تلك األجزاء من إنشاء على سطح

  المكاثير تقوم بدورين متعاكسين، فهي تعمل على إحداث تجمع األجزاء من جهة،أي أن 

مما  .وتحمي األجزاء من تكوين تجمعات متماسكة ذات عدد ارتباط كبير من جهة أخرى

  .حالة تجمع مثاليةيؤدي الى حدوث 

 لطور ا على هذا، فإن القدرة المثبتة للمكاثير المحبة للماء ال تعود فقط إلى زيادة لزوجة

 .التأثير المجمع الذي تقوم بهللمعلق، وإنما ايضاً إلى  المستمر

 

 12رسم توضيحي 

 تحديد التركيب بزيادة لزوجة الوسط المستمر:  .6.2
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 ر، يكون الراسبمايكرومت 51 – 15عندما تكون أبعاد أجزاء المادة الفعالة في المعلق بحدود 

 ذلكو صغير نسبياً حتى ولو كانت شروط تحضيره مالئمة إلحداث تجمع جيدالمتشكل بحجم 

 .بسبب تغلب تأثير الثقالة الذي يمنع توضع األجزاء بشكل تجمعات هشة

 لمعالجة ذلك: 

ولكن  .الحل األفضل يعتمد على زيادة لزوجة الطور المستمر بالشكل الذي يعيق ترسب األجزاء

من الزجاجة  المستمر لمعلق ما إلى الحد الذي يمنع إخراج المعلقيجب أال تصل لزوجة الوسط 

 للحقن أو للتطبيق عند تناول المقدار الدوائي الضروري، أو يعيق استعماله إذا كان مخصصا

 مثال.الموضعي 

  :إن تأمين شروط لزوجة مثالية يتطلب استعمال سواغ يتميز ب 

استعمال المحضر وبلزوجة أقل عند االستعمال  لزوجة مرتفعة في حالة السكون أي في أوقات عدم

 مما يسمح بتناول المحضر بسهولة. 

لزوجة ل مزيدة كسواغات تستعمل والتي بالرج قوامها يتغير التي السوائل خصائص يوافق وهذا 

 المعلقات: تحضير في

سمح ي الذي بالمقدار تراكيزها تحدد المبعثرة، الجمل تحضير في السوائل هذه تستعمل عندما

حالة  في هالمه السكون )تشكل حالة في األجزاء حركة لمنع كاف انسياب حد بالحصول على

المقدار  لوتناو االنسياب حد على للتغلب بلطف رجه يكفي المحضر، استعمال السكون(. حيث عند

 عضب يتطلب السوائل، هذه مثل في جديد، من الهالمة تشكل سهولة ألن بكل فيه المرغوب الدوائي

 .من السكون الوقت

لتي ا الهالمية البنية تتكون السكون، وضع إلى المحضر وإعادة فيه المرغوب المقدار تناول بعد

 .حركتها وتمنع األجزاء تحجز

 همة مقارنةم عملية ميزات يكسبها الخاصة الصفات بهذه بالرج قوامها يتغير التي السوائل تمتع إن

 محذورين البالستيكية شبه السوائل تبدي إذ .البالستيكية شبه والسوائل البالستيكية السوائل مع

 :مهمين

 

 الثاني األول 

 يسبب نقص ضئيالً، كان ولو ضغط، كل أن

 حدوثه مكان في اللزوجة

 الةفي ح البدئية قيمتها إلى تعود اللزوجة أن

سبب  الذي التأثير توقف فور السكون

 انخفاضها

 الةحفي  كانت ولو حتى مبعثرة، جملة ففي

 من الضغوط كبير عدد يحدث السكون،

. ثقل األجزاء بتأثير السائل على الصغيرة

قيمتها  إلى تعود المحضر لزوجة أن أي

ج ر توقف فور العملية، الناحية البدئية، من

الصعب  من يجعل مما عليه، الزجاجة الحاوية
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 أقل لزوجة منطقة ذات جزء كل فتتكون حول

 الترسب يسهل مما

المقدار  لتناول الزجاجة من المحضرإخراج 

 .المطلوب الدوائي

 حالة السكون، في قيمتها إلى اللزوجة عودة تشكل حيث البالستيكية، للسوائل بالنسبة الحال كذلك

ً  محذوراً  الرج، توقف فور   .مهما

 المحذورين هذين تالفي الممكن من: 

مرتفع  انسياب حد على بالحصول يسمح الذي بالتركيز واستعماله المناسب، المكثور بانتخاب

استعمال  يعيق الذي الحد إلى اللزوجة ازدياد إلى بالطبع، ذلك يؤدي أن دون كافية بصورة

 المحضر.

 

 المواد المزيدة للزوجة: .6.2.1

 .رالمستم الوسط لزوجة من تزيد مواد بإضافة المعلقات لزوجة زيادة يمكن العملية، الناحية من

 افةيتم بإض المعلقات هذه لزوجة زيادة فإن مائية، معلقات هي الصيدالنية المعلقات معظم أن وبما

 ذات مواد عن عبارة هي والتي المعلقة العوامل اسم المواد هذه على يطلق .الماء لزوجة تزيد مواد

 اتهاجزيئ سالسل بين الماء لجزيئات بحجزها أو الماء بارتباطها لزوجة من ضخمة تزيد جزيئات

 .الضخمة

 تصنيف العوامل المعلقة ضمن مجموعتين كبيرتين:يمكن 

مغ ص العربي، أنواعها كالصمغ اختالف على الغروانيات المائية الطبيعية: كالصموغ .1

 واأللجينات. الغوار والكاراغين صمغ الكاريا، الكثيراء، صمغ

 الغروانيات المائية االصطناعية: كمشتقات السيللوز والفيكوم والكاربوبول. .2

 المعلقات وحفظها:تعبئة  .7

 ينبغي أن تعبأ جميع المعلقات في أوعية واسعة الفتحة مع ترك فراغ هوائي مناسب فوق السائل،

 .ليسمح بخض مالئم وسهولة السكب

 وينبغي أن تحفظ معظم المعلقات في أوعية محكمة السد بعيداً عن التجميد، والحرارة الزائدة،

 .والضوء

للتأكد من توزع متجانس للمادة الصلبة في السواغ  كل استعمال، ومن المهم أن تخض المعلقات قبل

 وبالتالي للتأكد من تجانس الجرعات.
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 1مستحلبات : الثالثةلمحاضرة الا

 

شرح عن المستحلبات ونظريات االستحالب باإلضافة إلى تعريف العوامل تتضمن المحاضرة 

 الفعالة سطحيا" بنيتها واستخداماتها

 

 المستحلبات .1

 نظريات االستحالب .2

 العوامل الفعالة سطحيا" .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستحلبات:   .1

 يتبعثر ممتزجين، غير دسم )زيت(، واآلخر مائي أحدهما سائلين من مؤلفة متجانسة غير جمل

 أحدهما
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 مايكرومتر.  1.1 قطرها يتجاوز قطيرات، بشكل اآلخر ضمن

 من: عادةً  المستحلبات طوري أحد يتكون

  ة معدني أمالح غليكوالت، الماء )أغوال، في منحلة مختلفة مواد يحوي مائيمحلول الماء أو

 .) سكريات وعضوية،

 تكون ما عادةً  عضوية، مادة من اآلخر الطور يتكون بينما  ً  المواد مختلف وتحوي زيتا

 .) الزيت في منحلة فغ الة مواد شموع، دسمة، أغوال دسمة، )حموض الزيت المنحلة في

 الفع الة المادة يحوي وهو المبعثَر، السائل هو: المبعثَر( الداخلي )الطور الطور  ً  .دائما

 فيه قطيرات السائل  تتبعثر الذي السائل الطور هو المستمر(: الخارجي )الطور الطور

 المبعثَر.

 

: تدعى مساعدة مواد إضافة :خالل من ثباتها زيادة يمكن ،الثبات قليلة الجمل هذه مثل تكون

 .السطحي للتوتر الخافضة مثل المواد االستحالبية العوامل

 

 قطر األجزاء المبعثرة

 المستحلبات الخشنة المستحلبات المستحلبات الدقيقة

 µ0.01  µ(11-1.2)  µ51 

 

 

 (13أنماط المستحلبات )رسم توضيحي 

يكون  المائي الطور ضمن داخلي مبعثراً  الزيتي الطور يكون عندما زيت/ماء )ز/م(

 .ماء في زيت نمط من الناتج المستحلب

يكون  الزيتي الطور في داخلي مبعثراً  المائي الطور يكون عندما ماء/زيت )م/ز(

 .زيت في نمط ماء من الناتج المستحلب

عندما يكون الطور الداخلي نفسه مؤلفا" من طورين يكون كامل  زيت/ماء/زيت

 ماء/زيت/ماء المستحلب إما ماء في زيت في ماء أو زيت في ماء في زيت 
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 13رسم توضيحي 

 

 

 :مائي أو زيتي سواء المستحلب في الخارجي الطور نوع عن الكشف طرق

 المائي الطور هو الخارجي فالطور المزج تم إذا بالماء التمديد عند: التمديد. 

 أزرق إضافة وعند باألحمر، الزيتي الطور يتلون السودان أحمر إضافة عند: التلوين 

 .باألزرق المائي الطور الميتيلين يتلون

 المائي الطور هو الخارجي الطور يكون الكهربائي التيار نقل عند: الكهربائي التيار. 

 

 

 

 

 

 

 

 نظريات االستحالب:  .2
  :كيف يمكن للعوامل االستحالبية تم تقديم العديد من النظريات في محاولة إليضاح

 أن تعمل على تعزيز االستحالب. 
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 وأن تحافظ على ثبات المستحلب الناتج. 

 على الرغم من أن بعضاً من هذه النظريات ينطبق بشكل نوعي إلى حد ما على أنماط محدودة

 االستحالبية وفي شروط محددة مثل: من العوامل 

 باهاء pH أطوار الجملة. 

 الخصائص االنسيابية. 

  طبيعة األطوار الداخلية

 .والخارجية

 

 .تثبيتهاو لوصف الطريقة الممكنة في إنتاجها لتلك المستحلباتبأسلوب عام فإنه يمكن دراستها 

في  ي، وتوجه جزيئات العامل االستحالبنظرية التوتر السطحيبين النظريات األكثر شيوعاً  ومن

 أو الواقع بين سطحين.ونظرية الفيلم اللدن الفصل  سطح

 

 الفصل سطح في التوتر – الفصل سطح: 

 :التجربة

 يكون الزيت، من مل 1 الماء، من مل1 2سم 1 مقطعه أنبوب اختبار سطح في وضعنا إذا 

ً  الفصل، سطح يسمى والذي والزيت، الماء بين سطح التماس  .2سم 1 مساويا

 1 قطر ذات قطيرات شكل على الماء ضمن الزيت شديد، رج بنتيجة بعثرنا، أننا لنفرض 

 .ترماكرومي

 قطرة 1918 × 911 بحدود المبعثر الطور قطيرات عدد يكون الحالة هذه في. 

