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 تعريف:

تصغٌر األبعاد هً عملٌة تصغٌر كتل األجزاء الكبٌرة )مواد نباتٌة أو كٌمٌائٌة( إلى أجزاء 

المساحٌق الصٌدالنٌة هً  تكون عادة أن تكون أجزاء خشنة أو أجزاء ناعمة. صغٌرة، ممكن

مما ٌخلق صعوبات فً تحضٌر  تحوي أجزاء مختلفة األبعاد Polydisperse مبعثرات 

 األشكال الدوائٌة. 

األجزاء متساوٌة األبعاد ممكن أن تكون مثالٌة لؤلغراض الصٌدالنٌة. ٌمكن للمسحوق الذي 

جزاءه ضمن مجال ضٌق أن ٌتخطى العدٌد من العقبات التً ٌمكن أن تظهر أثناء تتوزع أبعاد أ

 التصنٌع.

، لذا monosizeتصغٌر أبعاد أألجزاء لوحده غٌر كافً للحصول على أجزاء متساوٌة األبعاد 

فصلها للحصول على مساحٌق ذات أبعاد و األجزاءال بد من الجمع بٌن عملٌتً تصغٌر 

 مرغوبة.

 

  

 التي تؤثر على تصغير أبعاد األجزاء:العوامل 

  القساوة 

  الخشونة 

  االلتصاقٌة 

  االنزالقٌة 

 محتوى الرطوبة 

 درجة االنصهار والتلٌن 

  القٌاس 

  الشكل 

 االنسٌابٌة 

  كثافة التعبئةbulk density 

  .النسبة بٌن قٌاس األبعاد عند تلقٌم اآللة وقٌاسها النهائً المطلوب 
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 األجزاء:هدف تصغير أبعاد 

 التعامل الفعال مع األجزاء الصلبة 

 تسهٌل مزج المسحوق 

 إنتاج المعلقات 

 .فتح الخالٌا فً النسٌج النباتً قبل استخالص المواد الفعالة 

 

 أنواع المطاحن:

 :cutting method طرٌقة التقطٌع .1

هً آلة لتصغٌر أبعاد  cutter millمطحنة التقطٌع 

األجزاء تتكون من مجموع من السكاكٌن المتماثلة 

سكٌن( مرتبطة  12 -2والمتساوٌة األبعاد فٌما بٌنها )

بمحور أفقً دوار )السكاكٌن الدوارة( وتعمل مقابل 

مجموعة من السكاكٌن المثبتة المرتبطة بالسطح 

 الداخلً لآللة. ٌكون السطح السفلً لآللة مثقبا" بحٌث

ٌحتجز األجزاء حتى تصل لدرجة معٌنة من األبعاد 

ات األبعاد المناسبة لتمر إلى ب األجزاء ذانتخم اتٌو

-self لة ذاتٌة االنتخاباآل مما ٌجعلخارج اآللة 

classifying . 

 مكم. 100.000 -100تتراوح أبعادها بٌن  coarseتكون األجزاء الناتجة خشنة 

  

 

 : methodcompression طرٌقة الضغط .2

 :morter &pestleالهاون والمطرقة  -1

تستخدم هذه الطرٌقة فً المخابر الصغٌرة أثناء تطوٌر الشكل 

 مكم. 100.000 -50الدوائً. أبعاد األجزاء الناتجة 
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 :roller millالمطحنة الدوارة  -2

و عبارة عن عجالت أسطوانٌة ثقٌلة أحادٌة أو ثنائٌة أ

محور طوٌل إما بشكل ثالثٌة مثبتة أفقٌا" وتدور حول 

أزواج متقابلة متعاكسة أو بشكل أحادي مقابل سطح 

أملس. مما ٌجعلها تضغط وتطحن المواد. أبعاد 

 مكم. 100.000 -1000األجزاء 

 

 

 

 :impact method طرٌقة الصدم .3

 :hammer millمطحنة المطرقات  -1

تتكون من مجموعة من أربع مطرقات أو أكثر مثبتة 

إلى محور مركزي ضمن حجرة معدنٌة متٌنة. تنتج 

 -50مساحٌق متقاربة األبعاد. أبعاد األجزاء الناتجة 

 مكم.  100.000

 

 :Vibration millالمطحنة الهزازة  -2

مرة للحصول على األبعاد ٌتم فٌها عملٌة صدم مست

لمطحنة الكرة فً أن أجزاء وهً مشابهة ، المطلوبة

المادة ٌتم سحقها بٌن كرات معدنٌة أو بورسالنٌة مع 

جدار المطحنة. تكون فاعلٌة هذه المطحنة أكبر من 

مطحنة الكرة التقلٌدٌة المذكورة فٌما بعد. أبعاد 

 مكم. 1000 -1األجزاء الناتجة 
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 :l lAttrition roller miمطحنة السحق الدوارة .4

ٌتم تستخدم من أجل تحضٌر المعلقات والمعاجٌن والمراهم. 

تثبٌت عجالت معدنٌة أو بورسالنٌة دوارة بشكل أفقً مع 

مكم. تعبر المادة من  20فراغات مضبوطة صغٌرة تصل إلى 

 مكم. 100 -1العجلة األبطأ إلى األسرع. قٌاس األجزاء 

  

 

 

 : n methodCombined impact+ attritio "طرٌقة الصدم والسحق معا .5

 :Ball mill مطحنة الكرة  -1

ء تتكون من سطح مكور أجوف ٌدور حول محوره مملو

%(. وسٌلة الطحن هً 40بالكرات )حوالً " جزئٌا

الكرات المصنوعة من الستٌل أو السٌرامٌك أو المطاط. 

قٌاس المادة المطحونة تختلف باختالف عدد وقٌاس 

المادة المصنوعة منها الكرات وسطح الكرات ونوع 

المطحنة وسرعة الدوران ونوعٌة المواد المراد طحنها. 

 مكم. 100 -1قٌاس األجزاء 

 

 

 : Fluid energy mill ائلمطحنة طاقة الس -2

، وهً jet mill  النفاثةوتسمى أٌضاً المطحنة 

تقوم على عملٌة تأثٌر تٌار بارد حٌث ٌتم 

مع  جزءتفكٌك المواد عن طرٌق اصطدام 

ٌتم  حجرة ،الأو جدار  هدف ثابت جزء أو

 سائلن خالل تدفق إنشاء طاقة االصطدام م

 عالً السرعة.

 كم.م 100,000-1قٌاس األجزاء 
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 : Pin mill الدبوسمطحنة  -3

بٌس دباتتكون المطحنة من قرصٌن دوارٌن مع 

 . ٌتم رص  من كل قرص مضمنة على وجه واحد

بالتوازي مع بعضها البعض بحٌث تواجه  القرصٌن

آلخر. ٌتم تغذٌة القرص ادبابٌس  أحد األقراصدبابٌس 

فً المسافة بٌن األقراص وٌتم المادة المراد مجانستها 

تدوٌر قرص واحد أو كلٌهما بسرعات عالٌة. ٌمكن 

كل من المواد الجافة  علىاستخدام مطاحن الدبوس 

 .والمعلقات السائلة

 مكم. 000 10-10قٌاس األجزاء 

 

 

 (: آليات تصغير أبعاد األجزاء1الجدول )

 قٌاس األجزاء التقرٌبً )مكم( مثال الطرٌقة

 مقصات، قواطع  Cuttingالتقطٌع 

 مطحنة التقطٌع

100-80,000 

 

 المطحنة الدوارة Compressionالضغط 

 الهاون والمطرقة

50-10,000 

 

 8000-50 مطحنة المطرقات  Impactالصدم 

 50-1 مطحنة السحق الدوارة Attritionالسحق 

 الصدم والسحق معاً 

Combined impact+ 

attrition 

 مطحنة الكرة

 مطحنة طاقة السوائل

1-2000 
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 :فوائد تصغير أبعاد األجزاء 

 موحودٌة المحتوى وموحودٌة التدفق.• 

 الفعال لؤلدوٌة والتجفٌف الفعال. االستخالص• 

 . Dissolution rateن معدل االمتصاص، الثباتٌة الفٌزٌائٌة، ومعدل االنحاللٌتحس• 

 ٌزٌد من مساحة السطح واللزوجة.• 

 المزج، والتجفٌف. الحٌوي، ٌسهل التوافر• 

 الحقنٌة.والعٌنٌة والمعلقات والمستحضرات االنشاقٌة،  المحالٌلفً • 

 

 

 تصغير أبعاد األجزاء:مساوئ 

 الدواء تخرب• 

 سوء المزج• 

 التلوث• 

ات مثل التلوث البٌئً )الضجٌج(.•   مساوئ أخرى مثل بعض المشاكل المصاحبة للمعد 

 

 

 

 

 الفصل األول تهىنا
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 ثانيالفصل ال

 

 

 المزج الصٌدالنً، المجانسة والفصل

MIXING, Pharmaceutical 

HOMOGENIZATION & 

Segregation 

 

 

 

 إعداد: الصيدالنية تاج رزوق
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 تعريف:

، القص أو استخدام بالرجتجمع بٌن عنصرٌن أو أكثر معاً  هو العملٌة التً MIXINGالمزج 

 ت.امكونللخلٌط ٌحتوي على توزٌع موحد لمازجات. لٌكون المنتج النهائً ل

 

 تطبيقات المزج: /فوائد

 مزوجةموحد للمكونات الم ركٌبالحصول على ت . 

  مزوجةالملتعزٌز التفاعل الفٌزٌائً والكٌمٌائً للمكونات . 

  انتشار المزٌجو انحالللتحسٌن . 

  اثنٌن من السوائل القابلة لالمتزاج.  مزجحقٌقً بعد  محلولللحصول على 

 تزاج قابلة لالمغٌر اثنٌن من السوائل اللط وري إلنتاج مستحلب عندما ٌتم خضر مزجال

 . استحالبًجنبا إلى جنب مع عامل 

  ل. ائالصلبة مع السالمادة  مزجبعد  محلولإلنتاج 

  المواد  مزجبعد  وذلك التحامٌلصلبة مثل المراهم، ال المستحضرات نصفإلنتاج

 . بصل أساس نصفائل مع والصلبة أو الس

 مناسب من  مزٌجكبسوالت للحصول على القراص واألأمر ضروري فً تصنٌع  المزج

 .المساحٌق الصلبة

 

 ج:مزائأنواع ال

 :Positive Mixtures  اإلٌجابٌة مزائج. ال1

لالمتزاج من خالل التً تشكلت من اثنٌن أو أكثر من السوائل أو الغازات القابلة وهً المزائج  

 أي مشكلة. ٌحصل فٌهاال تتطلب أي طاقة وال  مزائجال. هذه عملٌة االنتشار

 .، الخاتشرابال، محالٌلعلى سبٌل المثال: ال

  

 :Negative Mixtures السلبٌة مزائجال. 2

أو  معلقاتائلة لتشكٌل التً تشكلت من مكونات قابلة لالمتزاج مثل الصلبة والسوهً المزائج 

. على سبٌل المثال: هالافصانمكن من المتتطلب المزٌد من الطاقة والمزائج . هذه اتمستحلب

 .مستحلب، الخال، المعلقات
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  :Neutral Mixtures  المحاٌدة مزائجال. 3

. هذه ثابتة مزائجالتً تشكلت من مكونات مختلفة مثل الصلبة والسائلة لتشكٌل  مزائجالوهً 

على سبٌل  .تنفصل بمجرد امتزاجها ٌصبح من الصعب أنال تختلط بسهولة ولكن  مزائجال

 .مراهم، الخال، المعاجٌنالمثال: 

 

 

 : Liquid Mixingمزج السوائل

 : التالٌة الفرعٌة المجموعات إلى السوائل مزج ٌنقسم

 السائل -السائل  مزج 

 أو أكثر من السوائل القابلة لالمتزاج سائلٌن  مزج 

 لقابلة لالمتزاج غٌر اسائلٌن أو أكثر من السوائل  مزج 

 الصلب - السائل مزج  

 السوائل والمواد الصلبة القابلة للذوبان  مزج 

 القابلة للذوبانالسوائل والمواد الصلبة غٌر  مزج 

 

 آلية مزج السوائل:

  الكتلةنقل  Bulk Transport: ٌتم بواسطة  تحرٌك قسم كبٌر أو مادة من مكان آلخر

 الشفرات والمجادٌف.

  المزج العنٌفTurbulent Mixing:  عالً الفعالٌة، ٌتم المزج نتٌجة تدفق عنٌف

 ٌؤدي لتغٌر السرعة فً كل نقطة من المزٌج.

  الصفائحًالمزج Laminar Mixing:  بطرٌقة صفائحٌة. مزج سائلٌن غٌر متشابهٌن

 وهو مناسب للسوائل التً تحتاج إلى مزج متوسط

 

  انتشار الجزٌئاتMolecular Diffusion مزج على مستوى الجزٌئة وفٌه تنتشر :

 ة.بسبب الحرارالحركة  نتٌجةالجزٌئات 
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 مازجات السوائل:

 Propeller Mixerالمازج المروحي            Shaker Mixerالمازج الّرّجاج 

 

 

 

 

 

 

 

 Paddle Mixerمازج المجداف                 Turbine Mixer( العنفيالمازج المحّرك)

 

 

 :Solid Mixingمزج المواد الصلبة 

 آلية مزج المواد الصلبة:

إلى وٌة ة ككل من حاضخم: خلط الجسٌمات الConvective Mixing الحراري مزجال• 

 .bulk transportالكتلة نقل المعروف أٌضا باسم و أخرى.
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أو تٌار  الرج خالل: خلط الجسٌمات باستخدام قوى القص من  Shear Mixing لمزج بالقصا• 

 من الهواء.

: خلط المواد عن طرٌق الحركة العشوائٌة للجسٌمات على Diffusive Mixing الناشر المزج• 

 .خالل عملٌة االنتشارطول طبقاتها المختلفة من 

 

  المزج: عملية ☆

٪ 60حوالً  المزجلذلك ٌنبغً أن تمؤل معدات  ة أثناء المزجالصلبالمواد سرٌر التوسع فً  .1

 من حجمها. 

 قص ثالثٌة األبعاد.  ى. تطبٌق قو2

 . األجزاءل افصانو كدسلمنع تمزج مثالً . ٌجب أن ٌكون وقت ال3

 .األجزاء تحطمبسبب  demixing االنفصالتجنب . 4

 

 

 الصلبة:  األجزاء مزجعلى  مؤثرةالعوامل ال 

  األجزاء. حجم 1

  األجزاء. شكل 2

 الكثافة  -3

 المسامٌة  -4

 الشحنةخصائص التدفق و  -5

  مزجآلٌة ال -6
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 مدة المزج -7

 مساحة السطح -8

 

 مزج المواد نصف الصلبة:

 صلب  نصف -السائل مزج 

 صلب نصف -بالصل مزج 

 نصف ساسأو الصلبة فً األ المواد السائلة بعثرعلى ت ةالصلب المواد نصف مزجٌنطوي 

 ال تنفصل بسهولة.  محاٌدة مزائج. فهً الصلب

قوة منخفضة ووقت بلصلبة القابلة للذوبان بسهولة االمادة لالمتزاج و ٌتم خلط السائل القابل

مساعدة بد الصلبة غٌر القابلة للذوبان والمواالسوائل القابلة لالمتزاج مزج ، ٌتم قصٌر. ومع ذلك

 ب. رطمأو عامل  ًستحالبعامل ا

 المطحنة، ًكبالكوالمازج األسطوانة الثالثٌة،  المطحنةصلبة: ال المواد نصف مزجمعدات 

 الغروانٌة، الخ.

 

 معدات المزج:

 )مطحنة السحق( األسطوانة الثالثٌة المطحنة .1

 TRIPLE ROLLER MILL (Attrition mill): 

اعتمادا على الفجوة والقص بٌن بكرات، ٌتم سحق المواد 

ٌعود معدل الحركة بٌن سطحٌن. ب ختالفاال بسببأٌضا 

 تبعثرلطرٌقة فعالة لهذه او السحقإلى أبعاد األجزاء انخفاض 

  .صلب أساس نصفالصلبة فً المواد 

حٌث  A & B فً األسطوانة قمعٌتم تغذٌة المواد من خالل 
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حٌث ٌتم سحقها بشكل أكبر  B & C أو تفرٌقها. ثم ٌتم تمرٌرها إلى األسطوانة ٌتم سحقها

 . اتشطاك بواسطة بكراتالمن أخٌرا تتم إزالة الخلٌط وٌتم تشكٌل خلٌط سلس. و

 .صلب مزجصلب،  نصف مزجاالستخدامات: 

 

 :Planetary Mixerً كبالكوالمازج  .2

 . ثابت على جدار معلقة مزجوذراع  وارةٌتكون من ذراع د

ٌتحرك حول محورها  مزجمن شفرات  المزجذراع  ٌتكون

الخاص وٌتحرك أٌضا حول المحور المركزي. وهذا ٌجعل 

 المازج. دوران المزجالمواد فً كل جزء من وعاء  مزج

ٌشبه دوران الكواكب فً محورها الخاص وأٌضا حول 

  .الشمس كمحور مركزي

 ، الخ.ثٌروالتح ،صلبصلب،  نصف مزجاالستخدامات: 

 

 DOUBLE CONE MIXER/ BLENDERخالط ال/  مزدوجالمازج المخروطً ال .3

(tumbling mixers) 

 ٌتألف من خزان كبٌر على شكل مخروط مزدوجو

ٌتم   .مختلفة الكثافةٌستخدم لخلط المساحٌق الصلبة 

، ن نفس الفتحةتغذٌة المساحٌق الصلبة وتفرٌغها م

فعال جدا بسبب الدوران األمثل للمساحٌق والمزج فٌه 

من  ات مكونةمختلفة. بعض الخالطالكثافات ال ذات

خزان أسطوانً مع شفرات خلط متصلة بعمود على 

 طول محور الخزان. 

 قٌحامسمزج الالصلبة، المواد  مزجاالستخدامات: 

 

 



 
 

16 
 

 :Colloid Mill ةدٌالغروٌ المطحنة .4

ضبط جزء ثابت، ٌتم تتكون من دوار مخروطً و 

سم.  0.075إلى  0.005بٌن  لثابتالمسافة بٌن الدوار وا

  ٌتم توصٌل الدوار إلى محرك عالً السرعة.

 تصغٌروٌتم  القمعإلى قة قبل تنعٌمها المواد الدقٌٌتم تغذٌة 

ك والجزء ألنها تمر من خالل الدوار المتحرالمواد  أبعاد

 وهو ٌعمل على مبدأ القص.  الثابت

 صلبال المزج نصف(، مستحلبات، معلقاتئل )واالس مزجاالستخدامات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

 HOMOGENIZATIONالمجانسة 

 

التجانس هو عملٌة تحوٌل خلٌط غٌر موحد إلى حالة غروانٌة أو خلٌط موحد. وٌتم ذلك عن 

على  .الموحد للخالئط مما ٌجعل المنتج متجانسا التوزعأو  فً المزٌج األجزاءطرٌق تقلٌل حجم 

 لتحضٌر معدات المجانسةإلى مستحلب غروانً. وتستخدم  بٌل المثال: تحوٌل مستحلب خشنس

 .اتقعلمالنظم ثنائٌة الطور مثل ال

 

 :homogenizersالمجانسات 

بسرعة عالٌة جدا ٌخلق فرقا  المحركات: دوران modified turbines المعدلة المحركات. 1

نتج قوى ٌ مما المحركوالسوائل تمر عبر  األجزاء. األجزاءفً الضغط وٌقلل من حجم 

 مٌكانٌكٌة للحصول على خلٌط موحد أو متجانس. 

: وهو ٌتألف من مضخة الضغط pressure homogenizer الضغطتحت . المجانس 2

. الضغط العالً هو المسؤول عن ستٌل المصنوع من الستانلسخزان السوائل  ضمنالعالً 

 الصلبة فً السائل.  المواد تجانس

جانس هو مثال على م: ultrasonic homogenizerجانس بالموجات فوق الصوتٌة م. ال3

هرتز( لخلط أو تشتت  20000الضغط حٌث ٌتم إنشاء الموجات فوق الصوتٌة )تردد فوق 

حجم والتجانس. ٌتم ال إنقاصعن  ةمسؤولقص  قوى. الموجات فوق الصوتٌة تنتج للمزٌجموحد 

 استخدامه فً المقام األول لالستحالب.
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 powder segregation (de-mixing)مسحوق فصل )انفصال( ال

 

. ٌمكن تعرٌف فصل والتعامل مع المسحوقمسحوق هو أمر شائع أثناء عملٌات التخزٌن ال فصل

المادة أو الفصل غٌر الطوعً ألجزاء  أجزاءالمسحوق بأنه التعدٌل غٌر المرغوب فٌه لتوزٌع 

 بشكل متجانس. موزعةكانت  التًصلبة المادة ال

 األجزاء أبعاد. ولكن العامل األساسً هو األجزاءوكثافة وشكل ومرونة  عادٌتعلق بأبالفصل 

نسبة ب تتعلقالفصل مشكلة  ٌعتبرالمزٌج. وكقاعدة عامة،  جزاءأبٌن  األبعادوخاصة الفرق فً 

 .األجزاء أبعاد

 

 :األجزاء أبعادتأثٌر  -1

ع األصغر تمٌل إلى السقوط من خالل  األجزاء: percolation segregation فصل التبر 

 الكبٌرة وبالتالً االنتقال إلى قاع الكتلة. األجزاءالفراغات بٌن 

األكبر مسافات أكبر بسبب طاقتها  األجزاء: تتحرك trajectory segregation فصل المسار

 .ة األبعادمختلف األجزاءالحركٌة األكبر. وهذا قد ٌؤدي إلى فصل 

 

 :األجزاءتأثٌر كثافة  -2

 متشابهة.ها األكثر كثافة تتحرك إلى أسفل حتى لو كانت أحجام األجزاء

 كثافات.ال مختلفة ولكنجزاء متشابهة األبعاد ؤللٌحدث فصل المسار 

 

 :األجزاءتأثٌر شكل  -3

غٌر  األجزاءالكروٌة بسهولة أكبر ولكنها أًٌضا تفصل بسهولة أكبر عن  األجزاءٌتم خلط 

 الكروٌة.

( تصبح متشابكة، مما ٌقلل من المٌل إلى الفصل بمجرد حدوث ٌة)اإلبر ةمنتظمالغٌر األجزاء 

 خلط.

غٌر الكروٌة لدٌها مساحة أكبر من المساحة إلى نسبة الوزن، والتً سوف تمٌل إلى  األجزاء

 تقلٌل الفصل عن طرٌق تعزٌز اآلثار المتماسكة.
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 تصحيح الفصل: طرق

 أبعاد األجزاءاختٌار • 

 (أبعاد األجزاءطحن المكونات )تقلٌل نطاق • 

  مضبوطالتبلور ال• 

  للمادة الفعالةالتً لها كثافة مماثلة  السواغاتاختٌار 

 (تكبٌر األجزاءمسحوق )المزٌج  تحثٌر• 

 المزجتقلٌل مدى االهتزاز بعد • 

 مسحوق.الإقامة مصممة بحٌث ٌتم تقلٌل وقت  آالتاستخدام • 

 استخدام المعدات حٌث ٌمكن تنفٌذ العملٌات دون نقل المزٌج• 

 .وفق عملٌة منظمةإنتاج مزٌج • 

 

 

 

 

 

 انتهى الفصل الثاني                                        
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 الفصل الثالث

 

 

 

 

 النخل والمناخل

Sieving & Sieves 

 

 
 إعداد: الصٌدالنٌة تاج رزوق
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 دراسة توزع أبعاد األجزاء من خالل عملية النخل:

 النخل. ٌعتبر األجزاء أبعادلنخل هو واحد من أقدم الطرق لتصنٌف المساحٌق حسب توزٌع ا

، على الرغم من  مكم 75أكبر من حوالً  األجزاءتكون غالبٌة  عندمااألكثر مالءمة  الطرٌقة

 مصداقٌةالتحقق من  بعدأصغر  أجزاء أبعادأنه ٌمكن استخدامه لبعض المساحٌق التً لها 

لتصنٌف الدرجات  كون النخل من الناحٌة الصٌدالنٌة الطرٌقة المفضلةٌالطرٌقة. عادة ما 

أبعاد األجزاء  على "اعتماداتصنٌف المساحٌق ل . ٌعتبر النخل طرٌقةالخشنة للمساحٌق الفردٌة

 فً الحالة الجافة.  النخل ٌتم، وفً معظم الحاالت فقط

 

 

 محدوديات النخل:

 (غ 25الحاجة إلى كمٌة كبٌرة من العٌنة )عادة ما ال ٌقل عن  .1

 الزٌتٌة   نخل الموادصعوبة  .2

 المنخلتمٌل إلى سد فتحات  التًمتماسكة المساحٌق صعوبة نخل ال .3

 

ٌعتمد  المنخلألن المرور عبر فتحة لؤلجزاء  ثنائًتعتمد عملٌة النخل بشكل رئٌسً على البعد ال

 أكثر من الطول.  ةكالعرض والسماعلى 

 كمٌةتحدٌد  ٌسول ،لمادة واحدة أبعاد األجزاءالغرض من هذه الطرٌقة هو تقدٌر إجمالً توزع 

 . على منخل معٌن مارة أو المحجوزةال األجزاء

، ما لم ٌنص method 1 كما هو موضح فً الطرٌقة األولى أبعاد األجزاءتوزع ٌتم احتساب 

عندما تكون هناك أما  ،على خالف ذلك. الطرٌقة األولى هً طرٌقة الغربلة الجافةالدستور 

المادة ال تمر بسهولة عبر المناخل( أو عندما  صعوبة فً الوصول إلى نقطة النهاٌة )أي أن

 الطرٌقة الثانٌة ٌتم استخداممٌكرومتر(  75)أقل من  مناخل أدقٌكون من الضروري استخدام 

method 2الحالة ٌجب النظر بجدٌة فً هذه ، ومع ذلك ، فً ، وهً تقنٌة غربلة رطبة

 .لقٌاس أبعاد األجزاءاستخدام طرٌقة بدٌلة 
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  :النخل التحليليادئ مب

ج بسٌط ٌاالختبار التحلٌلً من شبكة منسوجة من األسالك، وهً عبارة عن نس مناخل صنعٌتم 

أسطوانً مفتوح. تتضمن الطرٌقة التحلٌلٌة األساسٌة إطار فً  مثبتةفتحات مربعة تقرًٌبا  ٌشكل

المناخل فوق بعضها البعض بدرجات متصاعدة من الخشونة، ثم وضع مسحوق االختبار  وضع

، ومن ثم ٌتم تحدٌد وزن المواد الرج نخل لفترة قٌاسٌة منال جهازعلى المنخل العلوي. ٌخضع 

لمسحوق دوائً  أبعاد األجزاءهذه لتقدٌر توزٌع  النخلبدق. إن عملٌة  منخلالمحتفظ بها فً كل 

 75أكبر من  األجزاء٪ على األقل من 80لالستخدام بشكل عام حٌث تكون  واحد مخصصة

 ضلع التحلٌلٌة هً طول النخل ةطرٌقب أبعاد األجزاءتوزع  األساسً فً القٌاس . إن معلممكم

  عبرها أجزاء المسحوق.مر تفتحة مربع أصغر 

 

 
 هاز النخل اآلليج

 

 

 :method 1 الجافة( النخللطريقة األولى )طريقة ا

 علىاألمنخل العلى  الموزونة مسبقا" بدقة راختبعٌنة اال كمٌة. ضع زن كل منخل بدقة

دقائق. ثم أخرج كل منها بعناٌة دون فقدان  5المناخل لمدة رج الغطاء.  ضع ثم خشن(األ)

وعلى وعاء الجمع فً  منخلعلى كل  سحوقد وزن المدأعد وزن كل منها، وحللمسحوق و
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كل منخل كما هو ثم وزن  دقائق 5لمدة  ورجها المناخلبطرٌقة مماثلة. أعد تجمٌع  األسفل

 ٪ من وزن عٌنة االختبار األصلٌة.5موضح سابًقا. ٌجب أال ٌتجاوز إجمالً الخسائر 

مفردة تكون  تولٌسمتراكمة المحتفظ بها فً أي منخل  األجزاءلٌل على أن دإذا كان هناك 

 ضلة.الطرٌقة الثانٌة تقنٌة مف

 

ٌكتمل اختبار النخل عندما ال ٌتغٌر الوزن على أي من مناخل االختبار  - تحديد نقطة النهاية

 جم من الوزن السابق على كل المنخل. 0.1٪ أو 5بأكثر من 

٪ من إجمالً وزن العٌنة على منخل واحد، ٌجب تكرار االختبار 50فً حالة وجود أكثر من 

 الذي ٌحمل الوزن الزائد والمنخل التالً. ولكن مع إضافة منخل وسٌط بٌن ذلك

 

 

 : method 2الطريقة الثانية 

 ًالصوتالنخل و المندفعالهواء  نخلطرق 

 لنخل. فً عملٌة ا أنواع مختلفة من المعدات التجارٌة التً تستخدم تٌار هواء متحركهناك 

 

 وهو Jet Sievingمندفع بالنخل الهوائً ال 

نفس مع  منخاًل واحًدا فً كل مرة ٌستخدم

العامة كما هو موضح فً طرٌقة  النخلطرٌقة 

حل تٌار هواء مندفع ٌالجافة، ولكن مع  النخل

 آلٌة النخل هذه تتضمن .العادٌة الرجمحل آلٌة 

اختبار أدق مما تستخدم فً  مناخلاستخدام 

مناسبة عندما الجاف العادي. هذه التقنٌة  النخل

كبٌرة أو صغٌرة  هو أجزاءٌكون المطلوب 

 فقط.

 

 

عٌنة  حملالمناخل، وٌتم  مجموعة، ٌتم استخدام sonic sieving الصوتً النخلفً طرٌقة 

 المنخلعمود متذبذب من الهواء ٌرفع العٌنة ثم ٌعٌدها إلى فتحات على  االختبار بشكل عمودي
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غم  5النبضات فً الدقٌقة. قد ٌكون من الضروري خفض كمٌة العٌنة إلى  معٌن من عددند ع

 تطبٌق هذه الطرٌقة.عند 

عندما تكون  الحثٌراتالهوائً والنخل الصوتً مفٌدة للمساحٌق أو  النخلقد تكون طرق 

 تقنٌات النخل غٌر قادرة على إعطاء تحلٌل هادف.و مٌكانٌكٌة

 تعتمد هذه الطرق بشكل كبٌر على التشتت المناسب للمسحوق فً تٌار الهواء. 

 عندما تمٌلو كمم 75من  أجزاء أصغرإذا تم استخدام  المطلوبقد ٌكون من الصعب تحقٌق 

المادة لتطوٌر شحنة  إلى أن تكون أكثر تماسًكا ، وخاصة إذا كان هناك أي مٌل األجزاء

ومن المهم  ،حاسم بشكل خاص أمر المذكورة أعاله تحدٌد نقطة النهاٌةلؤلسباب ٌكون . ئٌةكهربا

وال تتكون من  مفردةأجزاء تتكون من  على المناخل كبٌرة الحجم األجزاءللغاٌة التأكد من أن 

 تكتالت للمسحوق.
 

 

 

 

 

 انتهى الفصل الثالث
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 الفصل الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجفٌف والمجففات

Drying & Dryers 

 

 

 
 

 

 



 
 

26 
 

 مقدمة:

المنتج )على ب ، وإن أي خللالنهائً المنتج جودةٌمكن المساس فٌها ب الالصناعة الصٌدالنٌة 

سبٌل المثال ، عن طرٌق العدوى المٌكروبٌة ، واألكسدة ، والتحلل الحراري ، والتلوث 

تضع  ( ٌجب تجنبه بأي ثمن. فً ضوء ذلكالمتبقٌةالعضوٌة المذٌبات بالجسٌمات المعدنٌة أو 

عملٌة  أثناءطلبات فً مرحلة التجفٌف متالعدٌد من ال ( للدواءGMPممارسات التصنٌع الجٌد )

 تصنٌع األدوٌة. 

الحدٌد  أو الستانلس ستٌل المطلً، مثل غٌر ملوثة فً بناء معدات التجفٌفٌتم استخدام المواد 

لرطوبة تكون عضوٌة فً غالًبا ما تكون مجففات الدورة المغلقة مطلوبة ألن إزالة ا المعزول.

 المذٌبات أو خلٌطها.من  الغالب

غاز خامل لتجنب األكسدة أو االنفجار إذا كان بوجود التجفٌف فً كثٌر من األحٌان ٌتمجب أن ٌ

ال بد من فً كثٌر من األحٌان للمادة الحراري فكك لتجنب الت وأٌضا" المذٌب قابل لالشتعال.

 .ٌف بالتجمٌدتحت الضغط أو التجف التجفٌف استخدام

 

 . التجفٌف تعقٌدا معدات وأكثر أغلى بٌن من مجففات األدوٌة تضع المتطلبات هذه كل

، (السواغ ملٌة مهمة فً تصنٌع األدوٌة األولٌة )المرحلة األخٌرة قبل تعبئةعوٌعتبر التجفٌف 

 الرطب. التحثٌروالتصنٌع الثانوي بعد 

 

 

 تعريف: 

بالمنتج الرطب عن طرٌق توفٌر الحرارة التً تسبب التبخر إزالة جمٌع السوائل التجفٌف هو 

 الحراري.

