
 مستحضرات تجميل                                                                                                     د. ميساء حمامة

ثةلالمحاضرة الثا         المعايير الوصفية للسواغات    

 Ointmentsالمراهم  

المعايير الوصفية للسواغات:

المعايير� الوصفية العامة للسواغات:

أن تكون ثابتة فيزيائياً� وكيميائياً بشكل كاف-1
PH=5-5.5ذات درجة حموضة معتدلة أو حامضية قليال أقرب ما يمكن لدرجة حموضة الجلد -2
خاملة تجاه المواد الدوائية وأدوات التعبئة-3
غير مخرشة-4
لها خواص التصاق� جيدة مع الجلد لتأخذ مكان التطبيق دون تبديل.-5
تتمتع بخواص لدنة كافية، قابلة للمد بتطبيق� جهد قليل.-6
المستحضر� الناتج غسول بالماء- ال يلوث الثياب )نفضل كريم ز/م على كريم م/ز إذا كان يؤدي نفس-7

الوظيفة(
تتمتع بخواص تكسوتروبية كافية )عند الرج نطبق قوة تسبب السيولة مما يسهل مد المستحضر على الجلد-8

وبعد زوال القوة المطبقة يبقى المستحضرملتصقاً بالجلد( وتتميز بأنها عكوسة وتتعلق بالزمن )بزيادة زمن
الرج يزداد� الزمن الالزم للرجوع� الى الحالة األصلية(، وعلى مخطط االنسيابية يسمى الفرق بين منحنى

زيادة اللزوجة ومنحنى� نقص اللزوجة بالحلقة التخلفية وهي قياس للتكسوتروبية أي أنها تعبر عن التخرب
الحادث في بنية الهالمة نتيجة الرج. 

المعايير� الوصفية الخاصة للسواغات:

a).ال تمتزج مع الفلم الدهني كثيراً وأن يكون اختراقها ضعيفاً عندما نرغب بتأثير سطحي للمادة الفعالة
b)عندما نريد تأثيراً عميقاً للمادة الفعالة يجب أن يكون السواغ قليل اللزوجة وممتزج مع الفلم الدهني ومحب

للسوائل الخلوية، ولدينا حالتين:
الدواء محب للدسم والسواغ� محب للدسم ستتوقف� المادة عند طبقة البشرة الحية
.الدواء محب للماء والسواغ� محب للدسم والدسم ستنقل المادة المحبة للماء الى طبقة األدمة
c)في حالة اآلفات النازة يجب أن يكون السواغ ذو أثر ممتص للمفرزات الجلدية. مثال: األكزيما النازة أو

الجروح )نستخدم مساحيق و معاجين ذات تأثير مجفف(
d)في حالة محلول مائي للمادة الدوائية يجب أن يكون السواغ قادرا على امتصاص السوائل مثل الماء )مثال

إضافة الالنولين الى الفازلين(
e).في حالة المستحضرات العينية والمستحضرات المطبقة على الجروح يجب أن تكون قابلة للتعقيم بسهولة
f)يجب أن يكون السواغ قادر على التخلي عن المادة الدوائية )في السطح أو العمق( حسب مكان التأثير
g)يجب أن يكون للسواغ قدرة واقية ضد نفوذية المواد المخرشة مثل المراهم الحاجزية
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 مستحضرات تجميل                                                                                                     د. ميساء حمامة

 Ointmentsالمراهم   
تعريف:

أشكال صيدالنية نصف صلبة رخوة تمد على الجلد واألغشية المخاطية، يمكن الحصول على أثر سطحي أو
عميق تبعاً لطبيعة السواغات والمواد الفعالة المستخدمة.

أسس وسواغات المراهم:
.األسس الدسمة: وتتضمن األسس الهيدروكربونية والزيوت� النباتية والحيوانية
السيليكون
األسس الممتصة
األسس االستحالبية
 مزائج( األسس الالمائية المنحلة بالماءPEG)

وستتم� دراسة كل منها وفق استخدامها في األشكال الصيدالنية الجلدية.