 الناتجة المبعثرة الجملة في والماء الزيت بين الفصل سطح ويصبح  ً  211 × 6 ل مساويا

ً  2 سم   .تقريبا

 هي االستحالب عملية أثناء في السائلين بين الفصل سطح قيمة في الهائلة الزيادة هذه 

 تسمى وةق سائلين بين الفصل سطح في يوجد إذ الناتج، المستحلب ثبات عدم السبب في

 .صلالف سطح في السائلين من كل جزيئات توازن لعدم وذلكالفصل  في سطح التوتر

  ً  يف الحر )أو السائل سطح في يتكون الذي السطحي للتوتر بالنسبة الحال هو كما تماما

 حيا".سط الموجودة السائل جزيئات توازن لعدم نتيجةوالهواء(  السائل بين سطح الفصل

 دمع على السائلين وبالتالي بين التماس سطح إنقاص على يعمل الفصل سطح في فالتوتر 

 .المبعثرة ثبات الجملة

 نتونوف ا قاعدة حسب باآلخر، مشبع أحدهما سائلين، بين الفصل سطح في التوتر يساوي

Antonofالمتماسين للسائلين السطحيين التوترين بين ، الفرق. 

 :أن أي

                         ب      تو - أ= توأ/ب تو

 1عالقة 

 :حيث

 .ب السائلين أ و بين الفصل سطح في التوتر: ب/ أ تو

 .أ للسائل السطحي التوتر :أ تو

 .ب للسائل السطحي التوتر :ب تو

 

 بالعالقة: الفصل سطح في التوتر يحدد السطحي، التوتر في الحال هو كما
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س                                                                  Δ= ع / أ/ب تو    

 2عالقة 

 :حيث

 .س Δ بمقدار السطح لزيادة الضرورية القدرة أو العمل: ع

Δ السطح زيادة: س 

               :ومنه

                                                                          س      Δ × أ/ب= تو ع    

 2عالقة 

 

 يادةز في سطح الفصل في التوتر جداء مع ا" طرد يتناسب لالستحالب الضروري أي أن: العمل

ة القدر كانت كبيراً  الفصل سطح في التوتر كان كلما :أخرى بعبارة .السائلين بين سطح التماس

 .كبيرة محدودة تبعثر حالة إلى الضرورية للوصول

 

 بح ذاتتص التي الناتجة، المبعثرة الجملة في االستحالب عملية أثناء في المقدمة القدرة تختزن

 الحرة )قد(. السطحية بالقدرة وتسمى كبيرة، قدرة

 :حيث

   س         x  Δب/  آ تو=  قد                                                 

  2عالقة                    

 

 كما هو موضح من العالقة السابقة:

 االسائلين كبير بين الفصل سطح في التوتر كان كلما كبيرة تكون القدرة هذه فإن. 

 الترموديناميكية وتعمل الناحية من ثابتة غير تكون كبيرة قدرة ذات جملة كل أن بما 

 ً   الدنيا، حدودها إلى القدرة هذه على إيصال تلقائيا

 ةالقدر إيصال تعمل على الفصل سطح في مرتفع بتوتر مبعثرة متميزة جملة فإن 

  .بسرعة البدئية حالتها الحرة إلى السطحية

 رقطرات أكب وتشكل المبعثرة، القطيرات اندماج طريق عن الفصل سطح بإنقاص وذلك 

  .) للقدرة األدنى )الحد كامالً  انفصاالً  المستحلب طورا ينفصل أن إلى

 بين الفصل سطح في التوتر قيمة إنقاص يجب كاف بثبات المبعثرة الجملة تتمتع لكي 

 طوري المستحلب،

  العملية الناحية من: 

 11 من أكبر طوري المستحلب بين الفصل سطح في التوتر قيمة االستحالب صعب

 .سم/دينة

 سم/دينة 11و 5محصورة بين  الفصل سطح في التوتر قيمة االستحالب سهل 

 .سم/دينة 1بحدود  الفصل سطح في التوتر قيمة االستحالب تلقائي
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 العوامل الفعالة سطحيا": .2
 هي مواد تخفض من قيمة التوتر السطحي للسوائل التي تضاف إليها بنتيجة امتزاز جزيئاتها

 .اإليجابي على سطح السائل

 

 :استخداماتهامن 

  عوامل استحالبية: وتعتبر كعوامل استحالبية عندما تخفض من قيمة التوتر في سطح

بين سائلين غير ممتزجين بفضل امتزاز جزيئاتها اإليجابي على سطح الفصل بين  الفصل

 .السائلين هذين

 منظفات. 

 عوامل مبللة أو مبعثرة. 

 

  .العامل الفعال سطحيا  يحافظ على ثباتية الشكل المستحلب بين الطور المائي والزيتي

 

  "عالقة جيبس:  –امتزاز العوامل الفعالة سطحيا 

 :رأينا أن القدرة السطحية الحرة لمستحلب ما تتناسب طردا مع كل من

 التوتر في سطح الفصل. 

 زيادة سطح الفصل بين طوري المستحلب.  

  .في سطح الفصل تنتج منها زيادة في القدرة السطحية الحرة للجملة المبعثرةفكل زيادة 

مة التوتر الفصل، فإن قي إذا أضفنا إلى مثل هذه الجملة مادة تنتقل جزيئاتها بشكل أفضلي إلى سطح

مستحلب ألن جزيئات طوري التلقائياً، تنخفض  في سطح الفصل، وبالتالي القدرة السطحية الحرة،

 (12)رسم توضيحي  .بتماس مباشرال تعود 

 

 
 14رسم توضيحي 

ً  الطور ثنائية لجملة الفصل سطح على الجزيئات امتزاز عملية توضيح يمكن  ة جيبسبعالق كميا

 :اآلتية
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                   ف(   Δ تو /Δ)× )ف / ثا ح(  -م = 

 5عالقة 

 :حيث

 .لمحلولا ضمن كتلة المنحلة المادة لكمية بالنسبة السطح وحدة في المادة كمية زيادة أي االمتزاز،: م

 .) ل/  )جزيئة المنحلة المادة فعالية: ف

 .الفصل سطح في التوتر: تو

 .الكاملة الغازات ثابتة: ثا

 .المطلقة الحرارة درجة: ح

 

 لمادة ا جزيئات لعدد مساوية عمليا سطحياً، الفعالة للمواد بالنسبة م، االمتزاز قيمة تكون

ً  الفعالة  .الفصل سطح من 2 سم 1 على الممتزة سطحيا

 طحياً فيس الفعالة المادة لتركيز مساوية عمليا ف الفعالية تكون الممددة، للجمل بالنسبة 

 المحلول )ت(

 :اآلتي الشكل على تصبح جيبس عالقة فإن وبالتالي

                                               

   ت(   Δ تو /Δ) ×ح(  ثا/  )ت -=  م                                             

 6عالقة   

 

 مثلت اإذ بيانيا، الفصل سطح وحدة الممتزة على سطحياً، الفعالة المادة كمية تحديد يمكن 

 الفصل سطح ةحال في التوتر السطحي )أو سائلين بين الفصل سطح في التوتر تغيرات قيم

ً  المادة تركيز لوغاريتم السائل والهواء( بداللة بين م المحلول. )رس في الفعالة سطحيا

 (15توضيحي 

 تركيز زديادا مع تتغير ال الفصل سطح في للتوتر ثابتة قيمة المنحنى يبدي :البياني التمثيل 

 الفعالة المادة جزيئات من Micelles مذيالت تشكل إلى ذلك يعود .المحلول في المادة

 ً  هذا نم فاعتباراً  (.ح.م.)ت الحرج المذيلي التركيز محدد يسمى تركيز من اعتباراً  سطحيا

ً  المادة فعالية تتغير ال التركيز  .تركيزها يزداد عندما الفعالة سطحيا

 الفعالة المادة تركيز بداللة االمتزاز قيم لتغيرات البياني التمثيل إن  ً منحنى  عطيي سطحيا

ً  الفعالة المادة جزيئات انجذاب يوضح الذي االمتزاز ل )الشك االمتزاز مواقع إلى سطحيا

16) 
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 15رسم توضيحي 

 

 
 16رسم توضيحي 

 

ً  الفعالة المادة تركيز ازدياد من الرغم على - األعظمي حده إلى االمتزاز يصل  :عندما - سطحيا

 الفعالة المادة بجزيئات االمتزاز مواقع كل تنشغل  ً  .سطحيا

 الحرج ليالمذي التركيز من اعتباراً  المذيالت تشكل نتيجة ثابتة الفعالية تصبح عندما أو. 

 من بدالً  المذيالت لتشكيل المادة جزيئات تجتمع منخفضة، التركيز هذا قيمة كانت إذا

 .للمادة السطحية الفعالية من قسم بذلك ويضيع مواقع االمتزاز توضعها في

 الفعالة المادة جزيئات تعتبر متى  ً بشكل و بينها فيما متوازية بصورة متوضعة سطحيا

 السائلين؟ بين الفصل سطح في الجزيئات وحيدة طبقة لتشكيل متراص،

ً  االمتزاز لمنحنى األعظمي الحد يكون عندما  االمتزاز. مواقع إلشباع موافقا

 

ً  الفعالة المادة جزيئات امتزاز أن إلى اإلشارة من بد ال أخيراً، وامل عديدة )ع بعوامل يرتبط سطحيا

 امتزاز جزيئات المادة الفعالة سطحيا"(:
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 طبيعة جزيئات المادة 

 طبيعة الكهارل الموجودة في الوسط وتركيزها 

 درجة الحرارة 

 قيمة باهاء الوسط 

 طبيعة الطورين المشكلين لسطح الفصل 

 

 المستحلب نمط – سطحيا   الفعالة العوامل بنية 

ً  الفعالة العوامل تتميز  نحو بميل فسهن الوقت في تتمتع جزيئاتها أن الميل أي ثنائية ببنية سطحيا

 .الالقطبية والسوائل القطبية السوائل

ً  الفعالة المادة جزيئات تتألف إذ  :المجموعات من نوعين من أو مجموعتين من سطحيا

 للماء محبة أو قطبية مجموعة . 

 الماء. من نفورة أو قطبية ال مجموعة 

 تطيل أوبمس للزيت المحب القسم ويمثل بدائرة، الجزيئة من للماء المحب القسم يمثل عام، بشكل

ً  أو مستقيم بخط  (17)رسم توضيحي  .متعرج بخط أيضا

 

 

 
 17رسم توضيحي 

 

 القطبية المجموعات تغلب حسب وذلك للزيت، ميالً  أكثر أو للماء ميالً  أكثر الميل ثنائية المادة تكون

 .الجزيئة في الالقطبية المجموعات أو

ئة تتوضع( جزي )أو تمتز بحيث الميلين هذين بين مناسب توازن هناك يكون أن الضروري ومن

ً  الفعالة المادة  ر المائيالطو إلى كامالً  تنجذب أن ال المستحلب، طوري بين الفصل سطح في سطحيا

 .الزيتي الطور إلى أو

ً  الفعالة المادة جزيئة تتوضع عندما  لقسم القطبيا يتجه بحيث تتوجه فإنها الفصل، سطح في سطحيا

 .الزيتي الطور نحو الالقطبي والقسم المائي الطور نحو منها

 

 ) ز/  )م زيت في ماء نمط من مستحلب ) م/)ز ماء في زيت نمط من مستحلب
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 االستحالبي أكثر العامل جزيئات تكون عندما