 

 :الحقة مراحل ثالث فً (ملبس ، كبسوالت ، أقراص) الصلب الدواء ٌمر تصنٌع

 الوسٌطة المنتجات تركٌب. 1

 للدواء النهائً التولٌف. 2

 الجرعٌة األشكال صنع. 3
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 على: "اعتمادالها  مناسب بمجفف المنتجات تجفٌف ٌتم مرحلة كل بعد

 ."جرا وهلم التجفٌف، حركٌة حمولة، وحساسٌتها للحرارة، شكلها مثل المواد خصائص

 الحساسٌة وعالٌة منخفضة حمولة ذات منتجات هً الصٌدالنٌة المستحضرات كانت معظم منذ

 .التجفٌف اختٌار طرٌقة الطاقة عند ال بد من األخذ بعٌن االعتبار توفٌر

 

 المجفف: باختيار يتعلق الصيدالنية فيما تصنيف المنتجات

 األدوٌة صناعة فً المجففة تصنٌف كل المواد ٌمكن ، التجفٌف تكنولوجٌا نظر وجهة من

 :رئٌسٌة مجموعات ثالث إلى

 مم 5 إلى 0.05 فً نطاق تقرٌبا الحجم من فردٌة جزٌئات شكل فً الصلبة المواد: حثٌرات. 1

 فً الجسٌمات حجم لٌن؛ معجون إلى تشكٌل السائل مع الممزوجة الصلبة المواد: معاجٌن. 2

 تقرًٌبا مم 50 إلى 0.1 حدود

 أو( مم 50-10) ناعم سائل شكل فً أو معلقة مذابة الصلبة المواد: والمعلقات المحالٌل. 3

 ( مم 0.1)> معلقات غروانٌة أو( مم 10-0.1) الصغر متناهٌة

 

بالبنٌة المتعلقة  وثًٌقا ارتباًطا ترتبط التً المنتج، حركٌة التجفٌفٌعتمد اختٌار المجفف على نوع 

 .والرطوبة المادة ونوع الرابطة بٌن المسام الوسطً بأبعاد

 

 المجففات: أنواع

تعقًٌدا  أكثر ومجففات عالٌة النهائً موثوقٌة المرتفع للمنتج والسعر الجودة عالٌة تتطلب المعاٌٌر

 .األخرى الصناعات معظم فً المستخدمة المجففات من

 . ألدوٌةا من مجففات استخداما األكثر األنواع فقط الفصل ٌقدم هذا
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 (: Batch dryersالطبخة مجففات(  Directly heated dryersالمباشر التسخٌن مجففات .1

 

 :ovensأفران  .1.1

 تسمح جٌدا" حٌث ال تزال األفران خٌارا"

 أثناء رفوف وٌتم على عدة المواد بوضع

 للسماح بٌنها الساخن الهواء تدوٌر التجفٌف

. الوقت فً نفس المختلفة المنتجات بتجفٌف

 التلوث لمنع داخلٌة هواء فالتر توجد ما غالًبا

 استخدام وٌمكن. بٌن المنتجات المتبادل

للزجاجات  الحراري مماثلة للتعقٌم أفران

 .المثال سبٌل على والفٌاالت،

 

 :Fluid bed dryersالسرٌر السائل  مجففات .2.1

 للطبخات الدوائٌة الصغٌرة. شائعة 

التالمس  أسرع من األفران التقلٌدٌة بسبب

مع السطح الصلب والمزج  للهواء األفضل

  .جٌد بشكل المتجانس للمنتج

بفالتر تتطلب  المجفف تصفٌة الهواء ٌتم

 فً ٌستخدم المجفف كان للغاٌة إذا دقًٌقا تنظًٌفا

 .مختلفة لمنتجات األحٌان من كثٌر
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 continuous)التجفٌف المستمر Directly heated dryersالمباشر التسخٌن مجففات .2

dryers) 

 :Band dryersالمجموعة  . مجففات1.2

 تجفٌف واسع فً لكنها تستخدم بشكل ، الصٌدالنٌة النهائً للمنتجات التجفٌف فً تستخدم ما نادرا"

 واحد. تكوٌن فً مجففات عدة استخدام ٌتم ما عادة. الطبٌة والنباتات األعشاب وخاصة الخام، المواد

 

 

 :Turbo-Tray Dryersتوربو  طبقٌة مجففات .2.2

 حراري وحمل دوارة أرفف مع وتعمل مناسبة للحثٌرات،

 . الرفوف فوق للهواء

 شفرات بواسطة األول الرف على تغذٌتها ٌتم المنتج طبقة

 بهذه. مجموعة بكل جدٌدة سطحٌة طبقة تشكل والتً ثابتة،

كل  بعد. موحد بشكل وتجفٌفها جًٌدا الطبقة خلط ٌتم الطرٌقة

 على بالشفرة األخٌرة وتسقط المادة مسح ٌتم واحد، دوران

 . السفلً الرف

 أو طبقة 30 إلى ٌصل ما أن ٌحتوي المجفف على ٌمكن

المجفف محكم اإلغالق . وتتطلب وقت تجفٌف طوٌل أكثر

 المذٌبات. استرداد ٌكون من الممكن بحٌث
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 vibrated bed  السرٌر الهزازة مجففات .3.2

dryers: 

ٌوفر هذا المجفف استمرارٌة العمل بشكل جٌد مع المادة 

وموحودٌة بمحتوى الرطوبة فً المنتج النهائً عند 

استخدام هذا المجفف بالمنتجات عالٌة التبعثر 

والمنتجات الدبقة. وبسبب االهتزاز ٌقل تالصق المواد 

 stickyمما ٌجعل هذا المجفف مناسب للمنتجات الدبقة 

 م التٌار الهوائً بتجفٌف المواد.والمتكتلة حٌث ٌقو

 

 

 :fluid bed dryersالسرٌر السائل  .  مجففات4.2

السائل هذه  السرٌر تتمٌز مجففات

 الرطب بسرعة إزالة المحتوى

 للهواء الجاف بسبب الحجم الكبٌر

التعامل مع  ٌمكنهم ، لذلك. "نسبٌا

 المحتوى عالٌة أولٌة خام مواد

 رطوبة تنخفض حٌث الرطوبً

 طول مع تدرٌجٌاً  الصلبة المادة

ٌمكن لهذه المجففات إلى  .المجفف

جانب التجفٌف القٌام بالتبرٌد 

 ."والتحثٌر أٌضا
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 Indirectly heated dryers. مجففات التسخٌن الغٌر مباشر 3

 :drum dryer. مجففات األسطوانة  1.3

 لتجفٌف األسطوانة مجففات تستخدم ما كثٌرا

 ، الرقٌقة الصلبةوالمعاجٌن األشكال نصف

 بسهولة بالسطح تلتصق التً تلك وخاصة

 تجفٌفها بالمجففات ٌصعب وبالتالً المعدنً

 من مختلفة بأنواع تغذٌة المجفف ٌتم. أخرى

 الجاف بواسطة المنتج إزالة ٌتم .الطرق

 على خصائص اعتمادا. الطبٌب شفرات

 مساحٌق على شكل المنتج إزالة تتم ، المواد

ومزود بالكمٌة المناسبة من غاز التجفٌف ضمن جهاز  بالكامل اآللة مغلقة تكون أن ٌمكن. رقائق أو

 .مغلقة دارة عملٌة فً العضوٌة المذٌبات استرداد ٌمكن وهكذا. hoodشفط 

 

 

 :freeze dryingبالتجمٌد  التجفٌف .2.3

 الحساسٌة أو المواد عالٌة لتجفٌف طرٌقة أفضل هو

 أن ٌجب اختٌاره ، ذلك ومع. التأكسد سهلة المواد

 لهذه المبكرة التطبٌقات .اقتصادٌة اعتبارات ٌحكمه

 خالل والمصل الدم بالزما تجفٌف كانت الطرٌقة

 التجفٌف تكلفة الثانٌة. ارتفاع العالمٌة الحرب

فً . بالتجمٌد ٌحد من استخدامه على نطاق أوسع

 السوائل فً فٌاالت تجمٌد ٌتم التجفٌف بالتجمٌد،

 vacuum chamberشاغرة  حجرة فً ووضعها

 البخار إزالة ٌتم المسخنة. من الرفوف الكامنة األجزاء المتجمدة الرفٌعة تستهلك الحرارة ،

 .vacuum pumpفراغ  متواصل بمضخة بشكل
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 :granulation and dryingوالتجفيف  التحثير

وناعم جدا" للدواء  التوزعمتجانس  من خلٌط األقراص تشكٌل ذوبان مناسب، ٌتم على للحصول

إال أن عملٌة التصنٌع ال تكون سلسة إذا تمت تعبئة هذه المساحٌق مباشرة فً آلة الضغط، لذا ال 

 رطب. أو بد من تحثٌر المساحٌق قبل الضغط. ٌمكن أن ٌكون التحثٌر جاف

 بالنسبةفً التحثٌر الجاف تتشكل تكتالت المسحوق نتٌجة روابط فاندرفالس بٌن األجزاء، أما 

األجزاء نتٌجة  التصاق مزٌج المساحٌق ٌؤدي إلى مناسب على سائل رش ٌتم الرطب، للتحثٌر

أثناء التجفٌف تتشكل جسور صلبة نتٌجة . الطرفٌن بٌن الشعرٌة والقوى تشكل جسور السائل

 تبلور المواد المنحلة.

سائل أو السرٌر فً جهاز السرٌر ال  spray granulationٌمكن تحقٌق التحثٌر باإلرذاذ 

 التجفٌف فً المجففات. عملٌة أو أثناء المرحلة األخٌرة من ، منفصلة السائل الهزاز كعملٌة

 

 الدوائية: األشكال تجفيف

 ومواد ضرورٌة. الفعالة مع سواغات مناسبة األدوٌة من مزٌج هً للدواء النهائٌة الصٌغة

 . أقراص أو حثٌرات إلى تحوٌل المساحٌق ٌتم ما عادة

 تحتاج ال بعد التحثٌر. عادة الالحق الرطب التجفٌف التحثٌر بطرٌقة المحضرة الحثٌرات تتطلب

لتحسٌن  المسحوق فً الموجود الماء على بعض تحتوي أنها من الرغم على األقراص للتجفٌف

 . األقراص النهائٌة

 طالء رش نهائٌة حٌث ٌتم كمرحلة التجفٌف تحتاج الملبسات والتً هً أقراص باألساس إلى

أو  Batch dryerعدٌدة. ٌتم تجفٌف الملبسات فً مجففات الطبخة  طبقات فً التلبٌس عادة

  .continuous fluid bedفً السرٌر السائل المستمر 

 

 

 

 

 انتهى الفصل الرابع
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 اُلَٖ اُقبٌٓ

 

 

 يًارطاخ انتصُيغ انديذ

THE GOOD 

MANUFACTURING PROCESS 

GMP 

 

 

 اػلاك ا٤ُٖلال٤ٗخ: ربط هىٝم
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 يقذيح:

أؽل أٌُٞٗبد اُٜبٓخ ُِ٘ظبّ اُْبَٓ ُٚٔبٕ  GMPرؼزجو ٓٔبهٍبد اُز٤ٖ٘غ اُغ٤ل  •

 اُغٞكح ثبَُ٘جخ ٌَُ ٖٓ عٜبد اُز٤ٖ٘غ ٝاَُِطبد أُؾ٤ِخ 

أُؼ٤به اُزو٢٘ اُن١ رؼزٔل ػ٤ِٚ ٓ٘ظٔخ  اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ك٢ فطخ ٓ٘ؼ ًٔب أٜٗب رٔضَ أ٣ٚب  •

 ّٜبكاد اُغٞكح ُِٔ٘زغبد اُلٝائ٤خ اُز٢ ر٘زوَ ا٠ُ ٓغبٍ اُزغبهح اُؼب٤ُٔخ

 

 Quality Assurance اندىدج ضًاٌ

  انًثذأ

 ثٌَْ أُ٘زظ عٞكح ػ٠ِ رئصو اُز٢ األٓٞه ع٤ٔغ ٣َْٔ اُ٘طبم ٝاٍغ ٓلّٜٞ ٛٞ "اُغٞكح ٙٔبٕ

 اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد رٌٕٞ إٔ ٙٔبٕ ثٜلف ٝٙؼذ اُز٢ اُزور٤جبد ٓغَٔ ٝٛٞ .عٔبػ٢ أٝ كوك١

 ٓٔبهٍبد ٣َْٔ اُغٞكح ٙٔبٕ كبٕ صْ ٖٝٓ .ٜٓ٘ب أُوٖٞك ُالٍزقلاّ أُطِٞثخ ثبُغٞكح ٓزٔزؼخ

 اُز٤ٖ٘غ

 .ٝرط٣ٞوٙ أُ٘زظ ر٤ْٖٔ ٓضَ ٓزٚٔ٘خ أفوٟ ٝػٞآَ اُغ٤ل

 

 " انذوائيح "انصيذالَيح نهًظتحضزاخ QA اندىدج ضًاٌ

 :ا٥ر٢ ػ٠ِ اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد ُز٤ٖ٘غ أُ٘بٍت اُغٞكح ٙٔبٕ ٗظبّ ٣ئًل إٔ ٣٘جـ٢

 اُز٤ٖ٘غ ٓٔبهٍبد ٓزطِجبد االػزجبه ك٢ ٣ٚغ ثٌَْ اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد ٝرط٣ٞو ر٤ْٖٔ ) أ

اُغ٤ل  أُقزجو ثٔٔبهٍبد أُزؼِوخ رِي ٓضَ ثٜب أُزؼِوخ أُزطِجبد ٖٓ مُي ٝؿ٤و GMPاُغ٤ل

GLP اُغ٤لح اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ ٝأُٔبهٍبد  GCP 

 ثٔزطِجبد االُزياّ ػ٠ِ ٝاُزؤ٤ًل ٌٝٓزٞة ٝاٙؼ ثٌَْ ٝأُواهجخ اإلٗزبط ػ٤ِٔبد رؾل٣ل ) ة

 اُغ٤ل اُز٤ٖ٘غ ٓٔبهٍبد

 اُٞظبئق ر٤ٕٞق ٛو٣ن ػٖ ٝمُي ثٞٙٞػ اإلكاه٣خ ٤ُٝبدأَُئ رؾل٣ل ) ط

 ٝاُزـ٤ِق اُزؼجئخ ٝٓٞاك األ٤ُٝخ أُٞاك ٝاٍزقلاّ ٝرٞه٣ل ُٖ٘بػخ اُالىٓخ اُزور٤جبد اعواء ) ك

 اُٖؾ٤ؾخ

 bulk اٌُز٤ِخ ٝأُ٘زغبد ا٤ٍُٞطخ، ٝأُ٘زغبد األ٤ُٝخ أُٞاك ػ٠ِ اُالىٓخ ثبُوهبثخ اُو٤بّ ) ٙ

 أُٖلٝه٤خ ٝرٞص٤ن ٝأُؼب٣وح، اُؼ٤ِٔبد، فالٍ اُوهبثخ أػٔبٍ ٖٓ مُي ٝؿ٤و



 
 

35 
 

 ٓؾلكح إلعواءاد ٝكوب   ٝكؾٖٜب ٓؼبُغزٜب رغو١ اُٜ٘بئ٤خ أُ٘زغبد )ٝ

 إٔ ػ٠ِ ثبُزٖل٣ن أُلٕٞٙٞ األّقبٓ ٣وّٞ إٔ هجَ اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد رٞه٣ل أٝ ث٤غ ٓ٘غ ) ى

 ماد أفوٟ أٗظٔخ ٝأ١ اُز٣َٞن اػزٔبك ُٔزطِجبد ٝكوب   رْ هل  batchٛجقخ  ًَ ٝٓواهجخ اٗزبط

 ثبَُٞم اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد ٝٛوػ ٝٓواهجخ ثبٗزبط، ِٕخ

 رقي٣ٜ٘ب ٣زْ اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد إٔ - اإلٌٓبٕ ثوله - ُزٖٚٔ أُ٘بٍجخ اإلعواءاد ارقبم ) ػ

 ٛٞاٍ عٞكرٜب ػ٠ِ أُؾبكظخ رٖٚٔ ثطو٣وخ ثؼل ك٤ٔب رلاُٜٝب ٣ٝزْ رٞىع، صْ أُٖ٘غ، ثٞاٍطخ

 اُزقي٢٘٣ اُؼٔو

 ٗظبّ ٝرطج٤ن كؼب٤ُخ ٣ٖٚٔ ٓ٘زظْ ثٌَْ اُغٞكح ٓواعؼخ أٝ/ٝ اُنار٢ اُزلز٤ِ اعواءاد ٝعٞك )ٛ

 اُغٞكح ٙٔبٕ

 مُي ٝرَغ٤َ ك٤ٜب ٝاُزؾو٤ن أُقبُلبد ًبكخ ػٖ اإلثالؽ ٣زْ ) ١

 أُ٘زظ عٞكح ػ٠ِ رؤص٤و ُٜب ٣ٌٕٞ هل اُز٢ اُزـ٤٤واد ػ٠ِ ُِٔٞاكوخ ٗظبّ ٝعٞك ) ى

 ارَبم ٓلٟ ٖٓ اُزؾون ثٜلف اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد ُغٞكح ٓ٘زظٔخ رو٤٤ْ ػ٤ِٔبد رغوٟ إٔ ٣٘جـ٢ ) ٍ

 .أَُزٔو اُزؾَٖ ٝٙٔبٕ اُؼ٤ِٔخ ٛنٙ

 

  حنهًظتحضزاخ انذوائي GMP يًارطاخ انتصُيغ انديذ

ٓٔبهٍبد اُز٤ٖ٘غ اُغ٤ل ٢ٛ اُغيء ٖٓ ٙٔبٕ اُغٞكح اُن١ ٣ٖٚٔ إٔ أُ٘زغبد ٣زْ ػ٠ِ اُلٝاّ 

ُٔؼب٤٣و اُغٞكح أُ٘بٍجخ ُالٍزقلاّ أَُزٜلف ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُن١ ٣وز٤ٚٚ ب ر٤ٖ٘ؼٜب ٝٓواهجزٜب ٛجو

 اػزٔبك اُز٣َٞن. 

ا٠ُ رو٤َِ أُقبٛو اٌُبٓ٘خ ك٢ أ١ ٓ٘زظ ٤ٕلال٢ٗ. ٝٛنٙ  رٜلف ٓٔبهٍبد اُز٤ٖ٘غ اُغ٤ل أٍبٍب

 أُقبٛو ٢ٛ ك٢ األٍبً ٗٞػبٕ: 

  )اُزِٞس االٗزوب٢ُ )ٝثبُزؾل٣ل ك٢ ؽبُخ أُِٞصبد ؿ٤و أُزٞهؼخ 

  ْاُقِٜ )االهرجبى، اُل٠ٙٞ( اُن١ ٣َججٚ، ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ، اُز٤ٍٞLabeling  اُقبٛئ ػ٠ِ

 اُؾب٣ٝبد. 

 

 :ٝك٢ اٛبه ٓٔبهٍبد اُز٤ٖ٘غ اُغ٤ل

ًٔب ٣زْ ٓواعؼزٜب ثٌَْ ٓ٘زظْ ك٢ ٙٞء  ٝاٙؾب٣زْ رؾل٣ل ع٤ٔغ ػ٤ِٔبد اُز٤ٖ٘غ رؾل٣لا  - أ

اُقجوح أٌُزَجخ، ٝرؤ٤ًل هلهرٜب اُلائٔخ ػ٠ِ ر٤ٖ٘غ أُ٘زغبد اُلٝائ٤خ ماد اُغٞكح أُطِٞثخ 

 ُٔٞإلبرٜب ٛجوب
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 ٝرٞص٤ن أُٖلٝه٤خ ٓجبكٟء اُزؤ٤َٛرطج٤ن  - ة

  :رٞك٤و ًَ أُٞاهك اُالىٓخ، ٝمُي ٣َْٔ - د

o اُؼب٤ِٖٓ أُلهث٤ٖ م١ٝ اٌُلبءاد أُ٘بٍجخ؛ 

o األٓبًٖ ٝأَُبؽبد اٌُبك٤خ؛ 

o أُؼلاد ٝاُقلٓبد أُ٘بٍجخ؛ 

o أُٞاك ٝاُؾب٣ٝبد ٝاُز٤ٍٞٔبد  labeling ( أُالئٔخ؛)ثطبهبد اُزؼو٣ق 

o اإلعواءاد ٝاُزؼ٤ِٔبد أُؼزٔلح؛ 

o ٝ ٖاُ٘وَ أُ٘بٍت؛اُزقي٣ 

o اُالىٓخ ُِٔواهجخ فالٍ اُؼ٤ِٔبد اُؼلك اٌُبك٢ ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ، ٝأُقزجواد ٝأُؼلاد 

، ٣ٝ٘طجن مُي ثٌَْ فبٓ ػ٠ِ ًٚزبثخ اُزؼ٤ِٔبد ٝاإلعواءاد ثٌَْ ٝاٙؼ ال ُجٌ ك٤ - س

 اُز٤َٜالد أُزبؽخ

 رله٣ت اُؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ ر٘ل٤ن اإلعواءاد ثطو٣وخ ٕؾ٤ؾخ - ط

ارقبم ع٤ٔغ اُقطٞاد اُالىٓخ ٝكوب  ُِزؤ٤ًل ػ٠ِ أٗٚ هل رْ ػَٔ اَُغالد أص٘بء اُز٤ٖ٘غ - ػ

ًٔب ٛٞ ٓزٞهغ؛ ٣ٝزْ رَغ٤َ أ١ ُإلعواءاد ٝاُزؼ٤ِٔبد أُؾلكح ٝإٔ ٤ًٔخ ٝعٞكح أُ٘زظ ٢ٛ 

 ٓقبُلبد ِٓؾٞظخ ٝاعواء اُجؾش ؽٍٞ أٍجبثٜب؛

 االؽزلبظ ثبَُغالد اُقبٕخ ثبُز٤ٖ٘غ ٝاُزٞى٣غ، ٝاُز٢ ٖٓ فالُٜب ٣ٌٖٔ رزجغ ربه٣ـ أ١ - ؿ

 ، ٝمُي ثٌَْ ّبَٓ ٣ََٜ اُوعٞع ا٤ُٚ؛batchٛجقخ 

 ػ٠ِ عٞكرٜب؛بد ٣وَِ ٖٓ اُقطواُزقي٣ٖ ٝاُزٞى٣غ ا٤َُِْ ُِٔ٘زغ - ك

 ٖٓ أهَبّ أُج٤ؼبد أٝ اُزٞه٣ل؛ batchٛجقخ ٝعٞك ٗظبّ ٍؾت ُٔ٘زغبد أ١  - م

كهاٍخ اٌُْبٟٝ أُزؼِوخ ثبُٔ٘زغبد اُز٢ رْ ر٣َٞوٜب، ٝاُجؾش ك٢ أٍجبة ػ٤ٞة اُغٞكح،  - ه

 .اُزلاث٤و اُالىٓخ ٝأُزؼِوخ ثبُٔ٘زغبد أُؼ٤جخ ُٔ٘غ رٌواهٛبٝارقبم 

 

 Sanitation and hygiene وانُظافح  انصحح

ٟ   رطج٤ن ٣٘جـ٢ ٍ   َٓزٞ  ٕ٘بػخ ٓواؽَ ٖٓ ٓوؽِخ ًَ ك٢ ٝاُ٘ظبكخ اُْوٝٛ اُٖؾ٤خ ٖٓ ػب

 أُ٘زظ

 اإلٗزبط ٝٓٞاك ٝاألعٜيح، ٝأُؼلاد ٝأُجب٢ٗ، اُؼب٤ِٖٓ، ٝاُ٘ظبكخ اُٖؾخ ٓغبٍ ٣َْٝٔ .اُلٝائ٢

 .أُ٘زظ ُزِٞس ٖٓلها   ٣ٖجؼ إٔ ٣ٌٖٔ آفو ٢ّء ٝأ١ ٝاُزط٤ٜو، اُز٘ظ٤ق ٝأكٝاد ٝاُؾب٣ٝبد،

 .ٝاُ٘ظبكخ ُِٖؾخ ٝٓزٌبَٓ ّبَٓ ثوٗبٓظ فالٍ ٖٓ ُِزِٞس أُؾزِٔخ أُٖبكه ٖٓ اُزقِٔ ٣٘جـ٢
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 انًصذوقيح وتىثيق انتأهيم

o   ٝرٞص٤ن اُزؤ٤َٛ ػ٤ِٔبد رؾل٣ل أك٣ٝخ ّوًخ ًَ ػ٠ِ ٣٘جـ٢ اُغ٤ل، اُز٤ٖ٘غ ُٔٔبهٍبد ٝكوب 

 .ٓواهجزٜب رٔذ هل ػ٤ِٔخ أل١ اُٜبٓخ اُغٞاٗت إٔ إلصجبد اُالىٓخ أُٖلٝه٤خ

o ك٢ ّوًخ أل١ أُٖلٝه٤خ ٝرٞص٤ن اُزؤ٤َٛ ُجوٗبٓظ اُوئ٤َ٤خ اُؼ٘بٕو ٝرٞص٤ن رؾل٣ل ٣غت 

 .أُٖلٝه٤خ ُزٞص٤ن هئ٤َ٤خ فطخ اٛبه

o إٔ ػ٠ِ ٓٞصوخ أكُخ ٣ٝولّ ٣ْ٘ئ إٔ أُٖلٝه٤خ ٝرٞص٤ن اُزؤ٤َٛ ثوٗبٓظ ػ٠ِ ٣٘جـ٢: 

 ٓٔبهٍبد ُٔزطِجبد ٝكوب   رْ هل ٝاُؼ٤ِٔبد ٝأُؼلاد أَُبػلح ٝأُواكن أُجب٢ٗ، ر٤ْٖٔ . أ

 اُز٤ٖ٘غ

 )اُز٤ْٖٔ رؤ٤َ٤ٛل )اُغ

 ُٔٞإلبد ٝكوب   رْ هل ٝأُؼلاد أَُبػلح ٝأُواكن ُِٔجب٢ٗ، ثبَُ٘جخ ٝاُزو٤ًت اُج٘بء . ة

 )اُزو٤ًت رؤ٤َٛ( اُز٤ْٖٔ

 اُزؤ٤َٛ(  اُز٤ْٖٔ ُٔٞإلبد ٝكوب   رْ هل ٝأُؼلاد أَُبػلح ٝأُواكن أُجب٢ٗ، رْـ٤َ .ط

 )اُزْـ٠ِ٤

 َٓجوب أُؾلكح اُغٞكح ٝفٞآ ُٔٞإلبرٚ ٝكوب   كائْ ثٌَْ أُ٘زظ أُؾلكح اُؼ٤ِٔخ ر٘زظ . ك

 .)األكاء رؤ٤َٛ أ٣ٚب   ػ٤ِٜب ٣ٝطِن اُؼ٤ِٔخ، ٖٓلٝه٤خ رٞص٤ن(

o اُز٢ اُٜبٓخ اُزـ٤٤واد ك٤ٜب ثٔب اُزْـ٤َ، عٞاٗت ٖٓ عبٗت أ١ ٖٓلٝه٤خ ٝرٞص٤ن رؤ٤َٛ ٣غت 

 أُ٘زظ عٞكح ػ٠ِ رئصو إٔ ٣ٌٖٔ ٝاُز٢ اُؼ٤ِٔبد، أٝ ٝأُؼلاد ٝأُواكن أُجب٢ٗ ػ٠ِ رطوأ

 .ٓجبّو ؿ٤و أٝ ٓجبّو ثٌَْ

o ٣زجغ إٔ ٣٘جـ٢ ثَ تكؾَ ٝاؽلح ٓوح رؾلس ػ٤ِٔخ أُٖلٝه٤خ ٝرٞص٤ن اُزؤ٤َٛ اػزجبه ٣غت ال 

 .٣ٍٞ٘خ ٓواعؼخ ٗظبّ ا٠ُ ٣َز٘ل َٓزٔو ثوٗبٓظ األ٠ُٝ ُِٔوح ر٘ل٤نٛب

o أُٖلٝه٤خ، رٞص٤ن ٝٙغ ػ٠ِ أَُزٔو ثبُؾلبظ ثبُزيآٜب اُْوًخ ٝصبئن ك٢ اإلهواه ٣٘جـ٢ 

 .أُٖلٝه٤خ ُزٞص٤ن اُوئ٤َ٤خ اُقطخ أٝ اُغٞكح ًز٤تَ ٓض

o ثٞٙٞػ ٓؾلكح أُٖلٝه٤خ رٞص٤ن ر٘ل٤ن ٤ُٝخئَٓ رٌٕٞ إٔ ٣غت. 

o ٌَْر٘ل٤نٛب ٣ٝ٘جـ٠ اُغ٤ل، اُز٤ٖ٘غ ٓٔبهٍبد ٖٓ أٍب٤ٍب   عيءا   أُٖلٝه٤خ رٞص٤ن كهاٍبد ر 

 .ٍِلب   ٝٓؼزٔلح ٓؾلكح ُجوٝرًٞٞالد ٝكوب  

o ٣زْ إٔ ػ٠ِ ا٤ُٜب اُزَٕٞ رْ اُز٢ ٝاُ٘زبئظ أَُغِخ اُ٘زبئظ ٣ِقٔ ٌٓزٞة روو٣و اػلاك ٣٘جـ٢ 

 .اُزوو٣و ثٜنا االؽزلبظ

o أُٖلٝه٤خ رٞص٤ن ٗزبئظ أٍبً ػ٠ِ ٝاإلعواءاد اُؼ٤ِٔبد رج٠٘ إٔ ٣٘جـ٢. 
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o ٖٓٝ ٝاُ٘ظْ اُزؾ٤ِ٤ِخ، االفزجبه ٛوم ٖٓلٝه٤خ ُزٞص٤ن فبٕخ ػ٘ب٣خ رؼط٠ إٔ ثٌٔبٕ األ٤ٔٛخ 

 .اُز٘ظ٤ق ٝػ٤ِٔبد ا٤ُ٥خ

 

  Complaints انشكاوي

 ٝعٞك ثبؽزٔبالد أُزؼِوخ األفوٟ ٝأُؼِٞٓبد اٌُْبٟٝ ع٤ٔغ ا٠ُ ثؼ٘ب٣خ اُ٘ظو ٣٘جـ٢ .1

 .أُ٘بٍجخ اُزٖؾ٤ؼ اعواءاد ارقبم ٓغ ٌٓزٞثخ، ثبعواءاد ٝمُي أُ٘زغبد، ك٢ ػ٤ٞة

 ا٠ُ اُالىٓخ، اُزلاث٤و ارقبم ك٢ ٝاُجذ اٌُْبٟٝ رِو٢ ػٖ أَُئٍٝ اُْقٔ رؼ٤٤ٖ ٣٘جـ٢ .2

 ػٖ ٣قزِق اُْقٔ ٛنا ًبٕ ٝاما. َُٔبػلرٚ أُٞظل٤ٖ ٖٓ اٌُبك٢ اُؼلك ٝعٞك عبٗت

 .أُ٘زغبد ٍؾت أٝ ك٤ٜب ٝاُزؾو٤ن ٌّٟٞ، ثؤ١ األف٤و افطبه ك٤غت أُلٞٗ، اُْقٔ

 مُي ك٢ ثٔب ارقبمٛب، ٣زؼ٤ٖ اُز٢ اإلعواءاد رؾلك ٌٓزٞثخ رؼ٤ِٔبد ٛ٘بى رٌٕٞ إٔ ٣٘جـ٢ .3

 .أُ٘زظ ك٢ ػ٤ت ٝعٞك ثبؽزٔبٍ ٓزؼِوخ ٌّٟٞ ٝعٞك ؽبُخ ك٢ اَُؾت ا٠ُ اُؾبعخ

 .اُزي٣ٝو ا٠ُ روعغ اٌُْٟٞ ًبٗذ اما ٓب ُزؾل٣ل فبٕخ أ٤ٔٛخ اػطبء .4

 اُزؾو٤وبد ٝاعواء اُزلب٤َٕ ثغ٤ٔغ ٓب ٓ٘زظ ك٢ ػ٤ت ثٞعٞك رزؼِن ٌّٟٞ أ١ رَغ٤َ .5

 ٓضَ ك٢ اُغٞكح ٓواهجخ ػٖ ٍٝأَُئ اُْقٔ ٣ْبهى ٓب ٝػبكح .اُْؤٕ ٛنا ك٢ اُْبِٓخ

 .اُزؾو٤وبد ٛنٙ

 ك٤ٔب ثؼ٘ب٣خ اُ٘ظو ٣غت ،batchٛجقخ  ك٢ ٓب ػ٤ت ٝعٞك ك٢ االّزجبٙ أٝ اًزْبف رْ اما .6

 ٝعٚ ٝػ٠ِ .أ٣ٚب   رؤصود هل رٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ أفوٟ ٛجقبد كؾٔ اُٚوٝه١ ٖٓ ًبٕ اما

 .ٓؼ٤جخ ٛجقخ ٖٓ ٓلٝهح ٓ٘زغبد ػ٠ِ رؾز١ٞ اُز٢ اُطجقبد كؾٔ ٣غت اُقٖٞٓ،

 أُ٘زظ( ٍؾت ػ٠ِ ٣ْزَٔ هل( أُ٘بٍت اُز٘ل٤ن١ اإلعواء ارقبم اُٚوٝهح ػ٘ل ٣٘جـ٢ .7

 .ٝرو٤٤ٜٔب اٌُْٟٞ ك٢ اُزؾو٤ن ثؼل ٝمُي

 ك٢ مُي ا٠ُ ٝاإلّبهح ٌُِْٟٞ، ٗز٤غخ ارقند اُز٢ ٝاُزلاث٤و اُوواهاد ع٤ٔغ رَغ٤َ .8

 .ثبُطجقخ اُقبٕخ اَُغالد

 اُز٢ أُْبًَ ٖٓ ٗٞع أ١ رٌواه أٝ ٝعٞك الؽزٔبٍ ثبٗزظبّ اٌُْبٟٝ ٍغالد ٓواعؼخ .9

 .اَُٞم ٖٓ أُ٘زغبد ٛنٙ ٍٝؾت اُالىٓخ اإلعواءاد ارقبم رزطِت

 الؽزٔبٍ ٗز٤غخ ٓؼ٤٘خ اعواءاد ارقبم ١ٞ٘٣ أُٖ٘غ ًبٕ اما ػٔب أُقزٖخ اَُِطبد اثالؽ .10

 اُقط٤وح أُْبًَ ٖٓ ؿ٤وٛب ٝأ اُزي٤٣ق أٝ أُ٘زظ، كَبك أٝ اُز٤ٖ٘غ، ك٢ ػ٤ت ٝعٞك

 .أُ٘زظ ثغٞكح أُزؼِوخ
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 product recall انًُتح طحة

o ك٤ٜب أُْزجٚ أٝ ػ٤ٞة ثٜب ٝعل اُز٢ أُ٘زغبد اَُٞم ٖٓ ُزَؾت ٗظبّ ٛ٘بى ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘جـ٢ 

 .ٝكؼب٤ُخ ثَوػخ

o ٔاُؼلك ُٚ ٣ٞكو إٔ ٣ٝغت .اَُؾت ػ٤ِٔخ ٝر٤َ٘ن ر٘ل٤ن ػٖ ٍٝئأَُ ٛٞ أُلٞٗ اُْق 

 .أ٤ٔٛزٜب ُٔلٟ ٝكوب   ٝمُي اَُؾت، ػ٤ِٔخ عٞاٗت ًَ ُٔؼبُغخ أُٞظل٤ٖ ٖٓ اٌُبك٢

o ٍؾت ػ٤ِٔخ ُز٘ظ٤ْ ٝمُي ثبٗزظبّ، ٝرط٣ٞوٛب ٓواعؼزٜب ٣زْ ٌٝٓزٞثخ، ٓؾلكح اعواءاد رٞك٤و 

 ا٠ُ ٕٝٞال   كٞه١ ثٌَْ اَُؾت ػ٤ِٔبد ك٢ اُجلء أٌُٖٔ ٖٓ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت .أُ٘زغبد

 .اُزٞى٣غ ٍَِِخ ٖٓ أُطِٞة األك٠ٗ أَُزٟٞ

o ك٢ أَُؾٞثخ أُ٘زغبد ثزقي٣ٖ أُزؼِوخ اإلعواءاد أٌُزٞثخ اُزؼ٤ِٔبد رزٖٚٔ إٔ ٣غت 

 .٤ٖٓوٛب ك٢ اُجذ ؽ٤ٖ ا٠ُ ٝٓ٘ؼيُخ آٓ٘خ ٓ٘طوخ

o أ١ ػٖ ك٤ٜب أُ٘زظ رٞى٣غ رْ اُز٢ اُجِلإ ًبكخ ك٢ أُقزٖخ اَُِطبد ُغ٤ٔغ اُلٞه١ اإلثالؽ 

 .مُي ك٢ االّزجبٙ أٝ ػ٤ٞة، ثٚ إٔ ثَجت أُ٘زظ َُؾت ارغبٙ

o رزٖٚٔ إٔ ٣٘جـ٢ ًٔب ثَُٜٞخ، أُلٞٗ ُِْقٔ ٓزبؽخ اُزٞى٣غ ٍغالد رٌٕٞ إٔ ٣٘جـ٢ 

بٍ ثٌَْ اَُؾت ػ٠ِ ُِؼَٔ ٝمُي ٝاُؼٔالء اُغِٔخ ثبئؼ٢ ػٖ اٌُبك٤خ أُؼِٞٓبد  .كؼَّ

o اعواءاد اَُغالد رزٖٚٔ إٔ ٣ٝغت .اَُؾت ػ٤ِٔخ ك٢ اُزولّ ٝرَغ٤َ هٕل ٣غت 

 ث٤ٖ ٓطبثوخ ػ٠ِ ٣ْزَٔ ٜٗبئ٢ روو٣و إلاه ٣٘جـ٢ ًٔب .أَُؾٞثخ أُ٘زغبد ك٢ اُزٖوف

 .أَُزوعؼخ ٝا٤ٌُٔبد رٞى٣ؼٜب رْ اُز٢ ا٤ٌُٔبد

o ٥فو ٝهذ ٖٓ اَُؾت رور٤جبد كؼب٤ُخ ٝرو٤٤ْ افزجبه. 

 

 

 لعاملونا

 اُلٝائ٤خ ٣ؼزٔل اهبٓخ ٗظبّ ع٤ل ُٚٔبٕ اُغٞكح ٝاُؾلبظ ػ٤ِٚ ٝاُز٤ٖ٘غ ا٤َُِْ ٝٓواهجخ أُ٘زغبد

ألكاء  ٝأٌُٞٗبد اُلؼبُخ ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ. ُٜٝنا ٣غت إٔ ٣زٞاعل اُؼلك اٌُبك٢ ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ أُئ٤ِٖٛ

 ٝإٔ رٌٕٞ رِي ٤ُٝبد ًَ كوكئ٤ُٝخ أُٖ٘غ. ٣ٝغت رؾل٣ل َٓئع٤ٔغ أُٜبّ اُز٢ ٢ٛ َٓ

 .ٓلٜٞٓخ ُِْقٔ أُؼ٢٘ ٝإٔ ٣زْ رَغ٤َ ر٤ٕٞلٜب ًزبثخ ٤ُٝبدئأَُ
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 ٝأُئٛالد أُ٘بٍجخ ٝاُقجوح ٣١غت ػ٠ِ أُٖ٘غ إٔ ٣ٌٕٞ ُل٣ٚ اُؼلك اٌُبك٢ ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ م 

 ٤ُٝبد ىائلح ؽز٠ ال ٣ئصو مُي ٍِجب ػ٠ِ اُغٞكح.ئاُؼ٤ِٔخ. ًٔب ال ٣غت اػطبء كوك ٝاؽل َٓ

  أُ٘بٍجخ  ٤ُٖٝ ٝرؾل٣ل اَُِطبدئًزبثخ ُِٞاعجبد أُؾلكح ٌَُ ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ ا٣َُٔغت اُز٤ٕٞق

م١ٝ  اُز٢ رٔ٘ؼ ُْٜ ثؾ٤ش رٌْٜٔ٘ ٖٓ اُو٤بّ ثٜٔبْٜٓ. ٣ٌٖٝٔ رل٣ٞ٘ ٝاعجبرْٜ ا٠ُ ٗٞاة ٓؼ٤٘٤ٖ

 ٤ُٝبدئَٓزٟٞ ع٤ل ٖٓ اُزؤ٤َٛ. ٣ٝغت أال رٞعل أ١ صـواد أٝ رلافالد ؿ٤و ٓلَوح ك٢ َٓ

 زطج٤ن ٓٔبهٍبد اُز٤ٖ٘غ اُغ٤ل. ٣ٝغت إٔ ٣ٌٕٞ ُلٟ أُٖ٘غ ٤ٌَٛ ر٘ظ٢ٔ٤اُؼب٤ِٖٓ أُؼ٤٤ٖ٘ ث

 ُِؼب٤ِٖٓ.

  ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ع٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ كها٣خ ثٔجبكٟءGMP أكائْٜ، ٝإٔ ٣زِوٞا  اُز٢ هل رئصو ػ٠ِ

رؾل٤ي ع٤ٔغ  رله٣جب   أ٤ُٝب   َٝٓزٔوا، ٣َْٝٔ رؼ٤ِٔبد اُ٘ظبكخ أُ٘بٍجخ الؽز٤بعبرْٜ. ًٔب ٣غت

 إلْٗبء ٓؼب٤٣و عٞكح ػب٤ُخ ٝاُؾلبظ ػ٤ِٜب اُؼب٤ِٖٓ

  ٣غت ارقبم اُقطٞاد اُالىٓخ ُٔ٘غ األّقبٓ ؿ٤و أُوفٔ ُْٜ ٖٓ اُلفٍٞ ا٠ُ ٓ٘بٛن

ٝاُزقي٣ٖ ٝٓواهجخ اُغٞكح. ًٔب ال ٣غت ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ اُن٣ٖ ال ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ٛنٙ أُ٘بٛن  اإلٗزبط

 .ًٔٔو اٍزقلآٜب

 

 personal hygiene  انشخصيح انُظافح

 – اُٚوٝهح اهزٚذ ًِٔب ٝأ٣ٚب   - اُؼَٔ، ٝأص٘بء هجَ اُؼب٤ِٖٓ، ع٤ٔغ ٣قٚغ إٔ ٣غت .1

 إٔ ثٖو٣خ رلز٤ِ ػ٤ِٔبد ثبعواء ٣وٕٞٓٞ اُن٣ٖ اُؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ ٣غت ًٝنُي .ٕؾ٤خ ُلؾٞٓ

 .ُِؼ٤ٖ كٝه٣خ الفزجبهاد ٣قٚؼٞا

 ع٤ٔغ ٣واػ٠ إٔ ٣ٝغت .اُْق٤ٖخ اُ٘ظبكخ ٓٔبهٍبد ػ٠ِ اُؼب٤ِٖٓ ع٤ٔغ رله٣ت ٣غت .2

ٍ   َٓزٟٞ رٞكو اُز٤ٖ٘غ ػ٤ِٔبد ػ٠ِ اُوبئ٤ٖٔ  ٝعٚ ػ٠ِ ٣ٝغت .اُْق٤ٖخ اُ٘ظبكخ ٖٓ ػب

 رؼ٤ِن ٣غت ًٔب .اإلٗزبط ٓ٘بٛن ا٠ُ اُلفٍٞ هجَ أ٣ل٣ْٜ ثـََ اُؼب٤ِٖٓ رٞع٤ٚ اُقٖٞٓ،

 .اُزؼ٤ِٔبد ارجبع ٝثٚوٝهح اُْؤٕ ثٜنا الكزبد

 هل ٓلزٞؽخ عوٝػ ُل٣ٚ أٝ أُوٗ ػالٓبد ٝهذ أٟ ك٢ ػ٤ِٚ ثلا ّقٔ ألٟ أَُبػ ٣غت ال .3

 ٝٓٞاك ٝاُزـ٤ِق، اُزؼجئخ ٝٓٞاك األ٤ُٝخ، أُٞاك ٓغ ثبُزؼبَٓ أُ٘زغبد عٞكح ػ٠ِ ٍِجب   رئصو

 .اُقطو ٛنا ىٝاٍ ؽز٠ اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد أٝ اُلاف٤ِخ اُز٤ٖ٘غ
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١ أ ػٖ أُجبّو٣ٖ هإٍبئْٜ اثالؽ ػ٠ِ ٝرْغ٤ؼْٜ اُؼب٤ِٖٓ ُغ٤ٔغ رؼ٤ِٔبد إلاه ٣غت .4

 ػ٠ِ رؤئ٤وٍِج٢ ُٜب ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ اُز٢ )اُؼب٤ِٖٓ أٝ ٝأُؼلاد ثبُٖٔ٘غ،( رزؼِن ؽبالد

 .أُ٘زغبد

 األ٤ُٝخ ٝاُزـ٤ِق اُزؼجئخ ٝٓٞاك األ٤ُٝخ ٝأُٞاك اُؼبَٓ ٣ل ث٤ٖ أُجبّو االرٖبٍ رغ٘ت ٣غت .5

 .اٌُز٤ِخ أٝ ا٤ٍُٞطخ ٝأُ٘زغبد

 ٝٓ٘بٍجخ ٗظ٤لخ ٓالثٌ اهرلاء اُؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ ٣غت اُزِٞس، ٖٓ أُ٘زظ ؽٔب٣خ ُٝٚٔبٕ .6

 ٣ؼبك اُز٢ أُالثٌ ؽبُخ ٝك٢ .أُ٘بٍجخ اُوأً أؿط٤خ ك٤ٜب ثٔب ثٜب، ٣وٕٞٓٞ اُز٢ ُِٞظبئق

 ُيّ ٝاما اُٖؾ٤ؼ، اُٞعٚ ػ٠ِ ؿَِٜب ٣زْ ؽز٠ ٓـِوخ ؽب٣ٝبد ك٢ رؾلع إٔ ك٤غت اٍزقلآٜب،

 .رؼو٤ٜٔب أٝ رط٤ٜوٛب األٓو،

 ٝثبألٛؼٔخ، ثبُ٘جبربد، االؽزلبظ أٝ ٝأُٚؾ، ٝاُْوة، األًَ، أٝ ثبُزلف٤ٖ، أَُبػ ٣غت ال .7

 ٝاُزقي٣ٖ، أٝأُقزجواد اإلٗزبط، ٓ٘بٛن ك٢ اُْق٤ٖخ ٝاألك٣ٝخ اُزلف٤ٖ ٝٓٞاك ٝثبُْٔوٝثبد

 .أُ٘زظ عٞكح ػ٠ِ ٍِجب   رئصو هل أفوٟ ٓ٘بٛن أ١ ك٢ أٝ

 ع٤ٔغ ػ٠ِ اُٞاه٤خ أُالثٌ اٍزقلاّ مُي ك٢ ثٔب اُْق٤ٖخ اُ٘ظبكخ اعواءاد رطج٤ن ٣غت .8

 أٝ كائ٤ٖٔ ٓٞظل٤ٖ أٝ ٓئهز٤ٖ ػب٤ِٖٓ ًبٗٞا ٍٞاء اإلٗزبط، ٓ٘بٛن ٣لفِٕٞ اُن٣ٖ بٓقاألّ

 .ٝأُلز٤ْٖ أُل٣و٣ٖ، ًٝجبه ٝاُيٝاه، ُِٔوب٤ُٖٝ، اُزبثؼ٤ٖ أُٞظل٤ٖ ٓضَ اُؼب٤ِٖٓ، ؿ٤و ٖٓ

 

 انًثاَي

 اُز٢ اُؼ٤ِٔبد ٓغ ُزز٘بٍت ٤ٜٓؤح ٝاُز٤٤ْل ٝاُز٤ْٖٔ أُٞهغ ؽ٤ش ٖٓ أُجب٢ٗ رٌٕٞ إٔ ٣غت .1

 .ُنُي ٝكوب   ٤ٕبٗزٜب رغو١ ٝإٔ ك٤ٜب، ٍز٘لن

 ٣َٔؼ ٝإٔ األفطبء، ؽلٝس اؽزٔبٍ ٖٓ اُزو٤َِ ا٠ُ أُجب٢ٗ ٝر٤ْٖٔ ٓقطٜ ٣ٜلف إٔ ٣غت .2

 األٍٝبؿ، أٝ اُـجبه ٝرواًْ االٗزوب٢ُ، اُزِٞس ؽلٝس ُزغ٘ت اُلؼبُخ ٝا٤ُٖبٗخ ثبُز٘ظ٤ق

 .أُ٘زغبد عٞكح ػ٠ِ ٍِج٢ رؤص٤و أٟ ػبٓخ، ٝثٖلخ

 ٝاُٞىٕ، اُؼ٤٘بد، أفن أص٘بء ٓضال ،( اُـجبه رٌٕٞ أٓبًٖ ك٢ اُالىٓخ، اُزلاث٤و ارقبم ٣غت .3

 ػ٤ِٔخ ُٝز٤ََٜ االٗزوب٢ُ اُزِٞس ُزغ٘ت )أَُبؽ٤ن رـ٤ِق ٝرؼجئخ ٝاُزغ٤ٜي اُقِٜ ٝػ٤ِٔبد

 .اُز٘ظ٤ق

 -اُز٤ٖ٘غ ػ٤ِٔخ ؽٔب٣خ رلاث٤و ا٠ُ ثبإلٙبكخ - رَٔؼ ال ث٤ئخ ك٢ ْٓ٘ؤح أُجب٢ٗ رٌٕٞ إٔ ٣غت .4

 .أُ٘زغبد أٝ أُٞاك رِٞس ُؾلٝس االؽزٔبالد ثؤهَ اال



 
 

42 
 

 ُز٤ََٜ ٓ٘بٍت ثٌَْ اُٜ٘بئ٤خ أُ٘زغبد ُز٤ٖ٘غ أَُزقلٓخ أُجب٢ٗ ٝر٤٤ْل ر٤ْٖٔ ٣غت .5

 .اُغ٤ل اإلٕؾبػ

 أ١ رٔضَ ال ٝا٤ُٖبٗخ اإلٕالػ ػ٤ِٔبد إٔ ٖٓ اُزؤًل ٣غت ًٔب ثؼ٘ب٣خ، أُجب٢ٗ ٤ٕبٗخ ٣غت .6

 .أُ٘زغبد عٞكح ػ٠ِ فطو

 ًٔب .ٌٝٓزٞثخ ٓلِٖخ إلعواءاد ٝكوب   اُؾبعخ روز٠ٚ ؽَجٔب ٝرط٤ٜوٛب أُجب٢ٗ ر٘ظ٤ق ٣غت .7

 .األٓو ثٜنا أُزؼِوخ ثبَُغالد االؽزلبظ ٣غت

 ٝاُز٣ٜٞخ ٝاُوٛٞثخ اُؾواهح، ٝكهعبد ٝاإلٙبءح، اٌُٜوثبئ٤خ، اُز٤ٕٞالد رٌٕٞ إٔ ٣غت .8

 ر٤ٖ٘ؼٜب أص٘بء اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد ػ٠ِ ٓجبّو، ؿ٤و أٝ ٓجبّو ثٌَْ ٍِجب ، رئصو ٝأال ٓ٘بٍجخ

 .األعٜيح ػَٔ كهخ ػ٠ِ أٝ ٝرقي٣ٜ٘ب،

 اُؾْواد كفٍٞ ٙل اُؾٔب٣خ ٖٓ هله أه٠ٖ رٞكو ثطو٣وخ أُجب٢ٗ ٝرغ٤ٜي ر٤ْٖٔ ٣غت .9

 .ٝا٥كبد اُوٞاهٗ ٌُٔبكؾخ اعواءاد رزٞاكو إٔ ٣غت ًٔب .اُؾ٤ٞاٗبد أٝ ٝاُط٤ٞه

 .ٝاُؼب٤ِٖٓ أُٞاك ُؾوًخ أُ٘طو٢ اال٤َٗبة ٣ٖٚٔ ثٌَْ أُجب٢ٗ ر٤ْٖٔ ٣غت .10

 

 :أُواكن

 .ٝأُواهجخ اُز٤ٖ٘غ ٓ٘بٛن ػٖ ٓ٘لِٖخ ٝاُزوك٤ٚ اُواؽخ ؽغواد رٌٕٞ إٔ ٣غت .11

 رٌٕٞ ٝإٔ ٍٜال   ٝاُؾٔبٓبد أُالثٌ ٝرقي٣ٖ رـ٤٤و ٓواكن ا٠ُ إٍُٞٞ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت .12

 اإلٗزبط ٓ٘بٛن ٓغ ٓجبّو ثٌَْ ٓزِٖخ اُؾٔبٓبد رٌٕٞ أال ٣ٝغت .أَُزقل٤ٖٓ ُؼلك ٓ٘بٍجخ

 .اُزقي٣ٖ أٝ

 رقي٣ٖ ٣زْ ٝػ٘لٓب .اإلٌٓبٕ ثوله اإلٗزبط ٓ٘بٛن ػٖ ٓ٘لِٖخ ا٤ُٖبٗخ ٝهُ رٌٕٞ إٔ ٣غت .13

 فيائٖ أٝ ؿوف ك٢ رٞٙغ إٔ ك٤غت اإلٗزبط، ٓ٘بٛن ك٢ ا٤ُٖبٗخ ٝأكٝاد اُـ٤به هطغ

 .اُـوٗ ُٜنا ٓقٖٖخ

 ٓ٘لِٖخ أثٞاة ُٜب رٌٕٞ إٔ ٣ٝغت األفوٟ، أُ٘بٛن ػٖ اُؾ٤ٞاٗبد ُج٤ٞد اُزبّ اُؼيٍ ٣غت .14

 .اُٜٞاء ُٔؼبُغخ ٓ٘لِٖخ ٝٓواكن )اُؾ٤ٞاٗبد ٓؼجو( ُِلفٍٞ

 

 ٓ٘بٛن اُزقي٣ٖ:

 ٖٓ أُقزِلخ ُألٗٞاع أُ٘ظْ ثبُزقي٣ٖ َُِٔبػ ًبك٤خ ٍؼخ ماد اُزقي٣ٖ ٓ٘بٛن رٌٕٞ إٔ ٣غت .15

 اُزؼجئخ ٝٓٞاك األ٤ُٝخ أُٞاك :ث٤ٜ٘ب ا٤َُِْ ٝاُؼيٍ اُلَٖ آٌب٤ٗخ ٓغ ٝأُ٘زغبد، أُٞاك
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 اُؾغو، ك٢ أُٞٙٞػخ ٝأُ٘زغبد ٝاُٜ٘بئ٤خ، ٝاٌُز٤ِخ ا٤ٍُٞطخ ٝأُ٘زغبد ٝاُزـ٤ِق

 .أَُؾٞثخ أٝ أُورغؼخ أٝ أُوكٞٙخ، أٝ ػٜ٘ب، أُلوط ٝأُ٘زغبد

 فبٕخ، ثٖلخ ٣ٝغت، .اُغ٤ل اُزقي٣ٖ رٖٚٔ ثطو٣وخ ر٤ٜؤ أٝ اُزقي٣ٖ ٓ٘بٛن رْٖٔ إٔ ٣غت .16

 اُؾواهح كهعبد ؽلٝك ٝك٢ ًبف   ثٌَْ ٤ٕٝبٗزٜب اٙبءرٜب ٣ٝزْ ٝعبكخ، ٗظ٤لخ، رٌٕٞ إٔ

 اُؾواهح ظوٝف ٓضَ( فبٕخ رقي٣ٖ ظوٝف اُؾبعخ، ػ٘ل رزٞكو إٔ ٣ٝغت .أُوجُٞخ

 .اُؾبعخ كػذ ًِٔب ٝرَغ٤ِٜب ٝٓواهجزٜب ك٤ٜب اُزؾٌْ ٣زْ ًٔب )ٝاُوٛٞثخ

 اُؼٞآَ ٖٓ ٝأُ٘زغبد أُٞاك رؾ٠ٔ ٝإٔ ٓ٘لِٖخ، ٝاإلهٍبٍ االٍزالّ أٓبًٖ رٌٕٞ إٔ ٣غت .17

 ؽب٣ٝبد ثز٘ظ٤ق ٣َٔؼ ثٌَْ ٝٓغٜيح ٖٓٔٔخ االٍزالّ ٓ٘بٛن رٌٕٞ إٔ ٣غت ًٔب .اُغ٣ٞخ

 .اُزقي٣ٖ هجَ -األٓو ُيّ اما- اُٞاهكح أُٞاك

 أُ٘بٛن رِي رٌٕٞ إٔ ٣غت ٓ٘لِٖخ، ٓ٘بٛن ك٢ ثبُزقي٣ٖ اُؾغو ؽبُخ ٙٔبٕ ٣زْ ػ٘لٓب .18

 ٗظبّ ٝأ١ .كوٜ ُْٜ أَُٔٞػ اُؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ ك٤ٜب اُلفٍٞ ٣ٝوزٖو ٝاٙؾخ ثؼالٓبد ٤ٔٓيح

 .األٖٓ ٖٓ أَُزٟٞ ٗلٌ ك٤ٚ ٣زٞكو إٔ ك٤غت آفو ٌٓبٕ ا٠ُ اُؾغو ٛنا ُ٘وَ

 أٝ ٝأَُؾٞثخ أُوكٞٙخ أُ٘زغبد أٝ أُٞاك رقي٣ٖ ػ٘ل اُؼيٍ ٍٝبئَ رزٞكو إٔ ٣غت .19

 .أُورغؼخ

 ٝأُقلهاد أُْؼخ ٝأُٞاك اُلؼب٤ُخ ّل٣لح ُِٔٞاك ٝٓئٓ٘خ آٓ٘خ أٓبًٖ ك٢ اُزقي٣ٖ رٞاكو ٣غت .20

 أٝ اُقب٠ٛء االٍزؼٔبٍ ؽبُخ ك٢ فطوا   رَجت هل اُز٠ ٝأُٞاك اُقطوح، األك٣ٝخ ٖٓ ٝؿ٤وٛب

 .االٗلغبهاد أٝ اُؾوائن ؽبُخ ك٢

 اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد ُٔطبثوخ اُٜبٓخ اُؼٞآَ أؽل أُطجٞػخ ٝاُزـ٤ِق اُزؼجئخ ٓٞاك رؼزجو .21

 ٝأُئٖٓ ا٥ٖٓ ٝاُزقي٣ٖ اُؼ٤٘بد ألفن فبٓ اٛزٔبّ رٞك٤و ٣غت ًٔب ، labelsُز٤ٍٞٔبرٜب

 .أُٞاك ُزِي

 ٓ٘طوخ ك٢ اُؼ٤٘بد أفن ؽبُخ ك٢( .األ٤ُٝخ أُٞاك ػ٤٘بد ألفن ٓ٘لِٖخ ٓ٘بٛن رٞعل إٔ ٣غت .22

 .)االٗزوب٢ُ اُزِٞس أٝ اُزِٞس ٣ٔ٘غ ثٌَْ مُي ٣زْ إٔ ٣غت اُزقي٣ٖ،

 

 ٓ٘بٛن اُٞىٕ:

 ٓ٘لِٖخ ٝىٕ ٓ٘بٛن ك٢ اُٞىٕ ٛو٣ن ػٖ اُ٘برظ ٤ًٔخ ٝؽَبة األ٤ُٝخ أُٞاك ٝىٕ ٣غت .23

 ػ٠ِ ا٤َُطوح اؽٌبّ اعواءاد - أُضبٍ ٍج٤َ ػ٠ِ- ثٜب رزٞكو ٝإٔ اُـوٗ، ُٜنا ٖٓٔٔخ

 .اُزقي٣ٖ أٝ اإلٗزبط ٓ٘بٛن ٖٓ عيءا   أُ٘بٛن ٛنٙ رٌٕٞ ٝهل .اُـجبه
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 ٓ٘بٛن االٗزبط:

 ُزو٤َِ ٝمُي ٓؼ٤٘خ ٤ٕلال٤ٗخ ُٔ٘زغبد مار٤ب   ٌٝٓزل٤خ ٓقٖٖخ، اٗزبط ٓ٘بٛن رٞك٤و ٣غت .24

 اُؾَب٤ٍخ رَجت هل اُز٠ أُٞاك ٓضَ االٗزوب٢ُ، اُزِٞس ػٖ اُ٘بعٔخ اُطج٤خ األفطبه

 ٣غت ٝال  .)اُؾ٤خ ا٤ٌُٔوٝثبد ٓضَ(  اُج٤ُٞٞع٤خ أَُزؾٚواد أٝ )اُج٤َِٖ٘ ٓضَ(اُْل٣لح

 ٓضَ ُإلٗزبط، أُ٘بٛن رِي ٗلٌ ك٢ اُلؼب٤ُخ ّل٣لح األفوٟ أُٞاك ثؼ٘ َٓزؾٚواد اٗزبط

 .٤ٕلال٤ٗخ ؿ٤و أفوٟ ٝٓ٘زغبد ُِقال٣ب اَُبٓخ ٝأُٞاك ٝاُٜوٓٞٗبد، اُؾ٣ٞ٤خ، أُٚبكاد

 ٝمُي اإلٗزبط، ٓ٘بٛن ٗلٌ ك٢ أُ٘ظْ اُؼَٔ ٓجلأ هجٍٞ ٣ٌٖٔ اإلٍزض٘بئ٤خ، اُؾبالد ثؼ٘ ٝك٢

 رٞص٤ن مُي ٣َْٝٔ( اُالىٓخ أُٖلٝه٤خ رٞص٤ن ٝاعواءاد اإلؽز٤بٛبد رزقن إٔ ّو٣طخ

 ٓضَ اَُبٓخ اُٖ٘بػ٤خ أُ٘زغبد ثز٤ٖ٘غ أَُبػ ٓطِوب   ٣غت ال .)اُ٘ظبكخ اعواءاد ٖٓلٝه٤خ

 .اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد ُز٤ٖ٘غ أُقٖٖخ أُجب٠ٗ كافَ ٝاُؾْبئِ اُؾْواد ٓج٤لاد

 ثزور٤ت ٓزِٖخ ٓ٘بٛن ك٢ اإلٗزبط ٣ٌٕٞ ثؤٕ ٣َٔؼ ثٌَْ ٓقططخ أُجب٠ٗ رٌٕٞ إٔ ٣لَٚ .25

 .أُطِٞثخ اُ٘ظبكٚ َٝٓز٣ٞبد اإلٗزبط ػ٤ِٔبد رزب٢ُ ٓغ ٣زٞاكن ٓ٘طو٠

 ثٌَْ ٝأُٞاك أُؼلاد ثٞٙغ اُؼ٤ِٔبد فالٍ ٝاُزقي٣ٖ ُِؼَٔ اٌُبك٤خ األٓبًٖ رَٔؼ إٔ ٣غت .26

 ٌٝٓٞٗبرٜب، أُقزِلخ اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد ث٤ٖ اُقِٜ اؽزٔبالد ٖٓ ُِزو٤َِ ٝٓ٘طو٠، ٓ٘ظْ

 ٖٓ ألٟ اُقب٠ٛء اُزطج٤ن أٝ اإلؿلبٍ ٓقبٛو ٖٓ ُِٝزو٤َِ االٗزوب٢ُ، اُزِٞس ؽلٝس ُٝزغ٘ت

 .أُواهجخ أٝ اُز٤ٖ٘غ فطٞاد

 ا٤ٍُٞطخ ٝأُ٘زغبد ٝاُزـ٤ِق اُزؼجئخ ٝٓٞاك األ٤ُٝخ أُٞاك رؼوٗ اؽزٔبٍ ؽبُخ ك٢ .27

 إٔ ك٤غت (ٝاَُوٞف ٝاأله٤ٙبد اُغلهإ) اُلاف٤ِخ ٝاألٍطؼ اُج٤ئخ، ُٔؾ٤ٜ  bulkٝاٌُز٤ِخ

 ػٜ٘ب ٣٘زظ إٔ ٣غت ٝال أُلزٞؽخ، ٝإُٞالد اُْوٞم ٖٓ ٝفب٤ُخ َِٓبء اُغلهإ رِي رٌٕٞ

 .ثبُزط٤ٜو األٓو ُيّ ٝاما ٝاُلؼبٍ، اََُٜ ثبُز٘ظ٤ق رَٔؼ ٝإٔ ع٤َٔبد،

 اُز٣ٜٞخ ٝٗوبٛ اإلٙبءح، ٝرو٤ًجبد اَُجبًخ، أػٔبٍ اعواء أٓبًٖ ٝرؾل٣ل ر٤ْٖٔ ٣غت .28

 ثوله ٣ٝغت .ر٘ظ٤لٜب اُٖؼت ٖٓ كغٞاد ؽلٝس رزلبكٟ ثطو٣وخ اُقلٓبد ٖٓ ٝؿ٤وٛب

 .اُز٤ٖ٘غ ٓ٘بٛن فبهط ٖٓ ا٤ُٖبٗخ ألػٔبٍ ا٤ُٜب اُلفٍٞ ٣ٌٕٞ إٔ اإلٌٓبٕ

 .اُؼ٠ٌَ اُزلكن ُٔ٘غ ٝٓغٜيح ٖٝٓٔٔخ ًبف   ؽغْ ماد اُٖوف ٓٞا٤ٍو رٌٕٞ إٔ ٣غت .29

 رٌٕٞ إٔ ك٤غت ٙوٝه٣خ، ًبٗذ ٓب اما ٌُٖٝ مُي، أٌٖٓ ًِٔب أُلزٞؽخ اُو٘ٞاد رغ٘ت ٣ٝغت

 .ٝاُزط٤ٜو اُز٘ظ٤ق ػ٤ِٔبد ُز٤ََٜ ػ٤ٔوخ ؿ٤و

 رو٤ّؼ ٝرزٖٚٔ( اُٜٞاء ك٢ ُِزؾٌْ ٓواكن ٝثٜب اُز٣ٜٞخ، ع٤لح اإلٗزبط ٓ٘بٛن رٌٕٞ إٔ ٣غت .30

 ٝاما اُؾواهح، كهعخ ك٢ اُزؾٌْ ًٝنُي االٗزوب٢ُ، ٝاُزِٞس اُزِٞس ُٔ٘غ ٣ٌل٢ َُٔزٟٞ اُٜٞاء

 اُج٤ئخ ًٝنُي اُغبه٣خ ٝاُؼ٤ِٔبد اٗزبعٜب، اُغبه١ أُ٘زغبد ٣الئْ ثٔب (اُوٛٞثخ االٓو، ُيّ
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 ػلّ كزواد ك٢ أٝ اإلٗزبط كزواد ك٢ ٍٞاء ثبٗزظبّ أُ٘بٛن رِي ٓواهجخ ٣ٝغت .اُقبهع٤خ

 .اُز٤ْٖٔ ُٔٞإلبد ٓطبثوزٜب ٖٓ ُِزؤًل اإلٗزبط

 اُـوٗ، ُٜنا ف٤ٖٖب   ٖٓٔٔخ اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد ٝرـ٤ِق رؼجئخ أٓبًٖ رٌٕٞ إٔ ٣غت .31

 .االٗزوب٢ُ اُزِٞس أٝ اُقِٜ ٣زلبكٟ ثٌَْ ٝٓقططخ

 أُجبّوح أُواهجخ رٌٕٞ ػ٘لٓب ٤ٍٔب ٝال اإلٙبءح، ع٤لح اإلٗزبط ٓ٘بٛن رٌٕٞ إٔ ٣غت .32

 .ثٖو٣خ

 

 

 ٓ٘بٛن ٓواهجخ اُغٞكح:

 ث٤ٜ٘ب اُلَٖ ٣غت ًٔب .االٗزبط ٓ٘بٛن ٝ اُغٞكح ٓواهجخ ٓقزجواد ث٤ٖ اُلَٖ ٣زْ إٔ ٣غت .33

 االفزجبهاد أٝ ا٤ٌُٔوٝث٤ِٞع٤خ أٝ اُج٤ُٞٞع٤خ، االفزجبهاد ك٤ٜب رزْ اُز٢ أُ٘بٛن ٝث٤ٖ

 .أُْؼخ ثبُ٘ظبئو

 .ك٤ٜب ٍز٘لن اُز٢ اُؼ٤ِٔبد ٓغ ٣ز٘بٍت ثٌَْ اُغٞكح ٓواهجخ ٓقزجواد ر٤ْٖٔ ٣زْ إٔ ٣غت .34

 َٓبؽخ رزٞكو إٔ ٣غت ًٔب .االٗزوب٢ُ ٝاُزِٞس اُقِٜ ُزغ٘ت اٌُبك٤خ أَُبؽخ رٞك٤و ٣ٝغت

 ثٍٞبئَ ٓيٝكح رٌٕٞ إٔ االٓو، ُيّ ٝاما( أُوعؼ٤خ اُو٤ب٤ٍخ ٝأُٞاك اُؼ٤٘بد، ُزقي٣ٖ ًبك٤خ

 .ٝاَُغالد ٝاٌُٞاّق ٝأُن٣جبد ،)اُزجو٣ل

 ٝٓ٘غ اُز٣ٜٞخ ٍٝٝبئَ اُج٘بء ٓٞاك ٓالءٓخ ٓلٟ االػزجبه ك٢ أُقزجواد ر٤ْٖٔ ٣ؤفن إٔ ٣غت .35

 اإلٗزبط ٝٓ٘بٛن أُقزجواد ُزي٣ٝل ٓ٘لِٖخ ٖٓبكه ٛ٘بى رٌٕٞ إٔ ٣غت ًٔب .األكف٘خ

 ٖٓ مُي ٝؿ٤و اُٜٞاء ُٔؼبُغخ ٓ٘لِٖخ ٝؽلاد ٝعٞك اُٚوٝه١ ٖٓ إٔ ًٔب .ثبُٜٞاء

 .أُْؼخ ٝاُ٘ظبئو ٝا٤ٌُٔوٝث٤ُٞٞع٤خ اُج٤ُٞٞع٤خ، ُِٔقزجواد اُالىٓخ اإلؽز٤بٛبد

 اُزلافَ ٖٓ ُؾٔب٣زٜب ٝمُي ُألعٜيح ٓ٘لِٖخ ؿوكخ ٝعٞك ا٠ُ ؽبعخ ٛ٘بى رٌٕٞ هل .36

 ػ٘لٓب أٝ اُقبهع٤خ، اُؼٞآَ ٖٓ ٝؿ٤وٛب اُوٛٞثخ أُلوٛ ٝاُزؼوٗ ٝاالٛزياى، اٌُٜوثبئ٠،

 األعٜيح ُؼيٍ ؽبعخ ٛ٘بى ٣ٌٕٞ
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 اإلَتاج في انديذج انًًارطاخ

 ٝاُز٣َٞن، اُز٤ٖ٘غ ُزواف٤ٔ ٝكوب   ثٞٙٞػ ٓؾلكح اعواءاد اإلٗزبط ػ٤ِٔبد رزجغ إٔ ٣غت .1

 .أُطِٞثخ ثبُغٞكح رزٔزغ ٓ٘زغبد ػ٠ِ اُؾٍٖٞ ثٜلف ٝمُي

 ٝأفن ٝاُؾغو، ٝاُز٘ظ٤ق، االٍزالّ ٓضَ ٝأُ٘زغبد، أُٞاك ػ٠ِ اُؼ٤ِٔبد ع٤ٔغ رزْ إٔ ٣غت .2

 أٝ إلعواءاد ٝكوب   ٝاُزٞى٣غ، ٝاُزـ٤ِق ٝاُزؼجئخ ٝاُٖوف، ٝاُز٤ٍْٞ، ٝاُزقي٣ٖ، اُؼ٤٘بد،

 .رَغ٤ِٜب ٣زْ األٓو، ُيّ ٝاما ٌٓزٞثخ، رؼ٤ِٔبد

 اإلٗؾواف، ؽبُخ ٝك٢ .اإلٌٓبٕ هله اإلعواءاد أٝ اُزؼ٤ِٔبد ػٖ اٗؾواف أ١ رغ٘ت ٣غت .3

 فالٍ ٖٓ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت االٗؾواف اػزٔبك إ .ٓؼزٔلح إلعواءاد ٝكوب   مُي ٣زْ إٔ ٣غت

 ٓواهجخ اكاهح ْٓبهًخ ٓغ رؼ٤ِٔبد، أٝ ثنُي أٌُِق اُْقٔ هجَ ٖٓ ػ٤ِٚ اُقط٤خ أُٞاكوخ

 .ٓ٘بٍجب   مُي ًبٕ ًِٔب اُغٞكح،

 ُٚوٝهح ا٤ٌُٔبد، ر٣َٞخ ػ٤ِٔخ ٝاعواء ػ٤ِٜب اُؾٍٖٞ رْ اُز٢ أُ٘زظ ٤ًٔخ ٓواعؼخ ٣غت .4

 .أُوجُٞخ اُؾلٝك ٓغ رؼبهٗ أ١ ٝعٞك ػلّ ٙٔبٕ

 أٝ ؿوكخ ك٢ اُزٞا٠ُ ػ٠ِ أٝ ٝاؽل ٝهذ ك٢ ٓقزِلخ ٓ٘زغبد ػ٠ِ ثؼ٤ِٔبد اُو٤بّ ٣غت ال .5

 .االٗزوب٢ُ اُزِٞس ؽلٝس أٝ اُقِٜ اؽزٔبالد ٖٓ فطو أ١ ٛ٘بى ٣ٌٖ ُْ اما اال ٝاؽلح، ٓ٘طوخ

 ػ٠ِ )رؼو٣ق ثطبهبد( ر٤ٍٞٔبد ٝٙغ اُزغ٤ٜي، ػ٤ِٔبد ٝأص٘بء األٝهبد ع٤ٔغ ك٢ ٣غت .6

 اُـوف ػ٠ِ ًٝنُي اُوئ٤َ٤خ، ٝأُؼلاد ، bulk اٌُز٤ِخ أُٞاك ٝؽب٣ٝبد أُٞاك، ع٤ٔغ

 ٛو٣ن ػٖ رؼو٣لٜب ٣غت ٝاال ٓ٘بٍجب ، مُي ًبٕ ًِٔب أَُزقلٓخ ٝاُزـ٤ِق اُزؼجئخ ٝفطٞٛ

 إٔ ٣ٝغت .اُطجقخ ٝههْ أٝرو٤ًيٛب رغ٤ٜيٛب، ٣غوٟ اُز٢ أُٞاك أٝ أُ٘زظ ا٠ُ اّبهح ٝٙغ

 اٍْ رَغ٤َ اُؾبالد، ثؼ٘ ك٢ أُل٤ل ٖٓ أ٣ٚب   ٣ٌٕٞ ٝهل .اإلٗزبط ٝٓوؽِخ اإلّبهح ٛنٙ رنًو

 .رغ٤ٜيٙ ٍجن اُن١ أُ٘زظ

 .ُْٜ أُٖوػ اُؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ كوٜ ٓوزٖوا   اإلٗزبط ٓ٘بٛن ا٠ُ اُلفٍٞ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت .7

 أُ٘زغبد إلٗزبط ٓقٖٖخ ثٔؼلاد أٝ ٓ٘بٛن ك٢ ٛج٤خ ؿ٤و ٓ٘زغبد أٟ اٗزبط ٣غت ال .8

 .اُلٝائ٤خ

 فالٍ اُوهبثخ ألكاء ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت ال .اإلٗزبط ٓ٘طوخ كافَ اُؼ٤ِٔبد فالٍ اُوهبثخ رزْ ٓب ػبكح .9

 .)اُقِٜ أٝ االٗزوب٢ُ اُزِٞس ٓضَ( آفو ٓ٘زظ أ١ أٝ أُ٘زظ عٞكح ػ٠ِ ٍِج٠ رؤص٤و أ١ اُؼ٤ِٔبد
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 اإلٗزبط أص٘بء ٝاالٗزوب٢ُ اُغوص٢ٓٞ اُزِٞس ٓ٘غ

 رُٞل ُٔ٘غ فبٕخ اؽز٤بٛبد ارقبم ٣غت اإلٗزبط، ك٢ اُغبكخ ٝأُ٘زغبد أُٞاك اٍزقلاّ ػ٘ل .10

