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 املعلقات  

 تعريف املعلقات الدوائية .1

سائال. فيها املادة الفعالة بشكل أجزاء   هي عبارة عن محضرات مؤلفة من طورين أحداهما يكون صلبا و األخر

دقيقة مبعثرة بشكل متجانس في السواغ السائل )الطور املستمر( الذي تبدي فيه املادة الفعالة درجة دنيا من  

 .االنحالل

 .وسط التبعثر يمكن ان يكون عضويا أو زيتيا

لفعالة مبعثرة في السواغ بوجود أو  إما أن يكون املعلق الدوائي جاهز لالستعمال مباشرة حيث تكون املادة ا

 . بدون وجود مواد مساعدة إضافية

وإما أن يكون بشكل مسحوق )أو مزيج مساحيق( جاف يضاف إليه السواغ السائل عند االستعمال وذلك في 

 حالة املواد الفعالة غير الثابتة لفترة طويلة في وسط مائي مثال : معلقات املضادات الحيوية 

 : الخصائص املطلوبة في املعلق الصيدالني .2

 :يجب أن يتوفر في املعلقات مجموعة من املواصفات

 .الفعالية العالجية والثبات الكيمائي ملكونات الصيغة والرونق الجمالي للمستحضر •

 .سيولة مناسبة تساعد على إستعماله •

 .مستساغ الطعم و مقاوما لنمو الجراثيم •

أن يتمتع بخواص تكسوتروبية ) أن تكون لزوجته عالية بالسكون ومائع بالرج أثناء الحركة ( وبالتالي  •

 . يصبح سهل االنسياب من عبوته بسهولة وانتظام أثناء االستخدام وثابت أثناء الحفظ

  أن تكون أجزاؤه ناعمة ما أمكن لئال تترسب بسرعة وفي حال ترسبها يجب أال يشكل الراسب كتلة •

 .صلبة, بل يجب أن يعود للتبعثر من جديد بأقل جهد ممكن

 .يجب أن تبقى أبعاد الجسيمات املعلقة ثابتة خالل فترة التخزين و عند تحضيره و بعثرته •

 

 ميزات املعلق الفموي:  .3

 عندما تكون بحالة محلول إنما تكون ثابتة بحالة معلق وفي هذه  •
ً
بعض األدوية ال تكون ثابتة كيمائيا

 .الحالة يؤمن املعلق الفعالية الدوائية الخاصة باملادة الفعالة والثبات الكيمائي لهذه املادة في املعلق
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 بالنسبة   •
ً
 من الدواء الصلب , وقد يكون تناول الدواء الصلب متعذرا

ً
يكون الدواء السائل أسهل تناوال

 .كبار السن(  –أطفال  - لبعض املرض ى)رضع

ملقبول للمادة الفعالة عندما تكون بشكل أجزاء معلقة غير منحلة مثال:  إمكانية إخفاء الطعم غير ا •

للتغلب على الطعم غير املستحب للكلورامفينكول نقوم بتحضير نخالت الكلورامفينكول غير املنحلة  

 . وجعلها في معلق دوائي مستساغ الطعم

 مفيدة إلعطاء كميات كبيرة من األدوية الصلبة و  •
ً
التي غير مناسب تقديمها بشكل  تعتبر املعلقات طرقا

مضغوطة أو كبسولة إضافة إلى أنها تتوفر للجسم بأجزاء دقيقة جاهزة لعملية االنحالل الفوري بعد 

 .اإلعطاء )ميزة عن األشكال الصلبة(

 الثبات الفيزيائي للمعلقات:  .4

 التبلل )درجة التبلل(: 

األجزاء الصلبة إلى الطور السائل، عندما تكون  يمكن أن تظهر أول عالمة من عالمات عدم التجانس عند إضافة  

 .تلك األجزاء قليلة التبعثر بالطور السائل

يمكن أن يؤدي نقص تبلل األجزاء بالسائل املستمر إلى طفو هذه األجزاء على سطح السائل عندما يكون التوتر  

في هذه   .بين املادة الصلبة والهواءفي سطح الفصل بين املادة الصلبة والسائل أكبر من التوتر في سطح الفصل  