 .المجموعة القطبية( للماء )تغلّب حبا  

 االستحالبي أكثر العامل جزيئات تكون عندما

 ً  .) المجموعة الالقطبية )تغل ب للزيت حبا

 الماء للمجموعة جزيئات جذب قوى تكون

 االستحالبي جزيئات العامل في للماء المحبة

 الزيت جزيئات قوى جذب من أكبر

 هذا جزيئات في المحبة للزيت للمجموعات

حيث ب الفصل سطح ينحني لذلك، نتيجة .العامل

 ويكون التقعر المائي الطرف من التحدب يكون

 )ز/م( من نمط مستحلب الزيتي الطرف من

 الزيت للمجموعات جزيئات جذب قوى تكون

 جزيئات جذب من قوى أكبر للزيت المحبة

 جزيئات في للماء للمجموعات المحبة الماء

 المستحلب فإن وبالتالي .العامل االستحالبي

 .ز(/  نمط )م من يكون

مثال ، تكون  الصوديوم نخالت حالة في: مثال

 من للماء أقوى المحبة القطبية المجموعة

 الالقطبية، المجموعة

فإن  الكالسيوم، نخالت حالة في: مثال

 أقوى من للزيت المحبة الالقطبية المجموعة

 .القطبية المجموعة

 

 
 18رسم توضيحي 

الممكن تفسير  من المستحلب، في مستقال ثالثا طورا االستحالبي العامل فيها يعتبر التي الحالة في

الزيت االستحالبي و العامل بين الفصل سطح في توتر بوجود معين نمط وفق المستحلب تشكل

 : )م/عوالماء )تو االستحالبي العامل بين الفصل سطح في وتوتر (ز/ع)تو

 نكمشي والزيت االستحالبي العامل طبقة بين الفصل سطح فإن م/عتو < ز/عتو يكون عندما 

 ا ورط يصبح الزيت أن أي. والماء االستحالبي العامل بين الفصل سطح انكماش من أشد بصورة

 .م/ز نمط من يكون المستحلب فإن وبالتالي داخليا،

 ز/م نمط من يكون الناتج والمستحلب ز/عتو < م/عتو يكون عندما هذا خالف يحدث. 
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 2مستحلبات : الرابعةالمحاضرة ال

 

 شرح عن تصنيف العوامل الفعالة سطحيا" تتضمن المحاضرة 

 

 تصنيف العوامل الفعالة سطحيا" .1

 التوازن المائي الزيتي .2
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 تصنيف العوامل الفعالة سطحيا"  .1

 تصنف العوامل الفعالة سطحيا" في أربع زمر كبيرة:

  السالبةأو ذات الشحنة لصاعدية العوامل ا .1

 الموجبةأو ذات الشحنة  الهابطيةالعوامل  .2

 الشحنة ثنائية أو  المذبذبةالعوامل  .2

 الشحنة   عديمةأو  غير المتشردةالعوامل  .2

 الصاعدية: العوامل الفعالة سطحيا" 

ً  الفعالة العوامل زمرة تتضمن  لمجموعةا بطبيعة بعض عن بعضها يختلف عوامل الصاعدية سطحيا

 من لزيتل بالقسم المحب المجموعة هذه يربط الذي وبالرابط السالبة، الشحنة تحمل التي الكيميائية

 .العامل جزيئة

 حيث  الزمرة هذه تتضمنها التي الكيميائية المجموعات أهم يأتي فيما نوردM  هي القسم

 هي القسم العضوي: Rالمعدني و

مجموعة  

 الكاربوكسيل

مجموعة 

 السلفات

مجموعة 

 السلفونات

مجموعة 

 الفسفات

 الصيغة العامة

  

 

 

 

 

 

 

 

 مثال

كما األمثلة في 

 الجدول الالحق

لوريل سلفات 

الصوديوم أو 

ستيل سلفات 

 الصوديوم

دي أوكتيل 

سلفوسوكسينات 

 الصوديوم

فسفات الدي 

ريسيل )أسترات 

فوسفورية مع 

 أغوال دسمة(
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 أمثلة مجموعة الكربوكسيل: 

 الصوابين العضوية الصوابين المعدنية الصوابين القلوية 

لحموض دسمة  أمالح هي 

فحماً  18 - 12 من مؤلفة

 أو غير مشبعة مشبعة

لهوابط شوارد موجبة 

 التكافؤ أحادية

أو  الصوديوم: مثل

 أو األمونيوم البوتاسيوم

لحموض دسمة  أمالح هي

فحماً  18 – 12من  مؤلفة

مشبعة  غير مشبعة أو

أو ثالثية  ثنائية لهوابط

 .التكافؤ

المغنيزيوم أو  :مثل

الكالسيوم أو األلمنيوم أو 

 الزنك

 

نمط 

 المستحلب
 ز/م م/ز ز/م

 أمثلة

شحمات الصوديوم، زيتات 

الصوديوم أو البوتاسيوم، 

 ريسينوليات الصوديوم

زيتات الكالسيوم أو 

 المغنزيوم

شحمات التري 

 إيتانوالمين

 

 العوامل الفعالة سطحيا" الهابطية: 

من أكثر العوامل  أمالح األمونيوم الرباعيةتحوي مجموعة كيميائية ذات شحنة موجبة وتعتبر 

 وصيغتها العامة كما مبين:“الفعالة سطحيا" الهابطية استعماال 

 

 حيث:

 R : رةذ 18 – 11رات الفحم فيها بين ذسلسلة فحمية يتراوح عدد 

3, r2, r1r :3 جدور متشابهة أو مختلفةCH 5,H2C 2,CH-5H6C 

x  :شاردة بروم أو كلوريد أو يود 

 كلور البنزلكونيوم أو السيتريميد أو السيتافلون. أمثلة:

 

 

 العوامل الفعالة سطحيا" المذبذبة: 

https://manara.edu.sy/



  

46 
 

شحنة سالبة. أي تحوي جزيئات العوامل  ذاتشحنة موجبة وأخرى  ذاتتحوي مجموعة كيميائية 

الفعالة سطحيا" المذبذبة مجموعات حمضية ومجموعات قلوية لهذا فهي تتصرف كعوامل هابطية 

 لك حسب قيمة باهاء الوسط الذي توجد فيه. ذأو صاعدية و

 تين( والبيتائينات. ومن األمثلة عليها: الفوسفوليبيدات )الليسي

 

 

 

 العوامل الفعالة سطحيا" عديمة الشحنة: 

ً  تأثرها بعدم تمتاز فهي سطحياً، الفعالة العوامل أهم من تعتبر تتنافر  الو الوسط باهاء بقيمة عمليا

 .المذبذبة أو الهابطية أو الصاعدية األخرى الفعالة العوامل مع

 لمحبوالقسم ا للماء المحب القسم بين يجمع الذي الرابط طبيعة حسب الهامة العوامل تلك تصنف

 سطحيا": الفعال العامل جزيئة في للزيت

  المثال الزمرة

الغليكول مع  استرات

 األحماض الدسمة

 غليكول  االتيلين شحمات

 غليكول البروبيلين أو

 غليكول اتيلين أو ثنائي 

 

مع  استرات الغليسرول

 الدسمة األحماض

  الغليسرولشحمات  وحيدة

 بولي مشتقات

 اتيلين أكسي

 عم اتيلين أكسي بولي استرات

 الدسمة األحماض

 Myrjتسمى تجاريا" ميرج 

 عم اتيلين أكسي بولي اتيرات

 :الدسمة األغوال

 Brijتسمى تجاريا" بريج 

 مع السوربيتان استرات

 الدسمة األحماض

 

رة أستهي أكثر المركبات استعماال" في الصيدلة وتنتج من 

السوربيتان )بال ماء السوربيتول( مع حمض دسم كما هو 

 ويختلف سبان . وتسمى تجاريا"المعادلة الحقا"موضح في 

 تعطيبعضها عن بعض باختالف الحمض الدسم المتأستر. 

 مستحلبات من نمط م/ز.

عند تثبيت مجموعات أكسيد االتيلين مكان الوظائف الغولية 

نحصل  المعادلة الحقا"في في مركبات السبان كما موضح 

 التوينعلى مركبات محبة للماء تسمى بولي سوربات أو 

تختلف مركبات التوين فيما وتكون مستحلب من نمط ز/م. 

بينها باختالف الحمض الدسم المتأستر وعدد مجموعات أكسيد 

 االتيلين.
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 السبان من أسترة السوربيتان )بال ماء السوربيتول( مع حمض دسم تشكل

 

 

 

 التوين من السبان بتثبيت مجموعات أوكسيد االتيلين مكان الوظائف الغولية تشكل

 

تدل على طبيعة الحمض الدسم المتأستر مع السوربيتان  يشار إلى مركبات السبان و التوين بأرقام

 وفق الجدول التالي:
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 التوازن المائي الزيتي:  .2

 الفعالة العوامل تصنيف يمكن  ً  ).ز. م. ت( الزيتي المائي التوازن قيمة حسب سطحيا

 .لجزيئاتها

 لشحنةا عديمة أو المتشردة غير العوامل حالة في بخاصة التصنيف في الطريقة هذه تتبع. 

 الفعالة للمادة. ز. م. ت قيمة تتناسب  ً  في للماء المحبة المجموعة قوة طردا" مع سطحيا

 الجزيئة

 الفعالة المادة لجزيئة أن إلى التصنيف هذا في 7 القيمة تشير  ً  رنفسه للطو الميل سطحيا

 يف للزيت المحبة والخصائص للماء المحبة الخصائص أن الزيتي ، أي وللطور المائي

 .الجزيئة متعادلة هذه

 الفعالة المواد تكون  ً ً  أكثر 7 من أقل. ز.م.ت بقيمة تتميز التي سطحيا  تزداد .للزيت حبا

 في منحلة غير المواد من النوع هذا .ز.م.ت قيمة نقصت كلما فيها للزيت المحبة الخاصة

  .ز/م نمط من مستحلبا ويعطي الماء،

 أكثر 7 من أعلى. ز. م. ت بقيم تتميز التي المواد تكون العكس، على  ً  وتزداد .للماء حبا

 وتعطي الماء، في منحلة تكون المواد هذه .ز.م.ت قيمة ازدياد مع فيها للماء المحبة الخاصة

 .م/ز نمط من مستحلبات

 فعالة مواد ألمزجة. ز.م.ت قيم إن  ً  مؤلف مزيج يحضر عندما أي .مضافة قيم هي سطحيا

 يمق مجموع تساوي الناتج للمزيج. ز.م.قيمة ت فإن أكثر، أو سطحيا فعالتين مادتين من

 ادةم كل فيها تدخل التي النسبة باالعتبار تؤخذ أن على .المزيج في الداخلة للمواد. ز.م.ت

 فعالة سطحيا مواد من مؤلفا المزيج يكون عندما بخاصة القاعدة هذه تطبق .المزيج هذا في

 .واحدة كيميائية طبيعة ذات

 الفعالة للمواد. ز. م. ت قيم تحديد يمكن  ً  وذلك مختلفة، طرائق أو عالقات باستخدام سطحيا

 .المواد هذه طبيعة حسب

 يمةق حساب يمكن التصبن، سهلة الغول كثيرات مع الدسمة األحماض السترات بالنسبة 

 :اآلتية غريفن عالقة وفق وذلك الحمض وقرينة التصبن قرينة قيمتي على اعتماداً  .ز.م.ت

 )ح/ت – 1)  20. = ز. م. ت
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 :حيث

 .االستر تصبن قرينة: ت

 .المتحرر الدسم للحمض الحمض قرينة: ح

 تستخدم  يلين،االت أكسيد مع الالنولين ومشتقات كالشموع التصبن صعبة لالسترات بالنسبة

 :.ز.م.ت قيمة حساب في اآلتية العالقة

 5/ و(+  )ن. = ز.م.ت

 :حيث

 .الجزيئة في االتيلين أكسيد مجموعات لوزن المئوية النسبة: ن

 .الغول كثير لوزن المئوية النسبة: و

 الفعالة المادة جزيئة تكون عندما  ً ً  متكونة سطحيا فإن  االتيلين، أكسيد مجموعات من عمليا

 :اآلتي الشكل على تصبح السابقة العالقة

 5/ ن. = ز.م.ت

 الفعالة للمواد بالنسبة أما  ً قاعدة  تبعت ال الزيتي المائي التوازن قيمة فإن المتشردة، سطحيا

ي جزيئ وزن ذي للماء محب قسم على باحتوائها عامة المواد تلك جزيئات تتميز إذ .وزنية

 .للماء المحبة الخاصة من التشرد عند يزيد منخفض

 الفعالة للمادة. ز.م.ت قيمة حساب الممكن من الحالة، هذه في  ً  دافيس عالقة وفق سطحيا

Davies .  