 اُٜٞاء ٝاٍزقالٓ آلاك ٓضَ( اُٜٞاء ك٢ أُ٘بٍت ُِزؾٌْ ٗظبّ رٞك٤و ٣غت .اُـجبه ٝاٗزْبه

 .)أُ٘بٍجخ ثبُغٞكح

 فطو ٣ْٝ٘ؤ .آفو ٓ٘زظ أٝ ٓبكح أ١ ثٞاٍطخ ٓ٘زظ أ١ أٝ أ٤ُٝخ ٓبكح أ١ رِٞس رغ٘ت ٣غت .11

 ٝاُغ٤َٔبد، ٝاُـبىاد، اُـجبه اٗطالم ك٢ اُزؾٌْ ػلّ ٖٓ أُوٖٞك ؿ٤و االٗزوب٢ُ اُزِٞس

 اُوٝاٍت ٖٝٓ اُزغ٤ٜي، ػ٤ِٔبد ك٢ ٝأُ٘زغبد أُٞاك ٖٓ اٌُبئ٘بد أٝ ٝاُومام ٝاألثقوح،

 ٛنا أ٤ٔٛخ ٝرزلبٝد .اُـ اُؼب٤ِٖٓ ٝعِٞك ٓالثٌ ٖٝٓ اُؾْواد، كفٍٞ ٖٝٓ أُؼلاد، ػ٠ِ

 أُٞاك فطٞهح، أُِٞصبد أًضو ث٤ٖ ٖٝٓ .أُِٞس ٝأُ٘زظ اُزِٞس ٖٓله ٗٞع ؽَت اُقطو

 ٝثؼ٘ اُؾ٤خ، اٌُبئ٘بد ٓضَ اُج٤ُٞٞع٤خ ٝأَُزؾٚواد sensitizing، اُزؾ٤ٌَ ػب٤ُخ

 ٣ٌٕٞ اُز٢ أُ٘زغبد .اُلؼب٤ُخ ّل٣لح أُٞاك ٖٓ ٝؿ٤وٛب ُِقال٣ب، اَُبٓخ ٝأُٞاك اُٜوٓٞٗبد،

 أُلزٞؽخ اُغوٝػ ػ٠ِ رٞٙغ أٝ اُؾوٖ ٛو٣ن ػٖ رؼط٠ اُز٢ ٠ٛ أ٤ٔٛخ أًضو ك٤ٜب اُزِٞس

 .٣ِٞٛخ ى٤٘ٓخ كزواد ػ٠ِ أٝ/ٝ ًج٤وح عوػبد ٌَّ ك٢ رؼط٠ اُز٢ ٝرِي

 ٝػ٠ِ اُالىٓخ، اُز٘ظ٤ٔ٤خ أٝ اُل٤٘خ اُزلاث٤و ارقبم ٛو٣ن ػٖ االٗزوب٢ُ اُزِٞس رغ٘ت ٣غت .12

 :أُضبٍ ٍج٤َ

 الىٓخ رٌٕٞ هل اُز٢- مار٤ب   ٝأٌُزل٤خ أُقٖٖخ أُ٘بٛن ك٢ اإلٗزبط ثؼ٤ِٔبد اُو٤بّ ) أ

 ٓضَ ُٔ٘زغبد

 أَُزؾٚواد ٝثؼ٘ اُؾ٤خ اُغوص٤ٓٞخ ٝأَُزؾٚواد اُؾ٤خ، اُِوبؽبد اُج٤ِ٤َٖ٘،

 اُج٤ُٞٞع٤خ

 األفوٟ؛

 إلعواءاد ٝكوب   أُ٘بٍت اُز٘ظ٤ق ٤ِ٣ٜب صْ ،)ى٢٘ٓ كبَٕ ٓغ( ُإلٗزبط كٝهح اعواء ) ة

 ػ٤ِٜب؛ أُٖلم اُز٘ظ٤ق

 ٝٗظْ أُزلبٝرخ، اُٚـٜ ٝكهعبد ٓالئٔخ، ثطو٣وخ أُٖٔٔخ اُٜٞائ٤خ أُؾبثٌ رٞك٤و ) ط

 اُٜٞاء؛ ٝاٍزقالٓ آلاك

 أٝ أُؼبُظ ؿ٤و اُٜٞاء اكفبٍ اػبكح أٝ رٞى٣غ اػبكح ٣َججٜب اُز٢ اُزِٞس ٓقبٛو ٖٓ اُزو٤َِ ) ك

 ًبف؛ ؿ٤و ٌَْث أُؼبُظ

 أُٞاك؛ أٝ أُ٘زغبد ٓغ اُزؼبَٓ ػ٘ل اُٞاه٤خ أُالثٌ اهرلاء ) ٙ

 اُزِٞس؛ ٝاىاُخ ُِز٘ظ٤ق كؼب٤ُزٜب أُؼوٝف اإلعواءاد اٍزقلاّ )ٝ

 اإلٗزبط؛ ك٢ "أُـِوخ اُ٘ظْ" اٍزقلاّ ) ى
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 اُجوب٣ب؛ ػٖ اٌُْق افزجبهاد اعواء ) ػ

 أُؼلاد؛ ػ٠ِ اُ٘ظبكخ ؽبُخ ػ٠ِ ُِلالُخ )رؼو٣ق ثطبهبد( ر٤ٍٞٔبد اٍزقلاّ )ٛ

 اُزْـ٤َ إلعواءاد ٝكوب   كٝه٣خ ثٖٞهح االٗزوب٢ُ اُزِٞس ٓ٘غ رلاث٤و كؼب٤ُخ ٖٓ اُزؤًل ٣غت .13

 .أُؼ٤به٣خ

 ثٌَْ اُج٤ئ٠ ُِوٕل اُزؤصو ٍو٣ؼخ أُ٘زغبد رغ٤ٜي ك٤ٜب ٣زْ اُز٢ اإلٗزبط ٓ٘بٛن افٚبع ٣غت .14

 .)ٓ٘بٍجب   مُي ًبٕ ًِٔب اُغ٤َٔبد ٝعٞك ٝٓواهجخ ا٤ٌُٔوٝث٤ُٞٞع٢ اُزوٕل ٓضَ( ١كٝه

 

 

 

 اندىدج يزاقثح في انديذج انًًارطاخ

 ٝٝٙغ اُؼ٤٘بد، ثؤفن أُؼ٠٘ اُغ٤ل اُز٤ٖ٘غ ٓٔبهٍبد ٖٓ اُغيء ٢ٛ اُغٞكح ٓواهجخ .1

 اإلكواط ٝاعواءاد ٝاُزٞص٤ن اُز٘ظ٤ْ، أْٗطخ ٓغ ٝرْبهى االفزجبهاد، ٝاعواء أُٞإلبد

 ػٜ٘ب ٣لوط ُٖ أُٞاك ٝإٔ ثبُلؼَ ٗلند هل اُِٖخ ماد اُٚوٝه٣خ االفزجبهاد إٔ رئًل اُز٢

 ثؤٜٗب عٞكرٜب ػ٠ِ اُؾٌْ ٣زْ إٔ ا٠ُ ُِزٞه٣ل، أٝ ُِج٤غ ػٜ٘ب ٣لوط ُٖ أُ٘زغبد ٝإٔ ُالٍزقلاّ،

 ٣غت ٌُٖٝ أُقزجواد أْٗطخ ػ٠ِ اُغٞكح ٓواهجخ روزٖو ٝال .أُطِٞة َُِٔزٟٞ ٓطبثوخ

 .أُ٘زظ ثغٞكح أُزؼِوخ اُوواهاد ع٤ٔغ ك٢ رْبهى إٔ أ٣ٚب  

 .أٍب٤ٍب   أٓوا   اإلٗزبط ػٖ اُغٞكح ٓواهجخ اٍزوالٍ ٣ؼل .2

 ًٝنُي .اُغٞكح ُٔواهجخ ٝظ٤لخ (اُز٤ٖ٘غ رٖو٣ؼ ٕبؽت) غٖٓ٘   ًَ ُلٟ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت .3

 ّقٔ اّواف ٝرؾذ اإلكاهاد ٖٓ ؿ٤وٛب ػٖ َٓزوِخ اُغٞكح ٓواهجخ ٝظ٤لخ رٌٕٞ إٔ ٣غت

 ٓقزجواد ػلح أٝ ٝاؽل ٓقزجو رٖوكٚ رؾذ ٣ٌٕٝٞ أُ٘بٍجخ، ٝأُئٛالد اُقجوح ُل٣ٚ

 ثٌَْ ر٘لن اُغٞكح ٓواهجخ رور٤جبد ع٤ٔغ إٔ ُٚٔبٕ اٌُبك٤خ أُٞاهك رزٞكو إٔ ٣ٝغت .ُِٔواهجخ

 .ك٤ٚ ٝٓٞصٞم كؼبٍ

 :٢ِ٣ ًٔب ٢ٛ اُغٞكح جخهأُو األٍب٤ٍخ أُزطِجبد .4

 اُؼ٤٘بد ألفن أُؼزٔلح ٝاإلعواءاد أُلهث٤ٖ ٝاُؼب٤ِٖٓ اٌُبك٤خ، أُواكن رزبػ إٔ ٣غت ) أ

 ، bulk ٝاٌُز٤ِخ ا٤ٍُٞطخ، ٝأُ٘زغبد ٝاُزـ٤ِق، اُزؼجئخ ٝٓٞاك األ٤ُٝخ، أُٞاك ٝافزجبه ٝاُزلز٤ِ،

 اُز٤ٖ٘غ ٓٔبهٍبد ألؿواٗ أُ٘بٍجخ اُج٤ئ٤خ األؽٞاٍ ُوٕل - ٓ٘بٍجب   ًبٕ ًِٝٔب - اُٖ٘غ، ٝربٓخ

 اُغ٤ل؛
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 ا٤ٍُٞطخ، أُ٘زغبد ٖٝٓ ٝاُزـ٤ِق، اُزؼجئخ ٝٓٞاك األ٤ُٝخ، أُٞاك ٖٓ ػ٤٘بد أفن ٣غت ) ة

 اُغٞكح؛ ٓواهجخ اكاهح هجَ ٖٓ ػ٤ِْٜ أُٞاكوخ رٔذ ٝػب٤ِٖٓ ثؤٍب٤ُت اُٖ٘غ ٝربٓخ bulk ٝاٌُز٤ِخ

 أُٖلٝه٤خ؛ ٝرٞص٤ن اُزؤ٤َٛ ثؼ٤ِٔبد اُو٤بّ ٣غت ) ط

 اُؼ٤٘بد ع٤ٔغ إٔ ػ٠ِ رلٍ اُز٢ (اُزَغ٤َ أعٜيح ٛو٣ن ػٖ أٝ/ٝ ٣ل٣ٝب  ) اَُغالد ػَٔ ٣غت ) ك

 رَغ٤ِٜب رْ هل اٗؾواكبد أ١ ٝإٔ ثبُلؼَ، ٗلند هل ٝاالفزجبهاد اُزلز٤ِ ٝاعواءاد أُطِٞثخ،

 ؛ ثبٌُبَٓ ٜٓ٘ب ٝاُزؾون

 ك٢ إُٔٞٞكخ أُ٘زظ رو٤ًجخ ٓغ رزطبثن ٌٓٞٗبد ػ٠ِ اُٜ٘بئ٤خ أُ٘زغبد رؾز١ٞ إٔ ٣غت )ٙ

 ك٢ رزٞاعل ٝإٔ أُطِٞثخ، اُ٘وبء ثلهعخ أٌُٞٗبد ًَ رزٔزغ إٔ ٝالثل ٝٗٞػب ؛ ًٔب   اُز٣َٞن رٖو٣ؼ

 ٕؾ٤ؼ؛ ثٌَْ labeled ٍٝٓٞٞٓخ أُ٘بٍجخ ؽب٣ٝبرٜب

 ٝأُ٘زغبد ا٤ٍُٞطخ، أُٞاك ٝافزجبه كؾٔ ٗزبئظ ػ٠ِ رؾز١ٞ اُز٢ اَُغالد ػَٔ ٣غت )ٝ

 رزٖٚٔ إٔ ًنُي ٣غت ُِٔٞإلبد؛ اٍز٤لبئٜب ٖٓ ُِزؾون اُٖ٘غ ٝربٓخ bulk ٝاٌُز٤ِخ ا٤ٍُٞطخ

 أُؾلكح؛ اإلعواءاد ػٖ اٗؾواكبد أ١ رو٤٤ْ ًٝنُي اُِٖخ ماد أُ٘زظ ٝصبئن ٝرو٤٤ْ ٓواعؼخ

 أٝ اُْقٔ هجَ ٖٓ ػ٤ِٜب اُزٖل٣ن هجَ ُِزٞه٣ل أٝ ُِج٤غ رْـ٤ِخ أ١ ثطوػ ٣َٔؼ ال ) ى

 ثؼ٘ ك٢ ُِوبٕٗٞ ٝٝكوب   .اُز٣َٞن رواف٤ٔ ك٢ اُٞاهكح ُِْوٝٛ ٝكوب   ثنُي أٌُِل٤ٖ األّقبٓ

 ثبالّزواى اإلٗزبط هَْ ٖٓ أٌُِق اُْقٔ ٜٓٔخ ٛٞ اُطجقخ ػٖ ثبإلكواط أَُبػ ٣ٌٕٞ اُجِلإ

 اُغٞكح؛ ٓواهجخ هَْ ٖٓ أٌُِق اُْقٔ ٓغ

 َُِٔبػ ٝمُي اُٖ٘غ اُزبٓخ ٝأُ٘زغبد األ٤ُٝخ أُٞاك ػ٤٘بد ٖٓ اٌُبك٢ ثبُؼلك االؽزلبظ ٣غت ) ػ

 اما اال اُٜ٘بئ٤خ ػجٞرٚ ك٢ أُ٘زظ ػ٠ِ اإلثوبء ٣غت ًٔب األٓو؛ ُيّ اما أَُزوجَ ك٢ أُ٘زظ ثلؾٔ

 .ػبك١ ؿ٤و ثٌَْ ًج٤وح اُؼجٞح ًبٗذ

 ًَ ٝر٘ل٤ن أُٖلٝه٤خ ٝرٞص٤ن اْٗبء ٓضَ أفوٟ، ٝاعجبد أ٣ٚب   ُل٣ٜب ًٌَ اُغٞكح ٓواهجخ. 5

 اُقبٕخ أُوعؼ٤خ أُؼب٤٣و ٝرقي٣ٖ ػ٠ِ، ٝأُؾبكظخ رو٤٤ْ، أعَ ٖٓ اُغٞكح، ٓواهجخ اعواءاد

 صجبد ٓواهجخ ٖٓ ٝاُزؤًل ٝأُ٘زغبد، أُٞاك ُؾب٣ٝبد اُٖؾ٤ؼ اُز٤ٍْٞ ٖٓ ٝاُزؤًل ثبُٔٞاك،

 ثغٞكح أُزؼِوخ اٌُْبٟٝ ك٢ اُزؾو٤ن ك٢ ٝأُْبهًخ ٝأُ٘زغبد، اُلؼبُخ، اُلٝائ٤خ أٌُٞٗبد

 ٌٓزٞثخ، إلعواءاد ٝكوب   اُؼ٤ِٔبد ٛنٙ ًَ رزْ إٔ ٣غت .اُج٤ئ٢ اُوٕل ك٢ ٝأُْبهًخ أُ٘زظ،

 .األٓو ُيّ ٝاما ٝرَغ٤ِٜب

 اإلٗزبط، ظوٝف ك٤ٜب ثٔب اُِٖخ، ماد اُؼٞآَ ع٤ٔغ اُٜ٘بئ٤خ أُ٘زغبد رو٤٤ْ ٣َْٔ إٔ ٣غت. 6

 ٝٓطبثوخ ،)ٝاُزـ٤ِق اُزؼجئخ مُي ك٢ ثٔب( اُز٤ٖ٘غ ٝٝصبئن اُؼ٤ِٔبد، فالٍ االفزجبهاد ٝٗزبئظ

 .اُٜ٘بئ٤خ اُؼجٞح ػ٠ِ اُلؾٔ ٝاعواء ُِٔٞإلبد، اُٜ٘بئ٢ أُ٘زظ ٓٞإلبد
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 اُؼ٤٘بد ألفن اإلٗزبط ٓ٘بٛن ُلفٍٞ اَُِطخ اُغٞكح ٓواهجخ ػب٢ِٓ ُلٟ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت. 7

 ٓ٘بٍجب   مُي ًبٕ ًِٔب ٝاُزؾو٤ن

 

 

 

 

 

 انفصم انخايضاَتهً 
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 اَُبكًاُلَٖ 

 

 

 يًارطاخ انتصُيغ انديذ

 نهًظتحضزاخ انؼقيًح

THE GOOD 

MANUFACTURING PROCESS 

FOR STERILE PRODUCTS 

 

 اػلاك ا٤ُٖلال٤ٗخ: ربط هىٝم

 

 



 
 

52 
 

 يقذيح: .1

 أُؼلاد أٝ اُؼب٤ِٖٓ كفٍٞ ٣ٌٕٞ ٝال ٗظ٤لخ، ٓ٘بٛن ك٢ أُؼؤخ أَُزؾٚواد اٗزبط ٣زْ إٔ الثل

 ٖٓ ٓالئْ َٓزٟٞ ك٢ رٖبٕ إٔ الثل اُ٘ظ٤لخ أُ٘بٛن .ٛٞائ٤خ أهلبٍ ٛو٣ن ػٖ اال ا٤ُٜب ٝأُٞاك

 ٖٓ أُطِٞثخ اُلهعخ ػ٠ِ ٓوّؾبد فالٍ ٖٓ آواهٙ ٣غت اُن١ اُٜٞاء ٝآلاكاد اُ٘ظبكخ

 .اٌُلبءح

 .اُ٘ظ٤لخ أُ٘طوخ كافَ ٓ٘لِٖخ ٓ٘بٛن ك٢ ٝاُزؼو٤ْ ٝاُؾْٞ أُ٘زظ، رؾ٤ٚو ٣غو١ إٔ ٣غت

 د ٓنًٞهح الؽوب"كهعب أهثؼخ ا٠ُ أُ٘بٛن رِي رٖ٘ق

 :كئز٤ٖ ا٠ُ ٛ٘ب ر٘وَْ اُز٤ٖ٘غ ػ٤ِٔبد

 .ُِٔ٘زظ اُٜ٘بئ٢ اُزؼو٤ْ ػ٤ِٔبد ك٤ٜب رغو١ اُز٢ رِي :األ٠ُٝ

 .أُواؽَ ًَ أٝ ثؼ٘ ك٢ ك٤ٜب اُزؼو٤ْ ٣غو١ اُز٢ رِي :اُضب٤ٗخ

 

 اندىدج يزاقثح. 2

 فبٕخ ثٖلخ ٣غت ٌُٖٝ اُطجقخ ٌَُ ٓٔضِخ رٌٕٞ إٔ ٣غت اُزؼو٤ْ الفزجبه أُؤفٞمح اُؼ٤٘بد. 1.2

 .اُزِٞس ُقطو رؼوٙب   األًضو ٢ٛ رؼزجو اُطجقخ ٖٓ أعياء ٖٓ أفند ػ٤٘بد ػ٠ِ رؾز١ٞ إٔ

 : أُضبٍ ٍج٤َ ػ٠ِ

 ٜٝٗب٣خ ثلا٣خ ػ٘ل ػجئذ اُز٠ اُؾب٣ٝبد رَْٔ إٔ الثل اُؼ٤٘بد ٓؼؤخ، ػجئذ اُز٢ ُِٔ٘زغبد ) أ(

 .اُؼَٔ ًج٤وػٖ رٞهق أ١ ٝثؼل اُطجقخ

 ػ٤٘بد ٍؾت االػزجبه ك٢ ٣ئفن إٔ ٣غت اُٜ٘بئ٤خ ؽب٣ٝبرٜب ك٠ ؽواه٣ب ػؤذ اُز٢ ُِٔ٘زغبد ) ة(

 .ثوٝكح األًضو ٣ٌٕٞ إٔ أُؾزَٔ اُغيء ٖٓ

 ػؤذ اُز٢ أُ٘زغبد ؽبُخ ك٢ اُزؼو٤ْ كٝهح ٖٓلٝه٤خ ثزٞص٤ن أٌُزَٔ أُ٘زظ رؼو٤ْ ٣زؤًل .2.2

 كؾٔ ٣غتخ. ػو٤ٔثطو٣وخ  ػُٞغذ اُز٢ ُِٔ٘زغبد اٍُٞبئٜ َٓء ػ٤ِٔبدٖٓلٝه٤خ ٝ ٜٗبئ٤ب،

 اُج٤ئ٤خ اُغٞكح ٍغالد رلؾٔ إٔ ٣غت أُؼؤخ أُؼبُغخ ؽبُخ ٝك٢ اُطجقخ ٓؼبُغخ ٍغالد

 ثبَُ٘جخ ٖٓلٝه٤زٜب رٞصن إٔ ٣غت اُزؼو٤ْ افزجبه اعواءاد .اُزؼو٤ْ افزجبهاد ٗزبئظ ٓغ ٓزيآ٘خ

 .اُزؼو٤ْ افزجبه ٝأكاء رٞص٤ن ك٢ األك٣ٝخ كٍبر٤و ٛوم رَزقلّ إٔ الثل .ثؼ٤٘ٚ ُٔ٘زظ

 اُن٣لبٕ ٓواهجخ ٣غت ٝأٌُزِٔخ ا٤ٍُٞطخ ٝأُ٘زغبد اُؾوٖ ٝٓبء ُِؾوٖ، اُوبثِخ ُِٔ٘زغبد .3.2

 .ظأُ٘ز ٖٓ ٗٞع ٌَُ ٖٓلٝه٤زٜب ٝصوذ هل األك٣ٝخ كٍزٞه ٖٓ ٓئًلح ٛو٣وخ ثبٍزقلاّ اُلاف٢ِ

 ا٠ُ ثبإلٙبكخ أُواهجخ ٛنٙ ٓضَ رزْ إٔ ٣غت اٌُج٤وح األؽغبّ ماد  infusion اُزَو٣ت َُٞائَ
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 ٛنا ٓضَ ك٢ اُزؾو٤ن ٖٓ كالثل االفزجبه ك٢ اُؼ٤٘خ رلَْ ؽ٤ٖ .أٌُزَٔ ُِٔ٘زظ ٓطِٞثخ افزجبهاد أ١

 .اُؾبعخ ػ٘ل ػالع٢ اعواء ٣ٝزقن اُلَْ

 انشزوط انصحيح. 3

ثٖلخ فبٕخ، ٣ٝغت إٔ ٣زْ ر٘ظ٤ق رِي  خأُ٘بٛن اُ٘ظ٤لخ ٜٓٔ اُْوٝٛ اُٖؾ٤خ ك٢. 1.3

ٓزٌوه ّٝبَٓ ٝكوب ُجوٗبٓظ ٖٓلم ػ٤ِٚ ٌٝٓزٞة، ٝ ٣غت ٓجبّوح اُوهبثخ ثبٗزظبّ  أُ٘بٛن ثٌَْ

أُوبٝٓخ ٖٓ ا٤ٌُٔوٝثبد. ٝٗظوا ا٠ُ اُزؤص٤و أُؾلٝك ُألّؼخ كٞم اَُالالد  الًزْبف ظٜٞه

 ئ٣٢غت إٔ رَزقلّ ًجل٣َ ُِزط٤ٜو ا٤ٔ٤ٌُب اُج٘لَغ٤خ كبٜٗب ال

 ٣غت ٓواهجخ أُطٜواد ٝأُ٘ظلبد ُِزِٞس ا٤ٌُٔوٝث٤ُٞٞع٠، ٣ٝغت ؽلع أُؾب٤َُ أُقللخ. 2.3

 ُٞ ُْ رؼوْ. أُطٜواد ٝأُ٘ظلبد ٜٓ٘ب ك٢ ؽب٣ٝبد ٍبثوخ اُ٘ظبكخ ٝالثل إٔ رقيٕ ُٔلح ٓؾلكح

 .ك٠ ٓ٘بٛن ٖٓ اُلهعخ أ، ة ٣غت إٔ رؼوْ هجَ االٍزقلاّ أَُزقلٓخ

 ا٤ٌُٔوٝث٤ُٞٞع٢ ٣غت ٓواهجخ أَُبؽبد اُ٘ظ٤لخ فالٍ اُلهعبد أُقزِلخٌُٔبكؾخ اُزِٞس . 3.3

 ٖٓ اُؼ٤ِٔبد. ٝرٌٕٞ اُوهبثخ ٓزٌوهح ؽ٤ش رزْ اُؼ٤ِٔبد اُؼو٤ٔخ، ٝإ رزجغ ك٤ٜب ٛوهب ٓضَ ٕلبئؼ

 )أَُؾبد خٝأفن اُؼ٤٘بد اَُطؾvolumetric air٤ٝاُٜٞاء اُؾغ٢ٔ settle platesاُزو٤ٍت 

إٔ رزِٞس رِي أُ٘بٛن ثَجت اُطو٣وخ أُزجؼخ ك٢ أفن اُؼ٤٘بد. ٣ٝغت  ٕٝلبئؼ اُزٔبً( ٝال ٣غت

اإلكواط ػٖ أُ٘زظ اُٜ٘بئ٢.  ٖٓ أعَ اُطجقخٗزبئظ أُواهجخ ك٢ االػزجبه ػ٘ل ٓواعؼخ رٞص٤ن  أفن

 .ًَ ٖٓ األٍطؼ ٝاُؼب٤ِٖٓ ثؼل اُؼ٤ِٔبد اُؾوعخ ٓواهجخ ٣غت

 وٝث٤ُٞٞع٢ ٝمُي ألؿواٗ اُز٘ج٣ٚ٤غت ٝٙغ َٓز٣ٞبد )ؽلٝك( الًزْبف اُزِٞس ا٤ٌُٔ. 4.3

 ٝارقبم اإلعواءاد، ُٝٔواهجخ ارغبٛبد عٞكح اُٜٞاء ك٠ أُوكن. 

 ُِٔ٘بٛن ا٤ٌُٔوٝث٤ُٞٞع٤خ أُواهجخ ك٢ CFU أَُزؼٔوح ر٣ٌٖٞ ٝؽلاد ؽلٝك 1 ههْ اُغلٍٝ ٣ج٤ٖ

 اُ٘ظ٤لخ

 

 

 انًؼقًح انًظتحضزاخ تصُيغ. 4

 .ُِج٤ئخ أُطِٞثخ اُٖلبد ؽَت أُؼؤخ، أُ٘زغبد ُز٤ٖ٘غ أُؼلح اُ٘ظ٤لخ أُ٘بٛن رٖ٘ق. 1.4

 ٓقبٛو ٖٓ ُإلهالٍ اُزْـ٤ِ٤خ اُؾبُخ ك٠ ٓالئْ َٓزٟٞ ك٢ ث٤ئ٤خ ٗظبكخ رزطِت ر٤ٖ٘غ ػ٤ِٔخ ًَ

 .أُزلاُٝخ أُٞاك أٝ ُِٔ٘زظ ا٤ٌُٔوث٤ُٞٞع٠ اُزِٞس أٝ اُغ٤َٔبد

 َٓز٣ٞبد ا٠ُ رَٖ ثؾ٤ش ٖٓٔٔخ رٌٕٞ إٔ أَُبؽبد ُٜنٙ كالثل )اُزْـ٤َ أص٘بء( ّوٝٛ ُزؾو٤ن

 ك٤ٜب رٌٕٞ اُز٢ اُؾبُخ ٠ٛ األف٤وح ٛنٙ .اإلّـبٍ ُٞٙغ )اُواؽخ( ؽبُخ ك٢ اُٜٞاء ٗظبكخ ٖٓ ٓؼ٤٘خ

 .رْـ٤َ ػٔبٍ ٛ٘بى ٤ٌُ ٌُٖٝ رْـ٤ِٜب، ٣ٌٖٝٔ رو٤ًجٜب رْ هل اإلٗزبط ٝٓؼلاد ًبِٓخ اُزغ٤ٜياد
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 ٖٓ ٓؾلك ٝثؼلك ٓؼوٝف ألٍِٞة ٝكوب   ك٤ٜب رؼَٔ اُز٢ اُزغ٤ٜياد ؽبُخ ٠ٛ )اُؼ٤ِٔخ أص٘بء) ؽبُخ

 .اُؼٔبٍ

 : ٠ِ٣ ًٔب ٢ٛ كهعبد أهثغ ا٠ُ ٛ٘ب أُؼؤخ اُلٝائ٤خ أَُزؾٚواد ر٤ٖ٘غ ٣ٖ٘ق

 اُؾْٞ أػٔبٍ أُضبٍ ٍج٤َ ػ٠ِ - اُؼب٤ُخ اُقطٞهح ماد ُِؼ٤ِٔبد أُؾ٤ِخ أُ٘طوخ أ: انذرخح •

  ٕلبئؾ٤خ ٓؾطبد ػَٔ ٛو٣ن ػٖ ػبكح اُْوٝٛ ٛنٙ ٝرزؾون .اُؼو٤ٔخ ٝإُٞالد

laminarؽٞا٠ُ ٓزغبَٗخ ٛٞاء ٍوػخ رؼط٢ اُٖلبئؾ٢ اُٜٞاء ٓوٝه اٗظٔخ .اُٜٞاء ُٔوٝه  

 .اُؼَٔ ٝٙغ ٢ك% 20 ±  صب/0.45ّ

 .)أ(  ٔ٘طوخُِ اُج٤ئ٤خ اُقِل٤خ ٢ٛٝ ٝاُؾْٞ، أُؼؤخ اُزؾ٤ٚواد ك٢ :ب انذرخح •

 .اُؼو٤ٔخ أُ٘زغبد ر٤ٖ٘غ ك٢ ؽوعب   أهَ ٓواؽَ ُؼَٔ اُ٘ظ٤لخ أَُبؽبد  :د ج، انذرختيٍ •

 .األهثؼخ أُواؽَ ك٢ اُٜٞاء ٛو٣ن ػٖ ر٘زوَ اُز٢ ُِغ٤َٔبد ر٤ٖ٘لب   2 ههْ اُغلٍٝ ٣ؼط٢

 اَُِطبد هجَ ٖٓ أُؾلكح اُطوم ارجبع ٣غت أُطِٞثخ ثبُٔٞإلبد ٛٞاء ػ٠ِ ُِٝؾٍٖٞ

 .ا٤ُ٘ٛٞخ
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 نهًُتداخ انُهائي انتؼقيى

 رؼط٢ ٢ٌُ  )ك(  اُلهعخ ٖٓ ث٤ئخ ك٢ األهَ ػ٠ِ رؼل إٔ ٣غت أُ٘زغبد ٝٓؼظْ أٌُٞٗبد. 2.4

 أُ٘زظ ٣ٌٕٞ ٝؽ٤ش ٝاُزؼو٤ْ ُِزو٤ّؼ ٓ٘بٍجب   ٝا٤ٌُٔوٝثبد اُغ٤َٔبد ػلك ٖٓ ٓ٘قلٚب   َٓزٟٞ

 ْٗبٛ ٣لػْ ألٗٚ أُضبٍ ٍج٤َ ػ٠ِ( ا٤ٌُٔوٝث٢ اُزِٞس فطو ٖٓ ػبك٣خ ؿ٤و ؽبُخ ك٢

 ٓؼبُغزٚ ٣غو١ ال ثبُٚوٝهح أٝ اُزؼو٤ْ، هجَ ٣ِٞٛخ كزوح ثٚ االؽزلبظ أ٣ٝغت اُ٘ٔٞا٤ٌُٔوٝث٢،

 .)ط( اُلهعخ ٖٓ ث٤ئخ ك٢ ػبٓخ ثٖلخ اُزؾ٤ٚو ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت .)ٓـِوخ أٝػ٤خ ك٢ هئ٢َ٤ ثٌَْ

 ػ٠ِ )ط( اُلهعخ ٖٓ ث٤ئخ ك٠ ػبٓخ ثٖلخ ٣ؾلس إٔ ٣غت اُٜ٘بئ٠ ُِزؼو٤ْ أُ٘زغبد رؼجئخ .3.4

 .األهَ

 اُزؼجئخ ػ٤ِٔخ أُضبٍ ٍج٤َ ػ٠ِ( اُج٤ئ٢ اُضِٞس ٖٓ ػبكٟ ؿ٤و فطو ك٠ أُ٘زظ ٣ٌٕٞ ؽ٤ٖ .4.4

 اإلؿالم هجَ ه٤ِِخ صٞا٢ٗ ُٔلح أُ٘زغبد ًْق ٣غت أٝ ٝاٍؼخ ههجخ ماد اُؾب٣ٝبد أٝ ثط٤ئخ

 .األهَ ػ٠ِ )ط( اُلهعخ ٖٓ فِل٤خ ٓغ )أ( اُلهعخ ٖٓ ٓ٘طوخ ك٠ اُزؼجئخ ٣زْ إٔ ٣غت )اُٜ٘بئ٠

 ك٢ ػبٓخ ثٖلخ رزْ إٔ ٣غت ٝأَُزؾِجبد ٝأُؼِوبد ٝاٌُو٣ٔبد أُواْٛ َٝٓء رؾ٤ٚو . 5.4

 .اُٜ٘بئ٢ اُزؼو٤ْ هجَ )ط( اُلهعخ ٖٓ ث٤ئخ

 

 

 aseptic  انطاهز انتحضيز

 ٕأ ٣غت .األهَ ػ٠ِ )ط( اُلهعخ ٖٓ ث٤ئخ ك٠ اُـ٤ََ ثؼل أٌُٞٗبد ر٘بٍٝ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت .6.4

 كِزو فالٍ ٖٓ اُزو٤ّؼ اٝ ُِزؼو٤ْ رؼوٗ ٓبُْ - أُؼؤخ األ٤ُٝخ ٝأٌُٞٗبد أُٞاك ر٘بٍٝ ٣ٌٕٞ

 .)ة(اُلهعخ ٖٓ فِل٤خ ٓغ )أ( اُج٤ئ٤خ اُلهعخ ك٠ - اُؼ٤ِٔخ ك٠ ٓئفوا   اُله٤وخ ٌُِبئ٘بد ؽبعي
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 ث٤ئخ كهعخ ك٠ ٣زْ إٔ ٣غت اُؼ٤ِٔخ فالٍ ثبُزو٤ّؼ رؼوْ إٔ ٣غت اُز٢ أُؾب٤َُ رؾ٤ٚو .7.4

 ٖٓ ث٤ئخ ك٢ ٝأُ٘زغبد أُٞاك رغ٤ٜي ٣غو١ إٔ ٣ٝغت ثبُزو٤ّؼ، أُؾب٤َُ رِي رؼوْ ُْ ُٞ ،)ط(

 )ة( اُلهعخ ٖٓ فِل٤خ ٝػ٠ِ )أ( اُلهعخ

 إٔ ٣غت أٌُْٞكخ أُؼؤخ أُؼلاد ر٘بٍٝ ٝأ٣ٚب   ثبُزط٤ٜو، أُؾٚوح أُٞاك ٝرؼجئخ ر٘بٍٝ. 8.4

 .)ة( اُلهعخ ٖٓ فِل٤خ ٓغ )أ(ث٤ئ٤خ كهعخ ك٠ ٣زْ

-freeze  ثبُزجو٣ل اُزغل٤ق( اُزغل٤ل ك٠ َٓزقلّ ٛٞ ًٔب عيئ٤ب   أُـِوخ اُؾب٣ٝبد ٗوَ. 4.9

drying) َة( اُلهعخ ٖٓ ٝفِل٤خ )أ( اُلهعخ ٖٓ ث٤ئخ ك٠ ٣غو١ إٔ ٣غت اَُلاك ٣ٌزَٔ إٔ هج( 

 .)ة( اُج٤ئ٤خ اُلهعخ ك٢ رٌٕٞ اإلؿالم ٓؾٌٔخ ٗوَ ٕٞا٢ٗ ك٢ ٗوَ أٝ

 ك٢ ٣زْ إٔ ٣غت ٝأَُزؾِجبد ٝأُؼِوبد ٝاٌُو٣ٔبد أُؼؤخ، أُواْٛ َٝٓء رؾ٤ٚو. 10.4

 .رو٤ّؾٚ ٣غو١ مُي ثؼل ٝ ٌْٓٞكب   أُ٘زظ ٣ٌٕٞ ؽ٤ٖ)ة(  اُلهعخ ٖٓ ٝفِل٤خ ( أ) ث٤ئ٤خ كهعخ

 

 processing )انتدهيش( انًؼاندح

 .اُزؼو٤ْ هجَ أُؼبُغخ ٓواؽَ ًَ ك٠ اُزِٞس ُزو٤َِ االؽز٤بٛبد رئفن إٔ ٣غت. 11.4

 اُؾب٣ٝبد ثٜب رؼجؤ أٝ رٖ٘غ إٔ ٣غت ال ؽ٤خ كه٤وخ ًبئ٘بد ػ٠ِ رؾز١ٞ اُز٢ أَُزؾٚواد. 12.4

