مواد فعال در فرآورده های آرایشی
بهداشتی

اهداف

آشنائی با تعدادی از مواد فعالی که به دلیل اثرات
متعدد شان در انواع مختلفی از فرآورده های آرایشی
بهداشتی استفاده می شوند.
مواد فعال مورد استفاده در فرآورده های آرایشی
بهداشتی متعدد بوده و دارای منشا گیاهی ،حیوانی و
یا غذائی می باشند.

مواد فعال استفاده شده در فرآورده های آرایشی
Retinoic acid

اين ماده عوارض ناشي از  Photoagingرا كاهش داده و اثرات
مفيدي نيز در پيري پوست  Choronological agingدارد و
يک داروي پذيرفته شده براي درمان پيري پوست است .اين ماده
مکانيسم اثري متفاوت ولي اثراتي مشابه  AHAsدارد.

هیدروکسی اسیدها

هیدروکسی اسیدها می توانند به  5گروه تقسیم بندی شوند:
آلفا هیدروکسی اسیدها )(AHAs
بتا هیدروکسی اسیدها )( (BHAsبتا هیدروکسی بوتانوئیک اسید و تروپیک
اسید) به علت قیمت زیاد هنوز مصارف تجاری زیادی پیدا نکرده اند)
پلی هیدروکسی اسیدها ) (PHAsگلوکونو الکتون پر مصرف ترین در فرآورده
های آرایشی می باشد
بیونیک اسیدها یا آلدوبیونیک اسیدها در واقع ترکیباتی هستند که در آنها یک
مونومر کربوهیدرات به یک  PHAاز طریق اتصال شیمیائی وصل شده است مثل
الکتوبیونیک اسید ( گاالکتوز/گلوکونیک اسید) و مالتوبیونیک اسید
(گلوکز/گلوکونیک اسید) .به طور کلی این ترکیبات به دلیل داشتن واحد قندی
وزن ملکولی بیشتر و سایز بزرگتری نسبت به  PHAsدارند ولی الکتوبیونیک
اسید هنوز قادر به نفوذ در پوست می باشد.
آروماتیک هیدروکسی اسیدها ) (AMAsمثل سالیسیلیک اسید و گالیک اسید که مشتق از
بنزوئیک اسید می باشند

اثرات سالیسیلسک اسید بر پوست متفاوت از  BHAs ،AHAsو
 PHAsو بیونیک اسیدها می باشد .این ماده یک کراتولیتیک
سنتی است که بر خالف  AHAsو  BHAsکه در الیه های
داخلی پوست اثر دارند از سطح پوست الیه به الیه موجب
پوسته ریزی می شود .عالوه بر آن  BHAs ،AHAsو
 PHAsموجب تحریک بیوسنتز اجزای درم شده و موجب
افزایش ضخامت درم می شوند.

آلفا هیدروکسی اسیدها Alpha-hydroxy acids
اين تر كيبات گروهي از مواد هستند كه از منابع گياهي متعددي مشتق مي شوند و
پر مصرف ترين هيدروكسي اسيدها مي باشند:
گليکوليک اسيد از قند نيشکر ( 2كربنه)
الكتيک اسيد از شير ترش شده ( 3كربنه)
ماليک اسيد از سيب ( 4كربنه)

تارتاريک اسيد از انگور ( 4كربنه)
سيتريک اسيد از ليمو ( 6كربنه)
بعضي آلفا هيدروكسي اسيدها BHA ،نيز مي باشند (هنگاميکه ملکول محتوي  2يا
بيش از  2گروه كربوكسيل است مثل ماليک اسيد يا سيتريک اسيد .اين تركيبات
عمدتا جهت تنظيم  pHفرموالسيونها و خصوصيات آنتي اكسيدانتي استفاده مي
شوند)

 AHAدر غذاها ،گياهان ،حيوانات (سلولها و مايعات
بدن) و ميکروارگانيسمها (باكتري ،قارچ ،ويروس و
جلبکها) يافت مي شوند ولي چون بيشتر اين اسيدها
از منابع گياهي به دست مي آيند به همين دليل به
آنها اسيدهاي طبيعي و يا اسيدهاي ميوه Fruit
 acidيا  Natural acidsهم گفته مي شود.