الحالة، ال يستطيع السائل إزاحة الهواء امللتصق بسطح األجزاء الصلبة مما يجعل األجزاء بكثافة ظاهرية أقل  

 :تحدث هذه الظاهرة بخاصة عند .من كثافة السائل

 ) الكبريتإضافة مواد نفورة من املاء إلى وسط مائي )نخالت الكلورامفينيكول، السلفاميدات،   •

 إضافة مواد محبة للماء إلى وسط زيتي )أكسيد التوتياء، فحمات الكالسيوم(  •

 :ال تحدث تلك الظاهرة بعامة عند

آزوتات • )تحت  للماء  محبة  ملواد  مائية  معلقات  أو    تحضير  أكسيد  البزموث،  تحت فحمات  البزموث، 

أكسيد   األملنيوم،  هيدروكسيد  أو  أكسيد  الكالسيوم،  فحمات  املغنيزيوم  فحمات  أو  هيدروكسيد 

 ) التوتياء، الكالميين

 .عند تحضير معلقات زيتية ملواد نفورة من املاء •

 ص/سبين املادة الصلبة والسائل تو ال يحدث تبلل كامل لألجزاء الصلبة إال عندما يصبح التوتر في سطح الفصل 

على كامل سطح الفصل بين املادة الصلبة    ص/هأصغر من التوتر في سطح الفصل بين املادة الصلبة والهواء تو  

  .والسائل
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في ❖ الفعالة سطحيا  املادة  من  الجزيئات  وحيدة  تتكون طبقة  عندما  الحالة  هذه  كامل سطح   تتحقق 

 .الفصل بين الطورين

الكمي ❖ إذاتتعلق  الغاية  الفعال سطحيا لتحقيق هذه  العامل  النوعي    ”ة الضرورية من  السطح  بقيمة 

ازدادت الكمية التي يجب إضافتها من العامل الفعال  ا"  للمادة املبعثرة، فكلما كان السطح النوعي كبير 

 سطحيا". 

ألنها تؤثر بشدة في الثبات  غير أن الكمية املستعملة من العامل الفعال سطحيا “يجب أن تكون مدروسة بدقة  

 الفيزيائي للمعلق. 

 مثال: 

 )السبان  11يوضح الخط البياني )رسم توضيحي  
ً
( في حجم الراسب ملعلق  80( تأثير تركيز املادة الفعالة سطحيا

  0.3% من أكسيد التوتياء في زيت البارافين بعد شهر من التخزين. يالحظ أنه اعتبارا من التركيز    10يحتوي على  

السبان  % م املعلق بتشكل    80ن  أدنى يوافق تكون معلق غير متجمع، يتميز هذا  إلى حد  الراسب  يصل حجم 

 راسب صلب صعب جدا إعادة بعثرته عند الرج الشديد للمحضر

 

منفرد   • بشكل  األجزاء  يجعل  الذي  الحد  إلى  الفعالة سطحيا  املادة  تركيز  يصل  أال  إذا  الضروري  من 

يكون باملقدار الذي يسمح لألجزاء بتكوين تجمعات شبكية تعطي راسب    ، وأن)معلقات غير متجمعة(

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

بأبعاد  • مناسبة  تجمع  حالة  ا إلحداث  الفعالة سطحي  املادة  من  استعماله  يجب  الذي  التركيز  يتعلق 

 ي تتوزع عليه جزيئات املادة الفعالة سطحيا". األجزاء املبعثرة، أي باتساع سطح الفصل الذ
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 املعلقات املتجمعة  املتجمعة  غير  املعلقات 