 دَ  حيث حب  عن يُعَب ِّرُ  رقم المادة جزيئة في موجودة كيميائية وظيفة أو مجموعة لكل ُحد ِّ

 المجموعات في تشغله الذي الحجم حسب )وذلك للزيت أو للماء الوظيفة أو المجموعة هذه

 المحبة تالمجموعا عن تعبر التي األرقام تكون أن على .بينها( المتبادلة والتأثيرات الفراغ

سالبة. )كما هو موضح  للزيت المحبة المجموعات تعبر عن التي واألرقام موجبة، للماء

 في الجدول التالي(
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  التي األرقام تجمع  :الطريقة هذه وفق سطحيا فعالة مادة لجزيئة. ز.م.ت قيمة لحساب 

 المجموعات التي تميز األرقام وتجمع موجبة(، )أرقام للماء المحبة المجموعات تميز

 إلى قاماألر من لهذين النوعين الجبري الجمع ناتج يضاف ثم سالبة(، )أرقام للزيت المحبة

 .للمادة. ز.م.ت قيمة على للحصول 7 الرقم

 الصوديوم : سلفات لوريل لمادة. ز.م.ت قيمة لحساب 

 28.7= الصوديوم( )سلفات المادة هذه في للماء المحبة المجموعة عدد إن

 5.7-=  12×  1.275-= الغار( )جذر للزيت المحبة المجموعة وعدد

 22=  5.7 – 28.7=  المجموعتين لعددي الجبري والمجموع 

 21 :المذكورة للمادة. ز.م.ت قيمة فتكون 7 الرقم إلى الجبري الجمع ناتج نضيف 

 لة الفعا للمواد الزيتي مائي ال التوازن قيم على االعتماد الممكن من  ً يد  دتح في سطحيا

طحيا س الفعالة المواد تطبيق مجاالت تختلف إذ المواد، لهذه المختلفة العملية التطبيقات

 لها:. ز.م.ت قيم باختالف

 

 

 3مستحلبات : الخامسةالمحاضرة ال
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 تتضمن المحاضرة 

 

 نظرية ثبات المستحلبات .1

 أشكال عدم ثبات المستحلبات .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرية ثبات المستحلبات:  .1

 بي،االستحال العامل إضافة من ينتج الذي الفصل، سطح في التوتر انخفاض يشكل ال 

 المستحلبات ثبات في العامل الوحيد

 الثبات  بالضرورة يبديان ال الفصل سطح في التوتر من نفسها بالقيمة متميزان فمستحلبان

 .نفسه

 أهمها: المستحلب، ثبات في تتدخل أخرى عوامل هناك 

 التأثير المتبادل )التآثر( الذي يوجد بين األجزاء المبعثرة. .1
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 .الفصل سطح في تتشكل التي الرقيقة الطبقة طبيعة أو شكل .2

 .للمستحلب المستمر الطور لزوجة .2

 

 ( الذي يوجد بين األجزاء المبعثرة:التأثير المتبادل )التآثر .1

 :القوى من لنوعين في وسط سائل خاضعة المبعثرة تكون األجزاء

 لألجزاء المضاعفة الكهربائية الطبقات بين الكهربائي التنافر قوى. 

 األجزاء مكونات بطبيعة تتعلق فاندرفال-لوندن تجاذب قوى. 

 الطبقة الكهربائية مضاعفة األجزاء:

 نأ يمكن سطحها علىموجبة أو سالبة   كهربائية شحنة وسط سائل في المبعثرة األجزاء تحمل

 :مصادر مختلفة من تكون

 مائي وسط في المواد هذه توجد عندما المبعثرة المواد سطح على الحادث التشرد من. 

 المستمر الوسط من تأتي لشوارد المبعثرة األجزاء سطح على األفضلي االمتزاز من. 

 المستمر الوسط و المبعثرة األجزاء بين االحتكاك من. 

 

 الشحنة مصدر كان مهما سائل، وسط في المبعثرة باألجزاء تحيط التي المنطقة تمثيل يمكن

 مائي وسط في والمبعثرة سالبة بشحنة المشحونة األجزاء حالة نأخذ الشكل هذا في .الكهربائية

 .كمثال
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 تكون ال عندما .األجزاء شحنة عن مسؤولة تكون التي األساسية الشوارد طبقة :آَ  آ الطبقة تمثل

 المحلول، في الموجودة المعاكسة اإلشارة ذات الشوارد فإن ،)بروانية حركة( حرورية حركة هناك

 فإن البراونية، الحركة وجود بسبب أنه إال .سطحها على بالتصاقها األجزاء شحنة مباشرة تعدل

 ً  والمسماة المعاكسة اإلشارة ذات الشوارد امتزاز طريق عن مباشرة ل تعد األجزاء شحنة من قسما

 .بسطحها االرتباط شديدة تكون ألنها األجزاء حركة الشوارد هذه تتبع .المعاكسة بالشوارد

 المعاكسة الشوارد طبقة يحدد ألنه .األجزاء حركة بمستوى بَ  ب المستوى يسمى :ب الطبقة

 .الصلبة بالطبقة الطبقة هذه تسمية يمكن .معها تتحرك والتي باألجزاء المرتبطة

 من زيادة توجد .األجزاء انتشار بطبقة وتسمى ج، وج بَ  ب بالمستويين المحددة الطبقة :ج الطبقة

 توجد كما .األجزاء سطح على الموجودة األساسية الشوارد إلشارة المعاكسة اإلشارة ذات الشوارد

 ً  القدرة بفضل الطبقة تلك في الشوارد هذه توجد األساسية، الشوارد إشارة نفس من شوارد أيضا

 المنطقة تلك في توجد التي التنافر قوى من أكبر تكون والتي البروانية الحركة عن الناتجة الحركية

 .نفسها اإلشارة من شوارد بين

 للشحنة أثر هناك يوجد ال إذا متعادلة، بصورة المختلفة الشوارد تتوزع ،جَ  ج المستوى بعد

 .)اعتدال( الكهربائية

 .المضاعفة المنتشرة الطبقة تسمى مجموعة المنتشرة والطبقة الصلبة الطبقة تشكل

 :المستحلبات على الغروانيات ثبات نظرية تطبيق

 .والمعلقات اتالمستحلب ثبات لتفسير للوسط المحبة غير الغروانيات ثبات نظرية تطبيق الممكن من

البروانية،  الحركة بتأثير ببعضها تلتقي أن يمكن التي المبعثرة األجزاء تكون النظرية هذه حسب

ً  عيدةب مسافة من تؤثر التي(  الكهربائي تنافر و فاندرفال تجاذب) القوى من لنوعين خاضعة  نسبيا

 النسبية القيمةب وثيق بشكل يرتبط األجزاء بين المتبادل التأثير أن ذلك من ينتج األجزاء، سطح عن

 :المتعاكسة القوى من النوعين لهذين

 : التجاذب قوى<  التنافر قوى

 (المستحلب في القطيرات اندماج يمنع. )األجزاء تالقي يمنع فع ال حاجز يتشكل

 نماوإ األجزاء تجمع من يمنع ال فإن الحاجز ؛ الحركية للقدرة مساوية الحاجز إذا كانت قوة 

 .فقط يؤخره

 األجزاء تجمع يمنع فإن الحاجز ؛ الحركية القدرة من أكبر الحاجز إذا كانت قوة. 

 : التجاذب قوى>  التنافر قوى

 (للتقارب األقصى الحد. ) تجمعات لتشكيل بعضها مع األجزاء تجتمع

 لعاملا طبقة تكن لم إذا بعض مع بعضها المستحلب قطيرات اندماج إلى الحالة هذه تؤدي أن ويمكن

 .كافية ميكانيكية مقاومة ذات المستحلب طوري بين الفصل سطح في االستحالبي

https://manara.edu.sy/



  

54 
 

 

 المسافة انتك كلما فتنقصان األجزاء، بين المسافة بتغير التجاذب وقوى التنافر قوى قيمتا تتغير

 .أكبر

 :الفصل سطح في تتشكل الرقيقة التي الطبقة طبيعة أو شكل .2

 التثبيت باستعمال المواد القعالة سطحيا" عديمة الشحنة: .2.1

 الفعالة المواد باستعمال المثبتة المستحلبات تكون  ً  التجمع حالة في الشحنة عديمة سطحيا

ً  المبعثر الطور تركيز إذا كان  ذلك، من الرغم على .المبعثرة األجزاء تقارب إلحداث كافيا

 المادة إذا كانت المستحلب تخزين أثناء في بوضوح القطيرات اندماج ظاهرة تالحظ ال

ً  الفعالة  .مناسبة المستعملة سطحيا

 للتثبيت  يكون بينما الثبات، في اً  ثانوي عامالً  إال الكهربائية األجزاء شحنة تشكل ال وهنا

 .المستحلب ثبات في الرئيسي الدور الفراغي

 المستحلب: ثبات في تأثير الفراغي للتثبيت يكون 

 .بعض من بعضها جداً  قريبة المبعثرة األجزاء تكون عندما .1

ً  الفعالة المادة من الممتزة الطبقات تكون عندما .2 ً  متالمسة سطحيا  .عمليا

 أكسيد سالسل تشغله الذي الضيق الحجم تأثير بسبب تنافراً  يحدث الشديد التقارب هذا .2

 .اإلتيلين

 للعوامل وكذلك ،)والتوسع التميه حالة التكوثر، درجة( اإلتيلين أكسيد سالسل لخصائص 

 ثبات في كبير تأثير )الحرارة درجة وطبيعتها، الكهارل تركيز( فيها تؤثر أن يمكن التي

ً  فعالة مواد باستعمال المحضرة المستحلبات  .متشردة غير سطحيا

 المبعثرة القطيرات حول االستحالبية العوامل تلك جزيئات تشكلها التي المتماسكة البنية إن 

 .المستحلب ثبات في الرئيسي السبب هي

 ثبات في العوامل تلك فعالية تزداد العوامل، لهذه الكيميائية بالطبيعة كبير بشكل ذلك يتأثر 

 أحدهما عاملين من عامة بصورة تكون استحالبية عوامل مزيج استعمال عند المستحلب

 استحالبيين عاملين لمزيج الممتزة الطبقات تداخل .للزيت حبّا   أكثر واآلخر للماء حبّا   أكثر

 ز نمط من مستحلب حالة في ،)السبان) للزيت محب واآلخر )للماء )توين محب أحدهما

 :التالي الشكل في كما م /
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 :نستنتج الشكل من

