
1 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 01/6/0101دمشق 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maher Chaar
تم نشر الكتيب أولاً من خلال موقع الكيمياء العربي
www.arabain-chemistry.com



2 
 

 المحتوى
 العوامل الفعالة سطحيا  

 وظائف العوامل الفعالة سطحيا  

 HLBليبوفيليك  –التوازن هيدروفيليك 

 عوامل االستحالب

 المواد الفعالة سطحيا  الصناعية

 رغوة العوامل الفعالة سطحيا  

 االستخدام الشخصيالمواد الفعالة سطحياً المنزلية وذات 
 سائل الجلي

 مساحيق الغسيل

 الشامبو

 الغسيل مبيضات

 منظف األرض )الكريم الكاشط(

 ملمعات الزجاج

 سائل اليدين أو الجسم

 معجون األسنان

 معجون الحالقة

 هيبو كلوريت الصوديوم

 مستحضرات الجلد للوجه واليدين

 الواقي الشمسي

 الكوالجين

 مضادات العرق

 كريمات التقشير

 تفتيح البشرة

 الهاالت السوداء تحت العينين

 البهاق أو البرص

 ترميم البشرة

 المراهم

 مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر
 الكيراتين

 B5البانتينول أو فيتامين 

 جل الشعر

 أضرار مستحضرات الشعر

 معجم المصطلحات الكيميائية
 المواد الفعالة سطحيا  

 المثخنات

 معززات الرغوة

 المحالت والعوامل المرطبة

 المطريات

 عوامل تحلية المياه

 عوامل الصدأ

 عوامل القصر والتبييض باألكسدة

 المواد المالئة

 مخمدات الرغوة

 المبيضات الضوئية

 القلويات

 المواد البراقة

 األنزيمات

 الفيتامينات

 المواد الحافظة

 عوامل االستحالب

 زيت الصنوبر

Maher Chaar
تم نشر الكتيب أولاً من خلال موقع الكيمياء العربي
www.arabain-chemistry.com



3 
 

 

 تعادلتطة به من جميع جوانبه، وبالتالي الجزيئات المحي متبادل مع : يتحرك كل جزيء في سااائلم ما بتيريرمقدمة -1

جزيئات ساااطح الساااائل من انجفابم سااافلي وجانبي فقط كما  في حين تعانيالتدافع في كل االتجاهات، وقوى التجاذب 

على سااااطح الماء سااااياجا  بحيؤ تكون رقوسااااها القطبية في الماء المواد الفعالة سااااطحيا   تشااااكل، لفا (0)في الشااااكل 

منتصبة في الهواء مع طبقة هواءم لصيقة، وهو ما يتسبب بدخول كميات كبيرة من الهواء  الالقطبية وسالسلها الدسمة

مع ما التصق بها من هواء للوسط  مواد فعالة سطحيا  بدخول جزيء المادة الفعالة سطحيا   يحويعند خض أي سائل 

، ويرتبط زمن بقاء وارتفاع الرغوة بمدى الخالي من المواد الفعالة ساااطحيا  عملية خض الساااائل  عبالمقارنة م الساااائل

 ألفة السلسلة للهواء:

 
 (0)الشكل 

ور تتك أما قطرات الماء فتعاني من توتر ساااطحي مع الساااطور الكارهة للماء، ما سااايترتب عليه اساااتقرار  أقل، لفا   

 (:0لتصغير مساحة التماس قدر اإلمكان كما في الشكل )

 
 : ظاهرة التوتر السطحي(0)الشكل 

 

مع مية هفه الكتتناقص و، التوتر السطحيمصطلح سائل بقواه الداخلية كمية العمل الالزمة لمد سطح ال يُطلق على   

 .لجزيئاتا قوى التجاذب فيما بين تراجعارتفاع درجة حرارة السائل بسبب ازدياد الطاقة الحركية للجزيئات وبالتالي 

تحدث ظاهرة التوتر السطحي عموما  على السطح الفاصل بين السائل والهواء أو بين سائلين غير قابلين لالمتزاج    

وعـة مجموضعت الجمعية الدولية للصابون تعريفا  للمواد الفعالة سطحيا  على أنها ) وقدمع سطح صلب،  أو سائلم 

أعلى منه في داخله مؤدياً  المركبـات التي يمكنهـا االنتشار في محلـول صناعي بحيث يكون تركيزها على سطحه

 (.لخفض التوتر السطحي

كما في  ابهايؤدي السااااتقط ببنية غير متناظرةاألنيونية كما في مثال الصااااابون التالي تتمتع المواد الفعالة سااااطحيا  ف   

 الجزيئة إلى قسمين: تقسيم( وبحيؤ يمكننا 3الشكل )

 .Hydrophilicوكاره للطور الزيتي  رأس قطبي شغوف بالماء –أ 

  .Lipophilic ذيل أو سلسلة كربونية كارهة للماء وشغوفة للطور الزيتي –ب 
 

 
 : ترسيم مبسط لبنية المواد الفعالة سطحيا  )الصابون العادي((3)الشكل 

 

ن جهة كين م للماء ومدى شااراهيتها الزمرة الفعالةقطبية بفعالية العامل الفعال سااطحيا   ارتباطلنا هفا الشااكل  ويبين    

ها للطور ألفت مقدار، وطول وشكل السلسلة ومتبادالتها بما يعزز أو يخفض من أم ... يكون زمرة سلفون أم كربوكسيل

 أو البقع الزيتية التي يمكنها أن تسبح في الطور المائي وتحاول استحالبها.
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يتية في ة زويمكننا عموما  ترساااااايم توجهات المواد الفعالة سااااااطحيا  بين طورين زيتي ومائي وتمثيل ارتباطها ببقع   

 (، وهو ما يفسر تصميم أجهزة تفاعل واستخالص ما ببين مفيب خفيف ورقيل:4)على الشكل وسط مائي 
 

 
 (4)الشكل 
 

على تجمع جزيئاته على شكل  العامل الفعال سطحيا   تقوم آلية عمل آلية عمل المواد الخافضة للتوتر السطحي: -2 

طبقةم عازلة بين الطورين غير القابلين لالمتزاج، أما عند انتشار العامل الفعال سطحيا  داخل المحلول فإننا نجد أن 

ما يؤدي البقعة الزيتية م الطور الزيتي أو سطحيا  مع الفعالهناك تجاذبا  بين األقسام الهيدروفوبية لجزيئات العامل 

التماس بينها وبين الماء إلى أن تتمكن جزيئات العامل الفعال سطحيا  من تشكيل طبقة غروية معلقة لخفض مساحة 

 ة بـ  الالزم لتشكيل هفه الطبقة المعلق الحرج تلعب دور الحاجز، ويُرمز لتركيز المادة الخافضة للتوتر السطحي األدنى

(Constriction Micelles CriticalCMC: ألن قوى التوتر ال )راور ، وتتسطحي تثبت عند تجاوز التركيز الحرج

غروية معقدة،  حاالتوتعتمد فعالية المواد الفعالة سطحيا  على  مول/ليتر. 1.10 - 1.110عموما   CMCقيمة 

 واقترحت فيها نظريات عدة من أبسطها:

اط يد القطبية أو أيوني االرتبلما كانت أغلب وأهم صفة مميزة للمواد الفعالة سطحيا  هي كون أحد طرفي الجزيئة شد   

Hydrophilic والباقي سلسلة كربونية دسمة ال قطبية ،Hydrophobic  فإننا نجد ميال  للنهاية القطبية الشغوفة بالماء

جعلها حلولة للماء لت لجعل الجزيئة حلولة بالماء، بينما تميل السلسلة الالقطبية الدسمة الشغوفة بالزيوت أو الدفوعة

طف جزيئة واحدة، وتص بثخانةبالزيت، وقد بُرهن على أن قطرة من حمض دسم تنتشر فوق سطح الماء لتشكل رقاقة 

 كسياج بحيؤ يغطس الطرف القطبي في الماء، وينفر الطرف الالقطبي من الماء. المادة الفعالة سطحيا   جزيئات
 

 

  انتشار وظائف المواد الفعالة سطحيا  تحت سطح الماء :(5)الشكل    
 

وهكفا تنحل جزيئات المواد الفعالة سطحيا  في الماء، وهي هنا أمالر ذات نهايات قطبية أكثر وضوحا  من النهايات    

 المقابلة في الحموض الدسمة الحرة، وتشكل محاليال  أقرب للغروية منها للحقيقية:
 

R-COO H 
 

R-COO Na 
 

R-COO K 

 الشكل البوتاسي: أكثر قطبية بكثير الشكل الصوديومي: أكثر قطبية الشكل الحمضي: قطبي
 

تكون السلسلة الكربونية في الجزيئة طويلة جدا ، وأفضلها ما كان يتراور  ويشترط كي تتشكل أمثال هفه المحاليل أن ال

 .C ≥ 18 ≤ 12 عدد ذرات الكربون فيه بين

يتسخ القماش عندما يكون على تماس مع الجلد بانتزاعه الدقائق الزيتية التي تفرزها الغدد الدهنية، ما يرفع من قدرته    

لجي ن اء غير قادر على إزالتها، لفلكت الزيت غير قابلة للتبلل بالماء فإن المعلى االحتفاظ بالغبار، ولما كانت كريا

نحو البقع الزيتية، بينما تتجه مجموعة الرأس القطبي  Rالهيدروكربونية  اوجه سلسلتهت التيلمواد الفعالة سطحيا  ل

يجرفها لع الدقائق الوسخة الملتصقة بها، الجفوبة للماء نحو الطور المائي، فتبتل الكريات الدسمة بالماء وتستحلب م

  في النهاية لتحصل عملية التنظيف. الماء
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يمكننا إجمال الوظائف التي يقوم بها العامل الفعال سطحيا  بالمساعدة على: التبليل، التخريق، االستحالب، البعثرة،    

 ال سطحيا  يؤدي لتشكل جملة جديدة من: وهكفا نجد أن وجود العامل الفع المساعدة على االنحالل، التنظيف...
 

 ماء / عامل فعال سطحيا / زيت
 

 من أهمها: ، والتيعواملال دم منويرتبط ربات هفه الجملة بعد

 ألفة الرأس القطبي تجاه الطور المائي. .0

 ألفة السلسلة الهيدروكربونية الدسمة تجاه الطور الزيتي. .0

 درجة الحرارة والتحريك. .3

التيريرات السلبية واإليجابية لأليونات المنحلة في الطور المائي على فعالية الرأس القطبي وبخاصة التيريرات  .4

ماط على بعض أنواعها مثل أن والمعادن االنتقاليةالساااااالبية التي تتساااااابب بها أيونات الكالساااااايوم والمغنيزيوم 

نة بوصااولنا لدرجات حرارة معي أو فشاال تنظيف الصااابون، لفا فإنه كثيرا  ما تصااادفنا حاالت نقض اسااتحالب

 في ظروف خاصة ترتبط بـ :

 .نوعية الزيت ودرجة أكسدته بالتقادم 

 .نسبة الزيت للماء 

 .نسبة المادة الفعالة سطحيا  المضافة 

 بةفبفم ،كاتيونية ال أيونية، أنيونية المنظمة الدولية للمقاييس أنواع المواد الفعالة سطحيا  فيما بين: وصنفت
 

 
 

يحوي العامل الفعال ساااطحيا  هنا مجموعة وظيفية أو أكثر تنتشااار في المحاليل : األنيونيةالمواد الفعالة سططططحياً  –1

 من أهمها: ونستعرض ،عن الفعالية السطحية للمادة مسؤوليون نالمائية إلعطاء أ

 :)الصابون العادي( ح الصوديومي للحموض الكربوكسيليةالمل -0-0
 

 
 يحقق نجاحا  صناعيا  واسعا  لـ : لموالفي 

 . ضعف خواصه الفعالة سطحيا 

   تفقده فعاليته. غير منحلةتشكيله مع كاتيونات القساوة وخاصة الكالسيوم والمغنيزيوم أمالحا 

  في الوسط الحمضيتخربه وتفككه بسهولة بتيرير. 

 الملح الصوديومي لسلفونات دودوتسيل البنزن "المنظفات الصنعية": -0-0

 
وقد طغت هفه المجموعة بشااااكل كبير في عالم المنظفات بساااابب كلف إنتاجها المعادلة للصااااابون العادي تقريبا  وعدم 

 تيررها بييونات القساوة.

 Na3SO-4H6C-R سلفونات األلكيل: -0-3

 Na3OSO-R سلفات األلكيل: -0-4

 Na3SO-2CH-2CH-COO-R :منتجات تكارف الحموض الدسمة مع حموض أوكسي ألكيل السلفونيك -0-5
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 أمالر استرات حموض ألكيل سلفو متعدد الكربوكسيليك: –0-6
 

  :سلفونات أميدازول البنزن -0-7
 

 Na3SOnO)2CH2(CH-O-Na or R3SOnO)2CH2O(CH-4H6C-R مشتقات السلفونات للبولي غليكول ايتر:

وتحوي على مجموعةم وظيفيةم أو أكثر تتيين في المحاليل المائية لتعطي  :الكاتيونيةالمركبات الفعالة سطططططططحياً  –2

 كاتيون عضوي فعال سطحيا ، ومن أهمها مجموعة األمينات وزمرة البيريدين وبعض مركبات اإليميدازول.

