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 Parentral preparationsألاشكال الصيدالهيت العقيمت الحشويت  

  هت الاظخخذام إلى  لؼٍش
ً
 :جهعم إلى نعمحن جبػا

ت( injectableنعم خهني  •  )ألاشٍاُ الحشٍى

 Non-injectableنعم ؾحر خهني  •

   ت مً هاخُت الحجىم إلىُهعم ألاشٍاُ الحهىج:

 .مل وخُذة الجشغت 100راث حجىم يبحرة أيبر مً  •

ذ حجمها غً  •  :مل وجهعم بذوسها إلى نعمحن30راث حجىم صؿحرة ال ًٍض

 مل وال جدىي مادة خاقظت 5الجشغت بدذود  وخُذة. 

  ًذ حجمها غ  .مل يدذ أنص ى 30مخػذدة الجشغاث ال ٌعمذ أن ًٍض

  :جهعم مً هاخُت الهىام إلى 

دُت والكالًىهاث. ظىائل حاهضة للحهً •  ًاألمبىالث املائُت والٍض

امعِىىلىن )مػلهاث مشخهاث الٍىسجحزون  مػلهاث حاهضة للحهً •  .(البِخامُخاصون والتًر

ًاملاء نبل الحهً مباششة مثل حاهضة لل معاخُو روابت • ت مضج مؼ مزًب مىاظب  قُاالث املظاداث الحٍُى

ايعىن، أمبِعُللحن(  .)ظكتًر

 .مػلو البجزاجحن بيعلحنمؼ خامل مىاظب نبل الحهً مباششة  معاخُو ؾحر روابت حاقت حاهضة للخػلُو •

عحن( معخدلباث •  .مثل اللُبىصوماث )ألامٍُاظحن وألامكىجَش

 :جهعم مىاطؼ الحهً إلى 

 Intravenous (I.V)الحهً الىسٍذي  •

 Intramuscular (I.M)الحهً الػظلي  •

  Subcutaneousالحهً جدذ الجلذ   •

  Intradermalدمت الحهً طمً ألا  •
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  Intra articular   الحهً داخل املكصل •

ي،............  •  خاالث خاصت مثل الحهً داخل الػحن، الحهً داخل الىخاع الشًى

  في الحاالث الخالُت 
ً
 وسٍذًا

ً
 :ًمىؼ إغؼاء الشٍل الصُذالوي خهىا

ت غلى مادة خاقظتُألاشٍاُ الحهى •  .ت الحاٍو

دُت أو الحىامل  •  .املمضوحت باملاءألاشٍاُ الٍض

 .املػلهاث الجاقت أو الجاهضة للحهً •

  :ت أهم محزاث الحهً وألاشٍاُ الصُذالهُت الحشٍى

ؼ للػهاس. •  الحصُى غلى جأزحر ظَش

و الحهً ًمًٌ مً الحصُى غلى  • .حػذًل الشٍل الصُذالوي أو ػٍش  جأزحر دوائي مؼُى

 مشانبت الاظخجابت الذوائُت لجشغت ما ممًٌ في خالت الحهً بذنت. •

 طمان أن الذواء ًؤخز بذنت واهخظام. •

 )الؿائبحن غً الىعي،...(، أو بعبب غذم قاغلُت الػهاس أو  •
ً
ا جؤخز غىذما ًخػزس أخزها قمٍى

و املػىي.  غذم امخصاصه مً الؼٍش

    ت: غُىبأهم الحهً وألاشٍاُ الصُذالهُت الحشٍى

 ألاخز بشٍل غهُم. •

 خؼش العمُت اليعُجُت في مىطؼ الحهً بعبب التهُج.  •

 ألالم الىكس ي والحهُهي غىذ الحهً. •

 صػىبت جالفي الخؼأ في خاُ خصىله. •

 صػىبت جٌشاس الجشغاث في الُىم الىاخذ أو لػذة أًام. •

 :قيم الحقنيمكوهاث الشكل الصيدالوي الع

I. لىامالحVehicles  

II.  ىاد املظاقت أو املزابت املSolutes 

III. الػبىاث  Containers 

IV. العذاداث  Clousers 
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I.  الحوامل في الشكل الصيدالوي الحقنيVehicles 

 املادة الحاملت لِغ لها أي قػالُت غالحُت أو ظمُت. 

  .جٍىن بخماط مباشش مؼ أوسجت الجعم وجلػب دوس هام في غملُت امخصاص املادة الذوائُت 

   تُأهىاع الحىامل في ألاشٍاُ الحهى:

 املاء. 