 بنية االستحالبيين، وتكون العاملين أفضل بجزيئات بشكل الفصل سطح انشغال إمكانية 

 .االتيلين أكسيد سالسل بين متماسكة

 روابط بوساطة الماء من السالسل جزيئات تلك ثبتت كلما أكبر بشكل ذلك ويتم 

ً  يسهم الذي األمر .هيدروجينية  العامل جزيئات تشكلها الطبقة التي بنية تدعيم في أيضا

 .الفصل في سطح االستحالبي

 التثبيت بواسطة الجزيئات الضخمة: .2.2

 الغروانيات باستعمال مثبت م/ز نمط من مستحلب في والماء الزيت بين الفصل سطح في يتشكل

 متعدد صلب غالف )ضخمة جزيئات ذات مواد أي سيللوز الميثيل الجيالتين، العربي، الصمغ)

ً  تعطي فهي للماء محبة المستعملة الغروانيات هذه .ومرنة لزجة خصائص ذو الطبقات  دوما

 .م / ز نمط من مستحلبات

ً  الفصل سطح في الضخمة الجزيئات تثبيت أو امتزاز يكون ً  بطيئا الناحية  من قلوب وغير نسبيا

 غير بشكل تتثبت الفصل سطح في تتوضع التي العربي الصمغ من األولى الطبقة ألن  العملية،

 .متكررة غسل عمليات بإجراء فوقها تتوضع التي الطبقات إزالة يمكن بينما .قلوب

 والماء السائل البارافين بين الفصل سطح في العربي الصمغ من المتشكل الغالف ثخانة قدرت وقد

 .مكرومتر 0.15 بحوالي

 الفصل سطح في المتشكل الغالف تماسك على التثبيت من الطريقة هذه في المستحلبات ثبات يتوقف

  .ومرونته وصالبته

 تشكل آلية غير أخرى بآليات المستحلبات تثبيت في تسهم المائية الغروانيات أن بالذكر الجدير من

 من يخفف مما المستمر المائي الطور لزوجة من تزيد فهي .الفصل سطح في جزيئاتها من طبقات

 على الضخمة الجزيئة امتزاز طريق عن األجزاء من تجمعات تشكيل على وتعمل .التقشد ظاهرة

 سطح
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 . المجاورة األجزاء

 التثبيت بواسطة المواد الصلبة الناعمة: .2.3

 :دالموا تلك تكون أن شرط للمستحلبات مثبتة كعوامل الصلبة المواد بعض استعمال يمكن

 جدا ناعمة" 

 المستحلب طوري في منحلة غير. 

 المستحلب طوري بين الفصل سطح في متوضعة تجعلها التي بالخصائص تتمتع  

فصل: التوتر ال سطح في للتوتر قيم ثالث الفصل سطح في الصلبة المادة أجزاء توضع في يتدخل

الصلبة  الفصل بين االجزاء(، التوتر في سطح ص/مفي سطح الفصل بين االجزاء الصلبة و الماء )تو

 (ز/م(، التوتر في سطح الفصل بين الزيت و الماء )توص/زو الزيت )تو

 طحس في األجزاء تلك تتوضع. المستحلب طوري من بكل تتبلل الصلبة المادة أجزاء كانت إذا

 ةالحال هذه في) ز/ص تو+  م/ص تو<  م/ز تو: العالقة لدينا تكون. والزيت الماء بين الفصل

 (المستحلبات تتشكل

 المستحلب: طوري من بكل الصلبة المادة أجزاء تبلل بدرجة يتعلق المستحلب نمط

  نمط مستحلب م/ز: إذا كانت المادة الصلبة ميالة للطور الزيتي، كالفحم الحيواني و

 الغرافيت.

  ليس و السينمط مستحلب ز/م: إذا كانت المادة الصلبة ميالة للطور المائي، كالبانتونيت و

 هيدروكسيدات المعادن الثقيلة كالمغنيزيوم و األلمنيوم و الكالسيوم.

 

 

 لزوجة المستحلبات: .3

ة ثبات المستحلبات من جهة و في إمكاني تشكل لزوجة المستحلب أحد العوامل المهمة التي تؤثر  في

 استعمالها من جهة أخرى. تتدخل في اللزوجة عوامل متعددة كما هو مبين بالجدول التالي:

 الطور الداخلي الطور الخارجي العوامل االستحالبية

لزوجة الطور المستمر ووجود مواد  الطبيعة الكيميائية للعامل االستحالبي.

 مزيدة للزوجة

 الطورالمبعثرنسبة 

تركيز العامل االستحالبي ودرجة انحالله 

في كل من الطور الداخلي والطور 

 الخارجي،ونمط المستحلب

 التركيب الكيميائي للطورالمستمر،

 وقطبيته، وقيمة باهائه

أبعاد األجزاء المبعثرة وتجانس 

 هذه األبعاد
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لة المتشك ثخانة طبقة العامل االستحالبي

 في سطح الفصل وخصائصها االنسيابية.

 ً  التأثير المتبادل بين األجزاء تركيز الكهارل إذا كان الوسط قطبيا

 وتشكيل تجمعات

اللزوجة الخاصة بالطور الداخلي   

 والتي تتعلق بطبيعته الكيميائية

 

 أشكال عدم ثبات المستحلبات: .2

 :يصبح الفصل الذي سطح في سريع بنقص يتجلى  حالة انفصال المستحلب أو االنكسار 

 قَلوبة، غير ظاهرةوهي  .كاملً  انفصاالً  المستحلب طورا عندما ينفصل الدنيا حدوده في

 .استحالب جديدة عملية إجراء تحتاج تشكيل المستحلب إعادة ألن
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 :المبعثرات ثبات عدم النهائية في المرحلة تشكل :للمستحلبات بالنسبة حالة التجمع 

للتخرب. و يفسر التجمع وفق نظرية ثبات  بالضرورة المستحلبات تعرض ال .الغروانية

 الحاالت بعض في المستحلبات، في القطيرات تجمع أن الغروانيات التي مر ذكرها. إال

 المحبة المجموعات بين روابط بتشكل يفسر النظرية، وإنما بتلك تفسيره يمكن ال الخاصة

 األجزاء. كماهو موضح في الشكل التالي. تجمع على تعمل للزيت

 

 

 

   :أو( األعلى نحو في المستحلب المبعثرة األجزاء نزوح عن عبارة هوالتقشد أو الترسب 

ً مركزاً  المنطقة تلك في تشكل ، حيث)األسفل نحو  بين المسافة لنقص نتيجة مستحلبا

رائقة  طبقة بظهور الثبات عدم من هذا النوع فيها يحدث التي المستحلبات تتميز .األجزاء

المبعثر  الطور يكون عندما تقشداً  يكون .)في أعالها أو( أسفلها في المستمر الطور من

ً  ويكون .)م/ز نمط من المستمر )مستحلبات الطور من كثافة أقل  الطور يكون عندما ترسبا

 )ز/م نمط مستحلبات من( المستمر الطور من كثافة المبعثر أكثر

 :الفع ال للعامل الكيميائية البنية بسبب يحدث  تغير نمط المستحلب أو انقالبه  ً  الذي سطحيا

 .هب يتصف كان للنمط الذي المعاكس النمط إلى توجه المستحلبات خصائص ذا يصبح

 صابون باستعمال المحضرة م،/ز نمط من المستحلبات في بخاصة الظاهرة هذه تحدث

شوارد مثل مغنويوم و كالسيوم و زنك. إذ  إليها يضاف عندما استحالبي، قلوي كعامل

ً  أكثر معدني صابون الحالة هذه في يتشكل  محبين للزيت جذرين لوجود نظراً  للزيت، حبا

 النمط المعاكس إلى م،/ز نمط من كان الذي المستحلب، يوجه السبب ولهذا جزيئاته، في
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 االستحالبي العامل من إضافية كمية األساسي باستعمال المستحلب تشكيل نعيد .)ز/م(

 .البداية في المستعمل
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 قطورات العينية: السادسةالمحاضرة ال

 

 تتضمن المحاضرة 

 المحضرات العينية .1

 خصائص القطورات .2

 العقامة .2.1

 رواق القطورات أو خلوها من األجزاء الصلبة .2.2

 قيمة باهاء القطوراتذ .2.2

 اعتدال الضغط الحلولي .2.2

 القطورات على مواد مضادة للجراثيماحتواء  .2.5

 لزوجة القطورات .2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحضرات العينية:  .1

 ،محاليل. وهي إما أن تكون هي عبارة عن محضرات عقيمة مخصصة لمعالجة اإلصابات العينية

 ناعمة جدا" مساحيق. من الممكن أن تكون المحضرات العينية مراهمأو  معلقاتمائية أو زيتية، أو 

كمساحيق بعض مركبات السلفا و بعض المضادات الحيوية تذر في العين بالحالة الجافة. كما يمكن 
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أن تستعمل أبخرة بعض المواد الطيارة، كالنشادر و بلسم فيورافانتي مثال" كمحضرات عينية 

 دا". يال االستعمال ج. إال أن النوعين األخيرين من المحضرات العينية ) الجافة و الغازية ( قلغازية

 والتي ،العينية القطرات أو بالقطورات تسمى التي العينية المحاليل على دراستنا موضوع سيقتصر

 بمقدار تستعمل التي القطورات، هذه بين نميز أن الضروري من .مائية محاليل معظمها في تكون

 هي التي العينية، الغسوالت أو بالحمامات المسماة العينية والمحاليل مرة، كل في قطرات بضع

 قليلة أصبحت التي العينية، فالغسوالت .للعين الخارجي الغشاء كامل لغمر مخصصة محضرات

 وغسول الصوديوم فحمات ثاني كغسول الحاالت بعض في توصف تزال ال أيامنا، في االستعمال

 .للتوتر المعادل الصوديوم كلور

 

 خصائص القطورات: .2

 بتماس نستكو التي العين سالمة تضمن التي الخصائص من مجموعة القطورات في تتوفر أن يجب

 ةقيم ذات الغريبة، الصلبة األجزاء من خالية أو رائقة عقيمة، أن تكون يجب فالقطورات. معها

 ةلزوج وذات للجراثيم، مضادة على مادة حاوية الدمعي، السائل لتوتر معادلة مناسبة، pH  باهاء

 .وبفعاليتها بثباتها فيها الموجودة الدوائية المواد احتفاظ إلى باإلضافة مالئمة

 

 العقامة:  .2.1

 أساسية صفة والعقامة. عقيمة بعامة، العينية المحضرات أو القطورات، تكون أن يجب 

 . العين مع بتماس التي ستكون المحضرات تلك فتي تتتوفر أن يجب

 مختلفب العين إصابة إلى تؤدي أن يمكن العين معالجة في عقيمة غير قطورات فاستعمال 

 القيح األزرق والمكورات كعصيات العيني المحضر تلوث قد التي العضويات الدقيقة

  .االعتيادية والمتقلبات العنقودية الذهبية،

 املوث المحضر كان إذا خاصة الدقيقة، العضويات هذه ببعض العين إصابة تكون وقد 

 العين صرب فقدان تسبب قد أنها لدرجة جداً  خطيرةاالنتشار،  كثيرة األزرق القيح بعصيات

 .المعالجة

 حاجزاً  شكلت للقرنية الخارجية فالظهارة. الدقيقة العضويات تقاوم أن السليمة العين تستطيع 

 .حالة خمائر من عليه يحتوي بما للجراثيم قاتلة يتمتع بقدرة الدمعي والسائل الجراثيم، ضد

  وأن يةالضام للقرن إلى النسيج المصابة، العين حالة في تنتقل، أن يمكن أن الجراثيم إال 

 هنا من. صرالب وفقدان القرنية قرحة مسببة الجراثيم، لنمو وسطا"مناسبا" لكونه فيه، تنمو

 .يةالعين اإلصابات مختلف لمعالجة المخصصة لعقامةالمحضرات الكبيرة األهمية تبدو

 التي يجب أن تالئم الخصائص الفيزيائية  القطورات و تعقيم في المتبعة الطرق أهم

الكيميائية للمواد الداخلة في تركيبها و كذلك مالئمة لألوعية و الملحقات المستخدمة في 

 التحضير:
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 :التعقيم في جو مشبع ببخار الماء تحت الضغط 

 دقيقة 15 عن تقل ال ولمدة 121 الحرارة بدرجة الموصد الصاد التعقيم في يتم .

