
 صيدلة صناعية                                    جامعة الشام الخاصة                                  

 الجلسة العملية األولى                                           كلية الصيدلـــــــــــة                        

 

  ةـــة الصناعيـــالصيدلتعريــف : 

بدءاً ،  ستحضرات العناية بالجلد(م - )المستحضرات الدوائية ةصيدالنيال اتمنتجالالعلم الذي يشمل تطوير هي 

  .بتسويقه و توزيعه اً انتهاء ،التطويرلتصنيع واقبل الصياغة والصياغة و مامن الدراسات 

 

 مستحضرات العناية بالجلد

SKIN CARE PREPARATIONS 

 

  الكريم الباردCold cream (الشمعيات ): 

يعود اسمها  -البال عالية  تكون فيها نسبة شمع النحل )الشمع األبيض( أو أبيض - م/زنمط عبارة عن كريمات 

 .لتأثيرها المبرد نتيجة تبخر الماء البطيء منها 

 

 Cold cream( : 1وصفة )

 )أساسي( -قدرة استحالبية ضعيفة م/ز  -قوام رافع  g 14 أبيض البال

 )مساعد( -ز قدرة استحالبية ضعيفة م/ -رافع قوام  g 6 األبيضالشمع 

 مطري للبشرة g 50 زيت البارافين

 )معاكس مثبت( - نمط ز/م -)سيروتات الصوديوم( ع األبيض عامل استحالبي يشكل مع الشم g 0.4 بوراكس

 طور داخلي  g 20 ماء
 

 ماذا تمثل هذه الوصفة ؟ - 1

 ؟ما هي أدوار المواد  - 2

 الطريقة التقليدية )المباشرة( ← ما هي طريقة التحضير ؟ - 3

 ما رأيك باستبدال زيت البارافين بـ زيت اللوز الحلو أو زيت االراشيد ؟ - 4

 الجواب :  يمكن االستبدال ويعطي تأثير مطري و مغذي للبشرة )كونها زيوت نباتية( .

 

 : رطريقة التحضي
 

 تصهر المواد الدسمة على حمام مائي حسب تتالي درجات االنصهار من األعلى إلى األخفض  - 1

 . ℃70)الشمع األبيض ثم أبيض البال( ثم يضاف زيت البارافين ويسخن المزيج حتى 

 . ℃75م مائي حتى راكس( في بيشر أخر ويسخن على حمايوضع الطور المائي والمواد المنحلة فيه )البو - 2

 مع التحريك المستمر بعد كل إضافة يضاف الطور المائي )الداخلي( إلى الطور الزيتي )الخارجي( بالتدريج - 3

 تى الوصول إلى القوام المطلوب .المائي ويحرك ببطء وباتجاه واحد حيرفع المزيج المصهور عن الحمام  - 4



 : مالحظات حول الوصفة

  الصوديوم( ؟كيف يتشكل العامل االستحالبي )سيروتات 
 

 الشمع األبيض )شمع النحل( : يحتوي على حموض دسمة حرة بنسبة قليلة ، أهمها حمض السيروتيك

  NaoHبوجود الماء ويعطي حمض البور +  البوراكس : يتميه

 نمط ز/م .  -يتفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع حمض السيروتيك ويعطي العامل االستحالبي )سيروتات الصوديوم(  ف

 

 يتم تسخين الطور المائي إلى خمس درجات حرارة أعلى من الطور الزيتي ؟ علل 

 .يفقد حرارته بسرعة أكبر من الطور الزيتي وعند االستحالب يجب أن يكونان بنفس الدرجة  الطور المائي إلن

  ما هو تفسير وجود الغليسيرين في بعض صيغ الـCold cream ؟؟ 

)الناتج عن تميه البوراكس( حمض البوركل من البوراكس و فإنى الصيغة الضافة البوراكس بكمية زائدة إعند 

سوف يتبلور وبالتالي سيؤثر سلباً على ثبات المستحلب )الكريم( ، لذلك تتم إضافة الغليسيرين لزيادة انحالل 

 البوراكس و حمض البور ويمنع الترسب وبالتالي تأثير إيجابي على الثباتية .

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

 

 (الكريمات المختفية )المتالشية Vanishing creams : 

 

  بالماء سهلة الغسل - ز/معبارة عن كريمات نمط 

 أكثر من كريمات م/زلها تأثير مبرد  - ليس لها تأثير حاجزي 

  (80 - 60) حواليتحوي نسبة عالية من الماء % 

 تحوي على حمض الشمع (Stearic acid) (25 - 10)  بنسبة % 

 نمط ز/م صابوني المستخدم لتشكيلها : عامل استحالبيال 

  )ومكوناته تكون جيدة االختراقية للجلد . -أقل بالمقارنة مع كريمات م/ز الطور الزيتي )الدسم 

 

 Vanishing Cream( : 2وصفة )
 