ويطلق اسم األمينات على المركبات المشتقة من النشادر باستبدال ذرة هيدروجين أو أكثر بسلسلة هيدروكربونية،    

 وبفلك تكون أولية، رانوية، رالثية، رابعية:

 
الميتيل أمين غازات فـاااااااإن ما يليها يكـاااااااون سائال  حتى نصل للحالة الصلبة مع ازدياد للكثافة  وفي حين أن مركبات

حلولة بالماء فإن األفراد العليا ال تفوب  01- 8ن المركبات األمينية حتى طول تفاع لدرجات الغليان، وفي حين أوار

 إال باتحادها مع الماء والحموض لتشكيل أمالر ذوابة مثل كلور ألكيل األمونيوم، أي أن تُكتب صيغتها على الشكل:
  .HCl2NH-)Cl   or   R3NH-(R 

شااااااابه تمركبات األمونيوم الرابعية األهم في مجموعة العوامل الفعالة سااااااطحيا  الكاتيونية، والتي وتعتبر مجموعة     

  (:0)الجدول يبين هاليد األمونيوم كما 
 (0)الجدول 

 
 

ومن أهم التفاعالت الواجب التوقف عندها لمجموعة األمينات هي تفاعلها وتخربها بفعل القلويات، إذ تنحل أمالر    

 األمينات بتيرير القلويات لينفصل األمين:
 

 

 وظيفية شديدة االستقطاب واأللفة لجزيئات الماء. هفه المجموعة زمرا  تحوي  العوامل الفعالة سطحيا الالأيونية: –3

ولم لول من محلوبالوصول لدرجة حرارة معينة ينقلب المحأيوني تسخين محلول عامل فعال سطحيا  الونرى أنه وب   

، وتُفََسر هفه الظاهرة على أن أو التعكر ، وتدعى درجة حرارة انقالب اللون بنقطة الضبابشفاف لمحلولم أبيض

جين زمرة االيتر بروابط هيدروجينية مع ذرات هيدروجين ارتباط جزيئات العامل الفعال سطحيا  بالماء يتم بين أكس

الماء، ومع ارتفاع درجة الحرارة وازدياد مقدار الطاقة الحركية لهفه الجزيئات تبدأ باالنفصال عن الماء ما يؤدي 

إننا فلتجمعها على شكل طبقة حرة وبدء انفصالها على شكل مستحلب يعكر شفافية المحلول ويغير قرينة انكساره، لفا 

 نجد أن مجموعة البولي غليكول ايتر حلولة بالماء دون نقطة الضباب هفه فقط.

مجموعة االيتوكسيالت "البولي غليكول ايتر" أكثرها انتشارا  وتوظيفـا  إلمكانياتها العالية وانخفاض تكاليف وتعتبر    

ى مع أي مركب حاوم علمرورا  بمعقد أوكسونيوم  في وسط قلوي االيتيلنإنتاجها، إذ يتم تحضيرها بتفاعل أكسيد 

 اآلزوت:مجموعة هيدروكسيل أو كربوكسيل أو مجمـوعة أميدية أو أمينية مع هيدروجين حر مرتبط بفرة 
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زمر االيتيل  الزدياد االنحالل بالماء الزدياد عدد)أي رقم البلمرة(  n االيتيلنويؤدي ارتفاع طـاااااااول سلسلة أكسيد    

سبب ارتفاع عدد الجسور األكسجين تالي ازدياد عددأوكسي وبال بط أو ، وال يمكننا عمليا  ضيةالروابط الهيدروجينية ب

 توحيد طول السالسل المتشكلة أرناء التفاعل.

وبما  ،وهي مجموعة المواد الحاوية زمرا  حمضااااية وأخرى قلوية في اآلن عينهالمواد الفعالة سطططططحيا المةبةبة:  -4

يَُمك نُها من التفـاااااعل فيما بينها بالـااااوسط المائي لتعـااااطي ملحا  داخليا غيـاااار ناقل للكهرباء، أو حمضا  بالوسط القلوي 

 (:0)وأساسا  في الوسط الحمضي كما يبين الجدول 
 (0)الجدول   

 المواد الفعالة سطحيا  المفبفبة

 الصيغة الشحنة الوسط

  Cationic كاتيوني Acidic حمضي
 Non – ionic الأيوني Isoelectric range نقطة التعادل الكهربائي

 
 Anionic أنيوني Alkaline قلوي

 
 

 أكثر هفه الوظائف انتشارا : (3)ونستعرض في الجدول 
 (3)الجدول 
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 لمعرفة مجال تطبيق المادة الفعالةيستلزم الوصول للمركبات الالأيونية:  HLBمفهوم ومبادئ حساب قيمة  -1

ز للنسبة بين القسمين: الشغوف يُْرم الفي HLBمفهوم ميزان األلفة بين الطورين المائي والزيتي  التعرف على سطحيا  

 المعادلة:من خالل لزمرة البولي غليكول ايتر الالأيونية والفي يُحسب  .HLBوالكاره للماء بعدد 
 

 (5 ÷011) × (عدد الهيدروفوبية ÷عدد الزمر الهيدروفيلية ) = للعوامل الفعالة سطحيا   HLBعدد   
 

 نيتيلزمرة هيدروفيلية، أما في االيساوي الصفر لعدم احتوائها أي  3CH-3CH مثل االيتيلن لاللكانات HLBفعدد 

وبالتالي ، OH-2CH-2CH-HO ن هيدروفوبتينسيل هيدروفيليتين ومجموعتي ميتيلغليكول فنجد زمرتي هيدروك

بين الصفر والعشرين، وكلما  الال أيونية للعوامل الفعالة سطحيا   HLB، لفا تتراور قيم (01)له  HLBيساوي عدد 

 :(7و 6) نكان عدد المركب أقرب للعشرين كان أكثر ميال  للطور المائي كما يبين الشكال
 

 
 غليكول بين الماء والهواء (: جزيء االيتيلن في الهواء، وااليتيلن6الشكل )

  

 
 بين للطورين المائي والزيتي للمركبات الال أيونية : ميزان األلفة(7)الشكل 

 

يك مجموعات الهيدروفيليك والليبوفيل الُمْستَحل بة باالعتماد على نسبعلى سلوك المادة  للداللة استعمل هفا النظام   

، وتشكل عليها خواص الليبوفيليك الكارهة للماء غلبت HLBالمنخفضة قيمة الـ  ةالجزيء، فالماد المحمولة على

عليها خواص الهيدروفيليك المحبة  غلبفت HLB، أما المادة المرتفعة قيمة الـ )المراهم( مستحلبات الماء في الزيت

 ربات عن دون أن تعبراد، ، وتعطي هفه القيم مؤشرا  لسلوك المو)الحليب( وتشكل مستحلبات الزيت في الماء للماء

 المستحلب.
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تتنوع عوامل االستحالب كما هي حال جميع المواد الفعالة سطحيا  بين أنيونية وكاتيونية والأيونية ومفبفبة    

)امفوتيرية(، ولكل منها معادالت احتسابها النظرية والتجريبية، إذ ربت أنه ال يمكننا من خالل المعادالت والحسابات 

مة لمستحضر مستقر، سواء كمان دواء  أم مستحضر تجميل كما فقط الجزم بكمية أو نسبة عامل االستحالب الالز

 سنرى الحقا . 

 : يمكننا تصنيف عوامل االستحالب بحسب شحنة رأسها الفعال إلى رالرة زمر:تصنيف عوامل االستحالب -1

ند ويتجه ع: وذلك عندما يكون القسم الفعال من الجزيء ذو شحنة كهربائية سالبة، األنيونيةعوامل االستحالب  -آ

 التيين نحو القطب الموجب، كما هو الحال في لوريل سلفونات الصوديوم، مثال :

 
: وذلك عندما يكون القسم الفعال من الجزيء موجب الشحنة، ويتجه عند التيين نحو الكاتيونيةعوامل االستحالب  -ب

 القطب السالب كيمالر األمونيوم الرابعية مثال :

 
 : ونجد منها شمعات الغليسريل مثال :ديمة الشحنة أو الالأيونيةعوامل االستحالب ع -ج

 
 : وأهمها:عوامل االستحالب األنيونية -2

: تعد الصوابين من عوامل االستحالب الجيدة، وتستعمل بصورةم خاصة لتحضير المستحلبات ذات الصوابين -2-1

 االستعمال الخارجي بسبب طعمها.

تبدي الصوابين بعض المحاذير، كونها تتفكك في الوسط الحمضي محررة الحمض الدسم الموافق وغير المنحل في    

الماء، وبالتالي تفقد قدرتها االستحالبية، كما أن محاليلها تترسب بإضافة األمالر المتحللة كهربائيا ، وعالوة  على ذلك 

 الصوابين على الشكل التالي:فإن محاليلها قلوية التفاعل. ويمكننا تصنيف 

: تعطي هفه الصوابين مستحلبات من نمط ز/م، وتكون فعالة الصوابين وحيدة القيمة االتحادية أو الصوابين القلوية -آ

 ، وتتنافر مع األمالر الكلسية كالماء القاسي التي ترسبها:pH~ 10بشكل خاص في وسط قلوي عند 

 
 ومن هفه الصوابين نفكر: 

 
 

الفي  Ca2COO)-(R: تعطي مستحلبات من نمط م/ز كالصابون الكلسي أو المعدنيةالتكافؤ الصوابين متعددة  -ب

يشكل عامل استحالب في المزيج الكلسي الزيتي، والمؤلف من مقادير متساوية من ماء الكلس وزيت الكتان أو زيت 

 الزيتون.

لبات من نمط ز/م، وتحضر اعتبارا  من حموض دسمة مستح  : تعطي هفه الصوابينالصوابين العضوية الصنعية -ج

 مع أساس قلوي مثل التري ايتانول أمين والمورفولين وغيرهما من المركبات العضوية:
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فزيتات التري ايتانول أمين مثال تعطي مستحلبات سائلة عالية الثبات، وشمعات التري ايتانول أمين تستعمل في حالة    

 عجينية القوام.الكريمات والمستحلبات ال

(، وتعتبر أقل pH: 8تكون المستحلبات الناتجة باستعمال هفه الصوابين أقل قلوية من مستحلبات الصوابين القلوية )   

ألفة  للماء من الصوابين القلوية، وتعطي مستحلبات أكثر نعومة، أي ذات قطيرات أصغر وبالتالي أكثر رباتا ، وتستعمل 

 قسم من الزيت وتخصص لمستحلبات االستعمال الخارجي. 011الستحالب أقسام  01-6عادة  بمقدار 

أما الصوابين الراتنجية فيحصل عليها بتيرير القلويات على الحموض الراتنجية والقلفونة. كما تستعمل الستحالب    

 (. Methylphenol-0( والفينوالت والكريزول )Butylated hydroxytolueneبعض المواد كالليزول )

 : ريتية من نمط السلفات والسلفوناتالمركبات الكب -د

 
تستعمل عادة األمالر الصوديومية لهفه المركبات في تحضير الكريمات والمراهم المستحلبة، ويستحصل عليها    

 كزيت بيسترة حمض الكبريت مع أغوال دسمة كغول الغار والغول السيتيلي، أو مع زيوت تحوي حموض غولية

، وتستعمل الزيوت الناتجة عن هفا التفاعل في صناعة المستحضرات *الخروع الفي يحوي حمض الريسينولئيك

 التجميلية والمراهم، ومن أهم مشتقات هفه الزمرة نفكر: 

 
 COOH7)2CH=CH(CH2CH(OH)CH5)2(CH3CH :*( حمض الريسينولئيك

 

تزداد القدرة االستحالبية لهفه المركبات بإضافة بعض عوامل االستحالب المساعدة أو المثبتات كالغول السيتيلي،    

 غول سيتيلي. %01لوريل سلفات الصوديوم مع  %01وعلى هفا يحضر مزيج من 

من سيتيل سلفات أو  تقريبا   %01فمزيج من الغول السيتيلي والشمعي الحاوي على  Lanette SXأما شمع الالنيت    

على أنه  Xعلى أن الشمع المفكور مكبرت، والحرف  S(، ويدل حرف S4NaO37H18Cستياريل سلفات الوديوم )

 من االستر. %01يحوي 

في حين أن المركبات السلفونية أصعب تحضيرا  من المركبات السابقة، كونها تستلزم حمض الكبريت المدخن أو    

( وهو Aeresol OT. وتعتبر عوامل استحالب وتبليل ممتازة، ونفكر منها: األيروزول )حمض الكلوروسلفونيك

 عبارة عن رنائي ألوكتيل سلفوسوكسينات الصوديوم:
 

 
: يحمل الرأس الفعال في جزيء هفه العوامل شحنة موجبة. وتمثل أمالر األمونيوم عوامل االستحالب الكاتيونية -3

امل، وتنحل هفه األمالر في الماء معطية  محاليال  معتدلة أو خفيفة القلوية، وتشكل بالرج الرابعية هفه الزمرة من العو

 رغوة غزيرة، وتتنافر مع عوامل االستحالب األنيونية. وتمثل على الشكل التالي:

 
3CH ,مكونة  في إحدى المجموعات التالية:  R3, R2R ,4سلسلة فحمية طويلة، وتكون الجفور  1Rحيؤ يمثل الجفر 

3CH-5H6, C5H6, C7H3, C5H2C  أو من مركب دوري غير متجانس. أماY  فيمكن أن تكون, I, Br, Cl4SO 

 . وتتمتع هفه المركبات عالوة عن كونها عوامل استحالبية بفعالية مطهرة، ونفكر منها:COO-3CHأو 
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ومن الجدير بالمالحظة أن أمالر البنزالكونيوم تتنافر مع البوراكس واليود واليودورات، وكلوريد الزنك وكلوريد    

 الزئبق والكالسيوم التي ترسبها، كما تتخرب أمالر البنزالكونيوم بتيرير المؤكسدات.

بر والقلويات واألمالر الكهرليتية، وتعت : تتمتع هفه العوامل بثبات جيد تجاه الحموضعوامل االستحالب الالأيونية -4

عوامل االستحالب األكثر استعماال  في تحضير المستحلبات، وأغلبها عبارة عن استرات يكون فيها تيرير المجموعات 

المحبة للماء والمحبة للزيت مختلفا ، فهي تبعا  لفلك إما أن تكون منحلة في الماء أو الزيت، فوحيدة شمعات الغليسريل 

( تنحل في الزيت وال تنحل في الماء، ذلك ألن تيرير المجموعة OH2CH-CH(OH)-2CH-COO-35H17Cال  )مث

المحبة للزيت في الجزيء أقوى من تيرير المجموعة المحبة للماء، ويعتبر هفا المركب من عوامل االستحالب السيئة 

خاصة  إذا استعمل بالمشاركة مع كمياتم قليلة من لتحضير مستحلبات من نمط م/ز. إال أنه من العوامل المثبتة الجيدة 

 غول دسم سلفوني.