 ٤ٓزخ ًبئ٘بد ٖٓ أٌُٞٗخ األٖٓبٍ ث٤٘ٔب أفوٟ ٤ٕلال٤ٗخ ٓ٘زغبد ٓؼبُغخ ك٠ رَزقلّ ٓ٘بٛن ك٠

 inactivation اُزؼط٤َ رٞص٤ن ثؼل اُؾب٣ٝبد ك٢ رٞىع إٔ أٌُٖٔ ٖٓ ثٌز٤و٣خ َٓزقِٖبد أٝ

 .األفوٟ أُؼؤخ اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد ٓضَ أُجب٢ٗ ٗلٌ ك٢ اُز٘ظ٤ق اعواءاد ٝرٞص٤ن

ح ٓؾبًب ػ٠ِ ٣ْزَٔ إٔ ٣غت aseptic treatment اُطبٛوح أُؼبُغخ ٖٓلٝه٤خ رٞص٤ن. 13.4

 ػبٓخ ثٖلخ أَُزقلّ اُـنائ٢ اٍُٜٞ ٌَّ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝغت .ؿنائ٢ ٍٜٝ ثبٍزقلاّ أُؼبُغخ

 – أَُزطبع هله ػ٠ِ - هوة ػٖ ثبُٔؾبًبح االفزجبه ػ٤ِٔخ رْجٚ إٔ ٣غت .أُ٘زظ ُغوػخ ٌٓبكئب  

 االػزجبه ٣ؼط٠ إٔ ٣ٝغت .اُؾوعخ اُز٤ٖ٘غ ػ٤ِٔخ فطٞاد ًَ ٝرَْٔ اُطبٛوح اُز٤ٖ٘غ ػ٤ِٔخ

 .ٓزٞهؼخ ؽبُخ أٍٞأ ٓؾبًبح ا٠ُ

 .اُؼ٤ِٔخ ال٣ؼٞم ُِٖٔلٝه٤خ رٞص٤ن أٟ إٔ ٖٓ ُِزؤًل اٌُبك٤خ اُؼ٘ب٣خ رؼط٠ إٔ ٣غت. 14.4

 ُٔواهجخ ثبٗزظبّ أُؼبُظ ٝأُبء ا٤ُٔبٙ ٓؼبُغخ ٝٓؼلاد ا٤ُٔبٙ، ٖٓبكه ٓواهجخ ٣غت .15.4

 .ا٤ٌُٔب٣ٝبد

 اُو٤بّ أص٘بء فٖٕٞب َٓز٣ٞبرٜب أك٠ٗ ك٠ رؾلع إٔ ٣غت اُ٘ظ٤لخ أُ٘بٛن ك٢ األْٗطخ. 16.4

 رطب٣و كوٛ رغ٘ت ٣ٌٖٔ ٢ٌُ اُؼب٤ِٖٓ ؽوًخ ٝاٗزظبّ ٙجٜ ٣غت ًٔب اُطبٛوح ثبُؼ٤ِٔبد

 أُؾ٤طخ ٝاُوٛٞثخ اُؾواهح كهعخ .اُؼ٤٘ق أٝ اُيائل اُْ٘بٛ ٗز٤غخ اُله٤وخ ٝاٌُبئ٘بد اُغ٤َٔبد

 .٣ورلٜٝٗب اُز٢ اُض٤بة ٛج٤ؼخ ثَجت ُِؼب٤ِٖٓ ٓو٣ؾخ أٝؿ٤و ػب٤ُخ رٌٕٞ إٔ ال٣غت
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 ٝإٔ اُ٘ظ٤لخ أُ٘بٛن ك٠ األ٤ُبف ُز٤ُٞل اُوبثِخ ٝأُٞاك اُؾب٣ٝبد ٝعٞك ٖٓ اإلهالٍ ٣غت. 17.4

 .ٛبٛوح ثؼ٤ِٔبد اُو٤بّ أص٘بء رٔبٓب   رغ٘جٜب ٣زْ

 اُز٘ظ٤ق ػ٤ِٔخ ثؼل ٝأُؼلاد اٌُز٢ِ أُ٘زظ ٝؽب٣ٝبد أٌُٞٗبد، ر٘بٍٝ ٣غو١ إٔ ٖٓ الثل. 18.4

 ٓؼبُغخ ٓوؽِخ رؾل٣ل ٓ٘بٍت ثٌَْ ٣زْ إٔ ٣ٝغت .رِٞصٜب ثبػبكح رَٔؼ ال ثطو٣وخ اُٜ٘بئ٢

 .ٝأُؼلاد اٌُز٢ِ أُ٘زظ ٝؽب٣ٝبد أٌُٞٗبد

 ٝأ٣ٚب   ٝأُؼلاد اٌُز٠ِ أُ٘زظ ٝؽب٣ٝبد ٌُِٔٞٗبد ٝاُزؼو٤ْ ٝاُزغل٤ق اُـ٤ََ ث٤ٖ اُلزواد. 19.4

 ى٤٘ٓخ ُؾلٝك رقٚغ ٝإٔ – اإلٌٓبٕ هله ػ٠ِ - ه٤ٖوح رٌٕٞ إٔ ٣غت ٝاالٍزقلاّ اُزؼو٤ْ ث٤ٖ

 .ٖٓلٝه٤زٜب أُٞصوخ اُزقي٣ٖ ُظوٝف ٓالئٔخ ٓؾلكح

 ؽبثٌ ٓوّؼ فالٍ ٖٓ رو٤ّؾٚ أٝ رؼو٤ٔٚ ٝث٤ٖ أُؾٍِٞ رؾ٤ٚو ك٠ اُجلء ث٤ٖ اُٞهذ. 20.4

 ٖٓ ثٚ أَُٔٞػ األه٠ٖ اُؾل ٙجٜ ٣ٝغت اإلٌٓبٕ، هله ػ٠ِ ه٤ٖوا   ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت ُِجٌزو٣ب

 .ُزقي٣٘ٚ إُٔٞٞكخ ٝاُطو٣وخ رو٤ًجزٚ االػزجبه ك٢ ٣ئفن ثؾ٤ش ٓ٘زظ ٌَُ ثبَُ٘جخ اُٞهذ

 .ُِزؼو٤ْ ٓوّؼ فالٍ ٖٓ ٣ٔو إٔ ٣غت ٓ٘زظ رـط٤خ أٝ ٓؾٍِٞ رلو٣ؾ ك٠ ٣َزقلّ ؿبى أٟ. 21.4

 رِٞس ػ٠ِ ُِؼَٔ ؽل ٣ٞعل إٔ الثل .اُزؼو٤ْ هجَ ُِٔ٘زغبد اُج٤ُٞٞع٢ اُؾَٔ ٓواهجخ ٣غت. 22.4

 .اُؾ٠ٔ ُٓٞلاد ٝفطٞهح أَُزقلٓخ اُطو٣وخ ثٌلبءح ٓورجطب   ٣ٌٕٞ ٓجبّوح اُزؼو٤ْ هجَ أُ٘زغبد

 ٖٓ رٔو إٔ ٣غت اٌُج٤و، اُؾغْ ٝماد ثبُؾوٖ رؼط٠ اُز٢ اُقٖٞٓ ٝعٚ ٝػ٠ِ أُؾب٤َُ، ًَ

  .ٓجبّوح اُزؼجئخ ػ٤ِٔخ هجَ مُي ٣ٌٕٞ - ٌٓٔ٘ب   ًبٕ ُٝٞ - اُله٤وٚ ٌُِبئ٘بد ؽبثٌ ٓوّؼ فالٍ

 أُ٘طوخ ك٢ رٞاعلٛب ٓطِٞة ٓٞاك أ١ أٝ ٝأُؼلاد اٌُز٢ِ أُ٘زظ ٝؽب٣ٝبد أٌُٞٗبد. 23.4

 ا٠ُ رٔوه - ٌٓٔ٘ب   ٣ٌٕٞ ٝؽ٤ضٔب - ع٤ٔؼٜب رؼوْ إٔ ٣غت اُطبٛوح، اُؼ٤ِٔبد رغو١ ؽ٤ش اُ٘ظ٤لخ

 اُظوٝف ثؼ٘ ك٢ ٓوجٞال   ٣ٌٕٞ هثٔب .اُؾبئٜ ك٢ ٓضجزخ ٛوك٤ٖ ماد ٓؼؤبد فالٍ ٖٓ أُ٘طوخ

 .)اُضالص٠ اُزـ٤ِق( اُزِٞس اكفبٍ رٔ٘غ أفوٟ اعواءاد

 

 انتؼقيى. 5

 ك٠ ثبُؾواهح اُٜ٘بئ٢ رؼو٤ٜٔب ٣زْ إٔ رؼو٤ٜٔب أُواك ُِٔ٘زغبد ثبَُ٘جخ األكَٚ ٖٓ ٣ٌٕٞ. 1.5

 صجبد ُؼلّ ٗز٤غخ ثبُؾواهح اُٜ٘بئ٢ اُزؼو٤ْ ر٘ل٤ن أُؾزَٔ ؿ٤و ٖٓ ًبٕ اما أٓب .اُٜ٘بئ٤خ ؽب٣ٝزٜب

 أٝ/ٝ اُزو٤ّؼ ثؼل اُٜ٘بئ٢ ُِزؼو٤ْ ثل٣ِٚ ٛو٣وخ ثبٍزقلاّ هواه ٣ئفن إٔ ك٤غت أَُزؾٚواد

 .اُطبٛوح أُؼبُغخ

 أُئ٣ٖ ثبإلّؼبع ثبُزْؼغ اُغبكخ ٝاُؾواهٙ اُوٛٞثخ ثبٍزقلاّ اُزؼو٤ْ ػ٠ِ اُؾٍٖٞ ٣ٌٖٔ. 2.5

 االص٤ِ٤ٖ ثؤ٤ًَل أٝ ،)ثبٌُبَٓ أُؼبُغخ ٖٓلٝه٤خ رٞصن ُْ ُٞ اُج٘لَغ٤خ كٞم ثبألّؼخ ٤ٌُ ٌُٖٝ(
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 اُٜ٘بئ٤خ ُِؾب٣ٝبد اُطبٛوح اُزؼجئخ رؼوجٚ اُن١ ثبُزو٤ّؼ أٝ )ٓ٘بٍت ؿبىٟ رؼو٤ْ ػبَٓ أ١ أٝ(

 ًبٕ ًِٔب – األٓضَ االفز٤به ٛٞ ثبُؾواهح اُزؼو٤ْ إٔ ػ٠ِ ٝػ٤ٞثٜب ٓيا٣بٛب ُٜب ٛو٣وخ ًَ .أُؼؤخ

 . ٌٓٔ٘ب   مُي

 اُؾَٔ ٓواهجخ ٣ٝغت األك٠ٗ اُؾل ك٠ األ٤ُٝخ ُِٔٞاك ا٤ٌُٔوٝث٤ُٞٞع٢ اُزِٞس ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت. 3.5

 ا٤ٌُٔوٝث٤ُٞٞع٤خ اُغٞكح ٓزطِجبد ػ٠ِ أُٞإلبد رْزَٔ إٔ ٣ٝغت اُزؼو٤ْ هجَ ُِٔٞاك اُج٤ُٞٞع٠

 .أُواهجخ أص٘بء ُٜب ٣ظٜواالؽز٤بط ؽ٤ش

 ٓغ ٓزلوٚ أُقزبهح اُزؼو٤ْ ػ٤ِٔٚ رٌٕٞ ال ؽ٤ٖ اُزؼو٤ْ ٓؼبُغبد ًَ ٖٓلٝه٤خ رٞص٤ن ٣غت .4.5

 .ث٤َطب   ى٣ز٤ب   اٝ ٓبئ٤ب   ٤ٌُ ٓؾٍِٞ ُزؾ٤ٚو رَزقلّ ؽ٤٘ٔب أٝ ك٤ُٝخ ٓؼب٤٣و أ١ أٝ األك٣ٝخ كٍزٞه

 ّوٝٛ ػ٠ِ اُؾٍٖٞ ك٢ ًٝلبءرٜب ُِٔ٘زظ ٓ٘بٍجزٜب اظٜبه ٣غت رؼو٤ْ، ػ٤ِٔخ أ١ افز٤به هجَ .5.5

 ٛو٣ن ػٖ مُي اظٜبه ٣ٌٕٝٞ ٓؼبُغزٚ، ٣زْ اُن١ اُؾَٔ ٗٞع أعياء ًَ ك٠ أُوؿٞثخ اُزؼو٤ْ

 ٖٓلٝه٤خ رٞص٤ن ٖٓ اُزؾون ٖٓ الثل .ٓالئٔب   ٣ٌٕٞ ؽ٤٘ٔب- ث٤ُٞٞع٤خ ٝٓئّواد ك٤ي٣بئ٤خ ٓؼب٤٣و

 رؼل٣الد رؾلس ؽ٤٘ٔب أٝ ٣ٍٞ٘ب   ٝاؽلح ٓوح األهَ ػ٠ِ - ى٤٘ٓخ ُغلاٍٝ ٛجوب   كزواد ػ٠ِ أُؼبُغخ

 .ٍغالد ك٢ اُ٘زبئظ رؾلع إٔ ٣غت .ُِٔؼلاد ًج٤وح

 رْٖٔ إٔ ٣غت ٝ أُطِٞثخ ُِٔؼبُغٚ أُبكح ًَ رزؼوٗ إٔ ثل ال .كؼبال   اُزؼو٤ْ ٣ٌٕٞ ٠ٌُ. 6.5

 .ٛنا رؾو٤ن رٖٚٔ ثؾ٤ش اُؼ٤ِٔخ ٛنٙ

 إٔ ٣غت .كوٜ اُزؼو٤ْ ػ٤ِٔخ ُٔواهجخ اٙبك٤خ ًطو٣وخ اُؾ٣ٞ٤خ أُئّواد اػزجبه ٖٓ ثل ال .7.5

 ثبُوهبثخ عٞكرٜب كؾٔ ٣ٌٕٞ ٝإٔ .أُٖ٘غ رؼ٤ِٔبد ؽَت رَزقلّ ٝإٔ اُؾ٣ٞ٤خ أُئّواد رؾلع

 رِٞس أ١ اٗزوبٍ ُزغ٘تٜب اٍزقلآ ػ٘ل ٕبهٓخ اؽز٤بٛبد ارقبم ٖٓ ٝالثل .اإل٣غبث٤خ

 .ٜٓ٘ب ٤ٌٓوٝث٤ُٞٞع٢

 .ػؤذ اُز٢ ٝرِي رؼو٤ٜٔب ٣زْ ُْ اُز٠ أُ٘زغبد ث٤ٖ ُِزلو٣ن ٝاٙؾخ ٍٝبئَ ٝعٞك ٖٓ الثل. 8.5

 ٖٓ ًغيء ػ٤ِٜب اُزٖل٣ن ٣زْ إٔ ثل ٝال رؼو٤ْ، كٝهح ٌَُ ٓزبؽخ رٌٕٞ إٔ ٣غت اُزؼو٤ْ . ٝصبئن9.5

 .اُطجقخ ػٖ اإلكواط ػ٤ِٔخ

 

 انُهائي انتؼقيى .6

  تانحزارج انتؼقيى. 1.6

 : ٓضَ ٝاُلهخ اُٚجٜ ؽ٤ش ٖٓ ٓالئٔخ ٓؼلاد ثٞاٍطخ ؽواه١ رؼو٤ْ كٝهح ًَ رَغَ إٔ ٣غت

 َٓجبه ثٞاٍطخ اُؾواهح كهعخ رَغَ إٔ ٣غت .ٓ٘بٍت ٓزَغ ٓلٟ مٝ اُؾواهح/ ُِٞهذ ٓقطٜ

probe اُزٞص٤ن أص٘بء اُ٘وطخ ٛنٙ رؾل٣ل رْ هل ٣ٌٕٝٞ أُؾِٔخ اُـوكخ أٝ اُؾُٔٞخ ك٢ عيء أثوك ك٢. 
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 ٗلٌ ك٢ ٓٞٙٞع َٓزوَ َٓجبه ٣َغِٜب اُز٢ اُؾواهح ٓوبثَ ك٢ اُؾواهح كهعخ رلؾٔ إٔ ٣لَٚ

 .اُطجقخ ٍغَ ٖٓ عيءا   اُؾواهح رَغ٤َ ٓقطٜ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت .أٌُبٕ

 اُٚٞاثٜ ٓؾَ رؾَ إٔ ٣غت ال ٌُٜٝ٘ب اُج٤ُٞٞع٤ٚ أٝ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤ٚ أُئّواد اٍزؼٔبٍ أٌُٖٔ ٖٓ

 .أُبك٣خ

 ك٢ اُجلء هجَ أُطِٞثخ اُؾواهح كهعخ ا٠ُ ثؤًِٜٔب اُؾُٔٞخ رَٖ ؽز٠ ًبف   ثٞهذ أَُبػ ٣غت

 .ٓؼبُغزٚ رزْ اُؾُٔٞخ ٖٓ ٗٞع ٌَُ اُزؼو٤ْ ٝهذ ٣ؾلك إٔ الثل .اُزؼو٤ْ ٝهذ ه٤بً

 ارقبم ٣غت ثبُؾواهح، اُزؼو٤ْ كٝهح ك٢ اُؼب٤ُخ اُؾواهح كهعخ ٓوؽِخ ا٠ُ إٍُٞٞ ثؼل

 ُِزجو٣ل ؿبى أٝ ٍبئَ أ١ ٣ؼوْ إٔ ٝالثل .اُزجو٣ل أص٘بء أُؼؤخ اُؾُٔٞخ رِٞس ٙل االؽز٤بٛبد

 .أُ٘زظ ٣الٌٓ

 

 انزطثح تانحزارج انتؼقيى. 2.6

 ُِجَِ اُوبثِخ أُٞاك اال ال٣٘بٍت ) autoclave إُٔٞلح ك٠ اُزَق٤ٖ) اُوٛجخ ثبُؾواهح اُزؼو٤ْ

 ٣غت .اُؼ٤ِٔخ ُٔواهجخ ٝاُٚـٜ اُؾواهح كهعخ ٖٓ ًَ اٍزؼٔبٍ ٣غت .أُبئ٤خ ٝاُزو٤ًجبد ثبُٔبء

 ٛ٘بى ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝغت أُواهت ػٖ َٓزوال   اُؾواهح كهعخ َٓغَ ٣ٌٕٞ إٔ اُؼبك٣خ األؽٞاٍ ك٢

 أُئّو ثٞاٍطخ اُؾواهح كهعخ هواءح كٝه٣ب   رلؾٔ إٔ ٣غت ٝ اُؾواهح، ُلهعخ َٓزوَ ٓئّو

 .اُزؼو٤ْ كزوح فالٍ أُقطٜ ثٞاٍطخ أَُغِخ اُؾواهح كهعبد ٓوبثَ

 رـِق إٔ الثل اُـِن أُؾٌٔخ اُؾب٣ٝبد ك٠ أُؾلٞظخ األفوٟ أُ٘زغبد ؿ٤و ٍزؼوْ اُز٢ أُٞاك

 أعياء ًَ .اُزؼو٤ْ ثؼل اُزِٞس اػبكٙ رٔ٘غ ٌُٜٝ٘ب اُجقبه ٝافزوام اُٜٞاء ثبىاُخ رَٔؼ ٓبكح ك٠

 ُِٝٔلح أُطِٞثٚ اُؾواهح كهعخ ػ٘ل أُْجغ اُجقبه أٝ ثبُٔبء ٓزِٖخ رٌٕٞ إٔ الثل اُؾُٔٞخ

 .أُطِٞثخ

 ػ٠ِ ٣ؾزٟٞ ٝال ٓ٘بٍجخ عٞكح مٝ اُزؼو٤ْ ك٢ أَُزقلّ اُجقبه إٔ ٖٓ اُزؤًل ثٚوٝهح اُؼ٘ب٣خ ٣غت

 .أُؼلاد أٝ أُ٘زظ رِٞس ٣َجت هل َٓزٟٞ ٖٓ اٙبكبد

 

 اندافح تانحزارج انتؼقيى. 3.6

 .اُغبكخ أَُبؽ٤ن ٓ٘زغبد أٝ أُبئ٤خ ؿ٤و َُِٞائَ ٓ٘بٍجب   ٣ٌٕٞ هل اُغبكخ ثبُؾواهح اُزؼو٤ْ

 اُٚـٜ ٝاٍزٔواه اُـوكخ أهعبء ك٢ اُٜٞاء كٝهإ ػ٠ِ أَُزقلٓخ اُؼ٤ِٔخ رْزَٔ إٔ ٣غت

 ٖٓ ٣ؼجو إٔ اُٜٞاء ُٜنا كالثل ثبُٜٞاء اإلٓلاك رْ ُٞ .أُؼوْ ؿ٤و اُٜٞاء كفٍٞ ٣ٔ٘غ ٢ٌُ اإل٣غبث٢

 HEPA  ((high efficiency particulate air) ٓوّؼ) اُله٤وخ ُألؽ٤بء ؽبثٌ ٓوّؼ فالٍ



 
 

61 
 

 ٍٝٞف ، pyrogens اُؾ٠ٔ ُٓٞلاد اىاُخ أ٣ٚب   اُغبكخ ثبُؾواهح اُزؼو٤ْ أٛلاف ٖٓ إٔ ؽ٤ش

 .أُٖلٝه٤خ رٞص٤ن ٖٓ ًغيء ٓطِٞثخ اُلاف٢ِ اُن٣لبٕ ّثبٍزقلا اُزؾل١ افزجبهاد رٌٕٞ

 

 تاإلشؼاع انتؼقيى. 4.6

 ٖٓ اٌُض٤و .ُِؾواهح اُؾَبٍخ ٝأُ٘زغبد أُٞاك ُزؼو٤ْ خهئ٤َ٤ ثٖلخ ثبإلّؼبع اُزؼو٤ْ ٣َزقلّ

 كوٜ ثٜب َٓٔٞػ اُطو٣وخ ٛنٙ كبٕ ُٝنا ُإلّؼبع ؽَبٍخ اُزـ٤ِق ٓٞاك ٝثؼ٘ اُلٝائ٤خ أُ٘زغبد

 ؿ٤و ٛو٣وخ اُج٘لَغ٤خ كٞم األّؼخ .رغو٣ج٤ب   ٓئًلح أُ٘زظ ػ٠ِ ٓئم٣خ رؤص٤واد ٣ٞعل ال ؽ٤٘ٔب

 .اُٜ٘بئ٢ ُِزؼو٤ْ ٓوجُٞخ

 ك٠ رـوً إٔ الثل اإلّؼبػ٤خ اُغوػبد ٓوب٤٣ٌ .اُزؼو٤ْ اعواء أص٘بء اإلّؼبع عوػخ ه٤بً ٣غت

 كٝٓب   ٣ٞعل أٗٚ ٓغٔٞػٜب ك٢ رٖٚٔ ألٕ ٣ٌل٢ ثٌَْ ثؼٜٚب ٖٓ ٝهو٣جخ ًبك٤خ ثؤػلاك اُؾُٔٞخ

 ك٤غت اُجالٍز٤ٌ٤خ اإلّؼبػ٤خ اُغوػبد ٓوب٤٣ٌ رَزقلّ ؽ٤ش .اُـوكخ ك٢ اّؼبػ٢ عوػخ ٓو٤بً

 اُغوػبد ٓوب٤٣ٌ آزٖبٓ هٞح هواءح ٣غت ٓؼب٣ورٜب، ٝهذ ؽلٝك ٖٙٔ اٍزقلآٜب ٣ٌٕٞ إٔ

 كوٜ اُج٤ُٞٞع٤خ أُئّواد رَزقلّ إٔ أٌُٖٔ ٖٓ .ه٤ٖو ثٞهذ ُإلّؼبع اُزؼوٗ ثؼل اإلّؼبػ٤ٚ

 ث٤ٖ ُِزلو٣ن ُإلّؼبع اُؾَبٍخ أُِٞٗخ األهوآ رَزقلّ إ أٌُٖٔ ٖٓ .اٙبك٤خ ٓواهجخ ًؤكٝاد

 .اُ٘بعؼ ُِزؼو٤ْ ٓئّواد ٤َُذ ٢ٛٝ ُٚ رزؼوٗ ُْ اُز٢ ٝرِي ُإلّؼبع رؼوٙذ اُز٠ اُؼجٞاد

 .اُطجقخ ٍغَ ٖٓ عيءا   ػ٤ِٜب اُؾٍٖٞ رْ اُز٢ أُؼِٞٓبد رٌٕٞ إٔ ٣غت

 ُِٔؼبُغخ رؼوٙذ هل ًبٗذ ٓب اما ٣ج٤ٖ إٔ ٣ٌٔ٘ٚ ُإلّؼبع ؽَبٍب   ٓئّوا   رؾَٔ إٔ ٣غت ػجٞح ًَ

 .بَٓجو ٓؾلكح ى٤٘ٓخ كزوح فالٍ اإلعٔب٤ُخ اإلّؼبػ٤خ اُغوػخ رؼط٠ إٔ ٣غت .اإلّؼبػ٤خ

 

 fumuigants  وانًظتذخُاخ تانغاساخ انتؼقيى. 5.6

 .ُزؼو٤ٜٔب ٓ٘بٍت ثل٣َ ٣ٞعل ال اُز٢ ُِٔ٘زغبد اال ُِزؼو٤ْ اُطو٣وخ ٛنٙ رَزقلّ أال ٣غت

 ث٤و٤ًَٝل ٝثقبه اإلص٤ِ٤ٖ، أ٤ًَل :ٓضَ) اُزؼو٤ْ ك٠ ٓقزِلٚ َٝٓزلف٘بد ؿبىاد رَزقلّ هثٔب

 .أفوٟ ػ٤ِٔخ ٛو٣وخ ٛ٘بى رٌٕٞ ال ؽ٤٘ٔب اال ٣َزقلّ أال ٣غت اإلص٤ِ٤ٖ ٝأ٤ًَل (.ا٤ُٜلهٝع٤ٖ

 ٝإٔ أُ٘زظ ػ٠ِ ٙبه رؤص٤و ُٚ ٤ٌُ اُـبى إٔ ٣ظٜو إٔ ٣غت أُٖلٝه٤خ رٞص٤ن ػ٤ِٔخ أص٘بء

 اُزلبػَ ٗٞارظ ًٝنُي ٓزجو٢ ؿبى أ١ الفزياٍ ًبك٤بٕ اُـبى إلىاُخ ثٜٔب أَُٔٞػ ٝاُٞهذ اُْوٝٛ

 .أُٞإلبد ك٢ ر٤ٜٔٚ٘ب ٖٓ الثل اُؾلٝك ٛنٙ .أُؼ٤٘خ أُبكح أٝ أُ٘زظ ُ٘ٞع ثبَُ٘جخ ٓوجُٞخ ُؾلٝك

 ٝعٞك ُزغ٘ت االؽز٤بٛبد ارقبم ٣غت ُنا أٍب٢ٍ؛ أٓو اُله٤وخ ٝاألؽ٤بء اُـبى ث٤ٖ أُجبّو اُزٔبً

 ٛج٤ؼخ رئصو إٔ ٣ٌٖٔ .أُغلق اُجوٝر٤ٖ أٝ ًبُجِِٞهاد ٓٞاك رؾز٣ٜٞب إٔ ٣ؾزَٔ ًبُز٢ ًبئ٘بد

 .اُؼ٤ِٔخ ك٢ ٝاٙؾب   رؤص٤وا   اُزـ٤ِق ٓٞاك ٤ًٔٝخ
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 .ُِؼ٤ِٔٚ أُطِٞثٚ ٝاُؾواهح اُوٛٞثخ ٓغ اُزٞاىٕ ا٠ُ أُٞاك رَٖ إٔ ٣غت ُِـبى اُزؼوٗ هجَ

 .اُزؼو٤ْ هجَ االٗزظبه ٝهذ رو٤َِ ا٠ُ اُؾبعخ ٓوبثَ ك٢ أُطِت ٛنا ٝىٕ ٣غت

 ٖٓ أُالئْ اُؼلك ٝثبٍزقلاّ ٓ٘بٍجخ ث٤ُٞٞع٤خ ٓئّواد فالٍ ٖٓ رؼو٤ْ كٝهح ًَ رواهت إٔ ٣غت

 ػ٤ِٜب اُؾٍٖٞ رْ اُز٢ أُؼِٞٓبد رٌٕٞ إٔ ٣غت .ًِٜب اُؾُٔٞخ فالٍ أُٞىػٚ االفزجبه أعياء

 .اُطجقخ ٍغالد ٖٓ عيءا  

 ٖٓ أكاءٛب ٣لؾٔ ٣زْ ٝإٔ أُٖ٘غ رؼ٤ِٔبد ؽَت ٝرَزؼَٔ رقيٕ إٔ الثل اُج٤ُٞٞع٤خ أُئّواد

 .اإل٣غبث٤خ اُوهبثخ فالٍ

 رٌزَٔ، ٢ً اُلٝهح رَزـوهٚ اُن١ اُٞهذ ك٤ٜب ٣َغَ رؼو٤ْ، كٝهح ٌَُ ٍغالد اْٗبء ٖٓ الثل

 اُٚـٜ .اُـبى ٝرو٤ًي اُؼ٤ِٔخ أص٘بء اُـوكخ كافَ ٝاُوٛٞثخ اُؾواهح، ٝكهعخ اُٚـٜ، ًٝنُي

 ٖٓ عيءا   رٌٕٞ إٔ ٣غت اَُغالد رِي .اُلٝهح أص٘بء ٓقطٜ ػ٠ِ رَغَ إٔ ٣غت اُؾواهح ٝكهعخ

 .اُطجقخ ٍغَ

 رو٤ًياد ثقل٘ رَٔؼ ر٣ٜٞخ ظوٝف رؾذ ٓ٘ٚجٜ ثؤٍِٞة اُؾُٔٞخ رقي٣ٖ ٣غت اُزؼو٤ْ ثؼل

 .اُؼ٤ِٔخ ٛنٙ ٖٓلٝه٤خ رٞصن إٔ الثل .أُطِٞة أَُزٟٞ ا٠ُ اُزلبػَ ٝٗٞارظ أُزجو٠ اُـبى

 

 تانتزشيح وانتؼقيى انطاهزج انًؼاندح. 7

 ٖٓ رغ٤ٔؼٚ ٣زْ اُنٟ أُ٘زظ رؼو٤ْ ػ٠ِ رؾبكع إٔ ٛٞ aseptic اُطبٛوح أُؼبُغخ ٖٓ ٌٕٓٞ اُٜلف

 اَُبثوخ. اُطوم ٖٓ ثٞاؽلح رؼو٤ٔٚ رْ هل ٜٓ٘ب ٌٕٓٞ ًَ ٌٓٞٗبد

 .ثب٤ٌُٔوٝثبد ُِزِٞس ٓبٗؼخ رٌٕٞ إٔ ٣غت اُزْـ٤َ ظوٝف

  :ٍ ثؼ٘ب٣خ االٗزجبٙ ٗؼط٢ إٔ ٣غت اُطبٛوح أُؼبُغخ أص٘بء ٝأُ٘زظ أٌُٞٗبد رؼو٤ْ ػ٠ِ ٗجو٢ ٠ٌُ

 أٍٛٞ )ٙ اُ٘وَ؛ ٝاعواءاد اُـِن/اُؾب٣ٝخ رؼو٤ْ )ك اُؾوعخ؛ اَُطٞػ )ط ؛ اُؼب٤ِٖٓ )ة اُج٤ئخ؛ )أ

 .اُزؼو٤ْ ٓوّؼ )ٝ اُٜ٘بئ٤خ؛ اُؾب٣ٝخ ك٠ رؼجئزٚ هجَ ثبُٔ٘زظ ُالؽزلبظ كزوح

 ٓوّؼ فالٍ ٖٓ رو٤ّؾٜب ٣ٌٖٔ صْ ٖٝٓ اُٜ٘بئ٤خ، اُؾب٣ٝخ ك٢ ٓؼ٤٘خ ٝٓؾب٤َُ ٍٞائَ رؼو٤ْ ٣ٌٖٔ ال

 أُوّؼ ُٜنا رٌٕٞ إٔ أٝ رؼو٤ٜٔب ٍجن ؽب٣ٝخ ك٢ )أهَ أٝ( ْٓ 0.2 ٓولاهٙ ا٢ٍٔ هطو م١ ٓؼوْ

 ال ٌُٜٝ٘ب اُجٌز٤و٣ب، ري٣َ إٔ أُوّؾبد رِي ُٔضَ ٣ٌٖٔ .ا٤ٌُٔوٝثبد ؽجٌ فب٤ٕخ األهَ ػ٠ِ

 ثلهعخ اُزو٤ّؼ ػ٤ِٔخ اٍزٌٔبٍ كهاٍخ ٣ٝ٘جـ٢ mycoplasmas ٝاُلطٞه اُل٤وٍٝبد ًَ ري٣َ

 .اُؾواه٣خ أُؼبُغخ كهعبد ٖٓ

 كوثٔب األفوٟ، اُزؼو٤ْ ثؼ٤ِٔبد ٓوبهٗزٜب ػ٘ل اُزو٤ّؼ ُطو٣وخ أُؾزِٔخ اإلٙبك٤خ أُقبٛو ثَجت

 ؽبثٌ آفو ثٔوّؼ رؼو٤ْ فالٍ ٖٓ اُضب٤ٗخ ُِٔوح اُزو٤ّؼ أٝ اُطجوخ ٓيكٝط ثٔوّؼ ٣ٖ٘ؼ
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 ُ٘وطخ ٌٓٔ٘خ ٗوطخ ثؤهوة ٣ؾلس إٔ ٣غت ُِزؼو٤ْ اُٜ٘بئ٢ اُزو٤ّؼ .ٓجبّوح اُزؼجئخ هجَ ٤ٌُِٔوٝثبد

 .اُزؼجئخ

 ،)ٕلو أٜٗب ٓلزوٗ( األك٠ٗ اُؾل ػ٘ل أُوّؾبد ٖٓ األ٤ُبف رَبهٜ فٖبئٔ رجو٠ إٔ ٣غت

 .ظوٝف أ١ رؾذ رَزقلّ إٔ ٣غت ال االٍجَزًٞ ػ٠ِ أُؾز٣ٞخ أُوّؾبد

 االٗزْبه ر٤به أٝ ، bubble-point اُلوبػخ ٗوطخ ٓضَ ٓ٘بٍجخ ثطو٣وخ أُوّؼ ٍالٓخ كؾٔ ٣غت

diffusive-flow  اُٚـٜ آَبى أٝافزجبه pressure-hold ٓجبّوح االٍزقلاّ ثؼل )ٖٓ 

 رٞص٤ن أص٘بء ٣ؾلك إٔ ٣غت .)االٍزقلاّ هجَ اُطو٣وخ ثٜنٙ أُوّؼ رقزجو إ ٓل٤لا   ٣ٌٕٞ إٔ أٌُٖٔ

 ػجو أَُزقلّ اُٚـٜ ٝكوم اٌُز٢ِ اَُبئَ ٖٓ ٓؼ٤ٖ ؽغْ ُزو٤ّؼ اُالىّ اُٞهذ أُٖلٝه٤خ

 رَغَ إٔ ٣غت .ثؾضٜب ٣ٝغو١ رالؽع إٔ الثل اُو٤ْ رِي ػٖ ه٤ٔخ ماد اٗؾواكبد ٝأ١ أُوّؼ

 ّؼاٝٓو اُؾوط اُـبى ّؼآو ٍالٓخ ٖٓ االٍز٤ضبم ٣غت .اُطجقخ ٍغَ ك٠ اُلؾٞٓ ٛنٙ ٗزبئظ

 ٣غت .ٓ٘بٍجخ كزواد ػ٠ِ رئًل إٔ ٣غت األفوٟ ّؼاأُو ٍالٓخ .االٍزقلاّ ثؼل اُٜٞاء ٓقبهط

 :ٓضبٍ اُقْ٘خ اُظوٝف ماد االٍزقلآبد ك٢ أُوّؼ ٍالٓخ ٓواهجخ ى٣بكح االػزجبه ك٢ األفن

 .أُورلؼٚ اُؾواهح م١ اُٜٞاء كٝهإ

 ٓضَ ٖٓلٝه٤خ رٞص٤ن رْ هل ٣ٌٖ ُْ ٓب ٝاؽل ػَٔ ٣ّٞ ٖٓ ألًضو أُوّؼ ٗلٌ ٣َزقلّ إٔ ٣غت ال