بيشتر AHAاستفاده شده در صنايع آرايشي سنتزي
هستند .در بين اين مواد گليکوليک اسيد بيشترين
كاربرد را دارد.

مواد فعال دیگر در فرآورده های آرایشی
 -1مواد با منشا حيواني (پروتئينهاي مختلف مثل كالژن و
االستين ،آمينو اسيدهاي مختلف ،هيالورونيک اسيد)
 -2مواد با منشا گياهي كه در اين دسته عصاره گياهاني مثل
آلوورا ،الواندر ،كاالندوال ،جوجوباو ...و همچنين روغنهاي
آروماتيک مثل اوكاليپتوس ،كامفر ،نعنا ،ياس و آلفا هيدروكسي
اسيدها و همچنين آالنتوئين كه در گذشته از گياهان استخراج مي
شده ولي در حال حاضر از اسيد اوريک سنتز مي گردد.
 -3ويتامينها
 -4مواد غذائي مختلف مثل شير ،تخم مرغ ،عسل

کالژن
اين ماده به دليل وزن مولکولي باال قادر به نفوذ در پوست نيست و
بنابر اين نمي تواند جايگزين كالژن قديمي در پوست گردد .تنها راه
ورود آن تزريق كالژن به اليه هاي داخلي پوست مي باشد .كه در اين
صورت مي تواند موجب بهبود موقتي چروكها ،زخمها و يا اسکارها
شود ولي در عرض چند ماه كالژن تزريق شده جذب شده و اثرش
ازبين مي رود .ولي از آنجائي كه آب را جذب مي كند موجب
افزايش رطوبت پوست شده و موجب ايجاد ظاهر بهتر براي پوست مي
شود

االستین و سایر پروتئینها

همانند كالژن اين مواد قادر به نفوذ در پوست نمي باشند ولي از
آنجائي كه بعضي از آنها قادر به جذب آب هستند با افزايش دادن
رطوبت پوست مي توانند اثرات مفيدي را نشان دهند.

نوکلئیک اسیدها

اثري در ممانعت از پيري پوست ندارند ولي آب را جذب كرده و مي
توانند موجب افزايش رطوبت پوست گردند

هیالورونیک اسید

يکي از مواد تشکيل دهنده ماده بين سلولي در درم مي باشد كه
جاذب آب بوده و در فرآورده هاي مرطوب كننده استفاده زيادي
پيدا كرده است

عصاره های گیاهی
عصاره آلوورا Aloe vera

اين عصاره داراي اثرات تسکيني در بريدگيها و سوختگيها و تحريکات
پوستي مي باشد .همچنين اين عصاره داراي اثرات ضد التهابي و ضد
باكتريائي نيز مي باشد و موجب تسريع بهبود زخمها مي گردد.
عصاره الواندر Lavander

روغن اين گياه بوي مخصوص داشته و عصاره آن اثرات آنتي
اكسيدانتي دارد گاها براي تسکين تحريکات و التهابات پوستي استفاده
شده است .استفاده اصلي آن در تهيه عطر و اسانس مي باشد.

Camomile

عصاره اين گياه بوي مطبوعي دارد .مصرف عصاره به صورت
موضعي اثرات ضد التهابي و اثرات منقبض كننده عروق را داشته و
به تسکين التهابات پوستي كمک مي كند .چاي حاصل از اين گياه به
عنوان دهان شويه در زخمهاي دهان استفاده مي شود .عالوه بر
آن براي تورم اطراف چشمها كمپرس با عصاره اين گياه بر روي
نواحي متورم براي چند دقيقه و چند بار د روز استفاده مي شود.
کاالندوال Calendula

اثرات ضد التهابي داشته و در درمان تحريکات خفيف پوستي
استفاده مي شود و همچنين اثرات خفيف قابضي هم دارد

Jojoba oil

روغن جوجوبا به اليه كراتيني پوست نفوذ مي كند و تا حدي توانائي
رسيدن به درم را دارد و سعي شده كه بتوان به عنوان حامل از آن
براي انتقال مواد به عمق پوست استفاده كرد .موجب كاهش ترشح بيش
از حد غدد چربي شده و در التهابات و تحريکات خفيف پوستي اثرات
مفيدي دارد.
روغن آواكادو
روغن حاصل از آواكادو يکي از روغنهاي با قدرت نفووذ زيواد اسوت
واثرات مرطوب كننده نيز دارد .در درمان راشٍ ،اگزما و درمان پوسوت
سوخته كاربرد دارد.