سلسلة  R( حيؤ تمثل 'R-COO-Rيمكن تمثيل االسترات التي تشكل هفه الزمرة من عوامل االستحالب بالرمز )   

غوال  كالغول الستيلي أو  'R( كحمض الغار وحمض الزيت، و 08-00فحمية لحمض دسم يتراور عدد فحومه بين )

 (. 6O14H6Cالغليسرين أو السوربيتول )

( يكون تيرير الوظيفة الغولية في التوازن بين الخاصتين CH-3CH)2(OH2CH-14في حالة الغول الستيلي مثال  )   

المحبة للزيت والمحبة للماء مهمال  بالنسبة لتيرير السلسلة الفحمية الطويلة. لفلك يُلجي إلى استعمال كثيرات الغول 

 على أكثر من وظيفة غولية واحدة مثل:الحاوية 

 
 ومن المركبات الناتجة عن أسترة هفه األغوال مع الحموض الدسمة نفكر على سبيل المثال:   

 

 

 
 ونظرا  ألهمية هفه المركبات سندرسها ببعض التفصيل:

 السوريتان مع حمض: وهي المركبات األكثر شيوعا ، وتحضر مركبات السبان بيسترة السبان والتوينمركبات  -5

 فحما  وفق التفاعل التالي: 08-00دسم تتراور عدد فحومه بين 
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إن النسبة بين فعالية المجموعة المحبة للزيت )سلسلة الحمض الدسم( وفعالية المجموعة المحبة للماء )الوظائف    

/ز، أي أن المجموعة المحبة الغولية( في جزيء السبان تجعل هفه المركبات عوامل استحالب للمستحلبات من نمط م

 للزيت هي الغالبة.

وتختلف القدرة االستحالبية لهفه المركبات باختالف طول سلسلة الحمض الدسم المتيستر، فمن الممكن أن تعطي    

 مركبات السبان مستحلبات من نمط ز/م إذا مزجت مع عوامل استحالب أخرى محبة للماء.

ددة محبة للماء في جزيء السبان فإن الجزيء يبقى بمجموعه محب للزيت وهكفا ورغم وجود وظائف غولية متع  

 بسبب السلسلة الفحمية الطويلة. 

ولقلب هفا التوازن وجعل السبان محب للماء، يثبت في مكان وظائفه الغولية مجموعات أكسيد ايتيلن، فمن المعروف    

المجموعة الغولية. إال أنه بزيادة عدد مجموعات أكسيد ( أقل حبا  للماء من 2CH-O-2CHأن مجموعة أكسيد االيتيلن )

االيتيلن يمكن تحويل السبان من محب للزيت إلى مركب محب للماء. وتدعى المركبات الجديدة تجارياُ باسم توين، 

 وتستعمل لوحدها أو بعد مزجها بنسبم معينة من السبان:

 
ض مشتقات أكسيد االيتيلن األخرى كالمركبات المسماة ميرج ويمكننا أن نضيف أيضا  على هفه الزمرة أيضا  بع     

Myrj :الناتجة عن تكارف جزيئات أكسيد االيتيلن مع حمض دسم وفق التفاعل التالي 

 
 الناتجة عن تكارف جزيئات أكسيد االيتيلن مع غول دسم وفق التفاعل التالي: Brijوالمركبات المسماة 

 
ن ومشتقات أكسيد االيتيلن األخرى بكثرة في الصيدلة، وتكون إما أن تكون بقوام تستعمل مركبات السبان والتوي   

سائل أو شمعي أو بقوام الشراب بحسب الجفور الداخلة في تركيبها من جهة، وعدد جزيئات أكسيد االيتيلن المتكارفة 

 من جهةم أخرى. 

ن ، وقابلة للتبعثر في الماء، أما مركبات التويوبصورةم عامة تنحل مركبات السبان في الزيوت والمفيبات العضوية   

 فتنحل في الماء وال تنحل في المحالت العضوية. 

ه خاصاااية الساااطح الفعال. وتضااام هف تمنحهاالساااالبة التي  تكتساااب فعاليتها من شاااحنتها: ةينعوامل االسطططتحالب األنيو

كفلك مشاااتقات ، والسااالفات العضاااوية ، والسااالفونات، ومركباتالمعدلة المجموعة الحموض الدسااامة طويلة السااالسااالة

 استرات الصوديوم على الشكل: وتتيين األمونيوم مثل: رالري ايتانول أمين.

 
 

بالماء،  تنحلف )بسبب قطبية الماء( في الزيت، أما الرقوس القطبية االنحاللة يقابلب السالسل الهيدروكربونية تتمتع   

 الماء.وعلى ذلك فإن توجه الجزيئات على سطح الزيت و

تقوم هفه الطريقة على حساب قيمة تعتمد على المجموعات الوظيفية  :HLBالحتساب قيمة  Daviesيس ڤطريقة دا

حدد لكل مجموعة  الفي يونية بحسب قاعدة دافيسنللعوامل الفعالة سطحيا األ HLBحسب قيمة تُ إذ  في المركب،

 : (4)للماء أو الزيت )المحبة للماء موجبة( بحسب الجدول  ميلهاوظيفية رقم يعبر عن 
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 (4)الجدول 

 
 

 وأخف بالحسبان فعالية المجموعات بعين االعتبار وفق القانون والجدول التاليين:   

 
 لوجدنا الفارق النظري لهما على الشكل: R11R ,4 لو أخفنا بمركبين كربوكسيليين و

 
 يمنح 11Cطول سلسلة  ازدياد، ولكن ةكون واحدتفإن ألفتهما تجاه الوسط المائي سوبما أن رأسيهما القطبي واحد 

ألفة  أعلى تجاه الطور الزيتي على حساب ألفته تجاه الطور المائي، وهفا ما يرمي إليه مفهوم ميزان األلفة بين  المركب

 .12C-18Cاألعلى تكون في طولم للسلسلة بين  بين فعالية التنظيف، علما  HLBالطورين المائي والزيتي أي الـ 

غليكول  نال أيونيين من نمط بولي ايتيلولو قارنا بين مركبين فعالين سطحيا     

  أي:  nالدسمة اختلفا فيما بينهما بقيمةلألغوال 
خف  تي نا أن المركب األول حيؤ  مة  nلوجد ماء 35القي بال قل انحالال   قدرة على عمليتي  ،ساااااايكون أ تالي أكثر  بال و

 وبالتالي زاد عدد O-2CH-2CH-زمر أوكسااااي االيتيل  زاد عدد nاالسااااتحالب والبعثرة، ذلك أنه كلما ازدادت قيمة 

  .(8) كما في الشكل رتفاع عدد الجسور األكسجينية التي ترفع من ألفة المركب نحو الماءالالروابط الهيدروجينية 
 

 
 (8الشكل )
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مثلة ة السطح الفعال، ومن األيخاص تمنحهاالشحنة الموجبة التي  تكتسب فعاليتها من: االستحالب الكاتيونيةعوامل 

 على الشكل: يتيينالفي وم سيتيل رالري ميتيل األمونيوم عليها: بر

 
، (األمونيوم الرابعيةأمالر ة اآلزوت في األمينات وأمالحها )قلوية ذراأليونات في هفه المركبات ل فعالية تعود   

 مركبات اآلزوت الحلقية القاعدية وأمالحها.و

 : يتم احتسابها من خالل المعادلة التالية:Griffinغريفين عوامل االستحالب الالأيونية وفق طريقة ل HLBقيمة 
  / M hHLB = 20 × M 

 

 .الجزيئي لكامل الجزيء: الوزن  M،: الوزن الجزيئي للقسم المحب للماء )الهيدروفيل( hMحيؤ:
 

 :الالأيونية لطائفة ايتوكسيالت نونيل فينول HLBبعض قيم  (5)الجدول  ونستعرض في
 (5)الجدول    

 
 

 ة طولقونجد على سبيل المثال بعض القيم لمشتقات النونيل فينول ايتوكسيالت الالأيونية، ونرى من خاللها عال   

 بنقطة الضباب: nأي قيمة  سلسلة البولي غليكول ايتر
 

 

 لمركبات في المحلول، ويدخل ضمنها العديد من المركبات، منها:اهفه  تتيينال و
 

 (6)الجدول 

 أهم عوامل االستحالب الالأيونية

 األلفة التركيب االسم التجاري

Spans ( استرات الحموض الدسمة للسوربيتالSorbital ) للدسم 

T.Weens  للماء ولمشتقات استرات السوربيتبولي أوكسي االيتيلن من 

Myrj للماء مشتقات بولي أوكسي االيتيلن من الحموض الدسمة 

Brij للماء ايتيرات لوديل بولي أوكسي االيتيلن 
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هن صوف دأوكسي االيتيلن مع الالنولين ) تفاعل بولي أو منتجات االسترات االستحالب مثل عواملبعض  تتوفر   

هفه ضمن  صناعيا   هافيتصن نايمكن االنحالل، وهناك خامات عاليةمواد لحصول على لأو شمع النحل ( الغنم

ر المواد اختياتجميل، ونظرا  لعددها الكبير يصعب مستحلبات مواد ال لنا باستخدامها لتحضيريسمح  ماالمجموعات، 

المشتق من  HLB: Hydrophilic Lipophilic Balanceنظام ل وليم س. غريفين ابتكاركان ف المناسبة بدقة

 .رائعا   توازن الهيدروفيليك ليبوفيليك المصطلح:

، في حين يتمتع عامل االستحالب الليبوفيلي بقيمة HLBوهكفا يتمتع عامل االستحالب الهيدروفيلي بقيمة عالية لـ    

 على التيرير اإلجمالي لعاملي االستحالب، مثال:  HLB، وتدل القيمة النهائية لـ HLBمنخفضة لـ 
 

 HLBحساب قيمة 

 عدد أجزاء 

 عامل االستحالب

  HLBقيمة 

 لعامل االستحالب

  HLBقيمة 

 لكامل عامل االستحالب

  HLBقيمة 

 المطلوبة للمجموعة

0 05 0  ×05  =05 

HLB = 35/5 = 7 4 5 4  ×5  =01 

5 / 05  +01  =35 
 

كل على  مكونات المستحلب باقي وتيريرها على HLBعند استخدام هفا النظام ال بد من معرفة العالقة بين قيمة و   

 وادللم HLBمستحلب رابت، وتدل النتيجة على القيمة المطلوبة من  للحصول علىالالزمة  HLBحدا لتحديد قيمة 

للمواد الفعالة  HLBالمعلومات الواسعة المتوفرة عن قيم في هفا المجال محدودا ، أما  البحؤ ومازالالخام المستعملة. 

 سطحيا  فتستنتج من حسابات تعتمد على معطيات تحليلية أو تركيبية.

الستر من عدد تصبن ا HLBقيمة  ، تحسبرات الحموض الدسمةد الفعالة سطحيا  من فئة استعندما تكون الموا   

 :وفق المعادلة التاليةلحمض الدسم ورقم حموضة ا

HLB = 20 (1- S / A) 
 .رقم حموضة الحمض الدسم -Aعدد تصبن االستر،  -Sحيؤ: 

 

لبعض  HLBقيم لجداول خاصة و، بشكل كامل تتصبنللمواد التي ال  HLBوهنالك أشكال متعددة لحساب قيم    

للمواد الفعالة سطحيا   HLB قيم توازنلتفي المستحلبات  HLBاالستفادة من نظام  نا، ويمكنعوامل االستحالب

 للمادة المراد استحالبها، وكمثال على ما ُذكر:الالزمة  HLB قيمةالمستعملة كعامل استحالب مع 

رلكي    هنا مائال   HLB، ويكون )مثل الحليب( الطور المائي فيمزج الزيت يتوجب مستحلب الزيت في الماء  يُحضَّ

إلى الهيدروفيليك، ويتطلب هفا أن تكون عوامل االستحالب ميالة إلى الهيدروفيليك أكثر قليال  من ميلها إلى الليبوفيليك، 

 .07-01تتراور بين  HLBويكون هفا محققا  عند قيم عالية لـ 

اخل مزج الماء دتم ، في)مثل الكريمات المطرية( في حين أننا عندما نرغب في تحضير مستحلب الماء في الزيت   

حالب عوامل است ما يستوجبمائال  في هفه الحالة نحو صفة الليبوفيليك " محب للدسم "،  HLBالطور الزيتي، ويكون 

لمستحلبات الزيت عليا : قيم HLBلـ  مجموعتي قيم إذن هناك منخفضة نسبيا . HLBعند قيم  أيميالة نحو الليبوفيليك، 

 الماء في الزيت.  اتمستحلبل دنيا في الماء، وقيم

زداد تالتي و كثرة عوامل االستحالب المتوفرة لمستحلباتم مستقرة ضمن خيارات HLBنظام  ويمكننا الوصول عبر   

توقع محدد، كما وي لتحضير منتجاستحالب نا من اختيار عوامل باإلضافة إلى كون هفا النظام يمكن ،بصورةم مضطردة

 المطلوبة وبين التركيب الكيميائي. HLBكون هناك عالقة بين قيمة أن ت

 مثال: يطلب تحضير مستحلب الزيت في الماء على الشكل التالي:
  

 الالزمة لتحضير مستحلب الزيت في الماء HLBقيمة 

 HLBقيمة  ماء عامل استحالب شمع عسل هالم البترول )فازلين( زيت بارافيني

05 5 00 5 53 01 
  

جزء كما في  40مثال  مئوية من الطور الزيتي اإلجمالي:لكل مادة في الطور الزيتي كنسبة  HLBينبغي حساب 

 (:7الجدول )
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 (7)الجدول 

 HLBحساب قيم 

  6.2 = 10 × %62 = 42 ÷ 25 زيت بارافيني

 1.2 = 10 × %12 = 42 ÷ 5 فازلين 

 2.7 = 10 × %27 = 42 ÷ 12 شمع النحل

 10.1 = 2.7 + 1.2 + 6.2 اإلجمالية المطلوبة HLBكمية 
 

، ومثالها 10.1قريبة من  HLBفيتوجب استعمال عوامل استحالب بحيؤ تكون قيم  HLB = 10.1إذا كانت قيمة 

 عوامل االستحالب التي تستعمل مزيجا  تكون فيه نسبة العامل الهيدروفيلي أعلى، ولنيخف المثال التالي:

سوربيتان و ،%61بنسبة  HLB=15الفي يملك قيمة سي ايتيلن سوربيتان مونوسيترات بولي أوكإن أضفنا    

 يساوي: HLBفإن متوسط قيمة  %41بنسبة  HLB = 4.7مونوستيرات الليبوفيلي والفي قيمة 
 

1.8 40 ÷ 100 × 4.7 = 

9.0 60 ÷ 100 × 15 = 

 اإلجمالية HLBقيمة  10.8
 

المطلوبة، ويشير هفا إلى أن اختيار عامل االستحالب للتجربة  HLBقريبة لقيمة  10.8المساوية  HLBإن قيمة    

 األولى يكون كالتالي:  

  %41جزء =  0 سوربيتان مونوستيرات

 %61جزء = 3 بولي أوكسي ايتيلن سوربيتان مونوستيرات

 %011جزء =  5 عدد األجزاء اإلجمالية
 

لتحديد  HLBتستمر التجارب بعد ذلك باستخدام مزائج مكونة من عاملي استحالب ضمن مجالم ضيق من قيم    

 المزائج األكثر فعالية والتي تعطينا مستحلبا  رابتا .