 .االٍزؼٔبٍ ٛنا

 .ا٤ُٚ ٓٞاك ثبٛالم أٝ ٓ٘ٚ ٌٓٞٗبد ثبىاُخ آب أُ٘زظ ػ٠ِ أُوّؼ ٣ئصو أال ٣غت

 

 انؼايهىٌ. 8

 ثٖلخ ْٜٓ ٝٛنا أُطِٞث٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ٖٓ األك٠ٗ اُؾل اال اُ٘ظ٤لخ أُ٘بٛن ك٢ ٣زٞاعل أال ٣غت

 أُ٘بٛن ٛنٙ فبهط ٖٓ رغو١ إٔ ٣غت ٝأُواهجبد أُؼب٣٘بد .اُطبٛوح اُؼ٤ِٔبد أص٘بء فبٕخ

 .أَُزطبع هله ػ٠ِ

 ٣زِوٞا إٔ ٣غت أُ٘بٛن ٛنٙ ثٔضَ أٌُِل٤ٖ )ٝا٤ُٖبٗخ ثبُ٘ظبكخ أُقز٤ٖٖ ك٤ْٜ ثٖٔ( اُؼب٤ِٖٓ ًَ

 ثٔب أُؼؤخ ُِٔ٘زغبد اُٖؾ٤ؼ ثبُز٤ٖ٘غ اُِٖخ ٝص٤وخ ا٤ًَُِٞخ األٗظٔخ ك٢ ٝٓ٘زظٔب   أ٤ُٝب   رله٣جب  

 أُٞظلٕٞ ٣زِو٠ ٝؽ٤٘ٔب ا٤ٌُٔوٝثبد، ػِْ ك٢ األٍب٤ٍخ ٝاُؼ٘بٕو اُٖؾخ ؽلع مُي ك٢

 فبٕخ ػ٘ب٣خ ثنٍ ٣غت ا٤ُٚ ُؾبعزْٜ اُزله٣ت ٛنا ٓضَ )ٝا٤ُٖبٗٚ اُج٘بء ٓوبُٝٞ( اُقبهع٤ٕٞ

 .ػ٤ِْٜ ٝاإلّواف ثزله٣جْٜ

 اُله٤وخ اٌُبئ٘بد ىهاػبد ك٢ أٝ اُؾ٤ٞاٗبد أَٗغخ ٖٓ ٓٞاك ٓؼبُغخ ك٠ اٗقوٛٞا اُن٣ٖ أُٞظلٕٞ

 أُؼوْ أُ٘زظ ٓ٘بٛن ا٠ُ ٣لفِٞا إٔ ٣غت ال اُؾب٤ُخ اُز٤ٖ٘غ ثؼ٤ِٔخ ٣وٕٞٓٞ اُن٣ٖ ٛئالء ؿ٤و ٖٓ

 .اُزِٞس إلىاُخ ٝٝاٙؾخ ٕبهٓخ إلعواءاد ٣قٚؼٞا ٓبُْ
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 اُؼبِٕٓٞ ٣ؼط٠ إٔ ٣ٝغت األٍب٤ٍبد، ٖٓ ٝاُ٘ظبكخ اُْق٤ٖخ اُٖؾخ ؽلع ك٢ اُؼب٤ُٔخ أُؼب٤٣و

 ػٜ٘ب ٣٘زظ هثٔب اُز٢ اُؾبالد ػٖ ٣جِـٞا ثؤٕ رؼ٤ِٔبد أُؼؤخ أَُزؾٚواد ثز٤ٖ٘غ أُقزٖٕٞ

 ُٔضَ اُلٝه٣خ اُٖؾ٤خ اُلؾٕٞبد إٔ ٓواػبح ٓغ أُِٞصبد؛ ٖٓ ٛج٤ؼ٤خ ؿ٤و أٗٞاع أٝ أػلاك رَبهٜ

 هل ٣ٌٕٞٗٞ هثٔب اُن٣ٖ ثبُؼب٤ِٖٓ ٣زؼِن ك٤ٔب ٣زقن إٔ ٣غت اُن١ اإلعواء .ٓوؿٞثخ اُؾبالد ٛنٙ

 .ًٝقء ٓئَٛ ّقٔ ٣ووهٙ إٔ الثل ٓالئٔخ ؿ٤و ٤ٌٓوٝث٤ُٞٞع٤خ ٓقبٛو أكفِٞا

 اُزـ٤٤و ؽغواد ٣لفِٕٞ اُن٣ٖ ٝاُؼب٤ِٖٓ اُ٘ظ٤لخ، أُ٘بٛن ا٠ُ اُقوٝط ٓالثٌ اؽٚبه ٣غت ال

 ٛجوب   أُالثٌ ٝرـ٤٤و االؿزَبٍ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت .اُٞهبئ٤خ اُو٤ب٤ٍخ أُٖ٘غ ٓالثٌ ٣ورلٝا إٔ الثل

 فالٍ ِٓٞصبد ؽَٔ أٝ اُ٘ظ٤لخ أُ٘طوخ ٓالثٌ رِٞس ٖٓ روَِ ٢ٌُ ٖٓٔٔخ ًزبث٤خ ُزؼ٤ِٔبد

 .اُ٘ظ٤لخ أُ٘بٛن ا٠ُ أُالثٌ

 أكٝاد اٍزؼٔبٍ ٣غت ال ًٝنُي اُ٘ظ٤لخ أُ٘بٛن ك٠ ٝأُغٞٛواد ا٤ُل ٍبػبد اهرلاء ٣غت ال

 .عي٣ئبد ٜٓ٘ب رزَبهٜ إٔ ٣ٌٖٔ اُز٢ اُزغ٤َٔ

 )اُؼَٔ ٌٓبٕ( اُؼَٔ ٓ٘طوخ ُٝلهعخ ُِؼ٤ِٔخ ٓالئٔخ رٌٕٞ إٔ ٣غت ٝعٞكرٜب أُورلاح أُالثٌ

 :٢ِ٣ ًٔب ٢ٛ كهعخ ٌَُ أُطِٞثخ ٝأُالثٌ اُزِٞس، ٖٓ أُ٘زظ رؾ٢ٔ ثطو٣وخ رورلٟ إٔ ٣ٝغت

 ٝاألؽن٣خ اُؾٔب٣خ ٓالثٌ اهرلاء ٣ٝغت ٝاُنهٖ، ٝاُْبهة اُْؼو رـط٤خ ٣غت(: د( انذرخح •

 .اُ٘ظ٤لخ أُ٘طوخ فبهط ٖٓ رِٞس أ١ ُزغ٘ت اُؾ٤طخ رئفن إٔ ٣غت .أُالئٔخ األؽن٣خ ٝأؿط٤خ

 هطؼخ ٖٓ ٍوٝاٍ ماد ثنُخ اهرلاء ٣غت .ٝاُنهٖ ٝاُْبهة اُْؼو رـط٤خ ٣غت :(ج( انذرخه •

 كٞم ٓب ؿطبء أٝ ٓ٘بٍت ٝؽناء ػب٤ُخ، ههجخ ٝماد أُؼ٤ٖٖٔ ػ٘ل ٓغٔؼخ هطؼز٤ٖ أٝ ٝاؽلح

 .ع٤ٔ٤َخ ٓبكح أٝ أ٤ُبف أُالثٌ ٖٓ ٣زَبهٜ أال اكزوا٤ٙب ٣غت اُؾناء،

 اُْبهة رـط٤خ ٣غت ًٔب ثٌبِٓٚ اُْؼو )اُقٞمح( اُوأً ُجبً ٣ـط٢ إٔ ٣غت :(ب/أ( انذرخح •

 ٝماد أُؼ٤ٖٖٔ ػ٘ل ٓغٔؼخ هطؼز٤ٖ أٝ ٝاؽلح هطؼخ ٖٓ ٍوٝاٍ ماد ثنُخ اهرلاء ٣غت .ٝاُنهٖ

 ُِٞعٚ ه٘بع اهرلاء ٣غت .اُجلُخ ٣بهخ كافَ ا٠ُ اُوأً ُجبً أٛواف رلفَ إٔ ٣غت ػب٤ُخ، ههجخ

 ٖٓ ٖٝٓ٘ٞػخ ٓؼؤخ رٌٕٞ إٔ ػ٠ِ أُ٘بٍجخ، اُولبىاد اهرلاء ًٝنُي اُوط٤واد، ر٘بصو ٣ٔ٘غ ٠ٌُ

 أٝ ؽناء اٍزؼٔبٍ ًنُي ٝٙوٝه١ اهرلائٜب، ك٢ اُجٞكهح رَزؼَٔ أال ػ٠ِ اُجالٍز٤ي أٝ أُطبٛ

 اٌَُبء أًٔبّ رؾْو ٝإٔ اُولّ هكاء كافَ رؾْو إٔ ٣غت اَُوٝاٍ أٛواف .ٓطٜو أٝ ٓؼوْ فق

 ٣ٝغت اُغ٤ٔ٤َخ ٝأُٞاك األ٤ُبف ٜٓ٘ب رزَبهٜ أال اكزوا٤ٙب ٣غت اُؾٔب٣خ ٓالثٌ .اُولبىاد كافَ

 .اُغَْ ٖٓ أُزَبهطخ اُغ٤َٔبد رؾجٌ إٔ

 .(ط(ٝ )ة( اُلهعخ ؿوف ا٠ُ أُئك٣خ اُزـ٤٤و ؿوف ا٠ُ اُقوٝط ٓالثٌ رؾٚو إٔ ٣غت ال

 أٝ ٝٓؼؤخ ٗظ٤لخ، ؽٔب٣خ ثٔالثٌ )ة/أ( اُلهعخ ٖٓ ٓ٘طوخ ك٢ ٣ؼَٔ ػبَٓ ًَ ري٣ٝل ٣غت

 إٔ ٣غت .مُي رجوه أُواهجخ ٗزبئظ إٔ ُٞ ا٤ُّٞ ك٢ ٓوح األهَ ػ٠ِ أٝ ػَٔ، كٝهح ًَ ك٢ ٓطٜوح
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 - ػَٔ كٝهح ًَ ك٠ ٝاُولبىاد األه٘ؼخ رـ٤٤و ٣غت .اُؼ٤ِٔبد أص٘بء ثبٗزظبّ اُولبىاد رط٤ٜو ٣غو١

 .االٍزؼٔبٍ ٝؽ٤لح أُالثٌ اٍزقلاّ اٍب٤ٍب   أٓوا   ٣ٌٕٞ هثٔب .األهَ ػ٠ِ

 رغٔغ ػلّ رٖٚٔ ثطو٣وخ ٝر٘ظق رـََ إٔ ٣غت اُ٘ظ٤لخ أُ٘بٛن ك٢ أَُزقلٓخ أُالثٌ

 ُٔضَ ٓ٘لِٖخ ؿ٤ََ ٓواكن ٝعٞك األكَٚ ٖٓ .مُي ثؼل رزَبهٜ إٔ ٣ٌٖٔ اٙبك٤خ ع٤ٔ٤َخ ِٓٞصبد

 اؽزٔبٍ ٣زٞاعل كوثٔب ٓالئٔخ، ؿ٤و أٝرؼو٤ْ ؿ٤ََ ثطو٣وخ أ٤ٙود األ٤ُبف إٔ ُٞ .أُالثٌ ٛنٙ

 .ٝاُزؼو٤ْ اُـ٤ََ ػ٤ِٔبد ك٢ ه٤ب٤ٍخ ػ٤ِٔخ اعواءاد ارجبع ٣غت .اُغي٣ئبد رَبهٜ فطٞهح ى٣بكح

 

 ويهحقاتها انًثاَي. 9

 اُالىّ ؿ٤و اُلفٍٞ رغ٘ت - اإلٌٓبٕ هله ػ٠ِ – أٌُٖٔ ٖٓ ٣ٌٕٞ ثؾ٤ش أُجب٢ٗ رْٖٔ إٔ ٣غت

 ًَ ٓالؽظخ ٣ٌٖٔ ثؾ٤ش )ة( اُلهعخ ٓ٘بٛن ر٤ْٖٔ ٣غت .أٝأُواهجخ اإلّواف ك٢ ُِؼب٤ِٖٓ

 .اُقبهط ٖٓ اُؼ٤ِٔبد

 رَبهٜ ٖٓ روَِ ٠ٌُ ٓ٘لنح ؿ٤و َِٓبء، أٌُْٞكخ األٍطؼ ًَ رٌٕٞ إٔ ٣غت اُ٘ظ٤لخ، أُ٘بٛن ك٠

 ٝأُطٜواد اُ٘ظبكٚ ُؼٞآَ أُزٌوه ثبالٍزؼٔبٍ ٝرَٔؼ اُله٤وخ اٌُبئ٘بد أٝ اُغي٣ئبد رغٔغ أٝ

 .ك٤ٜب رَزؼَٔ اُز٢ األٓبًٖ ك٢

 ُِز٘ظ٤ق هبثِخ ؿ٤و ّوٞم أٝ كغٞاد رٞاعل ال٣غت اُ٘ظبكٚ ُٝز٤ََٜ اُـجبه رواًْ ٖٓ ُإلهالٍ

 األثٞاة رٌٕٞ إٔ ٣غت .ٝأُؼلاد )اُلٝا٤ُت( ٝاُقيائٖ ٝاُوكٞف، اُجوٝىاد، ٖٓ األك٠ٗ ٝاُؾل

 .اَُجت ُٜنا ٓلِٚخ ؿ٤و أُ٘يُوخ ٝاألثٞاة ُِ٘ظبكخ، اُوبثِخ ؿ٤و اُلغٞاد ُزغ٘ت ثؼ٘ب٣خ ٖٓٔٔخ

 .٣ؼِٞٛب اُن١ اُلواؽ ك٠ اُزِٞس ُٔ٘غ اُيائلخ األٍوق رَل إٔ ٣غت

 كزؾبد أٝ كغٞاد، رزوى ال ثؾ٤ش روًت إٔ ٣غت األفوٟ utilities ٝأُ٘بكغ ٝاُو٘ٞاد األٗبث٤ت

 .ر٘ظ٤لٜب ٣ٖؼت أٍطؼ أٝ َٓلٝكح ؿ٤و

 ٖٓ أُ٘بٛن ك٢ رَزؼَٔ أال ٣ٝغت ،- اإلٌٓبٕ هله ػ٠ِ - ٝاُجبُٞػبد األؽٞاٗ رغ٘ت ٣غت

 ر٤ٖٜٔٔب ٣ٌٕٞ إٔ ٖٓ كالثل رو٤ًجٜب ٣واك ٝػ٘لٓب .اُطبٛوح اُؼ٤ِٔبد رغو١ ؽ٤ش )أ،ة( اُلهعخ

 ٣ٝغت اُله٤وخ، ثبٌُبئ٘بد اُزِٞس فطٞهح ٖٓ األك٠ٗ اُؾل ا٠ُ روَِ ثؾ٤ش ٤ٕٝبٗزٜب رو٤ًجٜب ٌٝٓبٕ

 ه٘ٞاد أ١. backflow ٢اُؼٌَ اُغو٣بٕ ُٔ٘غ )كوآَ( ٌٝٓبثؼ اُز٘ظ٤ق ٍِٜخ ثٔؾبثٌ ريٝك إ

 )اُجبُٞػبد( ثبُٔ٘بىػ ٝرَٕٞ اُز٘ظ٤ق ٍِٜخ ٝرٌٕٞ ٝٙؾِخ، ٓلزٞؽخ رٌٕٞ إٔ ٣غت أه٤ٙخ

 .اُله٤وٚ ٝاٌُبئ٘بد أُِٞصبد كفٍٞ رٔ٘غ ثطو٣وخ اُقبهط ك٢ أُٞعٞكح

 اُزـ٤و ٓواؽَ ث٤ٖ رلَٖ ثؾ٤ش ٝرَزقلّ اُٜٞاء أهلبٍ ٓضَ رْٖٔ إٔ ٣غت أُالثٌ رـ٤٤و ؿوف

 .اُله٤وخ ٝاٌُبئ٘بد ثبُغ٤َٔبد اُٞهبئ٤خ أُالثٌ رِٞس األك٠ٗ ُِؾل روَِ ٢ٌُ ٝمُي أُقزِلخ،
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 األؽ٤بٕ ثؼ٘ ك٢ أُْٜ ٖٓ ٣ٌٕٞ .اُغ٤َٔبد ًَ ُطوك ثٌلبءح ك٤ٜب اُٜٞاء ٣زلكن إٔ ٖٓ الثل ًٔب

 األ٣ل١ ؿ٤ََ ٓواكن .اُ٘ظ٤لخ أُ٘بٛن ٖٓ ٝاُقوٝط ُِلفٍٞ أُ٘لِٖخ اُزـ٤٤و ؿوف اٍزؼٔبٍ

 .أُؼوْ اُؼَٔ ك٤ٜب ٣غو١ اُز٢ أُ٘بٛن ك٢ ٤ٌُٝ اُزـ٤٤و، ؿوف ك٢ كوٜ رٞعل إٔ ٣غت

 ٓ٘ظٞٓخ رو٤ًت ٣ٌٖٝٔ .اُٞهذ ٗلٌ ٝك٢ ٓؼب   رلزؼ إٔ ٣غت ال اُٜٞائ٤خ األهلبٍ ماد األثٞاة

 .ٝاؽل ٝهذ ك٢ ثبة ٖٓ أًضو كزؼ ٤ُٔ٘غ أَُؼ٢ أٝ/ٝ أُوئ٢ ُإلٗناه ٝٗظبّ ٓزْبثٌخ

 

 

 . اطتكًال انًُتداخ انًؼقًح:11

 كؾٔ ٖٓ الثل ٝاُؼ٤٘بد أُٖلٝه٤خ، ٝٓٞصوخ ٓالئٔخ ثطوم رـِن إٔ الثل اُؾب٣ٝبد

 .أُالئٔخ اإلعواءاد ثبرقبم integrityًٔبُٜب

 ثؼل اُؼ٤٘بد رقزجو ٝإٔ ػ٤٘بد، ٜٓ٘ب رئفن إٔ ٣غت اُٜٞاء رلو٣ؾ ثطو٣وخ اُـِن أُؾٌٔخ اُؾب٣ٝبد

 .َٓزٔوا   ظَ هل اُزلو٣ؾ إٔ ُٚٔبٕ ٝمُي ٍِلب ، ٝٓؾلكح ٓالئٔخ كزوح

 إٔ ٣ٝغت ثبُ٘ظو، أُؼب٣٘ٚ رزْ ؽ٤ٖ كواكٟ رؼب٣ٖ إٔ ٣غت اُؾوٖ ثٔ٘زغبد أُِٔٞءح اُؾب٣ٝبد

 ثبُٔؼب٣٘ٚ اُؼبِٕٓٞ .ٝاُقِل٤خ اإلٙبءح ٖٓ ٝٓ٘ٚجطخ ٓالئٔخ ظوٝف رؾذ أُؼب٣٘خ رؾلس

 ًبٗٞا ُٝٞ اثٖبهْٛ، ٍالٓخ ٖٓ ُِزؤًل ػ٤ْٜٞٗ ػ٠ِ كه١ٝ ُلؾٔ ٣قٚؼٞا إٔ الثل اُجٖو٣خ

 كؾٔ أص٘بء ٓزٌوهح هاؽخ ثلزواد ُْٜ ٣َٝٔؼ ٣ِجَٜٞٗب، ْٝٛ كؾْٖٜ ٣زْ اُ٘ظبهاد ٣َزؼِٕٔٞ

 ٖٓلٝه٤زٜب رٞصن إٔ ٣غت اُؼ٤ِٔٚ .ُِلؾٔ أفوٟ ٛوم رَزقلّ اُواؽخ كزواد ٝأص٘بء .أُ٘زغبد

 .اُ٘زبئظ رَغَ إٔ ٣غت ًٔب .كزواد ػ٠ِ ا٥الد رلؾٔ ٝإٔ

 

 

 

 

 اَتهً انفصم انظادص
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 اَُبثغاُلَٖ 

 

 

 األٌّبٍ اُلٝائ٤خ أُقزِلخ

Different Dosage Forms 

 

 

 

 اػلاك ا٤ُٖلال٤ٗخ: ربط هىٝم

 

 

 

 



 
 

67 
 

 :دوائيحانحاخح إنً تحىيم انذواء إنً أشكال أطثاب 

 .عوػخ كه٤وخ .1

 .اُؾٔب٣خ ٓضَ أهوآ ٓـِلخ ، أٓجٞالد ٓؾٌٔخ اُـِن .2

 .اُؾٔب٣خ ٖٓ ػ٤ٖو أُؼلح .3

 (َٓزَبؿخ افلبء اُطؼْ ٝاُوائؾخ )ُغؼِٜب .4

 .ٝٙغ األك٣ٝخ ك٢ أَٗغخ اُغَْ .5

 .كٝاء اإلكواط أَُزلاّ .6

 .كٝاء اٛالم ٓزؾٌْ ك٤ٚ .7

 .ػَٔ اُلٝاء األٓضَ .8

 (اكفبٍ األك٣ٝخ ك٢ رغب٣ٝق اُغَْ )أَُزو٤ْ ٝأُٜجَ .9

 .ٓوؿٞثخ ُألك٣ٝخ ؿ٤و اُوبثِخ ُِنٝثبٕ ٤ٍِٝخاٍزقلاّ  .10

 

 ؟ل خزػاخ يختهفح يٍ َفض انذواءاشكأانحاخح إنً يا طثة 

 ُ٘زو٤َِ االٗيػبط ٝاُواؽخ اُلٞه٣خ ٝرؾ٤َٖ أُو٣ 

 ّاالُزيا 

 

 :انخصائص انًزغىتح نشكم اندزػاخ

a. ٖٓالئٔخ ُِزؼبَٓ ٝاالٍزقلاّ ٝاُزقي٣ 

b. َّٓزوو أص٘بء اُزقي٣ٖ ٝاالٍزقلا 

c. َرؾَٔ اُٖلٓبد ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ أص٘بء اُ٘و 

d. أُوٝٗخ ك٢ هٞح اُلٝاء أُقزِلخ 

e. رٞك٤و رؤص٤و ػالع٢ ٓزٞهغ 

f. ُِز٘جئ خهبثِاُزؤص٤و ع٤ٔؼٜب ، ٓلح رّٚل، زٚثلا٣اُلٝاء،  رؾوه، ٣لٓل 

g. اهزٖبك٣خ ٝأ٤ٗوخ 

 

 



 
 

68 
 

 تصُيف األشكال انذوائيح:

 رٖ٘ق األٌّبٍ اُلٝائ٤خ اػزٔبكا" ػ٠ِ:

 اُؾبُخ اُل٤ي٣بئ٤خ: .1

 ِٕت: آب عوػبد ِٕجخ ٝؽ٤لح ًبألهوآ ٝاٌُجَٞالد أٝ عوػبد ًز٤ِخ ًبَُٔبؽ٤ن

 رؾب٤َٓ -ٛالٓبد -ٓؼبع٤ٖ -ٖٗق ِٕت: ًو٣ٔبد

 ٍبئَ : آب ٍبئَ ٝؽ٤ل اُطٞه ًبُٔؾب٤َُ ٝاُْواثبد أٝ ص٘بئ٢ اُطٞه ًبَُٔزؾِجبد ٝأُؼِوبد

 ؿبى: األك٣ٝخ اإلْٗبه٤خ ٝاُجقبفبد.

 

 :ٛو٣وخ اإلػطبء .2

 ك١ٞٔ: َٓبؽ٤ن، أهوآ، ًجَٞالد، ٓؾب٤َُ، ٓؼِوبد، َٓزؾِجبد، ٛالٓبد، ؽجٞة 

  :ٓؾب٤َُ، ٓؼِوبد، َٓزؾِجبدؽو٢٘ 

  ،َؽوٖ ّوع٤خ، ٓواّْٛوع٢: رؾب٤ٓ 

 ٓأهوآ ٓٔرؾذ اَُِبٕ: أهوا ، 

 كافَ اُوئخ: ثقبفبد 

 عِل٣خ: ٓواْٛ، ًو٣ٔبد، َٓبؽ٤ن، ٓؼبع٤ٖ، ُّٖٞ، ُٖبهبد 

 ٜٓج٤ِخ: رؾب٤َٓ، أهوآ، ٓواْٛ، ًو٣ٔبد، ؿَٞالد 

 َاؽ٤ِ٤ِخ: رؾب٤ٓ 

 أٗل٤خ: ٓؾب٤َُ، ثقبفبد، أك٣ٝخ اْٗبه٤خ 

 ْٛػ٤٘٤خ: ٓؾب٤َُ، ٓوا 

 

 ٓٞهغ اُزؤص٤و: .3

 ٝأُواْٛ ٝاُِّٖٞ ٝاٌُو٣ٔبد أُواْٛ - :غِلاُ. 1

 ٝاٌُو٣ٔبد ٝأُواْٛ ٓؾب٤َُ: اُؼ٤ٖ. 2

 األٍ٘بٕ ٓؼغٕٞ األٍ٘بٕ، َٓؾٞم ٤ٍ٘خ:. 3

 ا٤ُل٣ٖ ٍٞٝؿَ ُّٖٝٞ ًو٣ٔبدا٤ُل: . 4
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 رؼل٤و َٝٓبؽ٤ن ٓواْٛٝ ًو٣ٔبد :اُولّ. 5

  بدزٝٓضج ّبٓجٞٝ ُّٖٝٞ ًو٣ْ :اُْؼو. 6

 اٍزْ٘بم ، ثقبفبد ، ٓؾب٤َُ :األٗق. 7

 

 االٍزقلاّ: .4

 اُقبهع٤خ ػلا أَُزؾٚواد ع٤ٔغ - كاف٢ِ. 1

 ٖبع٤ٝأُؼ بدأُوٝف َ،ب٤ُؾٔٝاُ ٝأَُبؽ٤ن ٝاٌُو٣ٔبد ٝأَُزؾٚواد أُواْٛ - اُقبهع٤خ. 2

 .اُْؼو ِٝٓٞٗبد اُْؼو ٕٝجـبد

 

 :تؼاريف

 انصهثح اندزػاخ أشكال . 1

 ٤ٌٔوٕٝٗبػٔخ  ٖٓ هرجخ اُ أعياء ػ٠ِ رؾز١ٞ ِٕجخ عوػبد: powders أَُبؽ٤ن -

 ٍٞاؽ ثلٕٝ أٝٓغ  أك٣ٝخ ػ٠ِ ؾز١ٞر ِٕجخ كٝائ٤خ ٍبٌّأ: tablets أهوآ -

 رٌزالد ٖٓ األعياء: granules اُؾض٤واد -

 اُغ٤الر٤ٖ ثٌجَٞالد ٓـِن كٝاء: capsules اٌُجَٞالد -

 ٍٞاؽ ػ٠ِ رؾز١ٞ ٕـ٤وح أهوآ: pills ؽجٞة -

 ُؼالط رَزقلّٝأُٖٞؽ  اٌَُو ػ٠ِ رؾز١ٞ ِٕجخ َٓزؾٚواد: lozenges أُٔ أهوآ -

 ٝاُؾِن اُلْ

 اكفبُٜب ٣زْ ٓغ ٍٞاؽ أٍبً ٓ٘بٍت كٝاء ػ٠ِ ؾز٣١ٞ ِٕت ٌَّ: suppositories اُزؾب٤َٓ -

 ٝاألمٕ ٝاألٗق أَُزو٤ْ ٓضَ اُلْ اُغَْ ٓب ػلا رغب٣ٝق ك٢

ُزو٤َِ  اُغِل ك٢ فبهع٤ب ٣َزقلّٝ ٓؼغٕٞ ا٠ُ كٝائ٢ ِٕت ٣زؾٍٞ ٌَّ: poultics أٌُبكاد -

 ُزٜبةاال

 

 . أشكال اندزػاخ انظائهح:2

  اُـو٣ٝلادCollodions :٤ٗزوٝ اُقبهع٢ رؾز١ٞ ُالٍزقلاّ ٍبئِخ َٓزؾٚواد 

 اُغِل ُؾٔب٣خ ا٤َُِِٞى

 اإل٤ًَواد elexirs :ٌَّ َٓ٘بٍت ٍٞاؽ ٓغاُل٣ٞٔخ  ُألك٣ٝخ ٍبئ 
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 أَُزؾِجبد emulsions :ٌَّ ٣ٞخ كٔ ػ٠ِ أك٣ٝخ٣ؾز١ٞ  اُطٞه ص٘بئ٢ ٍبئَ كٝائ٢

 ٣زٞىع ك٤ٚ ًواد ى٣ز٤خ ٗبػٔخ ك٢ اُطٞه أَُزٔو.

 بدٓؼِو suspensions :ٌَّ ٣ٞخ كٔ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ أك٣ٝخ اُطٞه ص٘بئ٢ ٍبئَ كٝائ٢

 رزؼِن ك٤ٚ أعياء ِٕجخ ٗبػٔخ ك٢ اُطٞه أَُزٔو

 ٖاُْوع٤خ اُؾو enemas :٣ؾز١ٞ ػ٠ِ أك٣ٝخ رؼط٠ ػٖ ٛو٣ن خٍبئِ َٓزؾٚواد 

 أَُزو٤ْ

 اُـواؿو gargles: َُؼالط َزقلّر اُقبهع٢ ُالٍزقلاّ أُوًيح أُبئ٤خ أُؾب٤ُ 

 اُؾِن اُزٜبثبد

 اُٜالٓبد gels :ًٔٚبكاد رَزقلّ أك٣ٝخ ػ٠ِ رؾز١ٞ ٓبئ٤خ ؿوٝا٤ٗخ ٓؼِوبد 

 اُؾٔٞٙخ

 ُِّٖٞا lotions :كوى كٕٝ رطجن ػبكح اُقبهع٢ ُالٍزقلاّ ٍبئِخ َٓزؾٚواد 

 بدأُوٝف liniments :كوى ٓغ ػبكح رطجن اُقبهع٢ ُِزطج٤ن ٍبئِخ َٓزؾٚواد 

 أُيائظ mixtures :أًضو أٝ ٝاؽل ػ٠ِ رؾز١ٞ ٍبئِخ ك٣ٞٔخ َٓزؾٚواد  ٖٓ

 األك٣ٝخ

 اُلْ دؿَٞال mouth washes :َرَزقل٢ّ ُقبهعالٍزقلاّ اُ ٓوًيح ٓبئ٤خ ٓؾب٤ُ 

 ٣ٞخ.اُلٔ ُِٖٝؾخ ٝ اُلْ اُزٜبثبد ُؼالط

 األٗق هطواد nasal drops :روط٤وٛب ٣زْ أك٣ٝخ ػ٠ِ رؾز١ٞ ٍبئِخ َٓزؾٚواد 

 األٗق ٝاَٗلاك األٗق اُزٜبثبد ُؼالط رَزقلّٝ هطبهح ثبٍزقلاّ األٗق ك٢

 اُلٛبٗبد paints :اُـْبء أٝ اُغِل ػ٠ِ اُقبهع٢ ُِزطج٤ن ٍبئِخ َٓزؾٚواد 

 ٗبػٔخ كوّبحبٍزقلاّ ث أُقب٢ٛ

 َأُؾب٤ُ solutions رَزقلّ فبهع٤ب : َٓزؾٚواد ٍبئِخ ٕبك٤خ ٓغ أٝ ثلٕٝ أك٣ٝخ

 أٝ كاف٤ِب.

 اُْواثبد syrups :ثلٕٝ ٓغ أٝ ٓوًيح ُيعخ ٝؽِٞح أُنام خٍبئِ َٓزؾٚواد 

 .ٝأك٣ٝخ ٌٍو

 األشكال انذوائيح َصف انصهثح: .3

 ْٛأُوا ointments :ٍثلٕٝ أٝ ٓغ اُقبهع٢ ُالٍزقلاّ ِٕجخ ٖٗق خ٤عوػ أٌّب 

 ٓ٘بٍت ٢ٓوٛٔ ك٢ أٍبً أك٣ٝخ
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 اٌُو٣ٔبد creams :ٍأك٣ٝخ ثلٕٝ أٝ ٓغ اُقبهع٢ ُالٍزقلاّ ِٕجخ ٖٗق خ٤عوػ أٌّب 

 ٓ٘بٍتك٢ ٍٞاؽ كٍْ 

 ٖٓؼبع٤ pastes :ٍ٤ٌٔخ ًج٤وح ػِى رؾز١ٞ اُقبهع٢ ُالٍزقلاّ ِٕجخ ٖٗق خ٤عوػ أٌّب

 ك٢ ٍٞاؽ كٍْ ٓ٘بٍت خٗبػٔ كٝائ٤خ نبؽ٤َٓ ٖٓ

 اُٜالٓبد gels :ٍػ٠ِ رؾز١ٞ اُقبهع٢ ُالٍزقلاّ ّلبكخ ِٕجخ ٖٗق عوػ٤خ أٌّب 

 ِٜٓٔخ ػٞآَ ٓغ ًبهٙ ُِٔبء أٝ ُِٔبءٓؾت  أٍبً

 

 . األشكال انذوائيح انغاسيح:4

  اإلهمامaerosol :َزقل٣ّ ؿبىٖٙٔ  ٍبئِخ أٝ ِٕجخ ألعياء كٝائ٤خ ٗبػٔخ ٓؼِوبد 

  ٖٓ فالٍ عٜبى اهمام  اُز٘ل٢َ اُغٜبى ػ٠ِ اُلٝاء ُزطج٤ن

 االٍزْ٘بم inhalers  :ٓن٣ت ك٢ ٓناثخ أك٣ٝخػ٠ِ  رؾز١ٞ كاف٤ِخ ٍبئِخ َٓزؾٚواد 

 ُِنٝثبٕ هبثِخ ؿ٤و ًبٗذ اما ٓؼِوخ أٝ ٓ٘بٍت

 اُجقبفبد sprays :ػ٠ِ رطجن اٌُؾٍٞ ػ٠ِ أُؾز٣ٞخ ُألك٣ٝخ اُـبى٣خ أَُزؾٚواد 

  اُؾِن أٝ ُألٗق أُقب٢ٛ اُـْبء

 

 

 

 اَتهً انفصم انظاتغ
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 انفصم انثايٍ

 

 

 

 

 

 

 األشكال انذوائيح يؼذنح انتحزر

Modified Release Dosage Forms 

 

 

 

 اػلاك ا٤ُٖلال٤ٗخ: ربط هىٝم
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 يقذيح:

 اُزؾوه: ٓؼلُخ عوػبد أٌّبٍ رط٣ٞو رْ

 ٍآزٖبٕٚ ٤ٍزْ ؽ٤ش اُغَْ ٖٓ عيء ا٠ُ اُلٝاء إل٣ٖب  

 ٜأفن اُغوػبد علاٍٝ ُزج٤َ  

 ٓ٘بٍجخ ى٤٘ٓخ كزوح فالٍ اُلٝاء رو٤ًي ػ٠ِ اُؾلبظ ٖٓ ُِٝزؤًل. 