• روغن Tea tree
از تقطیر برگهای درخت چای به دست می آید.این عصاره به عنوان فرآورده
ضد باکتری و ضد قارچ عمل کرده و خصوصیات آنتی سپتیکی دارد و
همچنین دارای اثرات تسکینی بر روی پوست می باشد .در التهابات
پوستی ،عفونتهای باکتریائی و قارچی و بریدگیها و سوختگیهای جزئی
استفاده می شود.

• روغنهای آروماتیک
داراي خواص ضد التهابي و ضد باكتريائي مي باشند بعضي از آنها خصوصيات
ضد درد و بعضي مثل منتول و كامفر اثرات سورد كننودگي روي پوسوت
دارند .به دليل داشتن بوي خاص اثراتي در پروسه هاي رواني دارند .مثال
روغن نعنا اثرمحرك داشته و بعضي مثل روغن رز يوا يواس اثورات آرام
بخش و تسکيني دارند.

فیتوسترولها Phytosterols

اين مواد شباهت ساختماني به كلسترول داشته و از منابع گياهي
مختلفي مثل كره كاكائو ،زيتون ،آواكادو ،دانه آفتاب گردان و
روغن سويا به دست مي آيند .اثر عمده آنها اثر ضد التهاب بوده و
غالبا در كرمهاي ضد آفتاب براي افراد با پوست خشک و كرمهاي
آفتاب سوختگي و كرمهاي پاي بچه استفاده مي شوند .در فرآورده
هاي مربوط به مو هم استفاده مي شوند.
گامالینولئیک اسید

يک اسيد چرب با اثرات ضد التهابي مي باشد .موجب بهبود
خصوصيات محافظتي پوست مي گردد .در فرآورده هاي آرايشي
در تركيبات مرطوب كننده استفاده مي شود

آالنتوئین

به عنوان تسکين بخش براي پوست تحريک شده استفاده شده و
اثراتي در ترميم زخمها نيز دارد .اين ماده كراتوليتيک مي باشد و
قادر به حل كردن و نرم كردن اليه كراتيني پوست مي باشد .در
درمان پوست ضخيم و خشک و ترك لبها استفاده مي شود و
همچنين در شامپوهاي ضد شوره هم كاربرد دارد.

Grape seed extract
محتوي آنتي اكسيدانهاي بسيار قوي مي باشد كه به
 oligomeric proanthocyanidinsمعروف مي باشند  .در
اروپا فرآورده هاي حاوي  OPCsدر درمان ادم بدنبال جراحي
و آترواسکلرزويس كاربرد دارد.

ویتامینها
در دهه اخير توجه زيادي به ويتامينهاي با خصوصيات آنتي
اكسيدانتي مثل ويتامين  ،Cبتا كاروتن ،و ويتامين  Eشده است.
اين مواد اكسيژن ناپايدار و راديکالهاي آزاد را خنثي كرده و
بنابراين مانع اثرات تخريبي اين مواد فعال مي گردند .تحقيقات
علمي اخير نشان داده اند كه ويتامين  Cو  Eدر فرآورده هاي
موضعي به اپيدرم راه يافته و جذب مي گردند .درجه نفوذ آنها
بستگي به غلظت و تركيب مواد ديگر موجود در فرآورده دارد.

مواد غذائی
تخم مرغ وشیر

هيچ دليلي مبني بر اثرات مثبت اين  2ماده (غير از احتماال بهبود
محتواي رطوبت پوست و دادن ظاهر بهتر به آن) وجود ندارد.
عسل

اين ماده در علم عامه در بهبود زخمها كاربرد داشته عسل داراي
خصوصيات ويژه در درمان سوختگيها مي باشد .اين اثر احتماال ناشي
از غلظت باالي قند در عسل است كه مانع رشد باكتريها مي شود.