 :ُلللللللللت ىؿلللللللللش، مدللللللللللُى الذًٌعلللللللللتروص، أو مدللللللللللُى  الحىاملللللللللل املائ مدللللللللللُى ًللللللللللىس الصلللللللللىدًىم، مدللللللللللُى ٍس

.
ً
لىس الصىدًىم املشترى مػا  الذًٌعتروص ًو

 التلللي حعلللخخذم لحلللل بػلللع امللللىاد الذوائُلللت و ههلللاص غملُلللت  بامللللاء )املعلللخدلباث( تالحىاملللل املمضوحللل

 الحلمهت:

ت للهلب •  الٌدُى إلاًدُلي في مدالُل الؿلٍُىصٍذاث املهٍى

تالؿلٍُ • ذاث. ُى في بػع املظاداث الحٍُى  وبػع الهلٍى

 دُت ت غلى هشمىهاث :الحىامل الٍض  .في ألاشٍاُ الحاٍو

 :املاء كحامل للشكل الصيدالوي العقيم

 ي إلى ت ألامحًر   :ًصىل املاء املعخخذم لألؾشاض الصُذالهُت خعب دظخىس ألادٍو

   املاء املىهىPurified water 

   املاء املىهى الػهُمSterile purified water 

   ًاملاء املػذ للحهWater for injection 

   املاء املػذ للحهً الػهُمSterile water for injection SWFI 

   املاء املػذ للحهً املثبؽ للجشازُمBacteriostatic water for injection 

   املاء الػهُم مً أحل الاظخيشامSterile water for inhalation 

   املاء الػهُم مً أحل إلاسواءSterile water for Irrigation 

   املاء املعخخذم في الخداُ الذمىيWater for Haemodialysis  
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 :Purified waterاملاء املىقى 

 ويلزلَ فلي جؼبُهلاث صلُذالهُت أخلشي يخىظُلل بػلع  حهىُتؾحر ال ٌعخخذم يعىاؽ في ألاشٍاُ الصُذالهُت

 الػبىاث...

   اث الػُيُت التي حػهم بشٍلها النهائيىس جدظحر الهؼٌعخخذم في. 

  أهم املػاًحر املؼلىبت:  

 .جدهُو املػاًحر الذظخىسٍت مً خُث مدخىاه مً الشىاسد والىهاوة 

 .CFU/ml 100ًدىي أيثر مً  ؾحر مىاقو الخخباس الػهامت ولًٌ ال 

 الخخباس البحروحُىاث 
ً
 .لِغ مً الظشوسي أن ًٍىن مىاقها

 .بؼشم غهُمت جمىؼ الخلىر الجشزىمي ًجب أن ًدكظ 

 :Sterile purified waterاملاء املىقى العقيم 

 ماء مىهى جم حػهُمه بالحشاسة الشػبت وحػبئخه بػبىاث مىاظبت. 

  ال ٌعخػمل في جدظحر أي شٍل مً ألاشٍاُ الحهىُت. 

  اث الػُيُت التي جدظش بشٍل غهُمىس ٌعخػمل في جدظحر الهؼ. 

  املؼلىبتأهم املػاًحر: 

 .ًجب أن ًىاقو اخخباس الػهامت 

 .لِغ بالظشوسة أن ًىاقو اخخباس البحروحُىاث 

ًجللب أن ًىاقللو بػللع الاخخبللاساث مللً أحللل الٌشللل غللً وحللىد ًللل مللً اليشللادس والٍالعللُىم وزللاوي  

خاث   .واملىاد املؤيعذة أيعُذ الٌشبىن والٍلىس والٌبًر

 ال ًدخىي مادة خاقظت.  

 :Water for injection  (WFI)املاء املعد للحقً 

 ًدظش بالخداُ الػٌس ي أو بالخهؼحر. 

  ٌعخخذم في جدظحر املدالُل الحهىُت املائُت بششغ أن جخظؼ لػملُت حػهُم بشٍلها النهائي. 
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  ٌػهم بالترشُذ أو بالحشاسة الشػبت.  

  أهم املػاًحر املؼلىبت: 

 .لِغ بالظشوسة أن ًىاقو اخخباس الػهامت 

ذ غً ًىاقو اخخباس   دىي ما ال ًٍض  Bacterial endotoxin 0.25 U/mlالبحروحُىاث ٍو

endotoxin. 

 .ًجب أن ًىاقو الاخخباساث الذظخىسٍت مً أحل الٌشل غً وحىد إحمالي الٌشبىن الػظىي  

 :Sterile water for injection (SWFI)املاء املعد للحقً العقيم 

 هى ماء خل الكُاالث.  