قبل البدء باستعراض األشكال الصيدالنية الجلدية وسواغاتها ال بد من ذكر القاعدة األساسية التي اعتمدت
 إلى:حسب تركيبهالتصنيف� هذه السواغات. تصنف السواغات الجلدية وذلك 

 الفحوم الهيدروجينية
 الغليسيريدات�
الشموع
مشتقات اصطناعية أو نصف� اصطناعية ألجسام دسمة طبيعية
السيليكونات�
مواد منحلة أو قابلة للتبعثر في الماء
�ًالعوامل الفعالة سطحيا

 

Hydrophobic Ointmentsأوالً: المراهم الدسمة الكارهة للماء 

تتكون من مواد دسمة كارهة للماء خاصة الفازلين والبارافين، وهي خاملة كيميائيا، تستخدم في
المستحضرات الحاوية على المضادات الحيوية وفي� المعالجات الموضعية حيث تشكل طبقة دهنية كتيمة على

الجلد 
السواغات المستخدمة في تحضير المراهم الدسمة:

الفحوم+ الهيدروجينية )األسس الهيدروكربونية( -1

تستخدم� في المستحضرات السطحية الموضعية كما تزيد اإلماهة وترطب طبقة البشرة المتقرنة في حاالت
الجفاف.

     الفازلينات:1.1
مزيج من فحوم هيدروجينية ذات درجات غليان مرتفعة، نحصل عليها بمعالجة نواتج تصفية البترول.

نميز منها:
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الفازلين األبيض: األكثر نقاوة واألقل تحسيسا� للجلد لذلك فهو مفضل في االستخدامات الصيدالنية والتجميلية.
White soft paraffin, Vasilinum, Petrolatum Albumمرادفاته: 

Petrolatum Jelly,Mineral jelly,paraffin yellow, yellow softالفازلين األصفر: من مرادفاته 
petrolatum

ال ينحل الفازلين في الماء والغليسرين، ينحل قليال في االيتانول والميتانول� واألسيتون وينحل في المحالت
م حسب النقاوة.° 50-40الالقطبية )االيتر، الكلوروفورم، ايتر البترول...(. تتراوح درجة انصهاره بين 

،تتميز الفازلينات بأنها خاملة كيميائياً وثابتة تجاه الحموض والقلويات واألكاسيد� والمرجعات، ثابتة مع الزمن
التزنخ، ال تتنافر مع المواد الدوائية، غير محسسة للجلد.

.قدرتها االختراقية ضعيفة الى معدومة لعدم امتزاجها مع المفرزات الجلدية
تستخدم لتحضير� المراهم ال
يمكن تحسين القدرة االختراقية لها بإضافة مواد مثل الالنولين والغول السيتيلي والكوليسترول

 
  البارافينات:1.2

مزيج من فحوم� هيدروجينية مشبعة تنتج من تجزئة البترول. 
 سائل رائق عديم اللون والطعم� عبارة عن مزيج من فحوم� هيدروجينية سائلةMineral oilالبارافين السائل: 

.Petrolatum Liquidumمنقاة خطية وحلقية نحصل عليها من البترول.� يمكن أن نجده باسم 
منه زيت الفازلين الثقيل وزيت الفازلين الخفيف السائل )األقل لزوجة(

ال ينحل بالماء، قليل االنحالل بالميتانول وااليتانول،� ينحل بالمحالت الالقطبية مثل االيتر.
 )مهك المسحوق مع سواغ دسم الهدف منه منع التكتل وزيادة التبعثر(Levigationيستخدم� في التنعيم 

البارافين الصلب: مزيج من فحوم� هيدروجينية صلبة مشبعة نحصل عليها من البترول
م، يستخدم كرافع قوام في المراهم° 50-40عبارة عن كتلة بيضاء عديمة الرائحة ينصهر� عند الدرجة 

Paraffin Waxويدخل بتركيب الشمعيات. يسمى 
الى جانب البارافينات توجد مواد شبيهة المنشأ مثل الشموع مجهرية التبلور واألوزوكريت� والسيريزين كما

نجد البارافين صنعي المنشأ والذي يصنع بدءا من اول أكسيد الكربون والهيدروجين.