 اُزؤص٤واد ُزؾو٤ن ٓزؼلكح ٤ٓٞ٣خ عوػبد ثطج٤ؼزٜب األٓل ٣ِٞٛخ ٤َُذ اُز٢ األك٣ٝخ رزطِت 

 ا٠ُ رئك١ إٔ ٣ٌٖٝٔ ٓالئٔخ ؿ٤و أُزؼلكح ا٤ٓٞ٤ُخ اُغوػبد رٌٕٞ ٓب ؿبُج ب. أُوؿٞثخ اُؼالع٤خ

 ٓب ػبكح. اُؼالع٢ اُ٘ظبّ ٓغ أُو٣٘ رٞاكن أٝ ػلّ اإلٙبك٤خ ٝاُغوػبدأ اُغوػبد ر٘بٍٝ ػلّ

 ٖٓ أًضو ر٘بُٜٝب ٣زْ اُز٢ اُزو٤ِل٣خ اُلٞه٣خ اُغوػبد أٌّبٍ ٖٓ األك٣ٝخ ٖٓ اُلّ َٓز٣ٞبد رظٜو

األك٣ٝخ ٓؼلُخ اُزؾوه . عوػخ ثٌَ ٓورجطخ ٝك٣بٕٝ هْٔ ٓؾلك ى٢٘ٓ علٍٝ ثؼل ٤ٓٞ٣ ب ٝاؽلح ٓوح

 ٝٓٞهغ ٓؾلك ٝكزوح ٓؾلكح َٓجو ب ٓؾلك ثٔؼلٍ ، ٓٚجٞٛخ ثطو٣وخ اُلٝاء إلٛالم ٖٓٔٔخرٌٕٞ 

 . ُِلٝاء أُض٠ِ اُؼالع٤خ اُلّ َٓز٣ٞبد ػ٠ِ ٝاُؾلبظ ُزؾو٤ن اُغَْ ك٢

٢ٛ ٝ األك٣ٝخ ٖٓ ُؼل٣لا إلػطبء أُلَٚ اُطو٣ن ٢ٛ اُلْ ٛو٣ن ػٖ اُِٖجخ اُلٝائ٤خ ٌّبٍاأل

ب األًضو ا٤ُٖؾ  ٓ  أُيا٣ب ٖٓ اُؼل٣ل رٞكو ألٜٗب، ٝاُؾب٤ُخ اُغل٣لح أُؼلٍ اُزؾوه ُٔ٘زغبد اٍزقلا

 األعٜيح أٝ اٌُجَٞالد أٝ اٌُو٣بد: أُضبٍ ٍج٤َ ػ٠ِ) ؽبك٣خاأل اُغوػبد ثؤٌّبٍ ٓوبهٗخ

 أٝ اُزِج٤ٌ رِق ثَجت ٝاؽل هوٓ ٖٓ اُزِوبئ٢ اُلٝاء اٛالم ٓضَ ٓقبٛو ًٔب إٔ ُٜب( اُِٞؽ٤خ

ب ٣َجت ٓٔب األٓؼبء أٝ أُؼلح ثغلاه رؼِوٚ  ٣زْٝ ، األٓؼبء أٝ أُؼلح ك٢ أُقب٢ٛ ِـْبءُ ر٤ٜغ 

 اُٖـ٤وح اُلوك٣خ اُٞؽلاد ٛنٙ رز٤ؼ ، مُي ػ٠ِ ػالٝح. اُغوػبد ٓزؼلكح أٌّبٍ ثبٍزقلاّ رو٤ِِٜب

رؾوها
"
ٓزغلكا 

"
 اٛالم افزالكبد رو٤َِ ا٠ُ ٣ئك١ ٓٔب ا٢ُٜٔٚ اُغٜبى أٗؾبء ع٤ٔغ ك٢ ُِلٝاء 

 ٖٓطِؼ ٣َْٔ. اُغبٗج٤خ ٝا٥صبه اُلٝاء عوػبد ٖٓ ٣وَِ ٝثبُزب٢ُ. اُؾ١ٞ٤ اُزٞاكو ٝرؾ٤َٖ اُلٝاء

 أٝ/  ٝ أَُزؾٚو ٖٓ اُلٝاء اٛالم ٓؼلٍ ك٤ٜب ٣ٌٕٞكٝائ٤خ  رو٤ًجخ أ١" اُلٞه١ اُزؾوه"

ٓزؤفوا ؿ٤و اُلٝاء آزٖبٓ
"
 ٣ٌٖٔ ، اُؾبُخ ٛنٙ ك٢. ث٤ٖـخ أَُزؾٚو اُزالػت ٛو٣ن ػٖ 

 اٛالم ٓؼلٍ اٛبُخ ا٠ُ رئك١ ال ؽبِٓخ ٓبكح أٝ ٓٔلكح ٓبكح ٛو٣ن ػٖ اُلٞه١ اُزؾوه رؾو٤ن

 ٓب. ؽل ا٠ُ االٓزٖبٓ أٝ/  ٝ اُلٝاء
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 :انًؼذل انتحزر خزػاخ شكم في يزاػاتها انىاخة انًتغيزاخ

 ٓ٘قلٚخ كٝاء عوػخ. 1

 ُِلٝاء ه٤ٖو ػٔو ٖٗق. 2

 أُوؿٞثخ اُؾو٤ًخ ُِلٝاء ٓغ ٣َٞٛ اُؼٔو ٖٗق. 3

 ٝاٍؼخ ػالع٤خ ٗبكنح. 4

 ثؤًِٔٚ ا٢ُٜٔٚ اُغٜبى فالٍ ٖٓ ٣ٔزٔ. 5

 ُٔزٍٜٞ ٍو٣غ آزٖبٓ. 6

 صجبر٤خ ػب٤ُخ ك٢ اُو٘بح ا٤ُٜٔٚخ. 7

 (ٝاُؾَب٤ٍخ أُيٓ٘خ ا٥الّ ،اُلّ ٙـٜ اهرلبع ،٤خاُٜوٓٞٗ أُؼبٝٙخ ٓضَ ٖأُيٓ اُؼالط. 8

 

 :ييشاخ انتحزر انًؼذل

 ادٝأُ٘ؾله اُجالىٓب ك٢ زو٤ًيمهٝح اُ اٗقلبٗ ثَجت اُؼالع٤خ اُ٘بكنح كافَ اُٞهذ ى٣بكح. 1

 خاُٚؾِ

 ر٘بٍٝ األهوآ ٍُٜٞخ ٓغ ،ُِزَو٣ت اُٞه٣ل١ ٓٔبصِخ ؽو٤ًخ ُل٣ٚ. 2

 اُغوػبد رٞارو رو٤َِ. 3

 أُو٣٘ روجَ رؾ٤َٖ. 4

 اُغبٗج٤خ ٝا٥صبه أُؼلح ر٤ٜظ ٖٓ اُؾل. 5

 اُؾ١ٞ٤ اُزٞاكو رؼي٣ي. 6

 اُغوػبد ٤َٗبٕ ٓقبٛو رقل٤ق. 7

 اُلٝاء ك٢ اُلّ َٓزٟٞ رؤهعؼ ٖٓ اُؾل. 8

 ا٤ِ٤ُِخ اُغوػبد رغ٘ت. 9

 ارَبهب أًضو رؤص٤و. 10
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 :طهثياخ انتحزر انًؼذل

 ٣ِٞٛخ ُلزوح ٍبٓخ ٍزجو٠ كبٜٗب ، ٤ٍٔخ عوػخ اػطبء رْ اما. 1

 أُو٣٘ ُٔؼب٣وح ٣َٞٛ ٝهذ ٣ؤفن. 2

 االٍزوالث٤خ. اإلٗي٣ٔبد اّجبع ٗوطخ رؾذ ثَجت اُجوبء ه١ٞ األٍٝ أُوٝه اٌُجل١ رؤص٤و. 3

 (كبَّ ا٣ٖبٍ ٗظبّ)ًج٤وح  كٞه٣خ عوػخ رلو٣ؾ فطو. 4

 ٓوٕ ؿ٤و اُغوػبد علٍٝ. 5

 األهوآ رو٤َْ ػبكح ٣ٌٖٔ ال. 6

 

 :انًؼذل انتحزر انذواء إيصال َظاو

 :اُزب٤ُخ اُلئبد ا٠ُ اُلٝاء ر٤َٕٞ أٗظٔخ رو٤َْ ٣ٌٖٔ

 delayed releaseاُزؾوه أُئعَ  .1

 controlled releaseاُزؾوه أُٚجٞٛ  .2

 sustained releaseرؾوه َٓزلاّ  .3

 extended releaseرؾوه ٓل٣ل  .4

  specific site targeting  ٓؾلك  ٓٞهغ اٍزٜلاف .5

  receptor targeting أَُزوجالد اٍزٜلاف .6

 

 : delayed release delivery system انًؤخم )انًتأخز( األدويح إيصال َظاو

 ٤ُِٖؾ ثٌَْ ْٓبثٚ pHكهعخ اُؾٔٞٙخ  ػ٠ِ أُؼزٔل اُلٝاء رؾوه ػ٠ِ األٗظٔخ ٛنٙ رؼزٔل

 أُؼ٣ٞخ اُج٤ُٞٔواد ٤خٗٞػ ٝثبُزب٢ُ أَُزٜلف أُٞهغ ك٢ رقزِق ٌُٜ٘ب ، اُزو٤ِل٣خ أُؼ٣ٞخ أُـِلخ

ب األًضو اُج٤ُٞٔواد. أَُزقلٓخ  ٓ  ٛنٙ. ٝا٤َُِِٞى االًو٤ِ٣ي ؽٔ٘ ْٓزوبد ٢ٛ اٍزقلا

 .ٍبػبد ُؼلح أُ٘قلٚخ اُؾٔٞٙخ كهعخك٢  أُٖٞك ػ٠ِ اُولهح ُل٣ٜب اُج٤ُٞٔواد

 repeatedاُزؾوه  ٌٓوهح أهوآ رزٖٚٔ ٝاُز٢ ٓؼ٣ٞب ٔـِلخاُ ٌجَٞالداُٝ هوآاأل: ٓضبٍ

action tablets ١ؽبعي ٛجوخ رِج٤ٌ فالٍٖٓ  اُٞهذ رؾوه اُلٝاء ٜٓ٘ب ٓغ ٣زْ  ٝاُز٢. 
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 : controlled release delivery system (إيصال يضثىط انشيٍ َظاو) انًضثىط انتحزر

 اُلٝاء أُو٣٘ ٣زِو٠ ثؾ٤ش َٓجوب ٓؾلكح أٝهبد ك٢ آب أُزيآٖ إل٣ٖبٍ اُلٝاء ٓل٤لح األٗظٔخ

 ك٢ فبٓ ثٌَْ ٓل٤لح األٗظٔخ ٛنٙ. ا٢ُٜٔٚ اُغٜبىك٢  ٍِلب ٓؾلك ٓٞهغ ك٢ أٝ اُؾبعخ ػ٘ل

 .ا٤ٓٞ٤ُخ اُغوػبد ػ٠ِ رؼزٔل ٝاُز٢ ،أُيٓ٘خ األٓواٗ ػالط

 : sustained release انًظتذاو انتحزر

 ٖٓ ٓٔزلح كزوحفالٍ ُِلٝاء اُجط٢ء اُزؾوه ٣ؾون اُلٝاء ُز٤َٕٞ ٗظبّ أ١ األٗظٔخ ٛنٙ رزٖٚٔ

 .اُيٖٓ

 :extended releaseانتحزر انًذيذ 

أثطؤ ٖٓ األٗظٔخ اُؼبك٣خ ٝٛٞ  كٝاء رؾوه ٣ؾون اُلٝاء ُز٤َٕٞ ٗظبّ أ١ األٗظٔخ ٛنٙ رزٖٚٔ

 ثبُٚوٝهح ٣٘ؤ ٓؼلٍ رٌواه ر٘بٍٝ اُغوػخ.

 : specific site targetingيحذد   يىقغ اطتهذاف

 .ٓؼ٤ٖ ؽ١ٞ٤ ُ٘ظبّ ٓجبّوح   كٝاء اٍزٜلاف ا٠ُ األٗظٔخ ٛنٙ ر٤ْو

ا اُٜلف ٣ٌٕٞ اُؾبُخ ٛنٙ ك٢  .أُو٣ٚخ األَٗغخ أٝ اُؼٚٞ ك٢ أٝ ٓغبٝه 

  : receptor targetingانًظتقثالخ اطتهذاف

ٝرؼزجو أٗظٔخ  اُلٝاءا٣ٖبٍ  عبٗت أَُزوجَ ٝاٍزٜلاف أُؾلك أُٞهغ اٍزٜلاف أٗظٔخ رِج٢

 .كٝائ٤خ ٓٚجٞٛخ اُزؾوه
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 : يذذانً انتحزر نصيغح ًزشحهذواء انن انًثانيح انخصائص

 :ُِلٝاء ٤ٔ٤ًبئ٤خ٣ٞاُل٤ي اُقٖبئٔ. أ

 ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت اُلٝاء إٔ ثٔب. َٓ/ٓؾ 0.1 ٣جِؾ نٝثب٤ٗخ اُلٝاءُ األك٠ٗ اُؾل: أُبء ك٢ اُنٝثب٤ٗخ( أ 

 ٖٓ ٣ؼب٢ٗ ٓب ػبكح ك٢ أُبء ٓ٘قلٚخمٝثب٤ٗخ  ُٚ اُن١ اُلٝاء كبٕ االٓزٖبٓ، هجَٓؾٍِٞ  ك٢

 ؿ٤و ُِلٝاء ا٢ُٜٔٚ اُغٜبى ػجٞه ٝهذ ٓؾلٝك٣خ ثَجت اُلْ ٛو٣ن ػٖ اُؾ١ٞ٤ اُزٞاكو ٌِْٓخ

 ؿ٤و األك٣ٝخ ٖٓ األٗٞاع ٛنٙ كبٕ ُنا. االٓزٖبٓ ٓٞهغ ك٢ أُؾلٝكح اُنٝثبٕ ٝهبث٤ِخ أُ٘ؾَ

ا اُٖؼت ٖٓ ألٗٚ ك٤ٚ ٓوؿٞة ؿ٤وك٢ أُبء  حّل٣ل ٤خمٝثبٗ ُٚ اُن١ اُلٝاء. ك٤ٜب ٓوؿٞة  عل 

 كهعخ ػ٠ِ رؼزٔل اُز٢ ُٞٞع٤خي٤٣اُل اُنٝثب٤ٗخ. أُل٣ل اُغوػخ ٌَّ ٖٓ اُلٝاء رؾوه ك٢ اُزؾٌْ

 ك٤ٜب ٓوؿٞة ؿ٤و أُقزِلخ أُؼ٣ٞخ اُؾٔٞٙخ كهعخ ػ٘ل اُنٝثب٤ٗخ ك٢ االفزالف أ١ ، اُؾٔٞٙخ

( األٓؼبء ك٢ ُِنٝثبٕ هبث٤ِخ أًضو ٌُٝ٘ٚ ، أُؼلح ك٢ ُِنٝثبٕ هبث٤ِخ أهَ ٣ٌٕٞ اُن١ ، األٍجو٣ٖ ٓضَ)

ػٖ  خأَُزوِاُغ٤لح ك٢ أُبء ٝ اُنٝثب٤ٗخ مٝ لٝاءاُ. اُنٝثبٕ ٓؼلٍ ك٢ افزالف ا٠ُ ٤ٍئك١ ألٗٚ

 . اُلْ ٛو٣ن ػٖ اُغل٣ل اُلٝاء ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ ٓوؿٞث ب ٣ٌٕٞ pHكهعخ اُؾٔٞٙخ 

ا: ٓؼبَٓ اُزٞىع( ة  اُلٝاء، ػجوٙ ٣ٔو إٔ ٣غتٝ مٝ ٛج٤ؼخ ٓؾجخ ُِلٍْ اُؾ١ٞ٤ اُـْبء ألٕ ٗظو 

 أهَ ٓؼبَٓ رٞىع ه٤ْ مٝ اُلٝاء. ُِلٝاء اُؾ١ٞ٤ اُزٞاكو ػ٠ِ ًض٤وا ٣ئصوٓؼبَٓ اُزٞىع  كبٕ ُنُي

 هبث٤ِخ أهَ ٤ٌٍٕٞ ألٗٚ ، اُلْ ٛو٣ن ػٖ األك٣ٝخ ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ ك٤ٚ ٓوؿٞة ؿ٤و األٓضَ أُؼلٍ ٖٓ

ٓؼبَٓ  ه٤ٔخ رجِؾ ،ٓؼٚ ٣زاله٠ أُبئ٢ األٍٝ اُن١ اُطٞه ك٢ ؽغيٙ ٤ٍٝزْ اُلٕٛٞ ك٢ ُِنٝثبٕ

 . أُبء/ octano-1 ك٢ 1: 1000 ؽٞا٢ُ األٓضَ اُزٞىع

 اُلٝاء ُزؾو٣و خٖٓٔٔ اُزؾوه أُل٣ل ٗظبّ ٓؼظْ إٔ ؽ٤ش: اُؾ٢ اُغَْ ك٢ اُلٝاء اٍزوواه( ط

ا اُلٝاء ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت ٝثبُزب٢ُ ،GIT ٍٛٞ ػ٠ِ  ٣ٌٖٔ ال ُنا. ا٢ُٜٔٚ اُغٜبى ث٤ئخ ك٢ َٓزوو 

 .٤َِو٣ٖٓضبٍ: اُ٘زوٝؿ. اُؾ١ٞ٤ اُزٞاكو ٌِْٓخ ثَجت َٓزوو ؿ٤و ٝٛٞ اُلٝاء، ٤ٕبؿخ

 ٖٓ ثلال   أُورجٜ ؿ٤و اُلٝاء رو٤ًي ػ٠ِ ُِلٝاء اُلٝائ٤خ االٍزغبثخ رؼزٔل: اُجوٝر٤ٖ هثٜك( 

 ثبُؼوبه أُورجٜ اُجوٝر٤ٖ ٣ِؼت. األَٗغخ أٝ اُجالىٓب ثجوٝر٤٘بد أُورجٜ اُزوًجيٝ ا٢ٌُِ اُزو٤ًي

ا ب كٝه   ٔ  ثؼٔو ٣زؼِن ثبػزجبهٙ اُغوػ٢ ٌَْاُ ٗٞع ػٖ اُ٘ظو ثـ٘ اُؼالع٢ رؤص٤وٙ ك٢ ٜٓ

 اُ٘ٞع ُٜنا ٓطِٞث بأُل٣ل  اُلٝاء ٍا٣ٖب ٗظبّ ٣ٌٕٞ ال األؽ٤بٕ ثؼ٘ ك٢ ٝثبُزب٢ُبُؾ١ٞ٤ ٖ٘لاُ

 . األك٣ٝخ ٖٓ
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 اُلٝاء آزٖبٓ ٣زْ ٗؼِْ ًٔب: ٣ُٞٞع٤خاُل٤ي اُؾٔٞٙخ كهعخ ك٢ ٝاُزْوك اُلٝاء pKa كهعخ (ٛـ

 3 ٖٓ أهَ آزٖبٕٚ ٓؼلٍ إٔ ؽ٤ش ٣نًو، ٣ٌبك ال أُزْوك اُلٝاء افزوام ٝإٔ كوٜ اُـ٤و ٓزْوك

٣زؼِن ثلهعخ  اُزْوك ؽ٤ش اُؾ٤ٚٔخ ُألك٣ٝخ pKa ٓغبٍ. اُـ٤وٓزْوك اُلٝاء ٖٓ ٓواد 4 ا٠ُ

pH ٝٓغبٍ 7.5 - 3.0 ؽٞا٢ُ pKa ٣زؼِن ثلهعخ  اُزْوك ؽ٤ش اُو٣ِٞخ ُألك٣ٝخpH 7.0 ؽٞا٢ُ-

 ٢ٛ ٓزْوك ٌَّ ك٢ ًج٤و ؽل ا٠ُ أُٞعٞكح األك٣ٝخ. األٓضَ اإل٣غبث٢ ُالٓزٖبٓ ٓضب٤ُخ 11.0

 . ٤ٌَٛب٤ٓض٤ّٗٞٞ :أُضبٍ ٍج٤َ ػ٠ِ. اُلْ ٛو٣ن ػٖ األك٣ٝخ ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ ٤ٍئخ ٓوّؾبد

 ٖٓ أٝ ؽبَٓ ثٍٞبٛخ اُ٘وَ ٛو٣ن ػٖ ٣ٔٔز اُلٝاء اُن١ إ: االٓزٖبٓ ٝٓٞاهغ آ٤ُبد( ٝ

 ٍج٤َ ػ٠ِ اُلْ ٛو٣ن ػٖأُل٣ل  األك٣ٝخ ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ ٙؼ٤ق ٓوّؼ آزٖبٓ ٛٞ ٗبكنح فالٍ

 اُغٜبى ٍٛٞ ٝػ٠ِ أَُبّاٝ ػجو  اَُِج٢ بالٗزْبهث رٔزٔ اُز٢ األك٣ٝخأٓب . ة ك٤زب٤ٓ٘بد  :أُضبٍ

 . اُلْ ٛو٣ن ػٖ األك٣ٝخ ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ ٓ٘بٍجخ ٓوّؾخ ٢ٛ ا٢ُٜٔٚ

 ُ٘ظبّ ب"ٓوّؾاُلٝاء ؿ٤و  ٣ٌٕٞ ، اٌُج٤و اُغي٣ئ٢ اُؾغْ ٓغ: ٝاالٗزْبه اُغي٣ئ٢ اُؾغْ( ى

 أٝ) بٗزْبهٙث رزؼِن اُج٤ُٞٔو١ اُـْبء ػجٞه ػ٠ِ اُلٝاء هلهح ألٕ أُل٣ل اُل١ٞٔ اُلٝاء ا٣ٖبٍ

  أُزٍٜٞ اُغي٣ئ٢ اُٞىٕ. اُـْبء رغب٣ٝق ؽغْٝ ٌَّ ػ٠ِ االٗزْبه ٣ؼزٔل(. ثٔؼبَٓ اُزٞىع

10 ٖٓ ٓوٕ ث٤ُٞٔو فالٍ ٖٓ كاُزٕٞ، 400 ا٠ُ 100
-6

10 ا٠ُ 
-9

 ٍْ
2
 اُز٢ ُألك٣ٝخ ثبَُ٘جخ. صب/

 أهَ أ١ ثٌض٤و أهَاُج٤ُٞٔواد  ٖٓ اُؼل٣ل ك٢ ٓؼبَٓ اُزٞىع ٣ٌٕٞ ، كاُزٕٞ 500 <عي٣ئ٢ ٝىٕ ُٜب

ٖٓ 10
-12

 ٍْ
2
 . صب/

 ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ ٙؼ٤ق ٓوّؼ كٜٞ ، واّؿ 0.5<  عوػخ ؽغْ ُِٔ٘زظ ًبٕ اما: اُغوػخ ؽغْ( ػ

 . أُ٘زظ ؽغْ ٖٓ ٣ي٣ل اُلٝاء ٤ًٔخ ك٢ اُي٣بكح ألٕ ، اُلْ ٛو٣ن ػٖ اُلٝاء

 : ُِلٝاء اُؾ٣ٞ٤خ  اُقٖبئٔ. ة

 آزٖبٓ ٓؼلٍ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت ، اُلْ ٛو٣ن ػٖ األك٣ٝخ ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ ثبَُ٘جخ: االٓزٖبٓ( أ

 ٣زْ اُن١ اُلٝاء. kr  <<<ka أ١ اُغوػخ ٌَّ ٖٓ( kr) رؾوهٙ ٓؼلٍ ٖٓ وأًج( ka) اُلٝاء

 ٛو٣ن ػٖ اُلٝاء ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ ٙؼ٤ق ٓوّؼ ٛٞ ٓزـ٤و آزٖبٓ ثٔؼلٍ أٝ ثجٜء آزٖبٕٚ

ٝٓؼبَٓ  أُبء، ك٢ اُنٝثب٤ٗخ ٙؼق ٢ٛ االٓزٖبٓ الٗقلبٗ أُؾزِٔخ األٍجبة ثؼ٘. اُلْ

 . االٓزٖبٓ ٓٞهغ أٝ ٝاالٍزوالة ، ٝاإلٓبٛخ ك٢ أُبء ،اُزٞىع أُ٘قل٘

 ٓوّؼٛٞ  اُلٝاء ٖٓ اُزقِٔ ٓؼلٍ ػ٠ِ ئصو٣ اُن١ اٌُج٤واُزٞىع  ؽغْ ماد اُلٝاء: عاُزٞى( ة

 . اٌُِٞه٤ًٖٝ :ٍٓضب .اُلْ ٛو٣ن ػٖ األك٣ٝخ ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ ٙؼ٤ق
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 اُلٝاء. أُل٣ل األك٣ٝخ ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ ٓ٘بٍجخ ٤َُذ ثْلح اٍزوالثٜب ٣زْ اُز٢ األك٣ٝخ: االٍزوالة( ط

ك٢ ٓٞهغ االٓزٖبٓ  األٍٝ هأُوٝ ؤص٤وؾذ رر اٍزوالثٚ ٣زْ أٝ ،ٚطأٝ ٣ضج ،اُن١ ٣ؾلي االٍزوالة

 اُلّ ك٢ صبثذ َٓزٟٞ ػ٠ِ اُؾلبظ اُٖؼت ٖٓ ٣ٌٕٞ هل ألٗٚ ،ألٌّبٍ أُل٣لحُ ٙؼ٤ق ٓوّؼ ٛٞ

 . ٤َِو٣ٖاُ٘زوٝؿ ٤ُلٞكٝثب، :ٓضبٍ

 ُ٘ظبّ األَٗت ٛٞ ٍبػبد 8 ا٠ُ 2 ث٤ٖ ؽ١ٞ٤ ػٔو ٖٗق ُٚ اُن١ اُلٝاء: اُلٝاء ػٔو ٖٗق( ك

 ًج٤وح عوػخ ا٠ُ ٤ٍؾزبط ٍبػخ 2> اُؾ١ٞ٤ اُؼٔو ٖٗقاما ًبٕ . اُلْ ٛو٣ن ػٖ اُلٝاء ر٤َٕٞ

 ٓل٣ل ٗظبّ ك٢ اُلٝاء ٛنا ٤ٕبؿخ كبٕ ٍبػبد 8< اُؾ١ٞ٤ ػٔو ٖٗقؿجو ٓوجُٞخ، أٓب اما ًبٕ 

 . ٙوٝه١ ؿ٤و اُلْ ٛو٣ن ػٖ

 رٌٕٞ ٓب ػبكح .أٓبٗ ب أًضوًبٕ اُلٝاء  أًجؤًِب ًبٕ اُٜبِٓ اُؼالع٢  ٗؼِْ ًٔب: اَُالٓخ ٛبِٓ( ٛـ

 ثَجت اُلْ ٛو٣ن ػٖ ا٣ٖبٍ ٗظبّ ٤ُٖبؿخ اُزوّؼ ٙؼ٤لخ األهَ اُؼالع٢ اُٜبِٓ ماد األك٣ٝخ

 .اُزؾوه ٓؼلالد ػ٠ِ ٤َُِطوح اُزٌُ٘ٞٞع٤خ أُؾلٝك٣خ

 لٝاءاُ رو٤ًي ػ٠ِ ػبّ ثٌَْ اُلٝائ٤خ االٍزغبثخ رؼزٔل: اُجالىٓب رو٤ًيٝ ٍزغبثخث٤ٖ اال ؼالهخاُٝ( 

 رو٤ًي ػٖ َٓزوِخرٌٕٞ  األك٣ٝخ ثؼ٘كؼب٤ُخ  ٌُٖٝ. ٝاُغوػخ اُؾغْ ٖٓ أًضو اُجالىٓبك٢ 

: ٓضبٍ. اُلْ ٛو٣ن ػٖ أُل٣ل األك٣ٝخ ا٣ٖبٍ ُ٘ظبّ اُزوّؼ ٓٔب ٣غؼِٜب ٙؼ٤لخ ، اُجالىٓب

 .ه٤َ٣وث٤ٖ

 ؽو٤ًخ ػ٤ِٔخ ٛو٣ن ػٖ أفوٟ ا٠ُ ؽغوح ٖٓ اُلٝاء ٗوَ: اُلٝاء ٗوَ ػ٠ِ اُزو٤ًي اػزٔبك( ى 

 رٌٕٞ إٔ ٣غت ، اُلْ ٛو٣ن ػٖ ER ٍا٣ٖب ٗظبّ ك٢ ٓوّؼ ٙؼ٤ق ٣غؼِٚ ٖٓ اُورجخ ٕلو

 . األ٠ُٝ اُلهعخ ٖٓ اُؾو٤ًخ
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 : دواء يذيذ انتحزر إَتاج تقُياخ

  ػ٠ِ أٍب٢ٍ ثٌَْ اُزو٤٘خ رؼزٔل

 فالٍ ٖٓ اُلٝاء ا٠ُ اُؾ٣ٞ٤خ اَُٞائَ ٍٕٝٞ ك٢ اُزؾٌْ ٛو٣ن ػٖ اُلٝاء مٝثبٕ رؼل٣َ .1

 . رِج٤ٌ ؽبعي١ اٍزقلاّ

 . اُلٝائ٢ َاٌُْ ٖٓ اُلٝاء هبْزٗا ككؼبد ػ٠ِ ا٤َُطوح .2

 ك٢ ٓغ اَُٞائَ اُؾ٣ٞ٤خ ا٤ُٖلال٢ٗ اُؾبعي أٝ اُلٝاء ث٤ٖ اُزلبػَ أٝ ُِلٝاء ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ اُزلبػَ .3

 . أُؾلك أُٞهغ

 

 : اُزب٢ُ اُ٘ؾٞ ػ٠ِ اُلْ ٛو٣ن ػٖأُل٣لح  اُغوػبد أٌّبٍ ثؼ٘ رزٞكو

 كه٤وخ ًواد أٝ ؽض٤واد ،أهوآ ِٓجَخ  

 ّاألهوآ ٓزؼلك ٗظب  

 ٓـِق كه٤ن كٝاء  

 ُِٖٔبء ٓؾت أٝ ءثجٜ زآ٣ًَ ٓطوً ك٢ اُلٝاء ر٤ٔٚ . 

 ٖفبَٓٓطوً  ك٢ اُلٝاء ر٤ٔٚ . 

  حٓؼولر٤ٌْالد  

 األ٢ٗٞ٣ اُزجبكٍ هار٘غبد  

 اُز٘بٙؾ٤خ أُٚقخ  

 ٓٛبك٤خ أهوا 

 

 

 

 اَتهً انفصم انثايٍ
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 انتاطغانفصم 
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 اػلاك ا٤ُٖلال٤ٗخ: ربط هىٝم
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 يقذيح:

 ػٞآَ ا٠ُ هوآاأل ك٢ ًٔٞاك هاثطخ اٍزقلآٜب ٖٓ ُِج٤ُٞٔواد ا٤ُٖلال٤ٗخ اُزطج٤وبد رزواٝػ

ك٢  اُج٤ُٞٔواد اٍزقلاّ ٣ٌٖٔ .ٝأَُزؾِجبد ٝأُؼِوبد اَُٞائَ ك٢ ٝاُزلكن اُِيٝعخك٢  رؾٌْ

 ٍج٤َ ػ٠ِ) ٝٙجٜ اُزؾوهء اُلٝا صجبر٤خ رؼي٣يٝ ،أُوؿٞة ؿ٤و اُطؼْ إلفلبء ل٤ِْثبُ اُزِج٤ٌ

 اُؾ١ٞ٤. اُزٞاكو ٝرؾ٤َٖ( ٜلفَٔزٝاُ ٝاُ٘بث٘ لاُزؾوه أُل٣ أُضبٍ

ٓجؼضوا اُلٝاء ك٤ٜب ٣ٌٕٞ ٓزغبَٗخ ر٤َٕٞ اُج٤ٔ٤ُٞواد ٢ٛ أٗظٔخ
"
 زؾوه٣ٝأُطوً  كافَ 

 ثبالٗزْبه.

 .و٤اُج٤ُٞٔ ٍالٍَ ٝاٍزوفبء األ٢ُٝ اُلٝاء رو٤ًي ػ٠ِ ٣ؼزٔل اُج٤ٔ٤ُٞو ٖٓ اُلٝاء رؾوه ٓؼلٍ

 اُوثٜ فالٍ ٖٓ اََُِِخ ٍٛٞ ى٣بكح ٛو٣ن ػٖ أُبء ك٢ اُج٤ُٞٔواد ٤خنٝثبُٗ اُج٤َٜ اُزؼل٣َ

ٖٓ فالٍ اٙبكخ ث٤ٔ٣ٞواد َٓبػلح  اُؾت ُِٔبء أٝ ى٣بكح اٌُوٙ ٛو٣ن ػٖ أٝ أُزٖبُت

copolymers  ٖٓ أٝ ٓغٔٞػبد أفوٟ ٣ئك١ ا٠ُ ػلك ًج٤و ٖٓ أُٞاك ٓغ ٤ٛق ٝاٍغ

 اُزطج٤وبد.

 

 :ػهً قادرج انثىنيًزاخ

 ع٤َٔبدأٝ  hydrogelsٛالٓبد ٓبئ٤خ  ٌَّ ػ٠ِ األك٣ٝخ ٤ٕبؿخ رْ اما األك٣ٝخ رٞاكو اٛبُخ •

 .microparticles كه٤وخ

 اُ٘ب٣ٞٗخ األعَبّ ك٢ ٤ٕبؿخ اُلٝاء رْ اما ، ا٣غبث٢ ثٌَْ اُؾ١ٞ٤ اُزٞى٣غ رؼل٣َ •

nanoparticles. 