 . التعقيم فعالية طرائق أكثر من وهي

 تعقيم ل تصلح ال الحرارة فهي لتأثير مقاومة المحضر مكونات كانت إذا إال تطبق ال

 ياتالقلوان كبعض الحرارة، بتأثير التخرب سريعة مواد على الحاوية المحضرات

 المضاداتو والهرمونات تتأكسد، والخمائر التي والفيتامينات بسهولة، تتحلمه التي

 قاومت ال اللدنة المواد من المصنوعة األوعية أن كما. فعاليتها تفقد التي الحيوية

 سهلي الضغط تحت التسخين إن ذلك، إلى إضافة. التعقيم في هذه الطريقة بعامة

 المقاومة كانت إذا الزجاج،خاصة وشوارد القطور مكونات بين المبادلة تفاعالت

 بب)ترسبات( بس التنافرات بعض حدوث إلى يؤدي قد مما قليلة، للزجاج المائية

 لىع الطريقة هذه تطبيق الممكن من. الكلسية بسبب الشوارد أو الناتجة القلوية

 تعقيم صغيرة أجهزة باستخدام العبوات، من محدود لعدد وبالنسبة ضيق، نطاق

 .عبوة 15 و 2 بين يتراوح لعدد تتسع كهربائيا تسخن

 

 :التعقيم بالترشيح 

 ةالحرار لتـأثير حساسة فعالة مواد على الحاوية المحاليل لتعقيم الطريقة هذه تتبع . 

 ربمرو تسمح ال مسام ذات باستتخدام مراشح تعقيمها المراد بترشيح المحاليل وتتم 

 .الدقيقة العضويات

 التعقيم نأ وهو. جداً  مهم فرق السابقة التعقيم وطريقة بالترشيح التعقيم طريقة بين يوجد 

 يمنع شكلب وإغالقه النهائي وعائه في بعد تعبئته المحضر على يتتم السابقة بالطريقة

 عدب احتياطات خاصة أي التخاذ ضرورة هنا تكون ال بحيث الخارجي، الوسط مع اتصاله

 لترشيحبا التعقيم حالة في أما. الجرثومي التلوث من المحضر حماية بقصد التعقيم إجراء

 أي .عقيمة بصورة النهائية أوعيته في يوزع أن يجب يجتاز المرشحة الذي المحلول فان

 وحتى المرشحة خروجه من بعد تلوث المحلول عدم تضمن التي االحتياطات كل باتخاذ

. خارجيال الوسط مع اتصاله يمنع الذي بالشكل الوعاء وإغالق النهائي، وعائه في تعبئته

 المواد فلمختل المناسبة، وبالطريقة المسبق، التعقيم يتطلب التعقيم بالترشيح أن أي

 مكون كل متعقي يفضل كما. الترشيح والتعبئة في المستخدمة واألوعية والملحقات واألدوات

 بصورة المحلول وتحضير المالئمة، وبالطريقة منفصل بشكل المحلول مكونات من

 . التلوث عدم لتمكين إضافي كضمان للجراثيم مضادة مادة عقيمة، وإضافة

 اك شمعاتفهن: طبيعة مختلفة ذات بالترشيح التعقيم لمستخدمة لتطبيقا المراشح تكون 

 االميانت مزيج أو االميانت ومراشح ، Verre fritté المفتتت الزجاج ومراشح بركفيلد،

 (منوخالت )نترات السلولوز استرات من المكونة الراشحة وتعتبر األغشية. والسلولوز

 .العينية المحاليل ترشيح في استعماالً  المراشح اكثر

  1.2 بحدود يكون المجال هذا في المستعملة الراشحة األغشية لمسام فالقطر الوسطي 

 القطورات، تلوث أن يمكن الدقيقة التي العضويات اصغر حجز يؤمن مما. مكرومتر

 تراوحت التي األزرق، القيح كعصيات العين على خطورة اكثر تكون التي تلك وبخاصة
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 تتراوح التي العقدية والمكورات العنقودية والمكورات مكرومتر، 1.7 و 1.2بين  أبعادها

 .مكرومتر 1 و 1.6 بين أبعادها

 

 :التعقيم بالحرارة بوجود مادة مضادة للجراثيم 

 نهائية،ال أوعيته في والموجود للجراثيم، مضادة مادة على الحاوي العيني المحلول يخضع حيث

 المطبقة الحرارة أن أي. دقيقة 21 لمدة° 111 و° 98 بين تتتراوح الحرارة من درجة لتـأثير

 من يزيد المحلول للجراثيم في المضادة المادة وجود أن إال ،° 111 تتجاوز ال الطريقة هذه في

 لمناسبة،ا وبالطريقة المسبق، التعقيم الطريقة هذه اتباع يتطلب. التعقيم في الحرارة فعالية

 تعقيمل تطبق ال الطريقة هذه أن إلى اإلشارة تجدر. التعبئة في والملحقات المستعملة ألوعية

 محاليلال من النوع هذا إن إذ. وحيدة المقدار أو فقط واحدة لمرة تستعمل التي العينيتة المحاليل

 .بعد فيما سنرى كما للجراثيم مضادة مادة على يحتوي أال يجب العينية

 

 والملحقات األوعية تعقيم : 

 كما مسبقا،ً معقمة التعبئة في المستعملة والملحقات األوعية تكون أن التعقيم رائقط بعض تتطلب

وذلك  اآلتيتين نالطريقتي بإحدى بعامة األوعية تعقيم يتم. مثالً  التعقيم بالترشيح طريقة في الحال هو

 :طبيعتها بحسب

 - ةحرار درجات في ساعتين عن تقل ال لمدة الجافة الحرارة بتأثير الزجاجية األوعية تعقم - آ

 ويتم .والبورسلين والمعدنية الزجاجية األدوات مختلف الطريقة أيضا بهذه تعقم أن ويمكن° . 161

 .مناسبين محم في أو فرن في التعقيم

 نإ إذ. للجراثيم القاتلة الغازات بتأثير بعامة لدنة مواد من المصنوعة والملحقات األوعية تعقم -ب

 بولي يلين،االت )بولي عادة التعبئة في المستعملة والملحقات األوعية منها التي تصنع اللدنة المواد

  التعقيم وأ الموصد الصاد في التعقيم حرارة درجة التتحمل ( المطاطية المواد الفينيل ، بعض كلور

 الغاز إن .القاتلة للجراثيم الغازات استعمال إلى األدوات هذه لتعقيم يلجأ لذلك. الجافة بالحرارة

 بين تراوحت بتراكيز أمزجة، بحالة يستعمل الذي االتيلين أكسيد هو المجال هذا في استعماالً  األكثر

 نم وذلك للتخفيف  الهالوجينية الهيدروجينية الفحوم مع أو الفحم ماء بال مع غاز ،% 21 و 11

  .وسميته انفجاره أخطار

 ونوعها، جراثيمال بعدد يتعلق ما منها عدة بعوامل التعقيم في االتيلين أكسيد فعالية تتأثر )لإلطالع(

 ودرجة م،التعقي ومدة الحرارة، ودرجة الغاز، التعقيم كتركيز في بالشروط المطبقة يتعلق ما ومنها

 لحرارة،ا بازدياد درجة تزداد فالفعالية. تعقيمها المراد األوعية بطبيعة يتعلق ما ومنها الربوبة،

 بازدياد الفعالية تزداد كما° . 55 و° 25 بين تتراوح حرارة درجات يف عادة التعقيم عملية وتتم

 الرطوبة ازدياد أما. ل/  غ1 و 1.5 بين تتراوح بتراكيز بعامة االتيلين ويستعمل أكسيد الغاز، تركيز

. الربب لوسطا في مقاومة أقل تكون أن الجراثيم إال. االتيلين أكسيد فعالية من ينقص فانه النسبية

 تتعلق التي التعقيم، مدة أما %. 51 و 25 بين تتراوح نسبية ربوبة في التعقيم عملية تجري لذلل
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 التعقيم يتم .ساعات عدة بحدود فتكون تعقيمها، المراد المادة ونوع الحرارة ودرجة الغاز بتركيز

 كميات تعقيمل الصناعة في يستتخدم ما منها. مختلفة أنماط ذات خاصة أجهزة في االتيلتين بأكستيد

 في .خبرالم أو الصيدلية مجال في محدودة كميات لتعقيم نطاق ضيق على ما يستخدم ومنها كبيرة،

 أكسيد إزالة ةسهول وتتعلق اإلمكان قدر االيتلتين أوكسيد من التخلص من التأكد يجب التعقيم نهاية

 وليب من المصنوعة األدوات من فالزالته. وثخانتها وشكلها األدوات المعقمة بطبيعة االتيلتين

 أو كونالسيلي أو الفينيل بتولي كلور من المصنوعة األدوات من إزالته من أسرع تكون االتيلين

 أكستيد التةإلز والفتراغ بتالحرارة الحتاالت بعتض فتي االستتعانة الممكتن ومن. المطابية المواد

 .االتيلتين المتبقي

 تمثيراً و خطيرة محاذير االنفجار، أخطار إلى إضافة االتيلين، ألكسيد أن إلى اإلشارة من البد أخيراً،

 التهاب تسبب نأ يمكن االتيلين بأكسيد تعقيمها بعد مباشرة تستعمل فاألدوات التي. غشتية ل مخرشا

 عطيام تعقيمها أثناء في مكونات األدوات بعض مع يتفاعل أن االتيلتين ألكسيد ويمكن. الجلد

بولي  الةاالتيلتين )ح كلوريدرين االتيلين أكسيد مع تعطي بخاصة الكلور واردفش. سامة مركبات

 بمالمسة ستتعملت التتي األدوات في االتيلين أكسيد من المتبقية الزهيدة اآلثار أن الفينيل( كما كلور

 مسابر، الجراحية )محاقن، الطبية األدوات على تجري لذلك. شديدة الخطورة تكون األنسجة

 االتيلين سيدألك معايرة بالعقامة، الفحوص المتعلقة على عالوة االتيلتين، بأكسيد (المعقمةقثاطير

 بالمليون. 2 نسبته تتجاوز أال فيجب. فيها المتبقي

 

 