   :  Ozokrite  االوزوكريت 1.3
شمع متحجر ينتج عن التبخر الطبيعي للبترول، عديم الشكل لونه أبيض الى بني حسب نقاوته، درجة

م °78-66انصهاره 
.غير منحل بالماء، قليل االنحالل بالكحول، ينحل بالكلوروفورم والبنزن
.يستخدم� األنواع األشد نقاوة في تحضير حمرة الشفاه والستيك المزيل للروائح
.يمكن أن يغش األوزوكريت بإضافة البارافين الصلب أو شمع الخرنوب

   :  Ceresine  السيريزين1.4
 م°78- 61مادة شمعية ذات لون أبيض الى أصفر حسب النقاوة ، درجة انصهاره
.غير منحل بالماء، قليل االنحالل بالكحول، ينحل بالكلوروفورم والبنزن
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يستخدم� في تحضير� حمرة الشفاه والكريمات لمنع انفصال المكونات الزيتية فيها

  الفحوم+ غير المشبعة ومشتقات الهدرجة1.5

فحم هيدروجيني� غير مشبع موجود في زيت السمك، له خواص مطريةالسكوالين: 

سهل التأكسد في الهواء معطياً كتلة لزجة، لذلك نفضل المركب المشتق عن هدرجة السكوالين ويدعى: 
 هو سائل زيتي عديم اللون، ال ينحل بالماء وينحل بالمحالت العضوية. ثابت في الهواء والالسكواالن:

يزنخ. يستخدم في تحضير حمرة الشفاه.

الغليسيريدات طبيعية المنشأ:-2
 ذات المنشأ النباتي 2-1

األكثر استخداماً في المستحضرات� الجلدية هي الزيوت التي تتكون من غليسيريدات ثالثية لحموض دسمة
عالية الوزن الجزيئي مشبعة وغير مشبعة مثل حمض الزيت وحمض النخل وحمض الشمع )حمض الشحم(.

يجب أن تتوفر� المواصفات التالية في الزيوت المستخدمة في المستحضرات الجلدية:
)ذات قرينة حموضة منخفضة )ال تحوي الكثير من الحموض الحرة
 خالية من الحموض الدسمة وخاصة زمرة حمض البوتيريك )حمض الكابروئيك�C6حمض الكابريليك ،

C8حمض الكابريك� ،C10)
خالية أو تحتوي نسب قليلة من حمض الغارC12 أو حمض الميرستيك C14

تعتبر الزيوت النباتية متوسطة القدرة االختراقية 

كما أنها تتزنخ بسهولة نتيجة أكسدتها مما يتطلب إضافة مضادات األكسدة إليها. 

ممكن استبدالها� بالغليسيريدات الصنعية ونصف الصنعية مثل زيتات الديسيل األكثر امتصاصا� من قبل الجلد،
.Miglyol 812والغليسيريدات الثالثية لحموض مشبعة األكثر مقاومة لألكسدة الذاتية مثل 

زيت اللوز الحلو

األكثر استخداماً لتأثيره المطري واحتماله الجيد من قبل الجلد. وهو غير مخرش.

زيت الزيتون

استخدامه نادر نظراً لغالء ثمنه

زيت األراشيد )فستق العبيد( 

تحمله جيد ويستخدم� في المعاجين. كما يستخدم كبديل لزيت اللوز الحلو وزيت الزيتون.

زيت األفوكاة 

( إضافة لقدرته االختراقية للجلد، وهوغالي الثمن.EوA,Dيستخدم� لالستفادة من عناصره )الليستين، فيتامينات� 

زيت بذر الكتان 

4

Page 4 of 7



 مستحضرات تجميل                                                                                                     د. ميساء حمامة

Fنادرا ما يستخدم� بسبب رائحته الكريهة وحساسيته لألكسدة الذاتية وتبدل قوامه. يعتبر مصدر هام لفيتامين 
لغناه بغليسيريدات حمض اللينولئيك واستخدم� لعالج الحروق.