 يشكل عوامل استحالبية -رافع قوام  g 20 حمض الشمع

 )معاكس مثبت( - قدرة استحالبية ضعيفة م/ز -رافع قوام  g 0.5 غول ستئريلي

 مرطب )جاذب رطوبة( g 8 غليسيرين

TEA 1.2 g شمعات حمض الشمع  يشكل مع( عامل استحالبيTEAنمط ز/م ) - )أساسي( 

 )مساعد( - بي )شمعات الصوديوم( نمط ز/متحالعامل اس حمض الشمعيشكل مع  g 0.4 بوراكس

 طور خارجي g 100الـ حتى  ماء
  

 ما نوع الوصفة ؟ - 1

 ما هي أدوار المواد ؟ - 2

 ريقة التحضير ؟ ولماذا ؟ما هي ط - 3

 . إلن العوامل االستحالبية صوابين تتشكل أثناء التحضير -الطريقة المباشرة ) التقليدية( 



 : رطريقة التحضي
 

 تصهر المواد الدسمة على حمام مائي حسب تتالي درجات االنصهار من األعلى إلى األخفض  - 1

 . ℃70حتى ( في بيشر ض الشمع ثم الغول الستئريليم)ح

م ( في بيشر أخر ويسخن على حماTEA -غليسيرين  - راكسيوضع الطور المائي والمواد المنحلة فيه )البو - 2

 . ℃75مائي حتى 

 مع التحريك المستمر بعد كل إضافة )الخارجي( بالتدريجلزيتي )الداخلي( إلى الطور المائي يضاف الطور ا - 3

 تى الوصول إلى القوام المطلوبالمائي ويحرك ببطء وباتجاه واحد حيرفع المزيج المصهور عن الحمام  - 4

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

 

 التي ذُكرت بالوصفاتتذكرة بالسواغات المستخدمة و

 

  شمع النحلBees wax : 

 يتم الحصول عليه بعمليات الصهر والتنقية لجدران قوالب أقراص العسل 

 : الشمع األبيض ) األكثر نقاوة( و الشمع األصفر له نوعان 

 قوامللله دور رافع كما  - له قدرة استحالبية ضعيفة م/ز 

  يدخل بتركيب الـCold Creams )ويقوم بتثبيتها  كريمات م/ز&  )الشمعيات 

  : 65 - 60درجة انصهاره ℃ 

  تية وحموض ذات أوزان جزيئية سترات ألغوال أليفامن أ% من وزن الشمع( 72)يحتوي كمية كبيرة

  بالميتات الميريسيلة أهمها : عالي

 حمض السيروتيكمثل :  (% 14 - 13)بة يتميز باحتوائه على حموض دسمة حرة بنس 

 يستخدم معه( يثبط فعالية األزيترومايسين )ال 

 

  أبيض البالSpermaceti : 

 يستخرج من رأس أنواع من الحيتان 

 شمع غني بأسترات لحموض وأغوال أليفاتية ذات وزن جزيئي عالي  عبارة عن 

 السيتيل أستراتأو  تات السيتيلبالمي جده باسمن 

 1  أغوال حرة + %90 يحوي بالميتات السيتيل بنسبة اعي( )أبيض البال االصطن ترات السيتيلأس - 

 حموض حرة بنسبة ضئيلة + (% (1.5

 49 - 45بال : نصهار أبيض المجال ا ℃ 

 الـ   قوام الشمعيات وخاصة )رفع( يستخدم لزيادةCold cream  والشمعيات التجميلية 

 

  البارافين السائلmineral Oil : 

  نحصل عليها من البترول . ،خطية وحلقية ، منقاة لفحوم هيدروجينية سائلة  جمزيعبارة عن 



  حمض الشمعStearic acid :  

  ًمض الشحمحبـ : يسمى أيضا 

 ةمرادف أسماء crodacid - kotarcid :  

 70 - 69بالدرجة  ينصهر ℃   

  اتبتحضير الكريمرافع قوام كيستخدم 

 حسب نوع القلوي يختلف نمطها ةاستحالبي ملاوات عييشكل مع القلو  

 

 : األغوال الدسمة الصلبة 

لها قدرة متفاوتة   -لها قدرة استحالبية ضعيفة م/ز   -للقوام  الكريمات كرافعاتالمراهم و تدحل بتركيب 

 تزيد قدرة الفازلين على امتصاص الماء  - على امتصاص الماء

 

  الستئريليالغول  (Lanette 18 ) : 60 - 57انصهاره  مجال ℃ 

  الغول السيتيلي(Lanette 16  ) :  يعطي ً ً  احساسا  ℃ 52 - 45انصهاره  مجال  - للجلد مخمليا

 ( الغول السيتوستئريليLanette O  ) : 55 - 48 مجال انصهار - مزيج من الغولين السابقين ℃ 

 ( غول سيتيلي % 35 - 20ول ستئريلي + غ  % 70 - 50)                                                

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

 

 العـــــــــــــــــــــــــــــطلال

 

Industrial pharmacy: Includes preformulation studies , formulation manufacturing 

development  , marketing distribution of dug products ,including quality 

assurance(QA)of the developed drug 

 وتوفر اإلجابة عنهاأسئلة تطرحها الصيدلة الصناعية 

How are dosage forms (solid dosage forms, semi solid dosage form, sterile 

dosage form, liquid dosage form) produced? 

How do the various dosage forms work? 

How does the pharmaceutical quality management system work ? 

What is stated in the authorisationand how does this affect production? 

What are the critical process parameters and critical equipment components? 

Who is responsible for what and who decides? 