   هت املىاظبتًدظش مً املاء املػذ  .للحهً بخػهُمه وحػبئخه بالؼٍش

   لُتر 1ٌػبأ بشٍل غبىاث ًكظل صحاحُت وخُذة الجشغت مً الضحاج أو البالظدَُ ختى حجم.  

  ٌعخخذم في جدظحر ألاشٍاُ الحهىُت املائُت التي حػبأ بشٍل غهُم. 

  ملؼلىبتاأهم املػاًحر: 

 ًىاقو اخخباس الػهامت. 

ذ غً  ًىاقو اخخباس البحروحُىاث  دىي ما ال ًٍض  Bacterial endotoxin 0.25 USP Endotoxinٍو

U/ml. 

ًجب أن ًىاقو ًل الاخخباساث الذظخىسٍت املخػلهت بالٌشل غً اليشادس والٍالعُىم وزاوي  

خاث واملىاد املؤيعذة.  أيعُذ الٌشبىن والٍلىس والٌبًر

 :Bacteriostatic water for injectionللحقً املثبط للجساثيم  املاء املعد

  ماء مػذ للحهً غهُمSWFI مظاف إلُه مادة مثبؼت للجشازُم، ٌػهم بػذ الخػبئت.  

  ٌعخػمل في ألاشٍاُ الصُذالهُت الحهىُت مخػذدة الجشغاث أو وخُذة الجشغت. 

  مل 30جخجاوص حجم  الضحاج أو البالظدَُ وال في ٌػبأ بشٍل غبىاث وخُذة الجشغت أو مخػذد الجشغاث. 

   املػاًحر املؼلىبتأهم: 

https://manara.edu.sy/



  

7 
 

 ًجب أن ًىاقو اخخباس الػهامت واخخباس البحروحُىاث. 

 ًجب أن ًىاقو اخخباساث نذسة الحكظ. 

 ًجب أن ًىاقو الاخخباساث املخػلهت بدالت الػىالو. 

 Sterile water for inhalation:  املاء العقيم مً أجل الاستيشاق

  الاظخيشانُتٌعخخذم في جدظحر ألاشٍاُ الصُذالهُت. 

  أهم املػاًحر املؼلىبت: 

 ًجب أن ًىاقو اخخباس الػهامت. 

 إرا أطُكذ له مادة مظادة للجشازُم ًجب أن ًىاقو اخخباس نذسة الحكظ. 

ت املشحعي.    لذظخىس ألادٍو
ً
 مؼابهت اخخباس البحروحُىاث ًخخلل جبػا

 :Sterile water for irrigation املاء العقيم مً أجل إلازواء

 ل الجعم مً زم اظترداده  .إلاسواء هى الشخع أو إدخاُ ظائل في أخذ ججاٍو

  هت املىاظبت  .ًدظش مً املاء املػذ للحهً بػذ حػهُمه وحػبئخه بالؼٍش

  ٌَُػبأ بشٍل غبىاث وخُذة الجشغت مً الضحاج أو البالظد.  

  أهم املػاًحر املؼلىبت:  

 ًىاقو اخخباس الػهامت. 

ذ غً ًىاقو اخخباس   دىي ما ال ًٍض  Bacterial endotoxin 0.25 USP Endotoxinالبحروحُىاث ٍو

U/ml. 

ًجب أن ًىاقو ًل الاخخباساث الذظخىسٍت املخػلهت بالٌشل غً اليشادس والٍالعُىم وزاوي  

خاث واملىاد املؤيعذة.  أيعُذ الٌشبىن والٍلىس والٌبًر

 ال ًدخىي أي مىاد مظاقت أو مظادة للجشازُم. 

 :Water for Haemodialysis املستخدم في التحال الدموي  املاء

  هى ماء الششب بذون ًلىس. 
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  أهم املػاًحر املؼلىبت: 

 أي أهه ؾحر غهُم. CFU/ml 100 مدخىاه مً الجشازُم ال ًخجاوص  

 ال ًىاقو اخخباس البحروحُىاث. 

 غً ألاحضاء  
ً
جب أن ًبهى مػضوال  الػهُمت في الجعم.ال ًدخىي أي مىاد مظادة للجشازُم ٍو

II. املواد املضافت كمكون للشكل الصيدالوي العقيم: 

A. مثل بجزواث الصىدًىم في خالت الٍاقئحن. املىاد املعاغذة غلى الزوبان 

B. مً نبل املٍشع 
ً
 )مػادُ للخىجش(. املىاد التي ججػل الذواء مهبىال

C. ُادة زباج  يمظاداث ألايعذة، الؿاصاث الخاملت، املىاد املخلبت، والىناءاث. املدالُل تاملىاد املظاقت لٍض

D. ػظُاث الذنُهتمخاملىاد الحاقظت واملظادة لل: 

 .اث الػُيُت بهذف الحكاؾ غلى الػهامتىس جظاف في خالت الحهً والهؼ •

 .جظاف في الػبىاث راث الجشغاث املخػذدة •

III. العبواث كمكون للشكل الصيدالوي العقيم الحقني 

 بالظدٌُُت وصحاحُت. 