زيت بذور القطن

قليل االستخدام تجميلياً، يستخدم كبديل عن زيت الزيتون.

زيت السمسم 

يستخدم� في مواضع� استخدام� زيت األراشيد وزيت بذر القطن وكبديل� عن زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو.

زيت الخروع 

يستخدم� في حمرة الشفاه ومستحضرات العناية باألظافر )عامل ملدن(، وفي تحضير المنظفات الصابونية
لزيتية الغنية بالغول النحالليته العالية فيه.الشرسبية، كما أنه حال لحمض الصفصاف وفي� المستحضرات ا

زيت الرشيمات

أهمها زيت رشيم القمح وتستخدم� لغناها بالفيتامينات والليستين والستيروالت النباتية.

 ذات المنشأ الحيواني2-2
: مادة دسمة بيضاء اللون رخوة القوام. نحصل عليه من صهر الدهن المتراكم حول كليتيشحم الخنزير

%60% ومن الشحمين والنخلين 40الخنزير.� يتكون من الزيتين 
اختراقيته عبر الجلد أعلى من الزيوت النباتية، ولكنه يزنخ ويتأكسد بسهولة مما يسبب تخريشاً للجلد ويعطي�

رائحة كريهة وتبدل في اللون. يتنافر� مع القلويات القوية )يتصبن( وال يتأثر بالقلويات الضعيفة.
قدرته على امتصاص الماء ضعيفة ويمكن زيادتها� بإضافة أسس استحالبية أو ممتصة، حيث يزداد

 مرة.240% يزداد االمتصاص 2امتصاصه للماء عند إضافة الغول السيتيلي بنسبة 

 في حال التقرحات والجروحA,D: خاصة زيت كبد الحوت الذي يستخدم لغناه بفيتامين زيت كبد السمك
والحروق.

عبارة عن النسيج الشحمي للجوف البطني للخروف أو الثور، يستخدم� قليال كما هو ولكن األهم أنهالشحم: 
( باإلماهة الحامضية للشحوم. stearineيعتبر مادة أولية للحصول على حمض الشحم )الشمع( والشحمين )

تتكون الشحوم الحيوانية من غليسيريدات ثالثية الشحمات وثالثية النخالت وثالثية الزيتات.

تحضير المستحضرات الجلدية:
يتم التحضير بشكل عام في الصيدلية بإحدى طريقتين:

طريقة التحضير� في الهاون
تستخدم� هذه الطريقة عند تحضير� األسس االستحالبية وذلك لصعوبة تحضيرها� على الصفيحة الزجاجية حيث

يمكن تسخين المدقة والهاون للحفاظ على حرارة مرتفعة نسبياً أثناء عملية التحضير.
بينما يصعب تحضير المراهم بهذه الطريقة لصعوبة نزعها من جدران الهاون ومن المدقة ولصعوبة مراقبة

تجانسها.�
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تمهك بالمدقة كافة المكونات باتباع قانون مزج المساحيق )تبعاً للكمية المتزايدة( وتنزع� األجزاء الملتصقة من
وقت آلخر بواسطة الملوق ويعاد لمركز الهاون ونستمر� بالمهك حتى تمام التجانس.

عند وجود� مواد ذات درجة انصهار مرتفعة نقوم بصهرها ضمن الهاون المسخن على حمام مائي ثم نضيف�
المكونات األخرى المصهورة. يضاف� زيت البارافين عادة في المرحلة األخيرة.

طريقة التحضير� على الصفيحة الزجاجية
يمكن استخدام� صفيحة زجاجية ملساء بأبعاد مختلفة توضع على قعر أبيض أو متناوب للسماح برؤية

الحبيبات أو التكتالت ضمن المستحضر.
توضع المساحيق� الدوائية )المنعمة والمجانسة في هاون( في مركز الصفيحة ويوزع� قليل منها مع كمية من
السواغ الدسم )أو زيت البارافين( بعملية المهك حتى التجانس ونكمل مع بقية الكميات حتى تمام التجانس.