بشكل   وإنما منفرد بشكل  تكون  ال .منفرد بشكل  تكون  األجزاء الصلبة 

 تجمعات

جدا   الصعب من  صغير، حجم ذو راسب  الراسب 

بسبب الرج عند حتى بعثرته إعادة  الشديد 

 التكتل والتي تحدث  أو التراص  ظاهرة  حدوث

بشكل ترسب بسبب حيث  منفرد   األجزاء 

إبعاد   مع  الثقالة  بتأثير  بعضها  فوق  تتوضع 

املباشر   التماس  ويسّهل  املستمر،  السائل 

روابط   حدوث  األجزاء  بين  الناتج  الوثيق 

ل  
ّ
تشك إلى  يؤدي  مما  وكيميائية،  فيزيائية 

 .راسب صلب

 ل من السه كبير،  حجم  ذو مسامي  راسب 

 حدوث البسيط لعدم بالرج بعثرته إعادة

بينما   تراص ظاهرة فيه  أنها  األجزاء 

 من األجزاء التي يفصل بينها  
ً
تتضمن عددا

 قسم من السائل املستمر 

 

يعطي فكرة عن بنية الراسب املتشكل، غير أن معرفة   املعلقات املتجمعةفي  حجم الترسب  إن تحديد  •

 .عدد االرتباطيمكن أن تعبر عن  قيمة درجة التجمع 

 حجم الترسب   قليل   كبير 

 ذات تجمعات هشة وتتضمن فراغات

 شبكية مكونة من السائل املستمر

ذات تجمعات متماسكة  

نتيجة وجود ارتباطات كثيرة  

 بين األجزاء 

 بنية الراسب 

 عدد االرتباط  كبير  قليل

 قيمة درجة التجمع  قليلة  مرتفعة
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  :سرعة ترسب األجزاء الصلبة في املعلقات

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

عامة ذات كثافة أعلى من كثافة السائل،  فاألجزاء الصلبة املبعثرة في وسط سائل، والتي تكون بصورة   ▪

 تميل إلى الترسب بتأثر الثقالة. 

 عالقة ستوكسإن العوامل املتعددة التي تتدخل في معدل سرعة ترسب األجزاء من املعلق تتجسد في   ▪

stokes  : 

سر =           
 ق𝟐×(ك𝟏−ك𝟐)× ث

𝟏𝟖 لز 𝟎
               

 5عالقة  

 حيث:     

 سر: سرعة الترسب 

 ثابتة الجاذبية األرضية ث: 

 ق: قطر األجزاء 

 : كثافة األجزاء 1 ك

 : كثافة السائل 2ك 

 : لزوجة الوسط املبعثر 0لز

 

ودون أي تأثير قد  املعلق املمدد  تمثل عالقة ستوكس حالة مثالية تكون فيها األجزاء كروية تماما ومتجانسة في  

األجزاء شبه املعلقة، ودون جذب فيزيائي أو كيميائي أو  يسبب اضطراب ترسبها، أو أن تتعارض هذه األجزاء مع  

 .ألفة لها مع الوسط املبعثر

إلعطاء املؤشر للعوامل التي تكون مهمة لتعليق األجزاء وإلعطاء  ومهما يكن فإن املفاهيم األساسية للعالقة هي  

ا  ضمن  املعلق  صيغة  جعل  بوساطتها  يمكن  التي  املمكنة  ابط  الضو عن  موثوقة  الدنيا  معلومات  لحدود 

 .ملعدل ترسب األجزاء

 

 :ويظهر من املعادلة أن

سرعة ترسب األجزاء املعلقة تكون في حالة األجزاء الكبيرة أكبر منها في حالة األجزاء الصغيرة، مع بقاء  ▪

 .جميع العوامل األخرى ثابتة

 .وبإنقاص أبعاد األجزاء في الطور املعلق تصبح سرعة ترسب األجزاء أقل ▪
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كثافة األجزاء املبعثرة في السواغ تزيد من سرعة ترسبها، وبعامة تكون كثافة األجزاء املبعثرة في  إن زيادة   ▪

املعلقات الصيدالنية الفموية )باعتبارها معلقات مائية( أكبر من كثافة السواغ، وهو املظهر املرغوب 

كون من الصعب إعادة فيه: ألنه لو كانت األجزاء أقل كثافة من السواغ فسوف تطفو على السطح، وسي

 توزع األجزاء الطافية في السواغ بشكل متجانس.