 على: تعتمد Lotions up-Milk &: يالحظ من المعطيات السابقة أن مستحضرات كريمات التجميل التركيب -4-4

اختيار المكونات الواجب إضافتها للطورين الزيتي والمائي لنظام االستحالب تبعا  لخواصها الفاتية ولتيريرها  .0

 على الجلد أرناء وبعد التطبيق. 

اختيار عوامل استحالب مناسبة لتحديد نوع نظام االستحالب المراد تطبيقه، وعندما يتم تحديدها يمكننا اعتماد  .0

 ج الممكن التحكم بقوامه وتيريره على الجلد، من خالل تعديل نسب جميع مكوناته.التركيب النهائي للمنت

 بقتطيونية فقد ونية، أما عوامل االستحالب الالأامل االستحالب األنيوعدة منتجات ناجحة بواسطة ع تحضير تم    

 HLB، ويمكن أن يطبق نظام للتعكرلتحضير المستحضرات السائلة والكريمات ذات اللزوجة القابلة  بشكلم رانوي

 استقرار المستحلب. تعزيز يدعم التركيبعندما 

  أما عن أنواع مستحضرات التجميل األربعة الرئيسة لجلد الوجه فهي:   

 مستحضرات التنظيف والتطهير.  .0

 مستحضرات حماية وتغفية الجلد.  .0

 مستحضرات تلون وتنبه الجلد " مستحضرات صحية ومستحضرات معالجة ".  .3

 باقي مستحضرات التجميل. .4

، في حين يتمتع عامل االستحالب الليبوفيلي بقيمة HLBوهكفا يتمتع عامل االستحالب الهيدروفيلي بقيمة عالية لـ    

قيم  (8)الجدول  ويعرضعلى التيرير اإلجمالي لعاملي االستحالب.  HLB، وتدل القيمة النهائية لـ HLBمنخفضة لـ 

HLB لبعض عوامل االستحالب: 
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 (8)الجدول 
 لبعض عوامل االستحالب HLBقيم 

HLB value االستخدام عامل االستحالب 

1 Oleic Acid 

 Sorbitan Tristearate 2 مضاد رغوة

3 Glyceryl Monostearate 

4 Sorbitan mono-oleate (Span 80) 

 Glyceryl Monostearate 5 عامل استحالب للماء في الزيت 

6 Diethylene glycol monolaurate 

7 / 

 Sorbitan monolaurate (Span 20) 8 عامل استحالب للماء في الزيت ومبعثر

9 Polyethylene lauryl ether (Brij 30) 

10 Methyl Cellulose (Methocel15 cps) 

 Polyoxyethylene monostearate (Myrj 45) 11 عامل استحالب للزيت في الماء

12 Triethanolamine oleate 

13 Polyethylene glycol 400 monolaurate 

 / 14 عامل استحالب للزيت في الماء ومنظف

15 Polyoxyethylene sorbitan mono-oleate(Tween 80) 

16 Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (Tween 20)  في الماء ومنظف وعامل انحاللعامل استحالب للزيت 

17 Polyoxylene lauryl ether (Brij 35) 

 عامل انحالل
18 Sodium oleate 

19 / 

20 Potassium oleate 
 

 بعضا  من هفه القيم مع بعض األسماء التجارية لهفه العوامل: (0)كما نستعرض في الجدول 
 

 (0)الجدول 
Polyoxyethylene sorbitan 

HLB Value Chemical Name Commercial Name 

3.8 Glyceryl monostearate Glyceryl monostearate 

11.4 Polyoxyethylene monooleate PEG 400 Monoleate 

11.6 Polyoxyethylene monostearate PEG 400 Monostearate 

13.1 Polyoxyethylene monolaurate PEG 400 Monolaurate 

20.0 Potassium oleate Potassium oleate 

40 Sodium lauryl sulfate Sodium lauryl sulfate 

18 Sodium oleate Sodium oleate 

8.6 Sorbitan monolaurate Span® 20 

6.7 Sorbitan monopalmitate Span® 40 

4.7 Sorbitan monostearate Span® 60 

2.1 Sorbitan tristearate Span® 65 

4.3 Sorbitan monooleate Span® 80 

1.8 Sorbitan trioleate Span® 85 

12 Triethanolamine oleate Triethanolamine oleate 

16.7 Polyoxyethylene sorbitan monolaurate Tween® 20 

13.3 Polyoxyethylene sorbitan monolaurate Tween® 21 

15.6 Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate Tween® 40 

14.9 Polyoxyethylene sorbitan monostearate Tween® 60 

9.6 Polyoxyethylene sorbitan monostearate Tween® 61 

10.5 Polyoxyethylene sorbitan tristearate Tween® 65 

15.0 Polyoxyethylene sorbitan monooleate Tween® 80 

10.0 Polyoxyethylene sorbitan monooleate Tween® 81 

11.0 Polyoxyethylene sorbitan trioleate Tween® 85 

- 
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 (01الجدول )

 انحالل عوامل االستحالب الشهيرة في بعض المفيبات  

 غول زيت القطن زيت معدني م 51ْالماء:  الماء المركب

 منحل منحل منحل قابل للتبعثر قابل للتبعثر Spans 20 01سبان 

 م 51ْمنحل بدرجة  منحل م 51ْمنحل بدرجة  قابل للتبعثر غير منحل Spans 40 41سبان 

 م 51ْمنحل بدرجة  منحل م 51ْمنحل بدرجة  قابل للتبعثر غير منحل Spans 60 61سبان 

 غير منحل قابل للتبعثر قابل للتبعثر غير منحل غير منحل Spans 65 65سبان 

 منحل م 51ْمنحل بدرجة  م 51ْمنحل بدرجة  قابل للتبعثر قابل للتبعثر Spans 80 81سبان 

 منحل منحل منحل قابل للتبعثر قابل للتبعثر Spans 85 85سبان 
 

 منحل منحل غير منحل منحل منحل Tween 20 01توين 

 منحل منحل منحل منحل منحل Tween 21 00توين 

 منحل منحل منحل غير منحل منحل Tween 40 41توين 

 منحل غير منحل منحل منحل منحل Tween 60 61توين 

 م 51ْمنحل بدرجة  م 51ْمنحل بدرجة  م 51ْمنحل بدرجة  قابل للتبعثر بالحرارة غير منحل Tween 61 60توين 

 منحل منحل منحل قابل للتبعثر قابل للتبعثر Tween 65 65توين 

 منحل منحل منحلغير  منحل منحل Tween 80 81توين 

 منحل منحل منحل قابل للتبعثر قابل للتبعثر Tween 81 80توين 

 منحل منحل منحل قابل للتبعثر قابل للتبعثر Tween 85 85توين 
 

 منحل منحل منحل قابل للتبعثر قابل للتبعثر Myrj 45 45ميرج 

 منحل ينحل بصعوبة غير منحل ينحل بصعوبة ينحل بصعوبة Myrj 49 40ميرج 

 منحل غير منحل منحل منحل منحل Myrj 51 50ميرج 

 منحل منحل منحل منحل منحل Myrj 52 50ميرج 

 منحل منحل منحل منحل منحل Myrj 53 53ميرج 
 

 منحل منحل منحل منحل منحل Brij 30 31بريج 

 منحل غير منحل  غير منحل  منحل منحل Brij 35 35بريج 
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 : تتميز المواد الفعالة سطحيا  المعدة ألغراض صناعية بنقطتين رئيستين:المقدمة -1

 اإلضافات التزينية كالعطور والملونات والمثخنات... من خلوها  .0

مع انخفاض أسعارها نسبيا  مقارنة  مع المواد الفعالة  %011ارتفاع تراكيز مكوناتها الفعالة وصوال  حتى  .0

 لالستخدامات المنزلية والشخصية.سطحيا  المعدة 

يمكننا أن نفكر منها: المبلالت والمنظفات ومزيالت الزيوت، معززات الرغوة، العوامل ووتتباين في وظائفها كثيرا ،    

 المبعثرة، عوامل التسوية، مضادات التكسير...

حيا  الفصل الحاد بين العوامل الفعالة سط : ال يمكننا عمليا  العوامل الفعالة سطحياً كمبلالت ومنظفات ومزيالت زيوت -2

المعدة ألغراضم صناعية كين نقول هفا مبلل فقط وذاك منظف أو مزيل بقع، فيي منهم له مفعول رالري يطغى في 

 : (06) خاصةم ما عن آخر، ويمكننا تصنيف خاصتي البلل والتنظيف والتطرية بحسب طول السلسلة على الشكل
 

 
 06الشكل 

 مقومات تحضير هفه المواد عموما  بـ :وتتميز 

ها الهيدروفيبية، ورقوس هاسالسلحيا  متباينة طول وتشعب وإشباع يتم تحضيرها من مزائج العوامل فعالة سط -0

 القطبية الهيدروفيلية.

 .ليتكامال مع بعضهما البعض يونية مع الال أيونيةنغالبا  ما يتم المزج بين المركبات األ -0

 معدالت رغوتها لمعظم العمليات الرطبة. انخفاض -3

 .تقريبا   %011ارتفاع تراكيز محتواها من المواد الفعالة وصوال  لتراكيز  -4

 تيررها بقساوة الماء. أو عدم انخفاض -5

ض معدالت مثال  انخفا ة أو أحواض الغسيليسبب التوتر السطحي العالي بين النسيج وسائل حمام الصباغالمبلالت:  -أ

 أو المعالجة بمواد كارهة للماء ما يستوجب إضافة خافضات التوتر السطحي. الخام اختراق السائل لعمق األلياف سرع

بسبب بنيته المتميزة، إذ يتكون جزيء الماء من ذرة أكسجين  0دينة/ سم 70يبلغ التوتر السطحي للماء ما يقارب     

تين ما ينتج عنه الموجبو المتناظرتين توازنا  مع ذرتي الهيدروجينيمكنه أن يحقق و ين،سالب بشفعين الكترونيينوحيدة 

ماء بسبب الروابط الهيدروجينية التي تربط كامل جزيئات ال )قفصية( رنائي قطب عالي الفعالية يؤدي لبنيةم عنقودية

 ، وهو ما يُصّعب من مهمة العامل المبلل.(0كما في الشكل ) السائل
 

 
 توجه جزيئات الصابون وخفضها للتوتر السطحي : (0)الشكل 

 2(H(nO للماء )القفصية( والبنية العنقودية

إلى ما دون ذلك بحسب نوع  70ويمكننا بإضافة العوامل الفعالة سطحيا  للماء خفض التوتر السطحي للماء من    

 :ففا  من طاقته الحرةنية الماء مخ، فصابون مثل شمعات الصوديوم يغير بوتركيز العامل الفعال سطحيا

 
 

ه عنليحل محلها الماء، ما ينجم  هاتساعد على طرد الهواء من أعماقوتعمل العوامل المبللة على تبليل األلياف      

 السائل مشكال  طبقة  أو فيلما  مستمرا  أو على شكل نقاط. وانتشار تراجع معدالت التوتر السطحي
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قيمة كي يتار لها سهولة ، ومست5C-3Cعموما  أن يتمتع العامل الفعال سطحيا  بسلسلة قصيرة نسبيا  بحدود يتوجب و   

، اتأو النسيج أو العوامل المبعثرة في السائل وخاصة في المعلق الفراغات البينية للبنية العنقودية للماء من خاللالحركة 

 .راق المسافات البينيةبما يتيح للماء بما يحمله من مواد منحلة من اخت

الفي  BXوأتبعته بنيكال  Aمن أوائل من أنتج عوامل مبللة تحت االسااااام التجاري نيكال  BASF شاااااركة وكانت   

 تميز بطول سلسلة أقصر وبالتالي قدرة تبليل أعلى:
 

 
 

Necal BX Necal A     
 

مقارنة مخبرية  (00)تحديد التركيز الفعال لعامل مبلل في حوضم ما، كما يبين الشكل  طريقة (01)ويبين الشكل    

 ماتوغرافي على قماش قطني خام ومعالج بالنشاء.ولفعالية عددم من المبلالت بالصعود الشعري أو االختبار الكر
 

 
 (: تحديد التركيز المالئم لتطبيق عامل مبلل01الشكل )

  

 
 (00)الشكل 

 

و أ تعمل المنظفات على تخليص األلياف من البقع والغبار واألوساخ بقلعها وبعثرتهاالمنظفات "عوامل الغلي":  -ب

 في الطور المائي لتمنع من ترسبها من جديد وليصار للتخلص منها مع تفريغ حمام التنظيف أو الغلي. حلها

، وتنتشر (0)غير حلول بالماء كما هو واضح في المرحلة  (00كما في الشكل ) فالسطح بضاعة / أوساخ / ماء   

إلى أن تتجمع متجهة  بسلسلتها نحو البقعة الزيتية  (0) المرحلةجزيئات العامل المنظف عند إضافتها في السائل كما في 

ملها إلى إلى أن تتمكن من اقتالع طرف البقعة الزيتية وح (3المرحلة )ورأسها القطبي نحو الطور المائي كما في 

  (:4المرحلة )الطور المائي وبعثرتها مانعة  إياها من إعادة التوضع كما في 

 
 عملية التنظيفمراحل وآلية (: 00الشكل )
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ويكتسب القطن في الماء شحنة  سالبة  على شكل كهرباء ساكنة يُطلق عليها اسم مفعول زيتا ما يمنع إعادة توضع    

أو  CMCالسالبة الشحنة عليه من جديد، ويعزز منع إعادة التوضع هفا إضافة الكربوكسي ميتيل سيليلوز  القسيمات