   ٍللللله بللللللذاخلها، وغللللللى املػالجلللللت التللللللي ُلللللب الػبلللللىة وجشيُللللللب العلللللائل اللللللزي جدى ٌػخملللللذ اخخُلللللاس الػبلللللىة غلللللللى جشي

 ظُخظؼ لها خالُ غملُاث الدشٌُل النهائي للمىخج الصُذالوي.

A.  :الػبىاث البالظدٌُُت 

 ت  راث الحجىم الٌبحرة واملدالُل الػُيُت. حعخخذم يػبىاث للمعخدظشاث الػهُمت الحشٍى

 .أهم محزاتها: ؾحر نابلت للٌعش، خكُكت الىصن، مشهت 

  :أهم ظلبُاتها 

  ئللللاث أخللللشي بٌللللال الاججللللاهحن مللللً خللللالُ حللللذاس الػبللللىة وبالخللللالي أيعللللذة وجخللللشب هكىرًللللت البخللللاس وحٍض

 املٍىهاث الحعاظت.

 .مؿادسة بػع مٍىهاث الجذاس البالظدٍُي إلى داخل املىخج 
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 .ئاث املادة الكػالت أو الشىاسد  الامخصاص أو الادمصاص لجٍض

 .للحشاسة أزىاء الخػهُم 
ً
 غذم مهاومتها أخُاها

  .نذ جٍىن ؾحر صاقُت 

B. :الػبىاث الضحاحُت 

  ًاظُذ  ، البىس، البىسون.Na ،K ،Mg ،Al ،Feجخألل مً زاوي أيعُذ العُلٍُىن مؼ يمُاث صهُذة مً أ

  :تهلللاحش هلللزه امللللىاد ملللً الضحلللاج إللللى العلللائل داخلللله خلللالُ غملُلللاث الخػهلللُم بلللالحشاسة، وحعلللبب  زلللاس الخالُلللت 

ادة   العائل أو جذخل أو جدكض جكاغالث يُمُائُت مما ًؤدي إلى إصاخت شذف مً الجذاس الضحاجي.  pHٍص

IV.   مطاط السداداث كمكون للشكل الصيدالوي العقيم الحقني 

 عخخذم في الكُاالث العائلت  .حضء مً الػبىة َو

   ًدظلللش ملللً املؼلللاغ الؼبُعلللي 
ً
ملللؼ إطلللاقت ملللىاد لخدعللللحن أو املخملللازشاث الصلللىػُت أو ملللً مشلللاسيت الازىلللحن مػلللا

 :صكاجه

  ذ  غؼاء الهعاوة  .الٌبًر

 الٌشبىن ألاظىد يمادة مالئت. 

 مظاداث أيعذة ومىاد مضلهت. 

 .أيعُذ الضهَ يمادة مكػلت 

   خمخؼ بالصكاث الخالُت:جًجب أن 

 .)املشوهت الٍاقُت )خاصُت الالخئام 

 .ججاه مٍىهاث الشٍل الصُذالوي 
ً
 خاملت جماما

 .حشٍل خاحض يخُم أمام الخبادُ مؼ الىظؽ الخاسجي 

 حعمذ بىمى الجشازُم لزلَ ًجب حػهُمها وطمان حكاقها نبل الاظخخذام.  
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 Pyrogensمولداث الحسازة أو البيروجيىاث 

  في الجشازُمG- هى الزًكان الجشزىمي الذاخلي. 

   في الجشازُمG+ هى الببدُذوؾلٍُان. 

  ذ في الؿالف  الخ  .جياس في الكؼىس البىلي ظٍاٍس

 

 

  الريفان الجسثومي الداخليBacterial endotoxin: 

  هى الؿشاء الخاسجي للجشازُمG-. 

 ذ شحمي قىظكاحي  .غذًذ ظٍاٍس

  الجشزىمُتغىذ مىث الخلُت  ًخدشس. 
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 ًخدٌم بذخُى وخشوج املىاد مً وإلى الخلُت. 

 ٌػخبر أخذ البحروحُىاث. 

 :مصادز مولداث الحسازة وطسق التخلص منها

 الخداُ الػٌس يو  )ألاقظل( ًخم الخخلص منها بالخهؼحر  :املاء. 