 الصلبة: األجزاء من خلوها أو القطورات رواق .2.2

 ال لكي وذلك الغريبة، الصلبة األجزاء أو الشوائب من خالية القطورات تكون أن يجب 

 . العين تقطيرها في لدى تخريش أو أذى أي تسبب

 جاجيةز مراشح بفضل استخدام تحضيرها بعد بترشيح المحاليل يتحقق رواق القطورات 

 .مناسبة مسامية ذات

 يةونوع تحضيرها، في المستعملة المواد نوعية: منها عدة بعوامل رواق القطورات يتعلق 

 أنواعها ونوعية اختالف على المساعدة المواد المقطر،ونوعية الماء خصوصا السواغات

 يف المتوفرة وكذلك الشروط التحضير، مراحل مختلف في الزجاجية المستخدمة األوعية

 بعناية تنتقى أن يجب القطورات تحضير في األولية المستعملة فالمواد. التحضير أماكن

 رالتحضي المستخدمةفي واألوعية األدوات تكون وأن جيدة، نوعية من تكون وأن كبيرة،

 دائما" بنظافتها يعتنى وأن الشوائب من وخالية تماما نظيفة

 

 قيمة باهاء القطورات: .2.3
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 بها طترتب إذ القطورات، تحضير عند تراعى أن يجب التي األساسية األمور من الباهاء قيمة تعد

 وفي اليل،المح لهذه العين تحمل درجة في تؤثر فهي. العينية في المحاليل عديدة رئيسية خصائص

 .انحاللها درجة المواد، وفي هذه ثبات وفي فيها، الموصوفة للمواد الدوائية الفعالية

 باهاء مةقي من قريبة باهائها قيمة كانت كلما العين قبل من تحمالً  أفضل تكون فالقطورات 

 تخربش أو ألم حدوث دون تتحمل أن يمكن أن العين إال 7.2 الدمعي حوالي السائل

 ما رأيناك الفيزيولوجية، القيمة عتن نسبيا بعيدة باهاء قيم ذات محاليل تقطير واضحين،

 باهاء قيمة جعل على قادرة دارئة قدرة من الدمعي السائل به يتمتع ما بفضل وذلك سابقا،ً

 باهاء مةقي تكون أن شرط بسهولة، تحملها يمكن بالقيمة التي العين في المقطرة المحاليل

 .ضعيفة الدارئة قدرتها تكون وأن 11.5 و 2.5 بين محصورة المحاليل هذه

 المعروف فمن. الباهاء قيمة باختالف تختلف أن يمكن الموصوفة للمواد الدوائية الفعالية إن 

 النسبةب الحال كذلك. القلوية بازدياد تزداد الكوكائين لكلوريدرات القدرة المخدرة أن مثال

 قدرة جودو وإن الفعالية تكون شديدة المواد لتلك القلوية فالمحاليل. البيلوكاربين ألمالح

 فعاليةب التأثير فرصة المخدر يعطي الدمعي، السائل به يقوم الذي الفعل من دارئة تؤخر

 .كبيرة

 حالدوائية )مل المادة من المتشرد غير الشكل من يزيد الباهاء قيمة ازدياد أن إلى يعود ذلك 

  .العينية األغشية قبل من يمتص الدسم الذي في المنحل الشكل أي ضعيف(، أساس

 ذا ه حفظ إن إذ. وحفظها الدوائية المادة ثبات توافق ال الباهاء من القيمة هذه فإن ذلك، مع

 تحمل تستطيع العين أن بما.ً نسبيا منخفضة باهاء قيم يتطلبان وثباته المواد من النمط

 يستطيع، الدمعي السائل أن وبما القيمة الفيزيولوجية، ن نسبيا بعيدة باهاء قيم ذات محاليل

 دوائية،الفعالية ال من يزيد الذي الحد إلى الباهاء من القيمة هذه إيصال الدارئة، قدرته بفضل

 وعند ن،والحفظ الجيدي الثبات تؤمن التي الباهاء بقيم المواد لهذه العينية المحاليل تحضر

  .فيه غوبالمر الدوائي التأثير إليصال باهائها قيمة العين تتغير بتماس المحاليل هذه وجود

 تتفاعال حدوث في سببا الفيزيولوجية الباهاء قيمة تكون أن يمكن ذلك، إلى إضافة 

 :منها عديدة وتنافرات

 – .أمالحها من القلوانيات ترسب 

 – .المعدنية األكاسيد ترسب 

 – .الدوائية الفعالية نقص وبالتالي الحلمهة تفاعالت 

 – .مثالً  والفيزوستيغمين االدرينالين في الحال هو كما مختلفة تلونات ظهور

 ةاآلتي باألمور تتعلق للباهاء فضلى قيم عدة عيني محلول لكل يكون أن يمكن وهكذا: 

 – .الدوائية للمادة الكيميائي والثبات الحفد توافق فضلى قيمة

 – .الدوائية الفعالية توافق فضلى قيمة

 .العين قبل من الجيد التحمل توافق فضلى قيمة

 :اً  جد متعددة القطورات في المستعملة الدارئة المحاليل إن

 بورات والبورات البور حمض أمزجة من المكونة الدارئة المحاليل هناك( 

 بمحاليل المسماة الدارئة كالمحاليل باهاء مختلفة قيم على للحصول معينة الصوديوم(بنسب
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 نم الالزمة الكمية بإضافة الحلولي للضغط معادلة هذه المحاليل نجعل Palitzsch باليتش

  8.2 أكبر من  المرتفعة الباهاء قيم ذات المحاليل وتستعمل .الصوديوم كلور

 وغوايان هند محاليل وهناك Hind et Goyan حجوم مزيج من تتكون التي الدارئة 

 ءباها قيم على للحصول الالمائية الصوديوموفحمات  البور حمض محلولي من مختلفة

 . 8.27 و 2.65 بين تتراوح

 سورنسن و محاليل Sorensen أحدهما يحتوي محلولين من المكونة الدارئة الفسفاتية 

 من ل/غ 9.27 اآلخر ويحتوي ،الالمائية وحيدة الصوديوم فسفات من ل/  غ 8.11

 لىع المحلولين نحصل هذين من مختلفة حجوم بمزج. الالمائية الصوديوم ثنائية فسفات

 معادالً  الدارىءالناتج محلول يجعل.  8 و 5.9 بين تتراوح باهاء قيم ذات دارئة محاليل

 ذو المحلول ويستعمل. الصوديوم كلور من الكمية الضرورية بإضافة الحلولي للضغط

 . مثال البنسيللين قطور في 6.8 القيمة

 

 اعتدال الضغط الحلولي .2.4

 نفسه الحلولي الضغط لهما كان إذا الحلولي الضغط متعادال محلولين أنهما عن نقول 

 لسائل ا لتوتر معادل أنه ذلك فمعنى للتوتر بأنه معادل صيدالني محضر عن نقول وعندما

 مثالً  الدموي المصل أو الدمعي كالسائل معه بتماس سيكون الذي الفيزيولوجي

 الزرقية التوالحال كالقطورات الصيدالنية األشكال بعض في يتوفر أن التوتر يجب فتعادل 

 وإنما الباهاء، قيمة تغيرات تجاه فقط حساسة ليست العينية فالمخاطيات .األنفية والقطرات

 .الزرقية الحالالت في تماما الحال هو كما الحلولي الضغط تغيرات تجاه أيضا

 تركيزب الصوديوم كلور من محلول بخار ضغط يعادل الدمعي السائل بخار ضغط أن تبين 

الدمعي  السائل من كل انجماد درجة إن إذ. لدرجة االنجماد بالنسبة )كذلك الحتال % 1.9

 (º 1.52-  تساوي السابق بالتركيز الصوديوم كلور من ومحلول الدموي والمصل

 وركل من محلول لتوتر معادالً  الدمعي والسائل الدموي المصل من كل توتر يكون هذا على 

 %. 1.9 بتركيز الصوديوم

 التوتر  مرتفع أو التوتر مفرط المحلول يسمى Hypertonicمحلوالً  بتوتره يعادل كان إذا 

 % 1.9 من أعلى بتركيز الصوديوم كلور من

 التوتر منخفض أو التوتر ناقص المحلول ويسمى Hypotonic بتوتره يعادل كان إذا 

 %. 1.9 من أقل بتركيز الصوديوم كلور من محلوالً 

 تؤثر ال اسابق المحددة القيمة عن العينية للمحاليل الحلولي الضغط في بسيطة تغيرات إن 

 أو ألم حدوث دون تتحمل، أن يمكن السليمة فالعين .المحاليل لهذه السليمة العين تحمل في

 الصوديوم تتراوح كلور من محاليل الدمعي، اإلفراز في واضحة زيادة أو تخريش

 . % 1.5 و 1.5 بين تراكيزها

 تغيرات  تجاه حساسية أكثر فهي. المصابة أو المريضة للعين بالنسبة يختلف األمر أن إال

 نم أمكن ما قريبا العينية للمحاليل الحلولي الضغط جعل يوجب مما. الحلولي الضغط

 الدمعي للسائل الحلولي الضغط
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 احتواء القطورات على مواد مضادة للجراثيم: .2.5

 : قسمين للجراثيم  إلى مضادة مواد عل احتوائها القطورات بحسب تقسيم يمكن

 العين  لمعالجة القطورات المخصصة للجراثيم وهي مضادة مواد عل تحتوي قطورات ال

لعملية جراحية، تكون معبأة في أوعية وحيدة المقدار أي أن  الخاضعة العين المجروحة أو

 واحدة.محتوى الوعاء يستعمل بمجرد فتح الوعاء لمرة 

 لمعالجة القطورات المخصصة وهي للجراثيم على مواد مضادة أن تحتوي قطورات يجب 

المجروحة، أب أن محتوى الوعاء يستعمل عدة مرات في اليوم و خالل مدة قد  غير العين

 تمتد ألسابيع عدة.

 

 

 

 

 خصائص بعدة للجراثيم المضادة المادة تتصف أن يجب: 

 الغرام( وسلبية )إيجابية جداً  واسع تأثير طيف. 

 وسريع فعال تأثير الضئيلة بمقاديرها تؤثر. 

 القطور حموضة بدرجة فعال. 

 العينية بالمخاطيات ضارة غير. 

 السواغات أو الدوائية المواد مع تتنافر ال. 

