
 المستحضرات العينية

Eye products 

   محاليل بشكل إما أن تكون - الج اإلصابات العينيةمخصصة لع -عقيمة ة أشكال صيدالني :نهاف بأتعر 

 . مراهم( أو µm 1)ال تتجاوز أبعادها  معلقات)مائية أو زيتية( أو 

 

 القطورات العينية

Eye drops 

 ف بأ تستعمل بمقدار بضع  -ون مائية بشكل محاليل غالباً ما تك  -سائلة عقيمة  أشكال صيدالنية : نهاتعر 

 . رات في كل مرةقط

 

 السواغات المستخدمة في تحضير القطورات العينية :

الضغط الحلولي للسائل الدمعي يعادل الضغط الحلولي لمحلول كلور الصوديوم  : للضغط الحلوليعادل م   (1

 .% 0.9 بتركيز 

 
 7.4درجة الحموضة الفيزيولوجية للسائل الدمعي تساوي  : )محلول دارئ( وقاء (2

  تستطيع العين تحمل محاليل ذات قيمةpH ( دون تخريش أو ألم.9.6 - 7.4محصورة بين ) 

  كما أن السائل الدمعي يتمتع بقدرة دارئة قادرة أن تجعل و بسرعة درجة حموضة المحاليل المقطرة في

 : هذه المحاليل تكونعندما وذلك تستطيع العين تحملها  العين ضمن القيم التي

 (11.5 - 4.5بين ) درجة حموضةب 

 قدرتها الدارئة ضعيفة 

  لذلك في حال كانpH جب أن تكون قدرته ثبات المادة الدوائية حرج ويحتاج إلضافة وقاء قلوي ي

 الدارئة ضعيفة

  : من الوقاءات المستخدمة 

  حمض البور مع بورات الصوديوم تعطي وقاء باليتش عبارة عنpH  (9.1 - 6.7)تتراوح بين  

 عبارة عن فوسفات أحادية وثنائية الصوديوم تعطي  وقاء سورنسونpH  (8 - 6) تتراوح بين 

 

& كما تعمل على  زيادة امتزاج المحلول العيني مع السائل الدمعيتعمل على   خافضات التوتر السطحي : (3

 األنواع المستخدمة عادةً :  - االمتصاصية عبر القرنية والملتحمة  و زيادة النفوذية

 موجبة الشحنة : كلوربنزالكونيوم 

  : غير المتشردةTween 20 & 80 -   األفضل تحمالً من قبل العينوهي  

 

 



 : أمثلة  - أثناء االستخدام لمنع التلوث والنمو الجرثومي مواد حافظة : (4

  فعالة  %(0.02 -0.01)الذي يستعمل بتركيز  وخاصة الكلوربنزالكونيومأمالح األمونيوم الرباعية :

ي إلنه يزيد من نفوذية الغشاء الجرثوم EDTAغالباً ما تستخدم بالمشاركة مع مركب  - بوسط قلوي

 تجاهها )زيادة الفعالية(

 لفترات ال تستعمل لحفظ القطورات التي توصف :  %(0.004 - 0.002) مشتقات الزئبق العضوية

 مثالها : -طويلة إلنها فد تسبب ترسب آثار زهيدة من الزئبق على عدسة العين 

  يعمل بالوسط الحمضي -الثيومرسال : سالب الشحنة 

 يعمل بالوسط القلوي والمعتدل -الشحنة  موجب:  بورات( -)خالت فينيل الزئبق أمالح 

 فعال تجاه عصيات القيح األزرق %(0.02 - 0.01) كلورهيكسيدين : 

 يعمل بالوسط الحمضي %(0.5) الفينول : 

 يعمل بالوسط الحمضي %(0.5) كلوربوتانولال : 

 

 مضاد أكسدة :  (5

  يعمل بالوسطين المائي والزيتي ((% 0.1هيدروكينون : 

 BHA & BHT تعمل بالوسط الزيتي : 

 Vit.E  يعمل بالوسط الزيتي : 