  ملذة دنُهت واخذة. ˚650دنُهت أو  45ملذة  ˚250بذسحت   املػالجت بالحشاسة الجاقت:ألاجهصة 

 الحشاسة الشػبت ؾحر قػالت.

 :خل البلىساث زم إغادة البلىسة مً حذًذ أو ؾعل الشظابت في خاُ الترظِب مً  املواد املرابت

 مدالُل مائُت ملىزت.

 الخدظحر بخهىُت الىكخ والخػبئت وإلاؾالم لحماًت جلىثها باملدشاث :ألادواث والعبواث البالستيكيت 

 ألن غملُت إصالتها ًؤدي لخخشب الػبىاث.

 

 :طسق التخلص مً البيروجيىاث

 الحشاسة الشػبت ؾحر قػالت. 

  الحشاسة الجاقت . 

  ملذة 
ً
ت قػاُ أًظا  .˚˚80دنائو في الذسحت  10الدسخحن بىحىد مادة مؤلٍلت أو مؤيعذة نٍى

  الادمصاص غلى مىاد مذمصت خاصت لها إلكت خاصت للبحروحُىاث. 

  الدسخحن الحزس بىحىد نلىي ممذد أو خمع ممذد أو مادة مؤيعذة مػخذلت. 

  ئي. الخثكُل الكائو  غلى وصجها الجٍض
ً
 الزي ًكصل املدشاث اغخمادا

  الترشُذ الكائو. 

  .الخداُ الػٌس ي وغملُت الخهؼحر للماء 

 :الكشف عً مولداث الحسازة

  اخخباس املدشاث بئرن ألاسهبRabbit pyrogen test 
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  اخخباس اللLAL  (Limulus Amebocyte lysate) 

   0.25الحذود الذظخىسٍت املعمىح بها Bacterial endotoxin unit 

a.  اخخباس املدشاث بئرن ألاسهبRabbit pyrogen test: 

 بلأرن ألاسهلب(  )غُىلاث غشلىائُت( نُاط اسجكاع دسحت خشاسة ألاسهب الخالي لػملُلت خهلً املىلخج املكدلىص( 
ً
وسدًلا

 .دنائو  10ص الل و جخجا مل/ يـ مً  وصن ألاسهب خالُ مذة ال  10بجشغت ال جخجاوص 

   ألاحهلللللضة وألادواث التلللللي ًجلللللب أن جٍلللللىن خالُلللللت ملللللً املدلللللشاث حؿعلللللل وحشلللللؼل بعلللللىائل خالُلللللت ملللللً املدلللللشاث

 وغهُمت، هىاجج الؿعُل هي التي جدهً في ألاسهب.

   دسحت 0.1حعخخذم مهاًِغ دسحت خشاسة خعاظت بذسحت. 

  .)ىلىحُت مً خُىان آلخش )بػظها مهاوم وبػظها خعاط هدُجت طػل حهاص املىاغت  جخخلل الحالت الكحًز

   ت ال ًمًٌ اظخخذام الاخخباس قيها بعبب جأزحراتها الجاهبُلت التلي جلؤدي إللى سقلؼ دسحلت خلشاسة ألاسهلب بػع ألادٍو

 اث مثل البروظخاؾالهذًىاث واملىاد املظادة للعشػان.دون جأزحر املدش 

  ُجٍىن املادة املكدىصت مشقىطت في خا: 

  0.6اسجكللللاع دسحللللت خللللشاسة هصللللل غللللذد ألاساهللللب املدهىهللللت غلللللى ألانللللل بمهللللذاس 

ت  .دسحت مئٍى

  دسحت أو أيثر 0.5 بمخىظؽ ساهب املدهىهتألا  ًلاسجكاع دسحت خشاسة. 

b) اخخباس اللLAL  (Limulus Amebocyte lysate): 

 مللللَ العلللالػحن( الحُلللىان البدلللشي  مصلللل خجلؽ ًللل( Limulus ملللؼ مىللللذاث الحلللشاسة ملللً مجمىغلللت  هللللذي جكاغلللل

ذ الىاجج غً الجشازُم ظلبُت الؿشام اللُبى  .بىلي ظٍاٍس

  ًوجهشأ الىدُجت بػذ ظاغت  37 – 38الاخخباس في الضحاج بذسحت خشاسة  خم. 

