
 البيوض المهبلية

Vaginal Ovules 

 ف  :  (Eur.Phحسب دستور األدوية األوروبي ) تُعرًّ

تحتوي مادة فعالة  -ذات قوام وحجم مناسب لإلدخال ضمن المهبل  -يضوية الشكل ب -أشكال صيدالنية صلبة 

بسوائل المهبل أو ينصهر واحدة أو عدة مواد فعالة منحلة أو مبعثرة باألساس المستخدم الذي يجب أن يكون منحل 

 بحرارة الجسم .

 : استعماالت البيوض المهبلية 

 كما في التحاميل الشرجية ، فإن البيوض المهبلية تستخدم للحصول على تأثير جهازي أو تأثير موضعي

  مطهرة - منع الحمل -فطري(  -طفيلي  -تأثير موضعي : عالج االنتانات المهبلية )جرثومي 

 )كالبروجيسترون )إلن استقالبه شديد بالكبد( الجنسية : إعطاء الهرمونات تأثير جهازي )عام 

 

 : السواغات المستخدمة بتحضير البيوض المهبلية 

 نفسها المستخدمة بتحضير التحاميل الشرجية

 السواغات المنحلة بالماء : .1

  غليسيرين -جيالتين 

  بولي ايتيلين غليكولPEG 

 السواغات الدسمة : .2

  زبدة الكاكاو وغيرها 

 . غليسيرين( هي األكثر استخداماً بتحضير البيوض المهبلية -)الجيالتين  وتعتبر سواغات

.................................................................................... 

 غليسيرين -الجيالتين 

  التحاميل الشرجية والبيوض المهبليةتحضير تستخدم كأساس ل -سواغات منحلة بالماء 

 : مساوئ هذه السواغات 

 : تتطلب إضافة مواد حافظة مثل الريزورسينول ومشتقاته -سيئة الحفظ  (1

 بشكل خاص المكورات الوردية )ظهور لون وردي( سط مالئم للنمو الجرثوميو حيث يعتبر الجيالتين 

  لنمو الجراثيمكما أن الماء المستخدم بالتحضير يشكل وسط مالئم 

 : تتنافر مع العديد من المواد الدوائية (2

  يتنافر الجيالتين مع العفص و أمالح المعادن الثقيلة 

 يثبط فعاليته( يتنافر الغليسيرين مع البنسلين( 

يسيرين لجذب الماء بشدة فهو شره جداً ميل الغلوذلك بسبب  لها تأثير مخرش لغشاء المستقيم المخاطي : (3

 . للرطوبة



  غليسيرين : -مالحظات حول تحاميل الجيالتين 

 تكون التحاميل الناتجة : شفافة & لينة 

  (% 70) الغليسيريننسبة  ما تكون: عند كتحاميل ُملّينةتستخدم 

.................................................................................... 

 غليسيرين -تحاميل جيالتين :  ( 1)  وصفة

 g 15 جيالتين

 g 70 غليسيرين

 g 15 ماء
 

 كما تستخدم كأساس لتحضير تحاميل أو بيوض مهبلية دوائية -تحاميل ملينة بحد ذاتها   االستخدام :

 

 : طريقة التحضير

مسحوق الجيالتين الى مزيج الماء والغليسيرين مع التحريك والتسخين على حمام مائي  يضاف .1

 للتخلص من الشوائب . ثم يُرشح ل على مصهور أصفر شفافوحصال حتى( ℃100)

 ب .تعويض ماء التبخر للحصول على الوزن المطلويجب  .2

 . ℃38درجة حتى ال برديُ يُرفع المزيج عن الحمام المائي و  .3

 . يصب المزيج بعد تبريده في قوالب ُمزلقة مسبقاً بزيت البارافين ويترك حتى التصلب .4

.................................................................................... 

 بيوض مهبلية مطهرة : ( 2)  وصفة

 له تأثير مطهر g 3 حمض البور

 g 12 جيالتين
أساس لتحضير 

 البيوض المهبلية
 g 65 غليسيرين

 g 20 ماء
 

 : طريقة التحضير

يضاف حمض البور ثم مسحوق الجيالتين الى مزيج الماء والغليسيرين مع التحريك والتسخين على  .5

 ثم يُرشح المزيج الناتج للتخلص من الشوائب . حتى تمام االنحالل( ℃100)حمام مائي 

 . بتعويض ماء التبخر للحصول على الوزن المطلويجب  .6

 . ℃38درجة حتى ال برديُ يُرفع المزيج عن الحمام المائي و  .7

 يصب المزيج بعد تبريده في قوالب ُمزلقة مسبقاً بزيت البارافين ويترك حتى التصلب . .8

 . 5gبيضة مهبلية تزن كل منها   20تسمح هذه الصيفة بتحضير  مالحظة :

.................................................................................... 