  : Vit.Cالمائيعمل بالوسط ي 

  مائي( : يعمل بالوسط القلوي ((% 0.1سلفيت الصوديوم( 

  مائي( : يعمل بالوسط المعتدل ((% 0.1بيسلفيت الصوديوم( 

  مائي( : يعمل بالوسط الحمضي (% 0.1)ميتا بيسلفيت الصوديوم( 

 

 زيادة لزوجة المحلول العيني يطيل مدة تماسه مع القرنية مما يطيل من مدة تأثير الدواء  رافع لزوجة : (6

  : أمثلةPVA - PVP - MC - CMC Na - HPMC 
 

 . لتجنب انسداد القناة الدمعية (زسنتي بوا 50) يجب االا تتجاوز لزوجة المحاليل العينية

 

لخالي ا ثنائي التقطيرالماء هو ستخدم الُمحل الرئيسي الم ← القطورات العينية بمعظمها مائية إلن المحل : (7

 . (Pyrogens)من مولدات الحرارة 

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

 :مراقبات القطورات العينية 

 تالميكروبات و البير وجيناخالية من  -عقيمة العينية يجب أن تكون القطورات  : العقامة  . 

 معادلة للضغط الحلولي لمحلول العينية يجب أن تكون القطورات  : الضغط الحلوليNacl 0.9 %  . 

 ال يحتوي شوائب )ال يظهر عكر( -يجب أن يكون المحلول العيني صاٍف  : الرواق . 

 pH  :( تحضير قطورات عينية لها )إن أمكن( من الُمفّضلpH = 7. ) 

 (زسنتي بوا 50يجب االا تتجاوز لزوجة المحلول العيني ) : اللزوجة . 



 كلورامفينيكول العينيةلاقطرة ( :  1وصفة )

 صاد حيوي -مادة فعالة  % 1 كلورامفينيكول

HPMC 1 % رافع لزوجة 

 مادة حافظة % 0.01 كلوربنزالكونيوم

EDTA 0.01 %  الكلوربنزالكونيومزيادة نفوذية الغشاء الجرثومي تجاه 

 (7.5 - 7)بين  pHوقاء يؤمن  كمية مناسبة بوراكس + حمض البور

Nacl 0.9% معادل للضغط الحلولي كمية مناسبة 

 ُمحل ml 10حتى  ماء ثنائي التقطير
 

 ماذا تمثل هذه الوصفة ؟ - 1

 ماهي أدوار المواد ؟ - 2

 ؟ ولماذا ؟  PVAبـ  HPMC ما رأيك باستبدال  - 3

 : لعالج التهابات العين و التهاب الملتحمة البكتيري الحاد .تستخدم  االستخدام 

غير حساس  - (7.5 - 7)بين  pHثابت في   -الماء : ضعيف االنحالل ب مالحظات حول )كلورامفينيكول(

 .ستخدم بالقطورات العينية و األذنية والمعلقات الفموية و حالالت الحقن   -لألكسدة 

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

 العينية سلفاسيتاميد( : قطرة ال2وصفة )

 صاد حيوي -مادة فعالة  % Na 0.1سلفاسيتاميد 

HPMC 1 % رافع لزوجة 

 مضاد أكسدة % 0.1 هيدروكينون

حمض البور + بورات 

 الصوديوم
 (( pH = 9 وقاء يؤمن  كمية مناسبة

Tween 20 1 %  ( يزيد االمتزاج مع السائل الدمعيخافض توتر سطحي) 

 مادة حافظة % 0.01 كلوربنزالكونيوم

EDTA 0.01 % زيادة نفوذية الغشاء الجرثومي تجاه الكلوربنزالكونيوم 

 حلمُ  ml 10حتى  ماء ثنائي التقطير
 

 ماذا تمثل هذه الوصفة ؟ ولماذا ؟ - 1

 ما هي أدوار المواد ؟ - 2

 ؟ ولماذا ؟ Span 20بـ  Tween 20ما رأيك باستبدال  - 3

 : عالج التهابات الملتحمة والقرنية تستخدم ل االستخدام. 