   مً اخخباس أرن ألاسهب 1985غمل به مىز غام 
ً
 .بذال

   وجهللللشأ الىدُجللللت مللللً خللللالُ مالخظللللت حشللللٍل خثللللرة فللللي أظللللكل 
ً
للللا ًاشللللل مخللللىقش ججاٍس جمللللضج املللللادة املكدىصللللت مللللؼ 

 بىحىد شاهذ ظلبي وشاهذ إًجابي. ألاهبىب
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   ظلبُاث اخخباس اللLAL: 

 .Bacteria endotoxinًٌشل قهؽ املدشاث مً همؽ  •

ت املظادة للخخثربػع املىخجاث الذوائُت جثبؽ الخ •  .خثر مثل ألادٍو

 .حػؼي مدشاث ال ًمًٌ الٌشل غنها بهزا الاخخباس -Gجشازُم لبػع ا •

 ألاشكال العقيمت غير الحشويت

I. املعخدظشاث الػُيُت Ophthalmic preparation 

II.  ؾحر املػذة للحهًالػهُمت  العىائل. 

III. الؿشوظاث   Implants. 

IV.  الخُىغ الجشاخُتالشبؼاث وand sutures  Surgical ligatures. 

V. الظماداث Dressings. 

VI.   ماوػاث الجزف املمخصتAbsorbable haemostats . 

 

I.  املستحضساث العيييتOphthalmic preparation 

 ًالهؼ تي مثل املشاهمىس معخدظشاث مىطػُت وجٍىن إما ظائلت   .اث الػُيُت أو راث أظاط ٍص

   هكللغ الكلللىسا الؼبُػُللت املىحللىدة 
ً
بللا  للجلللذ أو البشللشة جخىاحللذ قُلله جهٍش

ً
امللخدملت حػخبللر ؾشللاء مخللاػي امخللذادا

 للجكاف
ً
 .غلى الجلذ با طاقت إلى بػع الجشازُم ألاخشي ألانل جدمال

  .الجشازُم املىحىدة في الػحن الىجذًاث والػىهىدًاث الزهبُت واملٍىساث البششوٍت 

  الػحن لِعذ حضء 
ً
 غهُما

ً
 لالغخباساث الخالُت:جخؼلب جؼبُو شٍل صُذالوي غهُم  ولٌنها ا

ت في الحجشة الذاخلُت للػحن نلُلت وبالخالي غملُت الذقاع املىاغُت في الحجشة طئُلت •  .التروٍت الذمٍى

 غً املىاغت، إر ال ًخم الخػشف غلُه أهه حضء  •
ً
 جماما

ً
جدىي الػحن الجعم الضحاجي الزي ًٍىن مػضوال

 .عي مً الجعم في املشخلت الجىُيُتػبُ

  بالخىاص الخالُت: جخمخؼ 
ً
 املعخدظشاث الػُيُت إحماال
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 غالُت الىهاوة وخالُت مً الجشازُم. •

ًاهذ مخػذدة الجشغاث. •  ًجب أن جظاف لها مادة خاقظت للحكاؾ غلى غهامتها إرا 

 غهُمت ظىاء بشٍل جهائي أو جدظش بشٍل غهُم. •

a. اث العيييتس القط: 

  اث الػُيُت ىس الهؼ أهىاع 
ً
 :ىىع الػبىاث املعخخذمتل جبػا

 .الػبىاث الضحاحُت •

 .الػبىاث البالظدٌُُت املصىىغت مً البالظدَُ اللذن غذًذ الجشغت •

 .الهؼشاث الػُيُت وخُذة الجشغت •

  :هت حػهُم الهؼىساث الػُيُت  ػٍش

 بالحشاسة الشػبت بذسحت  •
ً
ا  دنُهت. 15ملذة  ˚121حػهم الهؼىساث الثابخت خشاٍس

ت غلى مىاد غؼىبت بالحشاسة بالترشُذ. •  حػهم الهؼىساث الحاٍو

• .
ً
 الهؼىساث الػُيُت في الػبىاث البالظدٌُُت جدظش بجى غهُم أًظا

 4وبذسحت خشاسة  اث ملذة شهش واخذ قهؽ مً قخدهاىس حعخػمل الهؼ˚. 

  في املشكى اث الػُيُت املعخخذمتىس جخكع مذة الاظخػماُ ألظبىع واخذ بػذ الكخذ في الهؼ. 