التبعثر، ويمكن تحقيق ذلك ضمن   ▪ تنقص سرعة ترسب األجزاء بشكل ملحوظ بزيادة لزوجة وسط 

)املستحضر عالي اللزوجة غير مرغوب به عامة ألنه ينسكب بصعوبة ويعاد تعليقه    .الحدود العملية

عليه وبناء  مماثلة،  هذه    بصعوبة  ملثل   
ً
تجنبا محددة  تكون  أن  يجب  املعلق  لزوجة  في  الزيادة  فإن 

 ( .الصعوبات

األجزاء االسطوانية  مالحظة:   ▪ املستحضر. مثال:  ثبات  في  تأثير  املعلقة  األجزاء  ويمكن أن يكون لشكل 

 أكثر من األجزاء إبرية الشكل غير املتما
ً
ثلة من  املتماثلة من كربونات الكالسيوم تعطي املعلقات ثباتا

العامل نفسه، ألن األجزاء اإلبرية تشكل كتلة مترسبة متراصة متماسكة ال يمكن إعادة تعليقها، في حين  

 ال ترتص األجزاء أسطوانية الشكل في وضعية االستقرار. 

املبعثرة، يمكن أن تتبدل خصائص لزوجة املعلق ليس فقط باستخدام السواغ، وإنما أيضا بمحتواه من األجزاء  

املبعثرة األجزاء  من  املعلق  زاد محتوى  كلما  اللزوجة  تزداد  إلى  .حيث  البعض  يلجأ  كوزنيتطبيق   لذلك   عالقة 

Kozney  ظاهرة الترسب ناجمة عن حركة  .للمعلقات املركزةبالنسبة 
ً
الطور الخارجي السائل عبر مسامية   معتبرا

 .الطور الداخلي الصلب

 

 العالقة على الشكل اآلتي ))باعتبار كل األجزاء املبعثرة في املعلق كروية ومتشابهة((: تحسب سرعة الترسب وفق 

 

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 املبعثرة 

 لز: لزوجة الطور املستمر 

 تقريبا"  5ثا: ثابتة كوزني وتساوي 

 م: معامل مسامية الطبقة الصلبة

 الداخلي م: حجم الطور -1
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إذا كانت عالقتا ستوكس وكوزني مختلفتين في التفسير الفيزيائي لظاهرة الترسب، فإنهما تعطيان مع ذلك نقاطا" 

  :متشابهة يمكن االعتماد عليها وهي

 الفرق بين كثافتي الطورين  •

 أبعاد األجزاء املبعثرة  •

 لزوجة الطور املستمر  •

 

 تحضير املعلقات: .5

 :يكون ففي بعض الحاالت 

 .للطور املبعثر ألفة للسواغ املستخدم ويتبلل به مباشرة عند إضافته •

وهناك مواد فّعالة أخرى ال تتبعثر بسهولة في السواغ ولديها ميل للتكتل أو للطفو على السطح حيث   •

 بما يدعى )
ً
  لجعل املسحوق أكثر قابلية للتبعثر. (عامل التبللينبغي أن يبلل املسحوق أوال

التالية   املواد  نستخدم  تبعثر،  كطور  مستخدمة  املائية  السواغات  تكون  ترطيبعندما  تؤدي    .كعوامل  وهي 

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

 السوائل املرطبة األخرى.   –الغليسرين  –مثال: الغول 

 

 ملعلقات: في تحضير ا

 : تمزج العوامل املبللة مع األجزاء الصلبة بوساطة أجهزة مثل املطاحن الغروانية. على نطاق واسع 

 : تمزج بواسطة الهاون واملدقة.في الصيدلية وعلى نطاق ضيق

امللونات،   • املساعدة مثل  املواد  أن يشمل  )الذي يمكن  التبعثر  يتبلل املسحوق، يضاف وسط  عندما 

 .) واد الحافظةواملنكهات، وامل

 قبل اإلضافات التالية من السواغ •
ً
 .يخلط املزيج تماما

يستخدم جزء من السواغ لغسل أجهزة املزج لجعلها خالية من املواد العالقة بها، وإلتمام الحجم النهائي   •

 للمعلق. 