يتمتع  8)- (9.5بين  pHثابت في   -حساس للضوء واألكسدة  -ماء : ينحل بال (Naمالحظات حول )سلفاسيتاميد 

 بل نمدد . Naclبضغط حلولي مرتفع لذلك ال نستخدم 



 ( : قطرة البيلوكاربين العينية3وصفة )

 شاد كولينرجي )موسكاريني( -مادة فعالة  % 5 بيلوكاربين هيدروكلورايد

HPMC 1 % رافع لزوجة 

 مضاد أكسدة % 0.1 هيدروكينون

 ((pH : 4.5 - 5لتحميض الوسط  كمية مناسبة حمض البور

 مادة حافظة % 0.5 كلوربوتانول

Nacl 0.9% معادل للضغط الحلولي كمية مناسبة 

 ُمحل ml 30حتى  ماء ثنائي التقطير
 

 ماذا تمثل هذه الوصفة ؟ - 1

 ما هي أدوار المواد ؟ - 2

 : تستخدم لعالج الزرق )ضغط العين( مفتوح الزاوية . االستخدام 

 (5.5 - 3.5بين ) pHثابت في   -حساس للضوء واألكسدة  - ينحل بالماءقلويد  ( :مالحظات حول )بيلوكاربين

 يقلل من كمية السوائل داخل العين مما يقلل الضغط ضمنها -مقبض للحدقة 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدمع الصناعي

Artificial Tears 

  طبقات : 3يتكون الفيلم الدمعي من 

  تفرزها غدد صغيرة  -ؤمن سطح أملس للفيلم الدمعي وتحميه من التبخر تُ  - رقيقة شمعيةخارجية طبقة

 بالعين .

 فرزها الغدد الدمعيةتُ  - طبقة متوسطة مائية . 

  الطبقة المائية بانتشارفرز من قبل الملتحمة وتسمح تُ  -مخاطية داخلية رقيقة طبقة . 

 

 : محضرات الدمع الصناعي 

 ستخدم :تُ   -ارة عن قطرات عينية مرطبة عب

 الناتجين عن جفاف العين لعالج التجفاف والتهيج 

 العين في مواضع استعمال العدسات لترطيب 

 العين  أمراض في حاالت تشخيص 

 )صيغة دمع صناعي( للعين الجافة مرطبةوصفة : قطرة 

HPMC 0.3 g لزوجة رافع 

 g 0.19 حمض البور
 pH = 8.4وقاء يؤمن 

 g 0.19 بوراكس

Nacl 0.45 g 
 معادالت للضغط الحلولي

Kcl 0.37 g 

 خافض توتر سطحي - مادة حافظة ml 0.02 كلوربنزالكونيوم

 ُمحل ml 100حتى  ماء ثنائي التقطير
  

 ماذا تمثل هذه الوصفة  - 1

 ما هي أدوار المواد ؟ - 2

 : التحضيرطريقة 

  يضافHPMC  15إلى ml   وبعد التميه بشكل  ℃ 90 - 80من الماء الثنائي التقطير بدرجة حرارة بين

 ويحرك حتى التجانس . HPMCمن الماء المثلج الختصار وقت انتباج  ml 35كامل يضاف 

  من جهة أخري يُحلNacl   وKcl  40و حمض البور و البوراكس في ml   من الماء ثنائي التقطير ثم

 يضاف لها محلول كلورالبنزالكونبوم 

  100يمزج المحلوالن ويكمل الحجم حتى ml  ويترك للراحة حتى اليوم التالي ويرشح ترشيحاً عقيماً ثم يعبأ

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



 قة ومحاليلها المستخدمةالعدسات الالص

  العدسات الالصقةContact Lenses (CLs) : 

 : نوعين رئيسينتقسم العدسات الالصقة الى 

 Soft Contact Lenses   (SCLs: )نةالعدسات اللي   (1

 نفوذة لألوكسجين   - سهلة االستخدام( هي األكثر شيوعاً )مريحة وO2 

  ممتص للماء مثل الستيك بالالمصنوعة من: 