  ت.اث الػُيُت املعخخذمت في الجشاخت وخُذة الاظخػماُ وال جدىي مىاد خاقظىس جٍىن الهؼ 
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:املىاد الحاقظت املظاقت للهؼىساث الػُيُت 

   لحذور جلىر مٌُشوبلي هدُجلت جٌلشاس لًجب إطاقت مادة خاقظت 
ً
لهؼىساث الػُيُت مخػذدة الاظخػماُ جكادًا

 .غملُت قخذ وإؾالم الػبىة ويزلَ هدُجت مالمعت قىهت الػبىة للػحن املصابت

  تالاغخباس الشئِس ي في املادة الحاقظت املعخػملت في الهؼىساث الػُي   .ُت هى قاغلُتها املظادة للضائكت الضهجاٍس

   :0.01%، البجزألٍىهُلللىم ًلىساًلللذ  0.01%، الخُىمشظلللاُ بتريحلللز  0.002 قُيُلللل هتلللراث الضئبلللو بتريحلللزأهمهلللا   ،%

ذًً بتريحز  ضو0.01ُأظِخاث الٍلىسهٌٍض  )ظام لظهاسة نشهُت الػحن(. % والٍلىسيٍش

  باالظللللللخػمال ٌػخبللللللر البجزالٍىهُللللللىم ًلىساًللللللذ 
ً
ًخعللللللش جشيحللللللزه ػُلللللللت مللللللذة  ل ألهلللللله ال املللللللادة الحاقظللللللت ألايثللللللر ه للللللحا

 لألظباب الخالُت، ولًٌ ال الاظخخذام
ً
  : ًمًٌ اظخخذامه دائما

 .جىاقشه مؼ بػع مشيباث أو مٍىهاث الشٍل الصُذالوي مثل املىاد املخذسة •

لللادة التريحللز طللمً ا • للت ختللى بٍض لحلللذود املعللمىخت، بالخللالي جلللخم قػالُخلله الظللػُكت طللذ الضائكلللت الضهجاٍس

ت EDTAمشاسيخه مؼ الل  ادة الكػالُت املظادة للضوائل الضهجاٍس  .لٍض
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b .:املساهم العيييت 

 ششح زم ٌػهم بالحشاسة الجاقت تي ًزاب ٍو  .ملذة ظاغخحن ˚160 جخألل مً أظاط ٍص

   زم جذخل 
ً
ًاهذ غؼىبت حػهم أوال ًاهذ زابخت بالحشاسة، وإن  جذخل املادة الذوائُت إلى املشهم نبل الخػهُم إرا 

 املشهم بشٍل غهُم.إلى 

  
ً
خ قػالُت  نذسة الىمى الجشزىمي غلى هزا الشٍل طػُكت لزلَ مذة اظخػماله ؾحر مدذدة حشزىمُا إال بخاٍس

 املادة الذوائُت.

c . :الغسوالث العيييت 

 .مدلُى مػادُ للخىجش ٌعخػمل لؿعل وجىظُل الػحن  

  .ٌػهم بالصاد املىصذ في غبىاث صحاحُت 

  .ًدىي مىاد خاقظت في خاُ الاظخػماُ املخٌشس 

d . :سوائل العدساث الالصقت 

  .حعخػمل بهذف جشػُب وجؼهحر ظؼذ الػذظت )جىظُل( وخكظها 

  ُحعخخذم املظاداث الجشزىمُت في جؼهحر الػذظاث هكعها املعخخذمت في خكظ الهؼىساث الػُيُت. مثا

ذًً والخُىمشظاُ ولًٌ بترايحز أنل.  الٍلىسهٌٍُض

 

II. ًالسوائل العقيمت غير املعدة للحق 

املعد للحقً:غير العقيم املاء   

  ولؿعل الهكاصاث الجشاخُت وألادواث. جىظُل الجشوح خالُ الػملُاث و لترػُب الاوسجتٌعخخذم في 

  عمى املاء املىطعي  .نذ ًٍىن ظائل ملحي مػادُ للخىجش َو

 ًىلىجي يبذًل غىه ولًٌ ًلكخه أيبر  .مًٌ اظخخذام املصل الكحًز

 ال ًدىي مادة خاقظت ألهه ٌعخخذم ملشة واخذة قهؽ. 
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 ٌػهم بالحشاسة الشػبت. 

 سوائل جىظيف املثاهت:  

 .حعخػمل لؿعُل املعالَ البىلُت وللخىظُل وحعخػمل خالُ أو بػذ الػمل الجشاحي 

 و مدلُى الؿالٌعحن.ماء لىخذه أ 

 .حػهم بالحشاسة الشػبت 

:سوائل التحال الدموي والبريتواوي  

 خللللىاوي ٍللللل البًر و أبهللللذف إصالللللت البهاًللللا املترايمللللت واملىخجللللاث العللللامت فللللي خللللاُ الكشللللل الٍلللللىي  جدهللللً فللللي الخجى

 .الدعمم

 ىص وحػهم بالترشُذ  .جدخىي شىاسد وؾلًى

 سوائل السذاذ:  