تتم المجانسة بتحريك� الملوق� ذهاباً وإياباً بشكل أفقي على الصفيحة.
تستخدم� هذه الطريقة لتحضير� األسس المرهمية.

تحضير المراهم
مسحوق   -1 شكل على المادة

يجب أن تكون المساحيق� ناعمة جداً لمنع حدوث التكتالت أو الملمس الخشن، ونفضل عند وجود مساحيق
تشكل تكتالت مثل النشاء أو أكسيد الزنك مهك حجوم� متساوية منها مع زيت ال تنحل فيه مثل زيت

البارافين لضمان التبعثر الجيد. ونميز� حالتين:
حالة مواد فعالة بشكل مساحيق غير منحلة في السواغ  :

تسحق المادة وتمهك مع حجم مساو لها من السواغ الدسم ثم نضيف بقية السواغ تدريجيا� مع المهك )في
المعاجين نضيف مسحوق� المادة الى مصهور� السواغ ليصبح المهك أسهل مع عدم استخدام زيت البارافين

إذا لم يكن محتوى في الوصفة حتى ال يسيل المعجون(
:حالة مواد فعالة بشكل مساحيق منحلة في السواغ  

نصهر السواغات ثم نضيف المادة الدوائية )في حالة المادة حساسة للحرارة تحل المادة في السواغ الدسم
على البارد(.

ال يجب تحضير محاليل مشبعة ساخنة حتى ال تتبلور عند التبريد مما يسئ لمواصفات المرهم.
إذا احتوى السواغ على ماء أو غليسرين أو كحول وكانت المادة الفعالة قابلة لالنحالل فيه يتم حلها في هذا

المحل ثم تدخل لبقية السواغ.
عندما تكون المادة غير منحلة مباشرة في السواغ يحضر منها محلول مائي مركز ثم نضيف� المحلول الى

السواغ مباشرة أو يمتص من قبل الالنولين أو أغواله )سواغ دسم ممتص للماء(.

سائلة -2 المادة
:حالة مواد فعالة سائلة منحلة في السواغ  

نضيفها الى السواغ مباشرة على البارد أو الساخن )تبعاً لتخربها أو تطايرها(
:حالة مواد فعالة سائلة غير منحلة في السواغ  

تستحلب المادة ضمن السواغ الدسم )تدخل ببطء مع المهك الشديد( وينصح بإضافة الالنولين أو
الكوليسترول أو عامل استحالبي مناسب مثل )فازلين+ النولين( الذي يقبل محاليل مائية.
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 مستحضرات تجميل                                                                                                     د. ميساء حمامة

تصحيح قوام المراهم
-عند إضافة نسب كبيرة من الطور المائي أو الزيوت يمكن تصحيح قوام المرهم بإضافة الشموع )الشمع

األبيض(
-إذا كان المرهم قاسياً� يصحح القوام بإضافة ماء أو زيت نباتي أو معدني أو الغليسرين.

أمثلة عن المراهم الدسمة الكارهة للماء:
مرهم الكاالمين

غ15كاالمين 
غ85فازلين

التحضير:� ينعم الكاالمين ضمن كمية مساوية من الفازلين المصهور� ثم تضاف بقية كمية الفازلين بالتدريج.
االستخدام:� يستخدم في حاالت الطفح الجلدي وكمضاد� لالحمرار

مرهم النيومايسين والباسيتراسين:
غ0.5نيومايسين

 و.د50000باسيتراسين
 غ10بارافين سائل

غ100فازلين أبيض م. ك.
التحضير:� ننعم المسحوق� بكمية مناسبة من البارافين السائل ثم نضيف بقية الزيت مع الفازلين المصهور�

بالتدريج مع المهك المستمر حتى تمام التجانس.
االستخدام:� معالجة االنتانات الجلدية.

:مرهم أوكسيد الزنك
Zn O 10غ 

 غ10بارافين سائل
 غ80فازلين

التحضير:� ننعم أوكسيد� الزنك في البارافين السائل ثم نضيف الفازلين بالتدريج مع المهك حتى التجانس.
االستخدام:� يستخدم كمجفف في حاالت الطفح وكمضاد� لالحمرار
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