انس التام  يجانس املستحضر النهائي بوساطة مطحنة غروانية أو بأجهزة مازجة أخرى، وذلك للوصول إلى التج

 للمستحضر الصيدالني 
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 تحديد التركيب بتجميع األجزاء:  .5.1

يعتمد تحضير املعلقات بهذه الطريقة على تحقيق حالة تجمع لألجزاء، تتميز بتشكل تجمعات ذات بنية شبكية  

باستعمال  املعلقات املتجمعة  تحضر    .هشة، مما يؤدي إلى تكوين رواسب ذات حجم كبير سهلة التبعثر من جديد

 كالكهارل، واملواد الفعالة سطحيا"، واملكاثير. مواد تسبب تجمع األجزاء يمكن تسميتها بالعوامل املجمعة: 

 تحديد التركيب بزيادة لزوجة الوسط املستمر:   .5.2

تشكل بحجم  مايكرومتر، يكون الراسب امل  50  –  15عندما تكون أبعاد أجزاء املادة الفعالة في املعلق بحدود  

 حتى ولو كانت شروط تحضيره مالئمة إلحداث تجمع جيد وذلك بسبب تغلب تأثير الثقالة الذي  
ً
صغير نسبيا

 .يمنع توضع األجزاء بشكل تجمعات هشة

 :ملعالجة ذلك ▪

ولكن يجب أال تصل   .الحل األفضل يعتمد على زيادة لزوجة الطور املستمر بالشكل الذي يعيق ترسب األجزاء

ا الدوائي  لزوجة  املقدار  تناول  الزجاجة عند  املعلق من  يمنع إخراج  الذي  الحد  إلى  ما  املستمر ملعلق  لوسط 

 الضروري، أو يعيق استعماله إذا كان مخصصا للحقن أو للتطبيق املوضعي مثال.

 إن تأمين شروط لزوجة مثالية يتطلب استعمال سواغ يتميز ب:   ▪

ت عدم استعمال املحضر وبلزوجة أقل عند االستعمال مما يسمح  لزوجة مرتفعة في حالة السكون أي في أوقا

 بتناول املحضر بسهولة.  

يوافق    بالرج  وهذا  قوامها  يتغير  التي  السوائل  تحضير  خصائص  في  للزوجة  مزيدة  كسواغات  تستعمل  والتي 

 املعلقات. 

 املواد املزيدة للزوجة: 

وبما أن معظم    .فة مواد تزيد من لزوجة الوسط املستمرمن الناحية العملية، يمكن زيادة لزوجة املعلقات بإضا

يطلق    .املعلقات الصيدالنية هي معلقات مائية، فإن زيادة لزوجة هذه املعلقات يتم بإضافة مواد تزيد لزوجة املاء

ها  والتي هي عبارة عن مواد ذات جزيئات ضخمة تزيد من لزوجة املاء بارتباط   العوامل املعلقةعلى هذه املواد اسم  

 .أو بحجزها لجزيئات املاء بين سالسل جزيئاتها الضخمة

 يمكن تصنيف العوامل املعلقة ضمن مجموعتين كبيرتين: 

الطبيعية .1 املائية  الكثيراء، صمغ  الغروانيات  صمغ  العربي،  كالصمغ  أنواعها  اختالف  على  كالصموغ   :

 الكاريا، صمغ الغوار والكاراغين واأللجينات.
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 : كمشتقات السيللوز والفيكوم والكاربوبول صطناعيةالغروانيات املائية اال  .2

 

 تعبئة املعلقات وحفظها .6

ينبغي أن تعبأ جميع املعلقات في أوعية واسعة الفتحة مع ترك فراع هوائي مناسب فوق السائل ليسمح بخض  

 . مالئم وسهولة السكب

 عن التجميد والحرارة الزائدة والضوء
ً
 .ينبغي أن تحفظ املعلقات في أوعية محكمة اإلغالق بعيدا

وزع متجانس للمادة الصلبة في السواغ وبالتالي للتأكد  من املهم أن ترج املعلقات قبل كل استعمال للتأكد من ت

 . من تجانس الجرعات
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