 :(03)الشكل  كما في PVPينيل البيريليدون ڤبولي 
 

 
 PVPينيل البيريليدون ڤوبولي  CMCكربوكسي ميتيل سيليلوز (: 03الشكل )

 

عند درجات استبدال معينة في بناء منظفات  CMCNa الصوديومي الكربوكسي ميتيل سيليلوز لفا كثيرا  ما يضاف

ت بامن جديد، وليرفع من ر ترسبهايلعب مع بقع األوساخ دور العامل الموقي الغروي بتشكيله هالمة  مانعا  الغسيل، إذ 

 عام فإن للصابون والمنظفات قدرات استحالب جيدة.  مستحلب الزيوت واألوساخ، وبشكلم 

دراسة التركيز األمثل للكربوكسي ميتيل سيليلوز بالنسبة للعامل الفعال  يلكبرى في هفا الموضوع هاألهمية او   

سطحيا  أو نسبة المزج، إذ تبين الدراسة على أن التنظيف يبلغ قوته العظمى عندما يكون كل  من التوتر السطحي 

اإلشارة لتباين أنواع األلياف في الكمون الفي  والتوتر على الحدود الفاصلة في أدنى درجاتهما. على أنه من الضروري

 :(04)تكتسبه عند نقعها بالماء كما يبين الشكل 

 
 غمورة بالماء بتغيّر درجة الحموضةم(: تغيّر كمونات بعض األلياف والخيوط ال04الشكل )

 

ويستحسن أن تكون السلسلة متفرعة حتى تتعدد نقاط التصاقها بالبقعة الزيتية، ووجد أن أفضل طول للسلسلة    

  تها كمطري.ببدء فعالي 18C، وتتراجع هفه الفعالية باالنتقال حتى 12C-13الهيدروكربونية عند 

دة التي تستعصي على المنظفات، وتتزايد شالغرض منها حل البقع الزيتية العوامل الفعالة سطحياً كمزيالت زيت:  -ج

 هفه الخاصة بتحقيق الشروط:

 رأس قطبي فعال. -0

 سلسلة أكثر طوال  وتشعبا  ومتبادالت. -0

للماء والطور العضوي كما هو الحال مع زمرة البولي غليكول  ألفةسلسلة عديمة أو قليلة الروابط المضاعفة، وذات  -3

 .عالية نسبيا   HLBايتر أي قيمة 

وجود مفيب عضوي عالي درجة حرارة الغليان نسبيا  إن أمكن، علما  بين استخدام المفيب مرفوض بيئيا  وبخاصة  -4

 المفيبات الكلورية ذات األرر السام على بكتريا مجاري الصرف الصحي.
 

 أنواع المفيبات المستخدمة لعمليات االستحالب

 المفيب العامل الفعال سطحيا   النوع

 رباعي كلور الكربون، رالري كلور االيتيلن زيوت مسلفنة، ألكيل أريل سلفونات أنيوني

 ال أيوني
 نول، لن مع األلكيل فييمنتجات تكارف أكسيد االيت

 أغوال دسمة، حموض دسمة

بركلور االيتيلن، الغول االيزو بروبيلي، أوكسي حلقي 

 كلور البنزن، الغول البنزيلي  الهكسان،
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بعض العوامل الفعالة ساااااطحيا  لبعض الشاااااركات والفي يُْظه ر لنا أن ذات الوظيفة  (00)ونساااااتعرض في الجدول     

 كانت لها وظائف متباينة وقدرات متمايزة بحسب تفصيل بنية السلسلة طوال  وتشعبا  ومتبادالت.
 (00)الجدول 

 بعض المواد الفعالة سطحيا  لبعض الشركات العالمية

 الوظيفة الشحنة التركيب الشركة المادة

 MEبيري ويت 

Dr. Petry 

 مبلل لعمليات المرسرة a سلفات األلكيل

 طارد هواء منخفض الرغوة ومبلل  n ايتوكسيالت أغوال الدسمة ELRبيري ويت 

 طارد هواء ومضاد رغوة a ألكيل ايتر فوسفات SLبيري ويت 

 MGانيفسيرول 

Dr. Bohme 

 مبلل a ألكيل سلفات

 أيونيمنظف ال  n ايتوكسيالت أغوال دسمة BA-4488سولبون 

 لبوليستراغاسل لبقايا تصميغ  c مركبات أمونيوم رابعية C25سابيدان 

 مبلل n مزيج أغوال خاصة PROبيرنين 

 مبلل فعال منخفض الرغوة a رنائي أوكتيل سلفوسوكسينات الصوديوم ASبيرنين 

 مبلل سريع ال رغوي n استرات حمض الفوسفور SAN  CHTسوبيتول 

 FFA Cibaآلبغال 
ايتوكسيالت سلفات ألكيل أريل مع 

 مفيبات
a وتخريق طارد هواء، مسرع انتشار 

 مبلل a سلفونات ألكيل نفتالين الصوديوم A or B BASFنيكال 
  

عملية االختبار عادة عبر تطبيق عملية غساااايل بشااااروط العمل  تتماختبار فعالية العوامل المنظفة ومزيالت الزيوت: 

المطلوبة على قطع نساايج ملورة بمزيج من العوامل الملورة كبعض المركبات الدساامة وصاافار البيض والدم والشااحوم 

ع قومرفقة بدرجة البياض عبر القراءة على جهاز الكلرمتر الفي يحدد مومتبوعة بعملية تثبيت حرارية، المعدنية... 

متر بعد تطبيق عملية لنعود ونقرأها من جديد على الكلر، (05كما في الشكل ) اللون ودرجة البياض على كرة األلوان

 الغسيل المطلوبة والنظامية بحسب النظام المختار لشروط كل عملية غسيل.
 

 
 (: كرة األلوان05الشكل )
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الوسط المستمر، ت، والوسط السائل تَ شَ الهواء دور العامل المُ  : الرغوة جملة مشتتة، يلعب فيهاتعريف الرغوة -1

 المستمر طبقة رقيقة بين فقاعات الهواء.السائل وسط بحيؤ يشكل فيها 

على مواد فعالة سطحيا  بطريقة تساعد على تشكل الرغوة  يحويالرغوة بتحريك سائل  تحصل: تشكل الرغوة -2

وال  ،على آخر يحوي مادة فعالة سطحيا  )كالخض أو الرج(، أو بإمرار تيار هوائي في السائل، أو بسقوط عمود سائل 

 لعدم وجود مادة فعالة ترتبط كتلة الهواء. تعطي السوائل النقية رغوة رابتة

ة سطحيا  على سطح الماء بحيؤ يكون رأسها القطبي مغروزا  بالماء، وسلسلتها معلقة تنتشر جزيئات المواد الفعال   

، وعند الرج والخض تدخل كميات الهواء (06كما في الشكل ) بالهواء، وبحيؤ تتشكل طبقة هواء لصيقة بالسلسلة

لتي ادف طبقة سطح الماء االلصيقة بالسلسلة إلى الوسط المائي حتى اإلشباع، وعند محاولة كمية الهواء الخروج تص

 فيبدأ الهواء بالتجمع والتكتل على شكل فقاعات الرغوة. 0دينة/سم 70ال يمكنها عبورها ألن توترها السطحي يعادل 

 
 (06)الشكل 
 

تتشكل الرغوة عندما تصبح سرعة تشكل الفقاعات على سطح السائل أكبر من سرعة تخامدها، ويقاس ربات الفقاعات    

دوامها أو بالزمن الالزم النخفاض ارتفاع عمودها إلى النصف، أو بزمن دوام فقاعة مشكلة على سلك بطريقة بزمن 

 تشكيل فقاعات صابونية.

ى قيمة عظمى يعود بعدها يؤدي ارتفاع تراكيز المواد الفعالة سطحيا  الزدياد معدالت تشكل الرغوة وصوال  حت  

 د الفعالة سطحيا  تؤدي الزيادة بعدها لتراجع معدالت تشكل الرغوة. ، أي أن تركيزا  حرجا  للموالالنخفاض

يعود ظهور الرغوة عند إضافة المواد الفعالة سطحيا  النجفاب جزيئات المواد الفعالة سطحيا  لسطح الفصل بين    

ئل، كما أن بي نحو السااألوساط بحيؤ يتجه طرفها الدسم الليوفيلي الكاره للماء نحو الهواء، ورأسها القطبي الهيدروفو

إحاطة فقاعات الهواء بطبقة من جزيئات المادة الفعالة سطحيا  بالمادة الفعالة سطحيا  بما يحميها من االنفجار ما يمكننا 

 :(07) من تصور فقاعات الرغوة على الشكل
 

 
 (07)الشكل 

عملية التنظيف، وبخاصة مع بقع الزيت واألصبغة  في: للرغوة أررها السيء عمليات الغسيل علىالرغوة وأثرها  -3

ة ، وبالتالي تحد من المعالجإلى القماش بصورةم كافية السائل المنظف تحد من وصولومواد التجميل، ذلك ألن الرغوة 

 عملية الغسيل. عالوة عن تيرر عملية التنظيف بنوع األوساخ والخيوط وكمية الغسيل...   فيالميكانيكية ما يؤرر سلبا  

تستخدم حاليا  مضادات رغوة سيليكونية أو برافينية نقية أو ممزوجة مع الصابون بمعدالت : مخمدات الرغوة -4

 المواد لإلرغاء من جهةم رانية. تتوافق مع محتوى العامل المنظف من المواد الفعالة سطحيا  من جهة، وقابلية هفه
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: مجموعة كبيرة من المشتقات السيليكونية مثل متعدد رنائي ميتيل سيلوكسان، والتي تتميز السيليكونية الرغوة مخمدات

 منها: لمجموعة الخواص والتي نفكربكونها مخمدات رغوة واسعة االستخدام 
 

 
 تعمل بمجال واسع من درجات الحرارة. .0

 بقساوة الماء.ال تتيرر  .0

 غ/ل. 1.3-1.0عالية الفعالية بحيؤ تستخدم بتراكيز  .3

 يمكننا معها التحكم برغوة معظم المواد الفعالة سطحيا . .4

 خاملة كيميائيا ، ولها فعالية تنعيم على األقمشة.  .5

 .0ميلي نيوتن/سم 00-01توترها السطحي منخفض، ويقارب  .6

على مواد حاملة باالمتزاز، أو على شكل مستحلبات سائلة بتراكيز تحضر هفه المخمدات على شكل مساحيق محملة    

 تناسب غاية االستعمال.   

ة لتيررها بالخزن إضاف كونها كاتيونية، ويتوجب حماية هفه المستحضرات من تيرير القلويات التي قد تتسبب بتخربها   

غير النظامي بتيرير الرطوبة والضوء والحرارة... ويستحسن أن تكون المواد الحاملة معتدلة، ويمكننا اختبارها من 

، CMC، أو الكربوكسي ميتيل سيليلوز PVAينيل األغوال ڤمكونات المنظفات أو من مركبات أخرى كالنشاء أو بولي 

بمرور  %01ة واقية، ويتوجب عند تحضيرها بتقنية صحيحة أال تتراجع فعاليتها عن أو مع مواد مساعدة لتكوين طبق

 .%71م ورطوبة نسبية ° 35رمانية أسابيع عند درجة حرارة 

: ال تزال اآللية الحقيقية إلطفاء الرغوة بإضافة المواد الزيتية غير واضحة تماما ، وإن كانت هناك آلية إطفاء الرغوة

 ادها.عدة نظريات تم اعتم

ويعتقد أن آلية عملها تقوم على قدرة جزيئاتها على اختراق السياج الفي تبنيه المواد الفعالة سطحيا  مسببا  رقبا  في     

 كما في الشكل التالي: السياج ينجم عنه هروب الهواء من الفقاعة

 
 طفاء الرغوة بمخمدات الرغوة السيليكونية(: آلية إ08الشكل )  

 

بقدرة على طرد الهواء ما جعل من الصناعة  HLBتتمتع بعض المركبات المنخفضة قيمة الـ : الهواء طاردات -6-3

تعتمدها كمخمدات للرغوة إضافة لتوظيفها األساسي كعوامل مبعثرة أو مبللة أو منظفة... ونستعرض في الجدول التالي 

 النونيل فينول. بعضاَ من خواص مجموعة ايتوكسيالت
 (00الجدول )

 بعض مضادات الرغوة والتهوية لبعض الشركات العالمية

 التركيب الشحنة الفعالية الشركة المادة

 AFLبيري فوم 

 د. بتري

 مضاد رغوة سيليكوني

n 

 بولي سيلوكسان

 BAOبيري فوم 
مضاد رغوة صديق بيئة خالي من السيليكون والزيوت 

 المعدنية
 استرات حموض دسمة وايتوكسيالت أغوال دسمة

 ألكيل ايتر سلفات a مضاد رغوة مع خواص طارد هواء SLبيري ويت 

 ايتوكسيالت أغوال دسمة مع فوسفات األلكيل n مضاد تهوية مع خواص مضاد رغوة SLNبيري ويت 

 مفيب حاوي سلفات ألكيل أريل بولي غليكول ايتر a طارد هواء ومسرع تخريق بخواص مضاد الرغوة سيبا FFAألبغال 

 رودولف ASAروستول 
للعمليات الرطبة على النسيج، ولمثخنات الطباعة الطبيعية 

 والصنعية

n 

م وفحوايتوكسيالت أغوال دسمة، حمض السيليس، 

 هيدروجينية

كونتريبون 

MOF 
Z&S 

مضاد رغوة خالي من المركبات السيليكونية والزيوت 

 المعدنية
 أغوال صنعية

 أليفاتية فحوم هيدروجينيةمزيج  رغوة ال سيليكونيمضاد  د. بوميه ATBانتوشومير 
- 
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 مزج الملح الصوديومي لحمضكيونية، فعالة سطحيا  أنيونية والأعوامل يتم تركيب سائل الجلي من مزج غالبا ما    

رغوة، معزز مع (، NP9أو التكسابون مع األمولجين )نونيل فينول ايتوكسيالت  )الزفتة( سلفون دودوتسيل البنزن

م وعامل تحلية مثل تري بولي فوسفات الصوديويحافظ على الرطوبة بتيخيره معدالت بخر الماء، والغليسرين كعامل 

( ذات درجة CMC Naلوسط القلوي مثل ميتيل البارابن، والتيلوز أو مشتقاته )في ا، والمادة الحافظة EDTAأو الـ 