 .micelles ٓن٣الدرٔذ ٤ٕبؿزٚ ثٌَْ  اما اٌُبهٙ ُِٔبء اُلٝاء اػطبء آٌب٤ٗخ •

 .غ٤٘٤خاُ ك٣ٝخاأل ًٔب ك٢ ػبكح ا٤ُٚ إٍُٞٞ ٣زؼنه ٌٓبٕ ا٠ُ كٝاء ا٣ٖبٍ •

عؼَ اُلٝاء ٓزٞكوا •
"
 .ُِٔ٘جٜبد اٍزغبثخ 
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 دور انثىنيًيزاخ في إيصال انذواء:

 اُلٞه١  اُزؾوهimmediate release: 

o هوآاأل 

 ك٢ َُِٔبػلح آب ، اُزو٤ِل٣خ اُل٣ٞٔخ ٌّبٍاأل ك٢ ًَٞاؽ ػل٣لح َُ٘ٞاد اُج٤ُٞٔواد اٍزقلاّ رْ

 ٓب ؿبُجب MCCاَُِِٞى كه٤ن اُزجِٞه . اُزقي٣ٖ ػ٘ل اُزلهى ٖٓ اُلٝاء ُؾٔب٣خ أٝ اُز٤ٖ٘غ ػ٤ِٔخ

 ٔ٘قلٚخاُلٝائ٤خ اُ غوػخاُ ماد األهوآ رو٤ًجبد ك٢ ٓٔلكح ًٔبكح ٌُِوث٤ٛٞلهاد ًجل٣َ ٣َزقلّ

 ا٠ُ ٣ئك١ ٓٔب ، أُبء ٓالَٓخ ػ٘ل ؽ٤ش ر٘زجظ ًٔلززبد ٝا٤َُِِٞى اُْ٘ب اٍزقلاّ ٣زْ. اُلؼب٤ُخ ػب٤ُخ

 ث٢ُٞ األفوٟ ٓضَ اُج٤ُٞٔواد .اُنٝثبٕ ٝرؾ٤َٖ اُلٝاء ٍطؼ َٓبؽخ ٝى٣بكح ،اُووٓ" اٗلغبه"

 اٍزقلآبد أ٣ٚب رغل( HPMC) ٍُِٞٞى ٤ٓض٤َ ثوٝث٤َ ٤ٛٝله٢ًَٝ PVP ث٤و٤ُٝلٕٝ ك٤٘٤َ

٤خ هجَ ٙـٜ ٛبٚـٗٝاال اال٤َٗبث٤خ رؾ٤َٖ ػ٠ِ رؼَٔ ؽض٤واد ر٤ٌَْ ػ٠ِ رَبػل ًٔٞاك هاثطخ

أؽ٤بٗب األهوآ.
" 

 ٖٓاُلٝاء  ؽٔب٣خ أعَ ٖٓاألهوآ ثطجوخ ك٤ِْ ث٤ٔ٤ُٞو١ فبَٓ  ٛالء ٣غت

 رؾوه ٓؼلٍ ػ٠ِ اُزؤص٤و كٕٝاٌَُْ اُلٝائ٢  أٗبهخ رؾ٤َٖ أٝ َٓزَبؽ ؿ٤و ٛؼْ افلبء أٝ اُزلهى

 .اُلٝاء

o :اٌُجَٞالد 

 أُو اُطؼْ إلفلبء أٝ ُالٗٚـبٛ هبثِخاُـ٤و  أُٞاكك٢ ؽبُخ  ُألهوآ ًجل٣َ اٌُجَٞالد رَزقلّ

 اُج٤ُٞٔو٣خ اَُٞاؿبد ٖٓ اُؼل٣ل. اُؾ١ٞ٤ اُزٞاكو ُي٣بكح األؽ٤بٕ ثؼ٘ ك٢ أٝ ، ألك٣ٝخجؼ٘ اُ

 .اُلٞه١ اُزؾوه ماد األهوآ ك٢ أَُزقلٓخ ٗلَٜب ٢ٛ اٌُجَٞالد ُزؼجئخ أَُزقلٓخ

روو٣جب ؽٖو١ ثٌَْ اُغ٤الر٤ٖ اٍزقلاّ رْ
"
أُئُلخ ٖٓ  hard capsules اُوب٤ٍخٌُِجَٞالد  

ا HPMC رط٣ٞو رْ. ٝاؽلح هطؼخ أُئُلخ ٖٓ soft capsulesٝاُطو٣خ  هطؼز٤ٖ  ًٔبكح ٓئفو 

 اُوب٤ٍخ. اٌُجَٞالد ز٤ٖ٘غُ ٓوجُٞخ ثل٣ِخ

 

 األٌّبٍ اُلٝائ٤خ ٓؼلُخ اُزؾوه modified release: 

 :extended release لحأُل٣ اُلٝائ٤خ ٌّبٍاأل .1

 ٤ٕبؿزٜب ٛو٣ن ػٖ ؽ١ٞ٤ ه٤ٖو ػٔو ٖٗق ُٜب اُز٢ ُألك٣ٝخ اُؼالع٢ اُزؤص٤و رؼي٣ي ٣ٌٖٔ

 ٖٙٔ اُغٜبى٣خ اُلٝاء َٓز٣ٞبدثوبء  ٝهذ ٛنٙ األٌّبٍ رط٤َ. َٓزلآخ أٝ ٓل٣لح خ٤عوػ ًؤٌّبٍ

 ػ٠ِٓٔب ٣ؾبكع  ر٘بُٜٝب أُو٣٘ ػ٠ِ ٣غت اُز٢ اُغوػبد ػلك رو٤َِ ٝثبُزب٢ُ اُؼالع٢ اُ٘طبم

اٍزقلآب  األًضوٝ أُبء ك٢ مٝثب٤ٗخ األهَ اُج٤ُٞٔواد .أُو٣٘ آزضب٣ٍٝي٣ل  ؼالع٢اُ زؤص٤واُ
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 ،( Eudragit RS ٝ Eudragit RL) األ٤ّٗٞٓٞ ا٣ضبًو٣الد ث٤ُٞٔوادُِزؾوه أُل٣ل ٢ٛ: 

 ٓضَ ك٤٘٤َ اُج٢ُٞ بدْٓزوٝ AC ا٤َُِِٞى ا٤ٍزبد ،EC ٍُِٞٞى ٤َار ٓضَ ا٤َُِِٞى ْٓزوبد

 األ٤ّٗٞٓٞ ٓغٔٞػبد َٗجخ ك٢ Eudragit RS ٝ RL  رقزِق. PVA ك٤٘٤َ اُج٢ُٞ أ٤ٍزبد

 ٖٓ ػلك ك٢ ا٤َُِِٞى ا٣ض٣َ٤ٞعل  ؽ٤ٖ ك٢ ، ُِٔبء ٗلبم٣خ أهَ Eudragit RS غؼَٓٔب ٣ اُوثبػ٤خ،

 .ٓزبٗخ ٝأًضو أهٟٞ أكالّ األػ٠ِ اُِيٝعخ كهعبد َؽ٤ش رٌْ اُِيٝعخ أُقزِلخ اُلهعبد

 

 :GI retentive ا٢ُٜٔٚ اُغٜبى أُؾزجَخ ك٢ ٌّبٍاأل .2

 رجو٠ؽ٤ش  اُزؾوه أُل٣ل ُزؾو٤ن ثل٣ِخ اٍزوار٤غ٤خ ا٢ُٜٔٚ اُغٜبى أُؾزجَخ ك٢ ٌّبٍاأل رولّ

 ثجٜء ٣ٝٔو اَُبئَ ك٢ ٤ٍنٝة ٝاُن١ أُٞهغ، ك٢ اُلٝاء ٓؾوهح ٣ِٞٛخ ُلزوح أُؼلح ك٢ اُزو٤ًجخ

 اُؼجٞهأص٘بء  رله٣غ٤ب اُلٝاءؽ٤ش ٣زؾوه  اُزو٤ِل١ لل٣ٔاُ اُزؾوه ػٌٌ ػ٠ِ. اُله٤وخ األٓؼبء ك٢

 رل٢ِ٤ٚ ثٌَْ ٔزٔاُز٢ ر األك٣ٝخ ْٓبًَ ػ٤ٍ٠ِزـِت  اُ٘ظبّ ٛنا ، ا٢ُٜٔٚ اُغٜبى ٍٛٞ ػ٠ِ

 ثٌَْ ٔزٔر األك٣ٝخ ٖٓ اُؼل٣ل ، أُضبٍ ٍج٤َ ػ٠ِ) ا٢ُٜٔٚ اُغٜبى كافَ ٓؾلكح ٓٞاهغ ٖٓ

 األٗظٔخ رؼزٔل ،( ٛ٘بى ٝهزٚ ٓؼظْ اُلٝائ٢ ٌَْاُ ٣و٢ٚ هل ؽ٤ش ، اُجؼ٤لح األٓؼبء ٖٓ ٤ٍئ

 خأٗظٔخ ٛبك٤ٝ mucoadhesive أُؼلح ثغلاه الٕنُزؾو٤ن ٗظبّ  اُج٤ُٞٔواد ػ٠ِأُؾزجَخ 

 .ٓٔب ٣ي٣ل ىٖٓ االؽزجبً أُؼل١ ٓ٘قلٚخ ًضبكخماد 

 

 أَىاع انثىنيًيزاخ انًظتخذيح في َظى إيتاء انذواء:

A. األَظدح: هُذطح في انثىنيًزاخ 

 ػ٠ِ ٝٓؼظٜٔبر٘ط١ٞ ، اُٞظ٤ل٤خ األَٗغخ رغل٣ل أعَ ٖٓ االٍزوار٤غ٤بد ٖٓ اُؼل٣ل رط٣ٞو رْ ٝهل

 األًضو ٖٓ اُقال٣بٝاؽلح ىهع ٛو٣وخ. األَٗغخ ٗٔٞ ُزٞع٤ٚ ف٤ٖٖب ٖٓٔٔخ ادث٤ُٞٔو اٍزقلاّ

ب  ٓ ا أٝ اُٖ٘ؼ٢ اُطج٤ؼ٢ اُج٤ُٞٔو. ٣ِؼت ٝاُؼظبّ قبه٣اُـٚر٤ٌَْ  ك٢ اٍزقلا  ك٢ ؽ٣ٞ٤ ب كٝه 

 ٛنٙ .ٝاألَٗغخ األٝػ٤خ ر٣ٌٖٞ اػبكح ك٢ َُِٔبػلح ٝا٤َُز٤ًٞ٘بد اُجوٝر٤ٖ ٗٔٞ ػٞآَ ر٤َٕٞ

 مُي ك٢ ثٔب اُؾ٣ٞ٤خ اُق٣ِٞخ اُؼ٤ِٔبد ٖٓ ػلك ك٢ رزؾٌْ ألٜٗب األَٗغخ ُ٘ٔٞ ٙوٝه٣خ اُغي٣ئبد

٣ٌٖٔ  ، أُؼبُغخ ٝٛو٣وخ ُِج٤ُٞٔو اُله٤ن االفز٤به ٛو٣ن ػٖ أٗٚ رج٤ٖ ٝهل اٗٚ. ٝاُزٔب٣ي االٗزْبه

. األَٗغخ ٗٔٞ ىرؼيٝ رؾلي ٗٔٞ ٝػٞآَٓلٓغخ  ثوٝر٤٘بد ،اُزؾوهٓٚجٞٛ  اٗزبط ٓطوً

 ٝػ٠ِ ،عل٣وح ثبالٛزٔبّ ٗوطخ ٛٞ األَٗغخ ُزغل٣ل ٤ًٍِٞخ اُغ٢٘٤ ِؼالطُ أَُزوج٢ِ االٍزقلاّ
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 ٝاُجوٝر٤٘بد األك٣ٝخ ر٤َٕٞ ك٢ أُزٔضَ ُِزؾل١ ؽَ ورٞك كول ، ٜٓلٛب ك٢ رياٍ ال أٜٗب ٖٓ اُوؿْ

 .اُطت ٓغبالد ع٤ٔغ ك٢ كؼب٤ُخ أًضو ثٌَْ

 

B.  (اندهيكىنيك حًض - انالكتيك حًض) يٍ ػذيذ يدهزيحكزياخ 

  Poly (lactic‐co‐glycolic acid) Microspheres 

 ٓزـ٤و ٍطؼٝ َٓب٢ٓ ماد ٓطوً كاف٢ِ ٓغٜو٣خ ٕـ٤وح ًواد٤ٌٓوٍٝل٤و ا٠ُ  ٖٓطِؼ ٤ْ٣و

٤ِق اُلٝاء رزْ ثؼضورٚ ك٢ أُطوً ػ٘لٓب ٣زْ رـ َٓب٢ٓ. ٝؿ٤و ٓ٘زظْ ؿ٤و ا٠ُ ٗبػْ َٝٓب٢ٓ ٖٓ

 أُغٜو٣خ اٌُو٣بد إٔجؾذ. ٤ٌٓوٝٓزو 500 ا٠ُ 1 ٖٓاُلاف٢ِ. ٣زواٝػ ه٤بً هطو اٌُو٣بد 

 أُغزٔغ ك٢ اُجبؽض٤ٖ عٜٞك رو٤ًي ٓؾٜ( اُغ٤ٌُٞ٤ِي ؽٔ٘ - اُالًز٤ي ؽٔ٘)ٖٓ  أُزؼلكح

 هطبع غرٍٞ ٓغٝهل اىكاك كٝهٛب ًؾٞآَ إل٣ٖبٍ اُلٝاء . اُلٝائ٤خ ٝاُٖ٘بػبد اُؼ٢ِٔ

 .اُؾ٣ٞ٤خ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب

 

C. نهذواء كحىايم انثىنيًزيح انُاَىيح اندظيًاخ polymeric nanoparticles: 

 اُجوٝر٤٘بد اُججز٤لاد،) ر٘بُٜٝب ثؼل أٝ رَزوِت ثَوػخ رزلٛٞه آب ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ أُٞاك ثؼ٘

 عرٞى ػ٠ِ ٤َُِطوح ؽز٠ أٝ ُزؼل٣َ اُ٘بٗٞ رو٤٘بد اٍزقلاّ ٍجت ٛٞ ٛنا(. ا٣ُٝٞ٘خ ٝاألؽٔبٗ

 اٍزٜلاف ك٢ أَُزقلٓخ اُزو٤٘بد ث٤ٖ. كوػ٤خ ف٣ِٞخرؾذ  أٝ ، اُق٤ِخ األَٗغخ،َٓزٟٞ  ك٢ اُلٝاء

 أٝائَ ك٢ اُؾ٤ٖ مُي ٓ٘ن رط٣ٞوٛب رْ ٝاُز٢ ، اُج٤ٔ٤ُٞو٣خ اُ٘ب٣ٞٗخ اُغ٤َٔبد ٢ٛ األك٣ٝخ

 .اُؾ١ٞ٤ ٝاُزٞاكن ُِزؾَِ خهبثِٓٞاك  ثز٤ْٖٔ اُج٤ُٞٔو ٤ٔ٤ًبء ك٢ اُزولّ ؽ٤ش ٍٔؼ اُضٔب٤٘٤ٗبد

. اُج٤ُٞٔواد ٌٖٓٓٞٗخ ( ٤ٌٓوٝٓزو 1)> ؿو٣ٝخ أٗظٔخ ثؤٜٗب اُ٘ب٣ٞٗخ اُغ٤َٔبد رؼو٣ق ٣ٌٖٔ

 ا٠ُ 7 ة اُؾٔواء اُقال٣ب ٖٓ إٔـو ثؾغْ ؿوٝا٤ٗخ أٗظٔخ ٢ٛ اُ٘ب٣ٞٗخ اُغ٤َٔبد كبٕ ٝثبُزب٢ُ،

 اػزٔبكا. ٖٗٔبّؽلٝس ا فطو كٕٝ اُٞه٣ل ٛو٣ن ػٖ ٓٔب ٣غؼَ ٖٓ أٌُٖٔ اػطبئٜب. ٓوح 70

 ٣خٗبٗٞ آب ػ٠ِ ًو٣بد اُؾٍٖٞ ٣ٌٖٔ ، اُ٘ب٣ٞٗخ اُغ٤َٔبد رؾ٤ٚو ك٢ أَُزقلٓخ اُطو٣وخ ػ٠ِ

 كافَ اُج٤ُٞٔو ٖٙٔ اُلٝاء ك٤ٜب ٣٘زْوٓطوً  أٗظٔخ ٢ٛ ٣خاُ٘بٗٞ اٌُو٣بد. ٗب٣ٞٗخ ًجَٞالدأٝ 

ًبهٙ ُِٔبء ُت ٍبئَ ٓؾت أٝ  ٖٓ رزٌٕٞ ؽ٤ِٖ٣ٞخ أٗظٔخ ٢ٛ ٗب٣ٞٗخ ٌجَٞالداُ أٓب. اُغ٤َْ

٣ؾز١ٞ اُلٝاء ٓؾبٛب
"
 ثـْبء ث٤ٔ٤ُٞو١ ٝاؽل. 
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D. صيذالَيح كحىايم انثىنيًزيح انًذيالخ polymeric micelles: 

 ك٢ ٍٞاء َٓزووح ك٢ٜ. اُغناثخ األك٣ٝخ ٗبهالد فٖبئٔ ٖٓ اُؼل٣ل اُج٤ُٞٔو٣خ أُن٣الد رظٜو

 ٙؼ٤لخ ا٤ُٖلال٤ٗخ اُؼٞآَ ٖٓ ٓز٘ٞػخ ٔغٔٞػخث رؾ٤ِٜٔب ٣ٌٖٔٝ اُؾ٢، اُغَْ ك٢ أٝ اُيعبط

 ،( أٝهاّ ، اؽزْبء) اُل٣ٞٓخ األٝػ٤خ ٓغ أُو٤ٙخ اُغَْ ٓ٘بٛن ك٢ كؼبٍ ثٌَْ رزواًْٝ اُنٝثبٕ،

 أُن٣الد اٗزبط ٣ٌٖٔ. ٜبٍطؾ٠ ُا ٗٞػ٤خ ligands هثٜ فالٍ ٖٓ َٓزٜلكخ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٝٔ

 ث٤ٌٔبد ًج٤وح ٣ٝجلٝ إٔ ُِؾٞآَ أُن٤ِ٣خ َٓزوجَ ٝاػل. ٝاُزْق٤ٖ٤خ اُؼالع٤خ

 

E. انثىنيًزيح  انحىيصالخpolymeric vesicles: 

 اُغي٣ئبد اُٚقٔخ أُنثنثخ ٖٓ ٓز٘ٞػخ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُج٤ُٞٔو٣خ اُؾ٣ٖٞالد ر٤ٖ٘غ ٣زْ هل

amphiphile macromolecules ، رَْٔ ٝاُز٢: 

ٔخ  اُؼْٞائ٤خ ٝاُج٤ُٞٔواد ، block copolymers اُج٤ُٞٔواد ًزِخ  random graftأُطؼ 

copolymers ، اُغي٣ئ٢ ؽبِٓخ ُٔغٔٞػبد ٛوك٤خ ًبهٛخ ُِٔبء ٓ٘قلٚخ اُٞىٕ ٝث٤ُٞٔواد .

 الٍزٜلاف اٍزقلآٜب ٣ٌٖٔ ٤ٌٔوٝٓزوٝاُ ٘بٗٞٓزواُ ٓغبٍ ه٤بً ك٢ رو٤ْ اُز٢ اُغ٤َٔبد ٛنٙ

 .األفوٟ األك٣ٝخ ا٣ٖبٍرطج٤وبد ٝ ، االٍزغبثخ ٍو٣ؼخ رؾوه أٗظٔخ ٝاػلاك ،اُلٝاء

 

F. ٌتانثىنيًز  انذواء اقتزاdrug conjugate -polymer: 

 ػَٔ آ٤ُخ رؾل٣ل ٗؾٞ ٓٞعٜخ َُِوٛبٕ حأُٚبك ٣خاُج٤ُٞٔو األك٣ٝخ ٓغبٍ ك٢ اُؾب٢ُ اُجؾش

 رطج٤وبدرْ اًزْبف . اُق٣ِٞخ ٝرؾذ اُق٣ِٞخ أَُز٣ٞبد ك٢ ثبُج٤ُٞٔو ٝأُورجطخ اُؾوح األك٣ٝخ

 اُل٣ٞٓخ األٝػ٤خ ٗلبم٣خ ثي٣بكح االُزٜبث٤خ األٓواٗ رز٤ٔيثبُج٤ُٞٔو ؽ٤ش  األك٣ٝخ الهزوإ أؽلس

 اهزوإ ولٜٓب٣ أفوٟ ٤ٓيحاُلٝاء أُؾزجَخ ٝثبُزب٢ُ ٛ٘بى  ٤ًٔبدٓٔب ٣وَِ (. األٝهاّ ؿواه ػ٠ِ)

 . و٤ج٤ُٞٔؼٔٞك اُلوو١ ُُِثب اُلٝاء

 

G. انديُي:انؼالج  في انديُاخ لإليصا انًظتخذيح انثىنيًزاخ 

 اُؾٔٞٙخ كهعخ ك٢ ماد اُْؾ٘خ أُٞعجخ ٓ٘بٍجخ ُ٘وَ اُغ٤٘بد اُج٤ُٞٔواد ٖٓ ل٣ؼلرٌٕٞ اُ

ا اُغ٤٘بد ر٤َٕٞ ٗظبّ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت. اُؾ٣ٞ٤خ اُؾٞاعي ٓقزِق ػجو اُل٤َُٞٞع٤خ  ٗوَ ػ٠ِ هبكه 
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 ٓغ ٓؾلٝكح ُوبءاد ُٜب أُ٘وُٞخ اُغ٤٘بداػزجبه إٔ  ٓغ أَُزٜلكخ األَٗغخ ٟٗٞ ا٠ُ ثؤٓبٕ اُغ٤ٖ

 .ٓٞاك ماد رؤص٤و ٓقوة

 

 :في انتطثيقاخ انصيذالَيح أَىاع انثىنيًيزاخ انًظتخذيح

 أُبء ك٢ ٓ٘ؾِخ ٕ٘ؼ٤خ ث٤ُٞٔواد: 

 ( االًو٤ِ٣ي ؽٔ٘) ػل٣لpoly acrylic acid 

 ( اإل٣ض٤ِ٤ٖ أ٤ًَل) ػل٣لpoly ethylene oxide 

 ( ؿ٤ٌٍِٞ ا٣ض٤ِ٤ٖ) ػل٣لpoly ethylene glycol 

 ( ث٤و٤ُٝلٕٝ ك٤٘٤َ) ػل٣لpoly vinyl pyrrolidone 

 ( ك٤٘٤َ ًؾٍٞ) ػل٣لpoly vinyl alcohol 

 

 ا٤َُِِٞى٣خ اُج٤ُٞٔواد 

 EC َمٝاة ك٢ أُبء ؿ٤و ا٤َُِِٞى ا٣ض٤  

 CMC ٓضجذ َُِٔزؾِت ، ٓلزذ ه١ٞ ٤ٍِِٞى ٤ٓض٤َ ًبهث٢ًَٞ. 

 HEC, HPC ٝاٌُؾٍٞ ك٢ أُبء مٝاة ثوٝث٤َ ٍِِٞى ٤ٛٝله٢ًَٝ ا٣ض٤َ ٤ٛله٢ًَٝ 

 .األهوآ ٣َزقلّ ك٢ ٛالء

 HPMC هاثٜ ك٢ األهوآ ٝك٢ رِج٤ٌ األهوآ  ٤ٍِِٞى ٤ٓض٤َ ثوٝث٤َ ٤ٛله٢ًَٝ

 ٝثل٣َ ػٖ اُغ٤الر٤ٖ ك٢ اٌُجَٞالد اُوب٤ٍخ.

 CAP أُؼ١ٞ ك٢ اُزِج٤ٌ كزبالد ا٤َُِِٞى أ٤ٍزبد. 

 

 أُبئ٤خ: اُـو٣ٝلاد 

 ٘ٔٝاٌُو٣ٔبد أُؼبع٤ٖٝأُٞٙؼ٤خ هاكؼخ ُِيٝعخ ك٢  اُل٣ٞٔخ األُغ٤٘ي ٓ٘زغبد ؽ 

 أُبء، هاثٜ ٝٓلزذ ك٢ األهوآ. ك٢ اُي٣ذ َُٔزؾِجبد ٓضجذ ػبَٓ ٝاُٜالٓبد

 ٕٓؼلٍ اُزؾوه، هاكغ ُيٝعخ اٌُبهاع٤٘ب. 

 ا٣ٖبٍ اُلٝاء أُٚجٞٛ ٝاُالٕن رطج٤وبدا٤ُْزٞىإ اُزغ٤ِ٤ٔخ ٝ َٓزؾٚواد 

 ٝاُزؾوه اَُو٣غ ِٔقب٤ٛخ،ُ
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 مٝاثخ ك٢ أُبء: ؿ٤و كهًٝخ ث٤ُٞٔواد 

 .اُجوٝر٤ٖ ٍإل٣ٖب ٗب٣ٞٗخٌٓو٣ٝخ أٝ  ع٤َٔبدثٌَْ  ((Lactide‐co‐glycolide ث٤ُٞٔواد

 

 اُْ٘ب ػ٠ِ اُوبئٔخ اُج٤ُٞٔواد: 

 هوآاأل ك٢ ٓلزذ ٌجَٞالد،اُٝ هوآاأل ك٢ ٓٔلكح ٓبكح ،ٓؾَٖ ا٤َٗبة اُْ٘ب 

 .ٓاهوهاثٜ ك٢ األ ٌجَٞالد،اُٝ

 اُلْ ٛو٣ن ػٖ ٌجَٞالداُٝ هوآُأل اُْ٘ب اُٖٞك٣خ ٓلزذ ه١ٞ ٤ٌِٞالدؿ. 

 

 :ٛاُجالٍز٤ي ٝأُطب 

  :ٕاُِٖبهبد اُغِل٣خ، ٓٚقبد اُلّ، اُوِت اُٖ٘ؼ٢، ث٢ُٞ ٣ٞه٣زب 

 ٤ِٖ: ُٖبهبد عِل٣خ٤ث٢ُٞ ا٣يٝثٞر 

 ث٢ُٞ ٤ٍبٗٞ أًو٣الد: الٕن ُألَٗغخ كهٝى ؽ٣ٞ٤ب
" 

ك٢ اُغواؽخ، ؽبَٓ ُِلٝاء ك٢ 

 اُغ٤َٔبد اُ٘بٗٞٓزو٣خ ٝأٌُو٣ٝخ.

  :هاثٜ ك٢ اُؼٌِخث٢ُٞ ك٤٘٤َ أ٤ٍزبد 

 ث٢ُٞ ك٤٘٤َ ًِٞها٣ل: أ٤ًبً اُلّ ٝاألٗبث٤ت 

  ٝاُؼجٞاد غِل٣خاُث٢ُٞ ا٣ز٤ِ٤ٖ: رـ٤ِق اُِٖبهبد ، 

 ث٢ُٞ ٤ٓز٤َ ٤ٓزبًو٣الد: اُؼلٍبد اُالٕوخ اُوب٤ٍخ 

 بد اُالٕوخ اُطو٣خ.ٛله٢ًَٝ ا٣ز٤َ ٤ٓزبًو٣الد: اُؼلٍ ث٢ُٞ 

 

 ز:يانثىنيً اختيار في انًتثؼح انًؼاييز

o اُز٤ٖ٘غ ُِنٝثبٕ هبثَ اُج٤ُٞٔو ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت ٍَٜٝ. 

o ٓؾلٝك عي٣ئ٢ ٝىٕ ُٚ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت. 

o اُج٤ئخ اُؾ٣ٞ٤خ. ٓغ ٓزٞاكن ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت 

o اُؾ١ٞ٤ ُِزؾَِ هبثَ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت. 

o ع٤ل كٝائ٢-ث٤ُٞٔو اهرجبٛ ٣ٞكو إٔ ٣غت 
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 ز:يانثىنيً يٍ انذواء نتحزر انؼايح اآلنيح

 :٢ٛٝ اإل٣ٖبٍ ٗظبّ ٖٓ اُلٝاء رؾو٣و فالُٜب ٖٓ ٣زْ أٍب٤ٍخ آ٤ُبد صالس ٛ٘بى

 :Diffusion االٗزْبه .1

 اُ٘ظبّ أُٚجٞٛ ٣ٌَْ اُن١ اُج٤ُٞٔو فالٍ ٖٓ آفوٌٕٓٞ  أٝ لٝاءاُ ٣ؼجو ػ٘لٓب االٗزْبه ٣ؾلس

 اه اُزؾوهٍزٔوٓغ ا. اُقبهع٤خ اُج٤ئخزؾوه أ١ ػ٘لٓب ٣ٔو اُلٝاء ػجو ٓطوً اُج٤ٔ٤ُٞو ا٠ُ اُ

ػجٞهٛب ا٠ُ  اُلٝاء أَُبكخ اُز٢ ٣٘جـ٢ ػ٠ِ ألٕ خٔٗظاألٖٓ  ٘ٞعاُ ٛنا ٓغ ػبكح ٓؼلُٚ ٣٘قل٘

. ثغت إٔ ٣َٔؼ اُغٔغ األٗظٔخ ٛنٙ ك٢. الٗزْبهُ أٍٛٞٝهذ  ٣زطِت ٝثبُزب٢ُ ،فبهط اُ٘ظبّ ريكاك

 اُٚقْ اُغي٣ئ٢ اُزو٤ًت أٝ أَُبّث٤ٖ اُلٝاء ٝاُج٤ٔ٤ُٞو ك٢ ٛنٙ األٗظٔخ ثبٗزْبه اُلٝاء ػجو 

 ك٢ اُج٤ئخ اُؾ٣ٞ٤خ كٕٝ رـ٤٤و ك٢ اُج٤ٔ٤ُٞو ثؾل مارٚ. ػ٤ِٚ ُِج٤ُٞٔو

 

 :Degradation اُزلهى .2

 ٓؼظْ ر٤ْٖٔ رْ. اُطج٤ؼ٤خ اُؾ٣ٞ٤خ اُؼ٤ِٔبد ٗز٤غخ اُغَْ كافَ ُِزؾَِ اُوبثَ اُج٤ُٞٔو ٣زلهى

ٓوًجبد  ا٠ُ اُج٤ُٞٔو َُالٍَ خأُبئ٤ اُؾِٜٔخ ٗز٤غخ ُززلهى اُؾ١ٞ٤ ُِزؾَِ اُوبثِخ اُج٤ُٞٔواد

 ٝ polyanhydridesٓضَ  اُلهًٝخ اُج٤ُٞٔواد ثؼ٘. ٣ؾلس اُزؾَِ ك٢ رله٣غ٤ب   إٔـو

polyorthoesters َٜٓبؽخ ٓغ ٣ز٘بٍت رؾوه ٓؼلٍ ا٠ُ ٣ئك١ ٓٔب ، اُج٤ُٞٔو ٍطؼ ػ٠ِ كو 

 .اُلٝاء ا٣ٖبٍ ٗظبّ ٍطؼ

 :swellingاالٗزجبط  .3

 األفوٟ اُغَْ ٍٞائَ أٝ أُبء رٔزٔ ٍٞف اُغَْ ك٢ ٝٙؼٜب ٝػ٘ل اُجلا٣خ ك٢ عبكخ رٌٕٞ

 ٓٔب ، اُج٤ُٞٔو ّجٌخ ؽغْ ًٝنُي ـخا٤ُٖ كافَ أُبئ٢ أُن٣ت ٓؾزٟٞ ٖٓ ٣ي٣لاالٗزجبط . ٝر٘زجظ

 .فبهع٤خ ث٤ئخا٠ُ  خأُ٘زجغ اُْجٌخ فالٍ ٖٓ هبٗزْاال ِلٝاءُ ٣ز٤ؼ

 

 انثىنيًيزاخ انًظتخذيح في َظى إيتاءانذواء:

 ٢ٛٝ اُِٖجخ ّٝجٚ ٝاَُبئِخ اُِٖجخ اُغوػبد أٌّبٍ ٤ٕبؿخ ك٢ ث٘غبػ اُج٤ُٞٔواد اٍزقلاّ رْ

 ٝاُطج٤ؼ٤خ ؼ٤خاُٖ٘ اُج٤ُٞٔواد اٍزقلاّ رْ. األٌّبٍ ٓؼلُخ اُزؾوه ر٤ْٖٔ ك٢ فبٓ ثٌَْ ٓل٤لح

 أكَٚ ا٤ُٖلال٤ٗخ ِزطج٤وبدُ اُطج٤ؼ٤خ اُج٤ُٞٔواد اٍزقلاّ ٌُٖٝ اُـوٗ ُٜنا ٝاٍغ ٗطبم ػ٠ِ
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كهًٝخ ؽ٣ٞ٤ب ، ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ُِزؼل٣الد خهبثِ ، ٍبٓخ ؿ٤و ، ثَُٜٞخ ٓزٞكوح ، اهزٖبك٣خ ألٜٗب
"
 

ٓزٞاكوخ ؽ٣ٞ٤بٝ
 "

 .االٍزض٘بءاد ثؼ٘ ٓغ

 

1. Rosin : 

 اُل٤ِْ ز٤ٌَُْ ٝاٍغ ٗطبم ػ٠ِ ٤ٕلال٤ٗ ب . ٣َزقلّ ٓغ ْٓزوبرٚاُؾ١ٞ٤ اُٖ٘ٞثو١ اُج٤ُٞٔو

 اُزغ٤َٔ، َٓزؾٚواد ك٢ رَزقلّ أٜٗب ًٔبٝاُزِج٤ٌ أٌُو١ٝ ُزؾو٤ن اُزؾوه أُل٣ل ُِلٝاء. 

 . األٍ٘بٕ ٝرِج٤ٌ اُؼٌِخ

2. Chitin & Chitosan: 

 ا٤ٌُز٤ٖ ٛٞ ػل٣ل ٌٍو٣ل ٛج٤ؼ٢ ٓٞعٞك ثٌضوح ٣ٝزلهى ثؤٗي٣ْ ٤ًز٤٘بى

ا٤ُْزٞىإ ٛٞ ػل٣ل ٌٍو٣ل فط٢ ُٚ فب٤ٕخ ٜٓٔخ ٢ٛٝ ّؾ٘زٚ أُٞعجخ ك٢ اٍُٜٞ اُؾ٢ٚٔ ٓٔب 

 ٣ي٣ل ٖٓ اٗؾالُٚ.

3. Zein: 

ٝاُجل٣َ األًضو كؼب٤ُخ ُِزِج٤ٌ ثبُل٤ِْ ثوٝر٤ٖ ٓ٘ؾَ ثبٌُؾٍٞ ٣٘زظ ٖٓ ٓؼبُغخ اُْ٘بء. ؿ٤و ٌِٓق 

 اُٖ٘ؼ٢ ٖٝٗق اُٖ٘ؼ٢ ٍو٣غ اُزلزذ.

4. Collagen: 

اُجوٝر٤ٖ األًضو ٝعٞكا
"
ك٢ اُضل٣بد ٝاُن١ ٣ئٖٓ ٓؼظْ هٞح األَٗغخ. ٣َزقلّ ك٢ اُغواؽخ  

 ٝاُزغ٤َٔ ٝا٣زبء اُلٝاء ٝاُيهٝػبد ٝٛ٘لٍخ األَٗغخ ك٢ األػٚبء.

5. Starches: 

 ك٢ فبٕخ٣ٞعل ٝ اُقٚواء اُ٘جبربدك٢  اٌُوث٤ٛٞلهاد الؽز٤ب٢ٛ اُوئ٢َ٤ اٌَُْ ا٣ُْٞ٘بد ٢ٛ

 ٌِّٜب اُز٢ ،( اُْ٘بؽجٞة ) ادؽض٤و ٌَّ ك٢ اُْ٘ب ٣ٞعل. األهٗ رؾذاألعياء اُز٢ ٝ اُجنٝه

 ٝرَْٔ. ٤ِٓٞثٌز٤ٖاألٝ ٤ِٓٞىاأل ٓؾزٟٞ َٗجخك٢  أ٣ٚب اُؾبٍ ٛٞ ًٔب ، عٌَُ ٗٞ ٤ٔٓيح ٝؽغٜٔب

 .ٝاُجطبٌٛ اُؤؼٝ ٝاألهى اُنهح ْٗبء ا٣ُْٞ٘بد

6. Polycaprolactone: 

ٛٞ ث٤َُٞزو كهٝى ؽ٣ٞ٤ب
"

كهعخ ٓئ٣ٞخ(. ٣َزقلّ ُٖ٘بػخ اُج٢ُٞ  60ٓغ كهعخ اٖٜٗبه ٓ٘قلٚخ )

 ٣ضبٕ. ٣ٞه

7. Polyorthoesters: 

٢ٛ ٓوًجبد ًبهٛخ ُِٔبء ٓغ هٝاثٜ هبثِخ ُِؾِٜٔخ ٝؽَبٍخ ُِؾٔٞٙخ ٝصبثزخ ك٢ اُو٣ِٞبد. رزلهى 

اُزؾٌْ ثَٔز٣ٞبد اُزلهى ٖٓ فالٍ اكفبٍ ٍٞاؿبد ؽ٤ٚٔخ أٝ ٗز٤غخ رقوة اَُطؼ ٣ٌٖٝٔ 

 ه٣ِٞخ.
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8. Cellulose: 

 ٝا٤ٔ٤ُُِٜٞٞى ا٤َُِِٞى ٖٓ هئ٢َ٤ ثٌَْ اُ٘جبر٤خ اُق٤ِخ علاه ك٢ ادلاٌَُو٣ػل٣لاد  رزٌٕٞ

ًٔٞاك ٓبُئخ ك٢ األهوآ ٓضَ اَُِِٞى كه٤ن اُزجِٞه  ا٤ُٖلال٤ٗخ اُزطج٤وبد ك٢ أَُزقلٓخ ٝاُجٌز٤ٖ

MCC  رْ اُزَٕٞ ا٠ُ إٔ أٗظٔخ .  أُجبّو ٝاُٚـٜ اُزؾض٤و ك٢ واثًٜ ٣َزقلًّٔبHPMC 

 رٌَْ ث٤٘خ ٛال٤ٓخ أهٟٞ ٝأًضو ٓوبٝٓخ رغبٙ هٟٞ اُزلهى ك٢ اُو٘بح ا٤ُٜٔٚخ.

9. Pectin: 

ٝٓ٘بٛن اُوثٜ ث٤ٖ اُقال٣ب.  اُ٘جبر٤خ اُق٤ِخ علاه رٞعل ك٢ ادلاٌَُو٢ٛ٣ ػبئِخ ٖٓ ػل٣لاد 

ُٕٞٞ. ٣ٌٖٔ ٓيعٚ ٓغ اال٣ز٤َ ٍِِٞى ك٢ ٝٗظْ ا٣ٖبٍ اُلٝاء ا٠ُ اُو بُل٣ِْ٤َزقلّ ك٢ اُزِج٤ٌ ث

 أَُزؾٚواد اُؼ٤٘٤خ ٝاُِٖبهبد اُغِل٣خ.

10. Inulin: 

٣َزقلّ  ث٤ٔ٤ُٞو ٓوبّٝ ُِْٜٚ ك٢ اُغيء اُؼ١ِٞ ٖٓ اُو٘بح ا٤ُٜٔٚخ ٣ٝزلهى ثبُغواص٤ْ اُو٤ُٗٞٞخ.

 . Eudragit RSًخ ٓغ ثلهعخ رٔبصو ػب٤ُخ ُز٤ٌَْ األكالّ اُلهًٝخ ك٢ اُوُٕٞٞ ثبُْٔبه

11. Alginates: 

٢ٛ ٓضجزبد َُِٔزؾِجبد ٝهاكؼخ ُِيٝعخ ٝهاثطخ ٝٓلززخ ك٢ األهوآ. ٣زْ رٞظ٤ق فٞآ اُزِْٜ 

 ُز٤ٌَْ أُطوً، اُل٤ِْ، اُؾجٞة، اُغ٤َٔبد أٌُوٝثخ ٝاُ٘ب٣ٞٗخ.

12. Carageenans: 

ػل٣لاد ٌٍو٣ل ًجو٣ز٤خ ػب٤ُخ اُٞىٕ اُغي٣ئ٢ َٓزقِٖخ ٖٓ ٗٞع ٖٓ األػْبة اُجؾو٣خ. ال ٣زْ 

 رقزِق ثلهعخ اُزِْٜ اُ٘برغخ.ٜٛٚٔب ك٢ عَْ اإلَٗبٕ. ُٜب صالصخ أٗٞاع 

13. Guar gum: 

. ٣َزقلّ ثقبٕخ الٍزٜلاف اُوُٕٞٞ ألٗٚ ؽبَٓ ٓوٕ ٝهف٤ٔ اُضٖٔ ُألٌّبٍ اُلٝائ٤خ أُل٣لح

ٓؾلكح رٞعل ك٢ ٛنٙ أُ٘طوخ ٖٓ اُو٘بح ا٤ُٜٔٚخ. ٣َزقلّ أ٣ٚب٣زلهى ثؤٗي٣ٔبد 
"
ًواكغ ُيٝعخ  

 ك٢ اٌُو٣ٔبد ٝهاثٜ ك٢ األهوآ ٝٓضجذ ك٢ أَُزؾِجبد.

 

 

 

 اَتهً انفصم انتاطغ  


