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راقبة الدوائية  علم امل

 

 

 تعريف:  •

هو العلم الذي يهتم بجودة املادة ونوعيتها بشكل أساس ي وتتم عبر فحص املواد األولية واملواد الدوائية ضمن 

 الشكل الصيدالني من الناحية الكيميائية ويمكن ان تجري املراقبة كما يلي:

راقبة بسيطة:   -1 عن طريق الصيدلي في صيدليته عبر فحص وتحديد ذاتية املواد الدوائية األولية   تتم  م

 بشكلها الحر والنقي.

راقبة دوائية: -2 لألشكال الصيدالنية الجاهزة وهذه مهمة املخابر حيث يتم فحص االشكال  م

 الصيدالنية ومعايرة املكونات الفعالة وتحديد سواغاتها واملواد املساعدة وامللونة.

 

راقبة الدوائية: •  أهم املخابر املستخدمة في علم امل

 

 يوجد في كل املعامل، بل فقط في املعامل التي تقوم بتصنيع الهرمونات والفيتامينات.  ال  الحيوي:املخبر   -1

أي مراقبة جودة الدواء من خالل صفاته  القساوة، االنحاللية، الهشاشة،يقيس  املخبر الفيزيائي: -2

 الفيزيائية. 

استخالص، معايرة ضمن الشكل الصيدالني النهائي ولكل شكل صيدالني طريقة املخبر الكيميائي:  -3

الصلبة يجب ا تكون املادة فعالة موزعة بشكل متجانس )تجانس توزع( واالشكال   فاألشكال فحص،

تحاميل،  معلقات،)الصلبة واالشكال نصف  أمبوالت( نقط، قطورات، سيرومات، ،)شراباتالسائلة 

 كريمات(. مراهم،

 ،IR) يكون العمل كيميائيا باستخدام األجهزة والنتائج تترجم عن طريق األجهزةاملخبر الفيزيوكيميائي:   -4

Spectrophotometer.) 

 من الجراثيم. املحتوى يحدد  املخبر الجرثومي: -5

 

 :الكيميائي ملخبر الصيدالنيمراحل الفحص  •

 عزل املواد الدوائية الفعالة التي يحتوي عليها الشكل الصيدالني عن السواغات. -1
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 فصل املواد الدوائية عن بعضها حسب الزمر الكيميائية التي تنتمي اليها كل مادة. -2

 الفحص واملعايرة الكيميائية للمواد الدوائية التي فصلت عن بعضها كل على حدا. -3

 

  اختبار تجانس الوزن: •

 (.هو أحد االختبارات الدستورية التي تجري على االشكال الصيدالنية الصلبة )مضغوطات كبسوالت

مضغوطة بشكل عشوائي ونزن كل مضغوطة لوحدها ثم نحسب املتوسط الحسابي لوزن املضغوطات   20نأخذ  

 ثم نحسب انحراف كل مضغوطة عن الوزن الوسطي

 / الوزن الوسطي 100 × الوزن الوسطي( –املضغوطة  )وزنالوسطي =  االنحراف عن الوزن

 نقارن مع الجدول االتي:ثم 

 االنحراف عن الوزن الوسطي وزن املضغوطة

 %10 ± ملغ 80أقل من 

 % 7.5 ± ملغ 250الى  80بين 

 % 5 ± ملغ 250أكثر من 

 

 شرطا:يضع الدستور 

نسبة مسموح مضغوطتين على األكثر ان تتجاوز ال  املسموحة،عد املضغوطات التي خرجت عن النسبة    ))يتم

 (النسبة( مضغوطة ضعف تتجاوز وال رط أال املسموحة بش
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