ألجواء الباردة من جهة، وكمانع إلعادة توضع األوساخ من جهةم أخرى، االستبدال المناسبة لمنع تجمد السائل في ا

 لزوجة السائل، وأخيرا  العطر والصباغ المناسبين. وللتحكم بمعدالت

كيلو غرام  0غ هيدروكسيد صوديوم لكل  000ويتوجب نظريا  تعديل الحمض السلفوني لدودوتسيل البنزن بمعدل    

 ة التالية:  من الحمض السلفوني وفق المعادل

 
 

ما يستوجب منا معايرته قبل وبعد إجراء تفاعل التعديل، ذلك أنه كثيرا  ما تشوبه بقايا من غاز رالؤ أكسيد الكبريت 

3SO لضمان درجة الحموضة المطلوبة وفق المواصفات ، أو تحصل عملية سلفنة ألكثر من موقع على حلقة البنزن

 غ. 051قد تصل حتى  النظامية

 السواد بسبب تيكسد وتفحم بعض الشوائب العضوية المرافقة لمكونات حمض سلفون دودوتسيل البنزن يبدوكما    

 أكسدة وسلفنة بحسب شروط التفاعل.غاز رالؤ الكبريت الفي يمتلك خواصا  ب الفي يحضر بسلفنته

 (:0وصفة رقم )

 تمام االنحالل.( كغ من حمض السلفون )الزفتة( إلى الماء ونحرك حتى 0.5نفيب ) -0

 من هيدروكسيد الصوديوم ونضيفها لمحلول حمض السلفون على البارد. في الماء البارد غ( 005-085نفيب ) -0

)ليكون مزجا   البسيطمع التحريك  )بدرجة حرارة الغرفة(غ تيلوز على الماء  41- 05: يُرذ ما يقارب تحضير التيلوز

 على درجة انتباج.ال تثفيال (، ويترك ليلة كاملة لتحقيق أ

: تتبع نوعية وكميات اإلضافات تعليمات المواصفات القياسية المعتمدة في بلد االستهالك حتما ، أما إن كان اإلضافات

 التحضير لالستهالك الشخصي المنزلي، فيمكننا إضافة:

 غ غليسرين: مرطب ومطري للبشرة.( 051)

 : معزز رغوة وعامل استحالب. *غ كومبرالن( 051)

: ممنوع بيئيا  وصحيا (. وشاع حاليا  مزيج الباراميتول فورمولالأو )بارابن الميتيل مادة حافظة مثل  :( غ01-01)

 الحاوي على مجموعة مواد حافظة تعمل في الوسطين الحمضي والقلوي وتحوي الفورمول بنسبة بسيطة.

 ( غ: عطر مناسب. 51)

 )ما يلزم( غ صباغ حمضي.
معزز الرغوة، فالرغوة بالنسبة للمواد الفعالة سطحيا  الصنعية ليست دليل جودة وفعالية، فالرغوة تستلزم كميات *( ال ضرورة حقيقية ل

 مياه شطف أكبر في بلدم يعاني من قلة الموارد المائية أحيانا .

ومبرالن ك: تحضر المادة الفعالة بتعديل حمض السلفون بهيدروكسيد الصوديوم، ويضاف لها الغليسرين والالتطبيق

 ليتر. 01والصباغ، وتمزج في اليوم التالي مع محلول التيلوز، وأخيرا  العطر والمادة الحافظة ويتمم الحجم حتى 

 مزيج حمض السلفون مع التكسابون.  (:0وصفة رقم )

 لتر ماء عادي 5لتر حوالي  00سعة  عبوةنصب في  -0

 تمام االنحالل.( كغ من حمض السلفون إلى الماء ونحرك حتى 0نضيف ) -0
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 لمحلول حمض السلفون على البارد. هيدروكسيد الصوديوم في ليتر ماء ونضيفها( غ 031-005) نفيب -3

 ضافة محلول التيلوز.إلتكسابون ونحرك جيدا  ونتيكد من تمام االنحالل حتى اليوم التالي كغ ( 0نضيف ) -4

 للوصول لدرجة اللزوجة المطلوبة.ليتر، ونضيف الملح شيئا  فشيئا   01نتمم بالماء حتى  -5
 

 ليتر سائل جلي 11وصفات تحضير 
 مالحظات (0وصفة ) (0وصفة ) المادة

 المادة الفعالة سطحيا األيونية 0 0.5 حمض السلفون لدودوتسيل البنزن )الزفتة(: كغ

 لتعديل حمض السلفون 031-005 005-085 هيدروكسيد الصوديوم )القطرونة(: غ

 مادة فعالة سطحيا  أنيونية 0 / كغ :%71تكسابون 

 معزز رغوة وعامل استحالب 011 011 كومبرالن: غ

 عامل مرطب 011 011 غليسرين: غ

 عامل مثخن ومانع تجمد 05 41-05 تيلوز: غ

 عامل مثخن للتكسابون 011-51 / ملح طعام: غ

 غ عطر تقريبا  بحسب نوعية العطر( 51ما يلزم ) عطر ومادة ملونة

 ليتر 01إكمال حتى  ماء

 مواصفة قياسية لسائل جلي
 كحد أدنى %21 نسبة المادة الفعالة

 pH~ 6-8 %21حموضة المحلول 

 متجانس المظهر الخارجي

 كحٍد أعلى %2 محتوى كلوريد الصوديوم

 كحٍد أعلى %77 رطوبة ومواد طيارة

 مواصفة قياسية لمعجون جلي
 أدنىكحٍد  %23 نسبة المادة الفعالة

 متجانس المظهر الخارجي

 pH~ 8.5-11 %21حموضة المحلول 

 كحٍد أعلى %2 المواد غير المحلة بالماء
 

 

يعتبر تحديد الخواص المطلوبة من المسحوق المنظف للغساالت اآللية الخطوة األولى،  :خواص مساحيق التنظيف

 والتي من أهمها:

. والقلوية الزائدة مهمة جدا  في pH~ 11، وقد تصل في بعض المساحيق حتى pH~ 9أال تزيد درجة القلوية عن  -0

 .ر الصنعيوبخاصة القطني أو الحري ربات األصبغة ومتانة النسيج علىتؤرر سلبا  قد دعم الفعالية التنظيفية، إال أنها 

 أتربة.و دسمةأن تكون فعالية المادة المنظفة عالية تجاه الملورات العضوية من بقع  -0

 المنظف اليدوي ناعما  على اليدين. وذي قدرةم عالية على البلل والتغلغل في النسيج. يكونأن  -4

 الشطف. دالشطف، وأال يترك أررا  ضارا  بعأن يكون سهل  -5

 أن يكون المسحوق متجانس الحبيبات، وخالي من تكتالت سوء عملية التجفيف، أو الغربلة الناقصة. -6

  تركيب مسحوق منظف تجاري: : تُعبر الوصفة التالية عنالمساحيق المنظفةتركيب 
 

 تركيب مسحوق المنظف التجاري
 الفعالية % المادة

 % 61 )الزفتة( حمض السلفون لدودوتسيل البنزن
 األنيونية المادة الفعالة سطحيا  

 % 2 هيدروكسيد الصوديوم 

 بفعالية تنظيفيةعامل قلونة  % 61 كربونات الصوديوم

 عامل تحلية وقلونة بفعالية تنظيفية % 61 تري بولي فوسفات الصوديوم 

 مادة مالئة أو حاملة % 44~  كبريتات الصوديوم

 مانع صدأ % 1 سيليكات الصوديوم

 عامل قصر % 2 بربورات الصوديوم

 إعادة توضع لألوساخ: مانع بحسب درجة االستبدال ؟ % كربوكسي ميتيل السيللوز الصوديومي

 عامل مسطع )مزهر( % 5161 مبيض ضوئي 

  % 51.1 العطر

 بحسب تركيز المادة الفعالة في مضاد الرغوة وفعاليتها % 511~  مانع رغوة نظامي لتحضير مسحوق الغساالت اآللية
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 :طريقة العمل-

: يتم حل جميع مكونات المسحوق المنظف بالماء لترذ من األعلى ويالقيها تيار هوائي ساخن من طريقة عمل األبراج

األسااافل، وبحيؤ يتم التحكم بسااارعتي الرذ والهواء ودرجة الحرارة وبالتالي زمن التالمس وصاااوال  لدرجة الرطوبة 

 المطلوبة.

يباتم متجانسااااااة والتيكد من تمام الجفاف منعا  طة الناتجة، ومن رم تغربل عدة مرات للحصااااااول على حبتبرد الخل    

وعطر وكربوكسااااااي ميتيل ساااااايليلوز  أو بركربونات تضااااااااف باقي المكونات من بربوراتوأخيرا   الحقا . هالتكتل

 والمبيض الضوئي وتخلط جيدا  لتصبح جاهزة للتسويق.

حمص، ومن رم تضااااف مكونات : تتم إضاااافة الملح )كبريتات أو كلوريد الصاااوديوم( للمطريقة المحمص المكشاااوف

المسحوق المنظف ويدور المحمص مع التسخين حتى الوصول لدرجة الرطوبة المطلوبة، وتستكمل الخطوات التالية 

 لما ورد بطريقة البرج. 
 الصوديوم لألبيض فقط. أو بركربونات : المبيض الضوئي وبربوراتمالحظة

 
 نظفبرج التجفيف ومحمص تحضير المسحوق الم

 

بحسب المواصفتين  ركيب المنظفات االصطناعية المنزلية للغساالت العادية )المسحوق الرغوي والالرغوي(:ت

 على التسلسل:م )ألغيتا فيما بعد ليصار لتحديثهما( 085/0000م، و070/0000ريتين رقم القياسيتين السو
 

 تركيب مسحوق المنظفات االصطناعية للغساالت

 العادية: رغوي % اآللية: ال رغوي % المادة

 حد أقصى % 01 حد أقصى % 01 الرطوبة 0

 حد أقصى % 0.5 حد أقصى % 0.5 المواد غير الفوابة بالماء 0

 حد أقصى % 35 حد أقصى % 35 كبريتات الصوديوم 3

 حد أقصى % 5 حد أقصى %5 كربونات الصوديوم )صودا آش( 4

 حد أدنى % 08 حد أدنى % 00 (0) مادة فعالة ال صابونية 5

 حد أدنى % 01 حد أدنى % 01 تري بولي فوسفات الصوديوم 6

 حد أدنى % 0 حد أدنى % 0 (0) (2SiOمركب سيليكاتي )على شكل  7

 حد أدنى % 0 حد أدنى % 0 (3) مانع إعادة توضع األوساخ 8

 % O2Na.4H3BO 01-05 % 01-05مادة مبيضة: بيربورات الصوديوم رباعية الماء  0

 pH: 8.5-11 pH: 8.5-11 %0درجة حموضة محلول مائي بنسبة  01

 / % 0-1.0 مسطع ضوئي 00
 

(: مواد فعالة أيونية مثل: ألكيل أريل سلفونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو األمونيوم، ألكيل كبريتات الصوديوم، ألكيل ايتر كبريتات 0)

 واسترات متعددات الغليكول " مجموعة البولي غليكول ايتر".ومواد فعالة سطحيا  ال أيونية مثل ايترات  الصوديوم،

 (: يقصد بالمركب السيليكاتي مثل: ميتا سيليكات الصوديوم، أورتو سيليكات الصوديوم.0)

 (: يقصد بمانع توضع األوساخ: كربوكسي ميتيل سيليلوز، بوليميرات أساسها السيليلوز )ميكوز(.3)

 :335/0066كما أن المواد المبيضة يجب أن تحوي أيضا  على بيربورات الصوديوم، ونبين فيما يلي قرار التموين في سورية رقم    

 حد أدنى % O2Na.4H3BO :81نسبة بيربورات الصوديوم رباعية الماء   -

 حد أقصى % 7الرطوبة:  -

فات الصوديوم أو كربوكسي ميتيل سيليلوز وتري بولي فوسفات الصوديوم وفوسما تبقى: يمكن أن يكون سيليكات الصوديوم أو كبريتات  -

 رالرية الصوديوم ومسطع ضوئي.

 ال يسمح بإضافة مادة ألكيل أريل سلفونات الصوديوم والصابون الناعم وكربونات الصوديوم. -

 pH: 8-10: %0حموضة المحلول المائي بنسبة  -
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واألقراص التي تحوي العوامل الفعالة سطحيا  ومود البناء دون  والجل وانتشرت حاليا  سوائل الغساالت اآللية السائلة   

سلبي على  أررالتي تم استبدال الملح فيها بالماء لما للملح من المواد الحاملة )ملح الطعام أو ملح كبريتات الصوديوم( و

يونات المعدنية الضارة المسرعة للتفكك غير المنتظم للعامل المؤكسد، أو لمحتواه عملية التنظيف بسبب محتواه من األ

 من األيونات الكلسية التي تتسبب بتحوير الغسيل عند الجفاف. 

كان لمساحيق الغسيل اآللية مكانة  رفيعة في التداول بين الناس، على الرغم من بعض : صناعة جل األوتوماتيك

لم خاص بقلويتها العالية، لفا القى سائل الغسيل رواجا  أكبر برغم ارتفاع أسعارها نسبيا  مقارنة  مساوئها التي تجلت بشك

كانت هناك بقعا  زيتية أو حبر أو أي بقعة مستعصية  إذاو مع المساحيق. وأخيرا  ظهر الجل لييخف مكانته المرموقة حاليا .

فال بد من وجود مزيل لها دون أن تتسبب بيي ضررم على النسيج، ومن أهم هفه المواد نفكر البروبيلن غليكول والبيوتيل 

 غليكول.
 

 كغ من جل الغسيل اآللي 25تحضير 

 بروبيلن غليكول امولجين هيدروكسيد الصوديوم زفتة تيلوز ماء

 كغ 1.5 كغ 1.5 كغ 1.05 كغ 0.5 غ 41 كغ 00

 صباغ أزرق باراميتول مخمد رغوة** عطر تري ايتانول أمين مسطع ضوئي*

 غ 0 غ 51 غ 051 غ 051-011 غ 051-011 غ 05

 *( يرتبط الوزن المطلوب بتركيز المسطع أساسا ، فتختلف النسبة عادة بحسب التركيز.