 HEMA (هيدروكسي ايتيل ميتيل أكريالت) 

 Silicon hydrogel  ً  من األوكسجينفهو يسمح بنفوذ كمية أكبر  وهو النوع المستخدم حاليا

 ا :سلبياته 

 أكثر عرضة للتلوث الجرثومي 

 ي جوف العينتمتص جزء من الدواء المطبق ف 

 أقل متانة 

 : لها نمطان 

 Daily wear : . توضع يومياً و تُزال قبل النوم 

 Extended wear :  يوم متواصل )ليالً نهاراً( . 30توضع لمدة ممتدة تصل حتى 

 

 لها نوعان Rigid Contact Lenses  (RCLs: ) العدسات الصلبة (2

A.  العدسات الصلبةRigid : 

  خدامها بوجود احساس بجسم غريب(يترافق است -لم تعد شائعة االستخدام )غير مريحة عند االستخدام 

  غير نفوذة لألوكسجينO2 

  مصنوعة من البالستيك مثلAcrylic acid 

  مع العدسات اللينةتحتاج فترة أطول حتى تتكيف العين عليها بالمقارنة 

 : ميزاتها 

 أكثر متانة 

  ً  أصغر حجما

 أقل عرضة للتلوث الجرثومي 

B.  العدسات الصلبة النفوذة للغازRigid - Gas permeable : 

 بأنها :  Rigidتختلف عن النوع       

  نفوذة لألوكسجينO2 -  . أكثر راحة عند االستخدام 

  : مصنوعة من البالستيك مثلSilicon acrylate 



 : محاليل العدسات الالصقة 

 .لضمان االستخدام اآلمن في كل مرة  ات الالصقة الى عناية خاصةتحتاج العدس

 العدسات :ب العناية الصفات التي يجب أن تتمتع بها محاليل 

 . رة على التنظيف : من أجل استحالب الزيوت والشحوم المتراكمة والمركبات الالعضويةقدال (1

 . درة على إزالة الرواسب البروتينيةالق (2

القدرة على تبليل العدسة : مما يسمح للدموع باالنتشار عبر سطح العدسة و تؤمن وسادة بين العدسة  (3

 والقرنية والجفن .

 الفعالية المضادة لألحياء الدقيقة . (4

 معادلة للضغط الحلولي للسائل الدمعي  (5

 مناسبة تستطيع العين تحملها . pHدرجة حموضة  (6

 

 : ًكانت تُستخدم مجموعة من المحاليل للعناية بالعدسات ، حيث يستخدم كل محلول لغاية محددة قديما 

 محاليل الحفظ والتخزين( -محاليل التطهير  -محاليل التبليل  -محاليل الغسيل  -)محايل التنظيف 

 : ًتم التوجه الستخدام محلول واحد يقوم بكل الوظائف لضمان العناية بالعدسات الالصقة حديثا 

 يتكون هذا المحلول من : - Solution Multipurpose (MPS) يسمى و 

  ً  : لها دور منظف + ُمبلل عوامل فعالة سطحيا

  مواد حافظة(  الدقيقةمواد مضادة لألحياء( 

  أنزيمات حالة للبروتين 

 رافعات لزوجة 

 معادالت للضغط الحلولي 

 وقاءات 

 ُممخلبات 

  MPSمحلول للعناية بالعدسات الالصقة  :وصفة 

 منظف و محسن للبلل : عامل فعال على السطح % 0.3 دي ايتانول امين

HPMC 0.5 % رافع لزوجة 

Nacl  0.9% للضغط الحلوليمعادل  كمية مناسبة 

  مادة حافظة % 0.5 كلوربوتانول

 وقاء % 0.5 حمض البور + بورات الصوديوم

Papaine 
 الرواسب البروتينيةإلزالة انزيمات  % 3

Pancreatine 

 ُمحل ml 50حتى  ماء ثنائي التقطير
  