 .حعخػمل في خاالث الشبى الحادة 

 .جدل املادة الذوائُت في حجم مػحن مً املاء املػذ للحهً الزي ٌػبأ في خضان املشرار 

 ر.جخم الػملُت بىاظؼت الشرار وباظخػماُ حهاص الشر الزي ًدُى العائل إلى سرا 

 .ًجب أن ًٍىن خامل املادة الذوائُت غهُم وخالي مً املادة الحاقظت 

 

III. الغسوساث 

  أظلللؼىاهاث صلللؿحرة وغهُملللت للػهلللاس امللللشاد ؾشظللله جدلللذ الجللللذ أو فلللي اليعلللُج الػظللللي لخلللؤمً امخصلللاص بؼللليء

 وجأزحر غالجي مذًذ.

   (.حشمل جلَ الػهانحر الهشمىهاث الثابخت وهي ؾحر روابت في املاء  )ؾشظاث  الخِعخىظخحرون وألاظترادًُى

  .لثباث الػهاس وجدمله للحشاسة 
ً
 جدظش الؿشوظاث مً الػهاس الصافي إما بالظؿؽ أو الصهش جبػا
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IV. السبطاث والخيوط الجساحيت 

  :ؽ ل ت شٍش السبطاث .الٌبحرةشبؽ ألاوغُت الذمٍى

 :  .الخيوط الجساحيت )الدزوش، الغسش، القطب(  حعخػمل لهؼب الجشوح

   :كال الىوعين موجود بشكلين

عخخذم في ججمُؼ ػبهاث الجلذ الذاخلُت • خالش ى َو  .الهابل لالمخصاص ًخذسى في الجعم ٍو

 لخه.ؾحر املمخص ًجب إص  •

 :العقيمت املمتصت الخيوط الجساحيت

  والحُىان املشؾىب هى الخشوف.أمػاء( )شٍشؽ مً الٍىالححن مشخو مً وعُج خُىان 

   جٍىن ملىزت بذاًت بػذد هائل مً الجشازُم وأيثر ما ًخص ى منها البزًشاثSpores: 

 .Colstridiumبزًشاث حشازُم الالهىائُت في أخشاء الحُىان وأهمها املؼثُاث  •

 .Bacillusبزًشاث الجشازُم الهىائُت في حلذ الحُىان وأهمها الػصُاث إًجابُت الؿشام  •

 ملُت حػهُمها صػبت للؿاًت ألن الٍىالححن ًخدُى إلى حُالجحن غىذ حػٍشظه للحشاسة الشػبت.غ 

  و باظخخذام مىاد يُمُائُتأحػهم بأشػت ؾاما. 

 الخيوط الجساحيت غير املمتصت 

 .ت والتي ال حعبب جكاغالث وعُجُت ونابلت للخػهُم  جخألل مً شٍشؽ مً املػذن أو املىاد الػظٍى

  .حػهم بالصاد املىصذ او با شػاع جبػا للمادة املعخػملت 

  .ش والعخاهلغ ظدُل  أهمها الٌخان، الىاًلىن، الحٍش

V. الضماداث 

  دللللللت للجللللللشوح وحعللللللخػمل فللللللي الخىظُللللللل حعلللللخػمل الظللللللماداث بٌثللللللرة فللللللي الؼللللللب وجخمحللللللز بالحماًللللللت واملالئمللللللت ومٍش

 واملسح....

   إلاًخلحن وإلاشػاع.حػهم بالصاد املىصذ والحشاسة الجاقت، أيعُذ 
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   .جدكظ في غبىاث حعمذ لها بالبهاء غهُمت ألػُى قترة ممٌىت 

VI. ماوعاث النزف املمتصت 

  إن ونللللل الجللللزف الللللذمىي أزىللللاء الػمللللل الجشاحللللي بالخُاػللللت أو الللللشبؽ ؾحللللر غملللللي أو معللللخدُل، ًمٌللللً أن ًىجللللض

 باظخػماُ ماوػاث الجزف املمخصت الػهُمت.

   مللادة صلللبت حؿلللل الجللشح، ومللً زللم جمللخص مللً نبللل أوسللجت الجعللم بػللذ قتللرة وظللادة سنُهللت مللً حػللشف بأجهللا

 مً الضمً.

  :ىحذ منها أسبؼ أهىاع  آلُت غملها هي حصجُؼ الصكُداث غلى الخجمؼ وجدٍشع غملُت الخخثر الٍامل للذم ٍو

ت، الجُىاث الٍالعُىم. ً البشٍش  العللىص املؤيعذ، سؾىة الجُالجحن املمخصت، سؾىة الكُبًر

 

 ت املحاضسة السابعتنهاي
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