 بفاعلية وتركيز المخمد ما بين مستحلبم وآخر.**( يرتبط الوزن المطلوب 
 

 :العمل طريقة

 كغ ماء. ونضيف التيلوز بالرش على سطح الماء مع التحريك حتى االنحالل. 00تتم تعبئة برميل الخالط بـ  -0

 نبدأ بإضافة الزفتة ونتابع الخلط حتى الفوبان )أو إذابته جانبا  ومن رم إضافته(. -0

 هيدروكسيد الصوديوم مع االستمرار بالتحريك. نضيف -3

 نفيب األمولجين ببعض الماء ونبدأ بإضافته مع التحريك. -4

 .pH~ 8-9نضيف التري ايتانول أمين بالتدريج مع مراقبة الحموضة لضبطها عند  -5

المسطع الضوئي مع التحريك. ومن رم مخمد الرغوة، ونتوقف عند التحريك بعدها لليوم الثاني حتى تمام  نضيف -6

 زوال الرغوة لنضيف العطر والصباغ.

مالحظة: باعتبار الوسط شبه سائل وقلوي ال يمكننا إضافة الماء األكسجيني أو أحد مركباته مثل البربورات أو 

 البركربونات من فوق األكاسيد.
 

 :منظفات جاليات الصحون
 

 ( ليتر من سائل منظف جاليات الصحون11تحضير )

 الفعالية الكمية: غ المادة

 المادة الفعالة سطحيا  أنيونية 0111 حمض السلفون لدودوتسيل البنزن )الزفتة(

 عامل قلونة 051 هيدروكسيد الصوديوم

 مانع صدأ 511 سيليكات الصوديوم

EDTA  011 عامل تحلية 

 / 051 مضاد رغوة

 / 51 عطر

 مادة حافظة صالحة للوسطين الحمضي والقلوي 05 باراميتول

 ليتر 01إتمام حتى  ماء
- 
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 2111تاريخ  185المواصفة القياسية السورية رقم  بحسب مسحوق منظف عادي

 كحدم أعلى %05 الرطوبة

 

 كحدم أعلى كلوريد الصوديوم %0 كلوريدات

 خالي يوريا أدنى كحدم  %08 مادة فعالة

 كحدم أدنى 5O2P 03.75خامس أكسيد الفوسفور  كحدم أعلى %01 كربونات الصوديوم

 كحدم أعلى %05 بولي الفوسفات حدم أعلى %0 مواد غير ذوابة بالماء

 غير متكتل المظهر الخارجي أكسجين فعال %0.5-0 مواد مبيضة

 سهل االنسياب االنسياب 8.5-00 (pH)الحموضة 

 (...511، 011، 011لوزن العبوات ) 00/0/0000تاريخ  06لقرار ا: مالحظة

 2111تاريخ  272المواصفة القياسية السورية رقم بحسب  مسحوق منظف آلي

 كحدم أعلى %05 نسبة الرطوبة

 

 كحدم أعلى % 0 مواد غير ذوابة

 كلوريدات كحدم أدنى %00 المادة الفعالة
كحدم أقصى لكلوريد  0%

 الصوديوم

 خالي يوريا )أكسجين فعال( %0.5-0 نسبة المادة المبيضة

 5O2Pأكسيد الفوسفور خامس  pH~ 8.5-11 الحموضة
كحدم  %01 -كحدم أدنى  03.75%

 أعلى

 1994تاريخ  1488المواصفة القياسية السورية رقم بحسب  مبيض غسيل

 كحد أعلى %7 الرطوبة
 

 كحدم أعلى %3 مادة فعالة

 األكسجين الفعال
 كحدم أدنى: 8%

 للبربورات كحد أدنى 81% 

 كحدم أدنى 01 (pH) %0حموضة محلول 

 ال يوجد كربونات الصوديوم 
- 

 

 مطري المالبس المنزلية

 

 ( كغ مطري مالبس1تركيب )

 الفعالية المادة غرام

 مطري أنيوني Cetyl Trimethyl Ammonium Chlorideماء البلسم:  51

 مطري أنيوني O :Cetostearyl alcoholشمع البلسم أو النيت  51

 مطري ميكروسيليكوني كاتيوني Polydimethylsiloxaneزيت سيليكوني أو الديميكيتون*:  51

 مرطب غليسرين 01

 عامل تحميض وتحلية حمض الليمون 3

 مادة حافظة ميتيل بارابن أو بنزوات الصوديوم أو باراميتول 0

 عطر 01

 Phenyl methanolالغول البنزيلي:  0

 ماء مقطر: إتمام حتى الليتر

 لميتيلا جفر عام يطلق على جميع المنتجات السيليكونية السائلة الحاوية على مصطلحالديميكيتون: 
 

 العمل:  طريقة

 م(. 71ْيمزج الماء مع ماء البلسم وحمض الليمون وترفع درجة الحرارة حتى ) .0

 م( ويصب فوق الماء الساخن ويمزج جيدا . 71ْشمع البلسم حتى حرارة )ترفع درجة حرارة  .0

 م( ْ 61يضاف الديمتكون عند حرارة ) .3

  م( 45ْيمزج الغليسرين مع العطر مع الغول البنزيلي ويضاف للمزيج بحرارة ) .4
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زيادة تساقطه لمرأة، لفا فإن أكثر ما يقلقها جمال االشعر وصحته واحد من أهم مظاهر حسن وال شك في أن جمال    

  فقد تتعدد أسباب تساقطه ما بين مؤقت أم رانوي. أو تغير مظهره.

: تتيلف الشعرة من رالرة أجزاء: أولها القسم الظاهر خارج فروة الرأس، ورانيها امتداد لألول ولكنه تركيب الشعرة

 ي من الشعرة.مغروز في الفروة، ورالثها البصيلة وهو الجزء الح

 : تمر الشعرة بثالرة مراحل ما بين بداية نموها وتساقطها:مراحل نمو الشعر

سنوات، وهو ما يفسر الفروق  6-0المرحلة األولى: تختلف هفه المرحلة بين امرأة وأخرى، وتتراور عادة بين  -0

 نفسه. يعة الجهد التي يبفلها اإلنسانبين طول الشعر بين األجناس واألفراد، وحتى بين الفترات العمرية، أو فروق طب

 أشهر. 3-0المرحلة الثانية: أو مرحلة السكون التي تتوقف فيها الشعرة عن النمو، وتتراور بين  -0

 المرحلة الثالثة: تنفصل الشعرة عن جفرها وتسقط لتنمو شعرة  أخرى بدال  عنها. -3

بمرحلة  %01منه بمرحلة النمو، و %01ن عادة  يكوويبلغ متوسط عدد شعرات الرأس بحدود مئة ألف شعرة، و   

شعرة، وتعتبر  051-011السكون ليتساقط بعد شهرين إلى رالرة، وبالتالي يصل معدل تساقط الشعر اليومي ما بين 

 أي زيادة عن هفا الرقم أمر غير طبيعي. 

قال كمية ب بحسب أطباء الجلد على انتويعتبر تساقط الشعر الثانوي من أكثر أنواع تساقط شعر النساء، ويعود السب   

كبيرة من الشعر النامي من المرحلة األولى إلى المرحلتين الثانية فالثالثة بنسب عالية خالل شهرين إلى رالرة أشهر، 

 وقد تطول هفه المدة أو تقصر بحسب سبب هفا االنتقال بين المراحل. ومن أهم أسباب هفا االنتقال نفكر:

 بشدة وسرعة. طويل األمد، أو تخفيف الوزن الجراحي العمل الادة كارتفاع الحرارة الشديد أو االضطرابات الح -0

 ، أو الكبد والقلب.اض المزمنة كيمراض الغدد الصماء وأهمها الغدة الدرقيةبعض األمر -0

 تناول بعض األدوية مثل عقاقير تخثر الدم أو المضادات الحيوية. -3

 الوالدة والرضاعة.و الدم المزمن وبخاصة الناتج عن نقص الحديد. فقر -4

 االضطرابات النفسية العنيفة. -6

وهكفا وبحسب شدة هفه المسببات تتباين فترة وكمية الشعر المتساقطة من حالة إلى أخرى، بحيؤ ال يمكننا رصد    

 ( مرة واحدةPantenolأي البانتينول ) B5امين يتڤمحلول على أن تطبيق  مدة معينة لعودة الشعر لحالته الطبيعية.

 على فروة الرأس يوميا  ستة أشهر يساعد على استعادة عودة الشعر لطبيعته.

، ومعززات رغوة، ومحل، وملونات، وعطور، فعالة سطحيا   منظفة : يعتبر الشامبو مزيج من مادةمواد بناء الشامبو

 رصف. ومبيدات شحنات كهربائية، ومضادات عكر، ومواد

 كثيفة.الرغوة ال مع تنظيف عاليةالقدرة صة بصناعة الشامبو يجب أن تتوفر في المادة الفعالة الخا: المواد الفعالة سطحيا  

ريل ايتر لفا يعتبر لو عدم تسببها أي أذى أو حساسية للجلد.و عالية على التجانس مع باقي مكونات الشامبو.القدرة وال

 األكثر تطبيقا  عالميا .سلفات الصوديوم )التكسابون( 

مضادة للقشرة، ويعتمد معظمها تنتشر في األسواق أنواع شامبو : Antidandruff agentsالمواد المضادة للقشرة 

يحويها الشامبو بكمياتم بسيطة جدا  والتي تبقى لفترةم محدودة جدا  على فروة قد على فعالية مضادة للتجررم، والتي 

يتوجب إزالتها بسرعة عن الرأس لفروة الرأس، كما  أن يكون فعاال  في وسطم ز/م القشرةمضاد الرأس. ويتوجب على 

 لضمان استمرار فعاليته، ولهفا يمكننا أن نفهم سبب تراجع فعالية العديد من أنواع الشامبو المضادة للقشرة.

ينول، هكزا الكلوروفين، (، حمض الصفصاف، الريزورسS) ومن المواد المستخدمة لهفه الغاية نجد: الكبريت   

ي على هيدروكسي ، اليود الحاو(، بيريثيون التوتياءSeSSelenium sulfide :2)سيلينيوم كبريت ال ،Tarوالقطران 

 وبعض مركبات األمونيوم الرابعية: ،كينولينات
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ه مثال ، ولكن يخشى من فعاليت: يعتبر ملح الطعام األكثر استخداما ، وإن كان من الممكن استخدام التيلوز المثخنات

 كالصق إن بقيت منه بواقي على الشعر في حال عدم الشطف الجيد.

: وأكثر ها استخداما  الكومبرالن أو البيتائين ليلعبا أدوار معزز الرغوة وعوامل استحالب ورافعي معززات الرغوة

 لزوجة.

 pH~ 6.5، وكعامل تحميض لضبط الشامبو عند : يعتبر حمض الليمون األفضل كعامل تحلية من جهةالتحليةعوامل 

تقريبا ، ذلك أنه وباعتبار التكسابون ملحا  عضويا  صوديوميا  فمحلوله قلوي، ما يستوجب تعديل قلويته أساسا . ويتميز 

 حمض الليمون بكونه غير طيار، ما يعني رباته في التركيبة النهائية مهما طالت مدة الخزن.

ا هنا اعتماد بنزوات الصوديوم باعتبار وسط الشامبو حمضي نسبيا ، ذلك أن البنزوات ال تعمل : يمكننالحافظةالمواد 

إال في الوسط الحمضي كون المادة الحافظة أساسا  هي حمض البنزوئيك، والفي نضمن وجوده بتفاعل البنزوات 

( Methyl paraben: Methyl 4-hydroxybenzoateإلعطاء الشكل الحمضي، كما يمكننا اعتماد ميتيل البارابن )

 كونه استر يعمل في الوسطين الحمضي والقلوي على السواء باعتباره استر، أي الأيوني.

ومنها استرات حمض الشمع الفي يمنح  تمنح هفه المواد الشامبو المظهر الصدفي )مظهر اللؤلؤ(،: المواد البراقة

 %3-1التي تضاف بمعدل  يول الدهنغر اليثكبريتات امنها الشامبو الرصف المرغوب به، كما نفكر 
 

 
 .%3-0: يضاف كعامل مرطب، ويضاف عادةم بنسبة الغليسرين

 مادة ليحافظ على رطوبة الشعر ومنع التبخر، وهو عبارة عن %3-0يضاف بمعدل  :(Lanolinالالنولين ومشتقاته )

وزنا  باإلضافة منه  %04الطويلة السلسلة حتى ، وتشكل األغوال الدسمة ابني شاحب تبعا  لنقاوتهصفراء اللون إلى 

فرزات الغدد الدهنية لجلد كونها من م تستخرج من صوف الخروفإلى الستيروالت )مشتقات الكوليسترول(، 

 دبقا . كثرأتشبه الفازلين لكنها الخروف، 

بشكلم عام، وترفع نسبته ألكثر من ذلك  %0-0التخلص من الدهون، لفا يضاف بمعدل  : يساعد علىبروبيلن غليكول

 مع أصناف شامبو الشعر الدهني. %5-0حتى 

تداركا  لفعلها المسرطن في حال ارتفاع  %1.1110: تضاف الفيتامينات بمعدالت منخفضة جدا  ال تتجاوز الفيتامينات

بجرعاتم كبيرة ولمدة طويلة لتساقط الشعر، ويعتقد البعض أن للتوتياء أرر إيجابي  Aيتامين ڤنسبتها، ويؤدي تناول 

 :نفكرومن أهم الفيتامينات المضافة  على نشاط بصيالت الشعر.

 : يعزز غزارة الشعر ويقوي بصيالته، ويوسع الشرايين مما يزيد من جماله.Eيتامين ڤ -

 : يقوي الشعر ويزيد من غزارته.B6يتامين ڤ -

، بحيؤ ال تطغى رائحتها على روائح العطور %1.115: وتنتقى بحسب الرغبة، وتضاف وسطيا  بنسبة لعطورا

 األخرى التي يختارها المستهلك لنفسه.

 ...: تتباين أنواع الشامبو تبعا  لنوع ونسب: المواد المنظفة، المكيفات، اإلضافات األخرىأنواع الشامبو

 تحضير بعض أصناف الشامبو:

 : شامبو ليتر 11 تحضيروصفة 

 .بالماء المقطر التكسابونفاب ي -0

باقي المواد، فنضيف الكومبرالن والغليسرين والبروبيلن غليكول ومضادات القشرة ومشتقات الالنولين  نبدأ بإضافة -0

 الحلولة بالماء والفيتامينات والعطر.