 ثابتة  ً  .كيميائيا

 :"أكثر المواد المضادة للجراثيم استعماال 

 0.02 – (0.1 بتراكيز البنزالكونيوم كلور وخاصة :الرباعية األمونيوم أمالح ( 

 المواد هذه تتنافر أن ويمكن القيح األزرق عصيات تجاه خاصة فعالة وهذه ،%

  المعدنية الشوارد فعاليتها بوجود تفقد أن ويمكن الشحنة سالبة المركبات مع

Mg,Ca,Fe  مع مشاركتها يفسر مما EDTA وجود حال في ال نستخدمها لذلك 

 القطورات ضمن معدنية شوارد

 1.112بتراكيز  وتستخدم الزئبق فينيل أمالح مثالها :العضوية الزئبق مشتقات – 

في  تستعمل وال التراكيز، هذه في للعين خاصة التحمل جيدة وهي ،% 1.112

 زهيدة آثار ترسب إلى أن تؤدي يمكن ألنه طويلة لفترات توصف التي القطورات

 .العمى وبالتالي التخريش فتسبب العين عدسة على الزئبق من

 في وخاصة بالحرارة بسهولة يتخرب لكنه % 0.5 بتركيز :بوتانول الكلور 

 .القلوي الوسط

 تجاه بكثير أقوى وهو % 0.02 – 0.01 بتراكيز عادة يستعمل :لكلورهيكسيدينا 

 .كلور البنزالكونيوم من األزرق القيح عصيات

 1.2- 0.1 بنسبة :ومشتقاته أسيد بنزوئيك هيدروكسي بارا حمض % 
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 القطورات:  لزوجة  .2.6

 يسبب زيادة مما الموصوفة الدوائية المادة تأثير مدة من يطيل العيني المحلول لزوجة زيادة 

 .القرنية مع المحلول تماس مدة

 1 سيللوز والميتيل % 1.2 فينيل بولي: للزوجة الرافعة المواد من .% 

 المواد  عم تنافر تبدي ال شفافة، الماء، في االنحالل كاملة تكون أن المواد هذه في ويشترط

 عدمو تعقيمها، إمكانية الصيدالنية الناحية ومن العين، قبل من التحمل جيدة الموصوفة،

 حفظها. مدة خالل تغير صفاتها

 بواز  سنتي 51 – 21  معينة حدود ضمن تكون أن يجب المستعملة العينية المحاليل لزوجة

 .الدمعية القناة انسداد لتجنب

 15 من ألكثر فتحها بعد العينية القطرة تستعمل ال  ً  .يوما

 تسد أن ومن الممكن الرؤية تشويش إلى ذلك يؤدي عالية لزوجة ذات القطورات كانت إذا 

 .الدمعية القناة

 وال الدمع تترك مع وقد االنسكاب سريعة فتكون منخفضة لزوجة ذات القطورات كانت إذا 

 .منها نستفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محضرات الزرقية: السابعةالمحاضرة ال

 

 تتضمن المحاضرة 

 مقدمة .1
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 خصائص المحضرات الزرقية .2

 الفعالية .2.1

 انعدام السمية و تأثيراتها السلبية .2.2

 رواق المحضرات .2.2

 قيمة باهاء المحضرات .2.2

 معادل للضغط الحلولي و معادل للتوتر .2.5

 العقامة .2.6

 خلو من مولدات الحرارة .2.7

 

 المساعدة المستعملة في المحضرات الزرقية المذيبات و المواد .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الزرقية المحضرات عن مقدمة .1

 أوعية نضم محفوظة. عقيمة زيتية، أو مائية صيدالنية، مستحلبات أو معلقات أو محاليل عن عبارة

 .الحقن طريق عن للجسم تدخل. عقيمة بقاءها تضمن مغلقة

       :الحقن طريق عن الدواء إعطاء ميزات

 .األلم تسكين أو التخدير وهام؛ مطلوب الجسم في للدواء السريع التأثير يكون عندما.1

 ،الوعي عن الغائب الفم؛ طريق عن الدواء تحمل أو قبول على قادر غير المريض يكون عندما.2

 .هضمية مشاكل يسبب اإلسعاف، و الطوارئ حاالت في الدواء، ابتالع قادرعلى الغير

 األوساط في الدواء يتخرب أن يمكن) األخرى الطرق في فعال غير نفسه الدواء يكون عندما.2

 .(الحمضية
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  :الصيدالني الشكل هذا محاذير

 ةالممرض أو الطبيب مساعد من أو الطبيب مؤهلين أشخاص قبل من الحقن عمليات أغلب تقام.1

 .الصيدلي قبل من وليس

 أفعال ردود أو ألم حدوث.2

 .موضعية

 الحقن  شيوعا" الحقن طرق أكثر

 وأ محاليل بشكل يحضر: الوريدي

 ميكرومتر 1 من أقل مستحلبات

 طىتع ال فيه، المبعثر الطور أبعاد

 بتترس التي المحاليل أو المعلقات

 أو اعاقة نمنع كي األوعية في

 .مجراه في الدم تدفق تعطيل

 أطول تأثير ذات ولكنها الوريدية الحقن تأثيرات من سرعة أقل تأثيرات: العضلي الحقن

 .األنسولين: مثال الفخذ، أو البطن جوف أو الذراع الجلد تحت للحقن الرئيسية األماكن

 من النوع هذا حجم اللقاحات، أو الحساسية لعالجات(الدموية باألوعية غنية األدمة) الجلدداخل 

 مل 1.1 بال الحقن

 .خصائص المحضرات الزرقية: 2

 استعمالها سالمة تضمن التي الخصائص من مجموعة الزرقية المحضرات في تتوفر أن يجب

 :الدوائية المادة من الموصوف بالمقدار المنوطة الدواء بفعالية التمتع بقاء مع للعضوية أذيتها وعدم

 الفعالية: .2.1

 ةعالقال المادة بمقدار أي عالة،قال المادة من بعيارها الزرقية المحضرات فعالية تحدد 

 المادة الفعالة الموجودة بثبات أيضا تحدد كماوجودة في الوحدة المعطاة من المحضر الم

 المحضر الزرقي. في

 المعطاة الوحدة في الموجودة الفعالة المادة عيار لذلك البد من ضبط 

  (زتركي) المذيب في بدقة مقاس حجم في حلها و الفعالة للمادة دقيق وزن إجراء من خالل 

 أخذ انيةإمك االعتبار بعين يؤخذ المخصصة األوعية في للمحضر دقيق باإلضافة لتوزيع 

 االستعمال أثناء الموصوف الحجم كامل

 لالمحلو لزوجة باختالف يختلف الموصوف الحجم عن يزيد حيث يوزع المحضر بحجم 

 (األدوية دساتير في محدد وفق جداول)  المستعملة األوعية سعة و

 

 السيئة: انعدام السمية و التأثيرات .2.2
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 و هافعاليت يفقدها ال اإلرجاع أو األكسدة أو الحلمهة عوامل بسبب الفعالة المادة تخرب 

 .سمية ذات يجعلها قد بل حسب

 سيئة موضعية أخرى نتائج أو بألم يتسبب أن ممكن المخربة المادة حقن. 

 المذيب السائل عالية أو أو لزوجة  مخرشة الفعالة المادة :ب يتعلق األلم حدوث عادة 

 ينب باهاء بقيمة للعضوية األلم تحمل) معدلة غير المحضر باهاء المخرش أو أن قيمة

2 -11  

  لذلك يجب دراسة صيغة المحضر بحيث يخلو من التأثيرات السيئة خاصة حدوث األلم

. 

 

 

 رواق المحضرات الزرقية: .2.3

 أي بتسب ال كي الغريبة الصلبة األجزاء أو الشوائب من المحضرات خالية تكون أن يجب 

 .الصغيرة الدموية األوعية عالية كالتسبب بانسداد خطورة أذية، قد تصل إلى درجة

 للفصل مراشح باستخدام القطورات رواق يؤمن. 

 ر التحضي في المستخدمة األوعية و المستعملة أو األدوات األولية المواد: من ينتج التلوث قد

 فتحها أو الحبابات إغالق أثناء أو التعبئة قبل المحيط من أو تلوث عرضي

 

 قيمة باهاء المحضرات الزرقية: .2.4

 :تؤثرعلى ألنها الزرقية المحاليل باهاء قيمة مراعاة البد من وجوب

 ةقدر تملك النسج. دارئة محاليل وجود عدم أو بوجود العضوية إذ يتعلق تحمل درجة 

 الباهاء من قريبة جعلها و بسهولة الوسط الباهاء قيمة تعديل تستطيع دارئة

 النسج عمل تعيق الدارئة المحاليل بينما. درائة تحوي ال المحاليل بحال الفيزيولوجي

 .الباهاء قيم فرق عن الناتجة األلم مدة إطالة بالتالي و الباهاء بمعادلة

 الدوائية المادة فعالية   

 الدوائية المادة انحاللية       

 الدوائية المادة ثباتية 

 

 الحلولي  و معادل التوتر معادل للضغط  .2.5

 العقامة .2.6

  161التعقيم بالحرارة الجافة لمدة التقل عن ساعتين عند درجات حرارة º 

  121دقيقة و بدرجة حرارة  21التعقيم في جو مشبع ببخار الماء لمدة º 

 باستخدام الصاد الموصد
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  درجة مئوية أو  111التعقيم بالتسخين في تيار من بخار الماء بدرجة حرارة

 ضمن حمام مائي بدرجة الغليان.

  التعقيم بالحرارة بوجود مادة قاتلة للجراثيم 

  التعقيم بالتسخين المتقطع أو التندلة 

  التعقيم بالترشيح في حالة احتواء المحضرات على مواد تتخرب بالحرارة

 باستخدام مراشح ذات مسام ال تسمح بمرور الجراثيم

  اتيلين )كمامر سابقا في محاضرة القطورات التعقيم بالغازات خاصة األكسيد

 العينية(

 التعقيم باإلشعاعات 

 

 خلو المحضرات الزرقية من مولدات الحرارة .2.7

 في وجودها يسبب الجراثيم، من كثيرة أنواع تنتجها ذيفانات هي الحرارة مولدات 

 الحرارة درجة في" مفاجئا" ارتفاعا" جدا ضئيلة بنسب لو الزرقية المحضرات

  .للجسم

 أنها إال المراشح، أغلب تجتاز و الموصود الصاد في التعقيم لشروط وهي مقاومة 

 .(200-180) المرتفعة الجافة بالحرارة تتخرب

 حيوي، منشأ ذات مواد استعمال ، تقطيره فور الماء استعمال عدم :وجودها مصادر 

 .العبوات أو األدوات نظافة عدم

 

 المستعملة في المحضرات الزرقية: المذيبات و المواد .3

 اصةخ أجهزة استخدام أو التقطير عملية بعد يستخدم كمذيب رئيسي مباشرة المقطر الماء 

 .معقمة و بالصهر مغلقة زجاجية حبابات باستخدام أو لحفظه

 الفعالة في الماء االمواد ثباتية عدم أو انحاللية مشاكل حالة في: 

 األوعية، انسداد مخاطر لمنع الوريدي الحقن حالة في تستعمل ال الماء مع ممتزجة غير مذيبات

 :  منها بالدسم، منحلة فعالة مواد بحالة تستعمل

 الدسمة الحموض أسترات  

 ن م الحساسية بحال وجودها، نوعيته لتجنب المريض يعلم أن يجب بحيث نباتية زيوت

 الهواء عن معزل بارد بمكان حفظها خالل )لتجنب ذلك يتم من التأكسد مساؤها: سهولة

 حقن. صعوبة أو التأثير مدة إطالة المسببة لزوجتها و أكسدة( مضادات استخدام مع

ي الماء ف مع كمزيج االنحالل على المساعدة المذيبات أو المواد تستخدم الماء مع ممتزجة مذيبات

كبات مر بروبيلين غليكول،األغوال و كثيرات الغول كالغليسرول و  :منها المحضرات الزرقية،

 عديد اتيلين غليكول و األميدات 
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  يباتالمذ سلبيات وتجنب االنحاللية مشاكل لحل  االنحالل على مساعدة مواديمكن إضافة 

 مشاركة مذيبات المواد بشكل هذه تكون أن فأما الممتزجة غير أو الممتزجة البديلة

Cosolvent معقدات تشكل مواد أو" سطحيا مواد فعالة أو Cyclodextrins 

  تتأكسد طوعيا" بتأثير األكسجين الحر ضمن الشروط العادية  مضادات تأكسديمكن إضافة

من الضغط و الحرارة لضمان ثبات المواد الفعالة و السواغات كالزيوت النباتية، يعتبر 

 حمض األسكوربي مثال عن مضادات التأكسد المستعملة في المحضرات المائية و تتعتبر

نخالت االسكوربيل و زيتات االسكوربيل و التوكوفيرول من المواد المضادة للتأكسد 

 المستعملة في المحضرات الزرقية الزيتية.

  عند امس تأثير حدوث في يتسبب قد بتراكيز دقيقة جدا" ألنه مواد حافظةيمكن إضافة 

 التركيز الكبير
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