  ن.ط بعدها الحموضة بإضافة ما يلزم من حمض الليموننتظر بعد الوقت ليستقر تيين واستقرار هفه المكونات، لنضب -3

Maher Chaar
تم نشر الكتيب أولاً من خلال موقع الكيمياء العربي
www.arabain-chemistry.com



32 
 

 %3أخيرا  يضاف الملح شيئا  فشيئا  مع التحريك وصوال  لدرجة اللزوجة المناسبة، إذ تؤدي إضافته زيادة عن  -4

 النقالب الشامبو لشكله السائل عودا  على بدء. ونستعرض في الجدول التالي وصفة شامبو عادية منزلية:
 

 شامبو عاديليتر  11تحضير 

 الفعالية رامغ المادة م

 مادة فعالة سطحيا   0511 تكسابون 0

 معزز رغوة وعامل استحالب 011 كومبرالن 0

 عامل مرطب 011-051 غليسرين 3

 حسب الرغبة 51 عطر 4

 مادة حافظة 01-01 بنزوات الصوديوم 5

 مثخن 311-011 ملح طعام 6

 pH~ 6.5حتى  حمض الليمون 7
 

( المسرطن 0،4-مركب )الديوكسان  محتواه منمن أهم ما تواجهه صناعة الشامبو اليوم  :محاذير استخدام الشامبو

ول للدم عن الوصوالفي يمكنه اختراق الجلد و ه،والفي ينتج كمنتج رانوي أرناء تفاعالت اصطناع للتكسابونالمرافق 

الماء بشاااكلم ممتاز، ويساااتخدم كمفيب في بعض ب يفوب، وهو ساااائل شااافاف له رائحة االيتر، طريق أجهزة الهضااام

االصطناعات العضوية وككاشف في المخابر، لفا فقد تعمل الشركات المنتجة للتكسابون على التخلص منه في منتجها 

 النهائي ألدنى مستوى ممكن كونه يلحق الضرر بالكبد والكليتين بحسب زمن التالمس وتركيزه. 
 

 0،4-بعض خواص الديوكسان 

 
 درجة حرارة االشتعال الفاتي نقطة الوميض عزم رنائي القطب الكثافة درجة الغليان

 م° 375 م 00ْ ديباي 1.45 0.136 م 010.5ْ
- 

 

 بتصرف عن:

 كلية العلوم والتكنولوجيا –جامعة القدس 

 قسم الكيمياء وتكنولوجيا الكيمياء

 التجميلكيمياء المنظفات ومواد 

 غالب بركات زيك وعالء غالب الزارر

 بإشراف: الدكتور إبراهيم كيالة واآلنسة إيمان قواص

AL-QUDS UNIVERSETY 

FACULTY OF SCIENCE  &TICHNOLOGY 

DEPARTMENT OF CHEMISTRY  &CHEMICAL TECHNOLOGY 
Detergents and Cosmetics Chemistry 

By:  Ghaleb Barakat Zik & Ala Ghaleb Alzarer 
Supervised by: Dr. Ibrahim Kayeala & Miss. Eman Qawas 

 

 المواد الفعالة سطحياً: -أوالً 

ومن أهمها: السلفات، والسلفونات، والكربوكسيالت األمينية. دودوتسيل سلفات  المواد الفعالة سطحياً الشاردية السالبة )األنيونية(: -1

لوريؤ سلفات الصوديوم، صوديوم لوريل ايتر  وبعض األمالر السلفات األلكيلية األخرى.(، أمونيوم لوريل سلفات، SDSالصوديوم )

 الصابون أو أمالر الحموض الدسمة.  .ألكيل بنزن سلفونات (.SLESسلفات )التكسابون 
 

 
 

(. هكسا ديسيل األمونيوم، سيتيل CTABل أمونيوم بروميد )سيتيل رالري ميتيالمواد الفعالة سطحياً الشاردية الموجبة )الكاتيونية(:  -2

 بنزايتونيوم سلفونات ،(، بنزالكونيوم كلوريدPOEAبيريدينيوم كلوريد، بولي ايتوكسي التد تاللو أمين )
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ين، كوكو امفو بروبيل بيتائ دودوتسيل البيتائين، دودوتسيل رنائي ميتيل أكسيد األميد، كوكاميدوالعوامل الفعالة سطحياً المةبةبة:  -3

 غليسينات.

 
 

: ألكيل بولي )ايتيلن أكسيد(، كوبوليمير لبولي )ايتيلن أكسيد( وبولي )بروبيلن أكسيد( المسمى تجاريا  الالأيونيةالعوامل الفعالة سطحيا  -4

غول مالتوسيد، األغوال الدسمة مثل ال بولوكسانير أو بولوكزامينات، ألكيل بولي غلوكوزيد والتي تشمل: أوكتيل غلوكوزيد أو دوسيل

 السيتيلي أو الغول األوليلي.

  تحضير الشامبو: -ثانياً 

 :للشعر العادي -0

 في بيشر. التكسابونغ من  05زن  -0

 م مع التحريك.° 71مل من الماء المقطر وارفع درجة الحرارة حتى  71أضف  -0

 غ ايتيلن غليكول مونوستيرات مع مزج المحلول. 0غ كومبرالن ومن رم  0 أضف -3

 مل من الماء في بيشر آخر ومن رم أضفه إلى المستحضر. 01غ من ملح كلور الصوديوم في  0حل  -4

  غ من ميتيل هيدروكسي البنزوات. 1.15أضف  -5

 أضف بضع قطرات من مادة ملونة وعطر بدرجة حرارة الغرفة. -6

 :للشعر الدهني -0

 في بيشر. التكسابونغ من  01زن  -0

 م مع التحريك.° 71مل من الماء المقطر وارفع درجة الحرارة حتى  65أضف  -0

 غ كومبرالن. 5أضف  -3

 مل من الماء في بيشر آخر ومن رم أضفه إلى المستحضر. 01غ من ملح كلور الصوديوم في  0حل  -4

  البنزوات. غ من ميتيل هيدروكسي 1.15أضف  -5

 أضف بضع قطرات من مادة ملونة وعطر بدرجة حرارة الغرفة. -6

 :للشعر الجاف -3

 في بيشر. التكسابونغ من  05زن  -0

 م مع التحريك.° 71مل من الماء المقطر وارفع درجة الحرارة حتى  71أضف  -0

 غ ايتيلن غليكول مونو ستيرات. 0غ كومبرالن ومن رم  0أضف  -3

 غ النولين. 1.5 أضف -4

 مل من الماء في بيشر آخر ومن رم أضفه إلى المستحضر. 01غ من ملح كلور الصوديوم في  0حل  -5

  غ من ميتيل هيدروكسي البنزوات. 1.15أضف  -6

 أضف بضع قطرات من مادة ملونة وعطر بدرجة حرارة الغرفة. -7

 ثالثاً: بنى ووظائف المواد:
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لصوديوم: مادة فعالة سطحيا  عالية الفعالية والقدرة على اإلرغاء، ذات : سلفات لوريل االتكسابون -0

  فعل لطيف على الجلد

 ايتيلن غليكول مونو ستيرات: يمنح الشفافية ومظهر النقاوة للمستحضر. -0
 

": مادة حافظة من الفساد البكتيري أو التيرر والتيكسد 3O8H8Cميتيل هيدروكسي بنزوات "بارابن  -3

 الخزن.عند 
 

 .التكسابون: يساعد على رفع لزوجة محلول NaClكلوريد الصوديوم  -4

 (: معزز رغوة وفعالية ولزوجة. N-(2-hydroxyethyl)dodecanamideالكومبرالن ) -5

 العطر. -6

ات الوقاية نتجالالنولين: شمع دهني يستخرج باالستخالص من صوف الخروف، مصفر اللون، كاره للماء، يستخدم لتحضير بعض م -7

 والتلبيس. وكثيرا  ما يستخدم في عالم صناعة الغزول واللباد كواقي ومزلق.
 

 

ربورات بولي فوسفات الصوديوم مع ب رالرييتم تحضير مبيضات الغسيل عادة والمخصصة للغسيل األبيض بمزج    

ربورات ب %41تري بولي فوسفات الصوديوم، مع  %51الضوئية. وغالبا  ما يتم المزج بنسب  الصوديوم والمسطعات

 مسطع ضوئي. %01أو بيكربونات الصوديوم، و

ومن الجدير ذكره هنا أن معظم المسطعات الضوئية المتداولة من مركبات الستلبين متوسطة الثبات تجاه النور، ما    

 س زيادة عن اللزوم أرناء تجفيفها بعد الغسيل.يعني تخربها فيما لو تعرضت للشم

( يل أو كلوراكسڤكما أنها ضعيفة الثبات تجاه الكلور، ما يعني عدم جواز إضافة مركبات الهيبوكلوريت )ماء جا   

 لوجبة الغسيل.

 

فون لكالملح الصوديومي لحمض الس يونيةنيتم تحضير منظفات األرض بمزيجم من العوامل الفعالة سطحيا  أ   

(، NP9ويمكننا مزجها مع مادة فعالة سطحيا  الأيونية مثل نونيل فينول ايتوكسيالت )األمولجين  لدودوتسيل البنزن،

مادة قاشطة مثل مسحوق الرمل أو كربونات الكالسيوم وبعض األمالر الفوسفاتية مثل رالري فوسفات الصوديوم أو و

د حافظة. وقد تضاف بعض مبيدات البكتريا والجراريم لهفا تري بولي فوسفات الصوديوم، مع عطر مناسب وموا

 . مثل الديتول الخليط

أنيونية )الملح الصوديومي لحمض يعتمد على مواد فعالة سطحيا  وهو الرائج تحت اسم )العمالق( وهناك نموذج آخر    

 ول مائي سائل أو هالمي. مع زيت الصنوبر ومعطرات وأصبغة ومواد حافظة كونه محل السلفون لدودوتسيل البنزن(

وأكبر مشكلة نواجهها عمليا  هي وصول المواد الكاشطة للمجارير، إذ يسبب تجمعها انسداد المجارير، فباستخدام    

( ال بد لفتح المجاري من عملية ميكانيكية لعدم قابلية ذوبانه بهيدروكسيد الصوديوم أو حمض 2SiOالرمل العادي )

( واتي يتم تداولها تحت اسم االسبيداج األضعف CaCO3على العكس من كربونات الكالسيوم )كلور الماء )الفالش(، 

 كشطا ، ولكن من الممكن لها أن تتفاعل مع حمض كلور الماء لتعطي كلوريد الكالسيوم المنحل.
 

 مادة فعالة منظفة الملح الصوديومي لحمض سلفون دودوتسيل البنزن % 05

 ومعطر مثخن زيت الصنوبر % 5-01

 (، صباغ: بحسب الرغبة1.110المادة الحافظة المناسبة )الفورمول مثال  بنسبة 
 

 

يتم تحضير المواد الملمعة للزجاج من قليل من العوامل الفعالة سطحيا  الرغوية مع مضادات الرغوة، ذلك أن تشكل    

الرغوة وجفافها من بعد يجعل من الزجاج شافا  بعد الجفاف فيحد من بريقه، ويضاف عادة معه مواد حمضية أو قلوية 

يوم الفي تراجع االعتماد عليه بسبب رائحته، واستبدل ببعض بتراكيز لطيفة على الجلد، مثل هيدروكسيد األمون
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ل. مع بعض الملونات والعطر والمواد الحافظة انومع مفيبات عضوية كإيزو البروب الليمونالحموض كحمض 

المناسبة. أو بحمض الليمون كونه يعتبر حمضا  ومزيل قساوة قوي، أو بحمض الفوسفور الممدد لتراكيز ال تسبب 

 لجلد.تحسسا  ل
 

 

يتم تحضير سائل الجسم عادة  من التكسابون بتراكيز تتناسب واألسعار المطروحة في األسواق، ويضاف له    

الغليسرين كعامل مرطب، والكومبرالن كمعزز رغوة، إضافة للعوامل الحافظة والمثخنات كالتيلوز أو ملح الطعام 

 والصباغ والعطر المناسبين.

بإضافة بعض المحسنات مثل بعض الفيتامينات المغفية للجلد أو مواد التأللؤ ومشتقات على أن هناك من يرغب    

 الالنولين كمطرياتم للبشرة.

 

 من الجمالية ةالناحي تيمين بهدف األسنان أسطح لتنظيف الفرشاة بواسطة تستعمل كيميائية تركيبةمعجون األسنان    

 لمعالجتها العقاقير بإضافة وذلك األسنان بتسوس اإلصابة ومنع زكية رائحة ذي نفس على والحصول وتلميع تنظيف

 اإلصابة نم األسنان لوقاية ، وتضافالعشرين القرن خمسينات في الفلوريد إليه إضافة وبدأت، لها الداعمة األنسجة مع

ئية، وفي غير الحلول ليتمركز في مناطق التسوس البد ، إذ يتمركز الفلوريد في مينا األسنان مشكال  الفلورباتيتبالنخر

 اللويحات الجررومية ليبدأ فعله اإليجابي على المينا، والسلبي على الحموض باإلضافة لكونه مضاد لنمو الجراريم.

 مكونات معجون األسنان: 

 الماء. .0

ال يصبح ساما  في حال ابتالع غ/كغ. وإ 0.3-0.05الفلوريد: فلوريد الصوديوم أو البوتاسيوم، وتضاف بتراكيز  .0

 كميات كبيرة نسبيا  من معجون السنان.

 المواد الكاشطة: كربونات الكالسيوم وهيدروكسيد األلمنيوم، فوسفات الكالسيوم الحامضية، السيليكا. .3

 المنظفات: أكثرها تطبيقا  التكسابون. .4

لحماية اللثة من االلتهاب، ومقاومة القلح، أو كلوريد الزنك  %1.3مضادات التجررم: مثل التريكلوزان بمعدل  .5

 والحد من رائحة الفم الكريهة.

 المنكهات: طعومات النعنع مثل المنتول أو زيت اليانسون... .6

ولي تري بمضافات: تضاف بعض العوامل مثل: الغليسرين أو السوربيتول كعوامل مرطبة منعا  لجفافه. و .7

 فوسفات الصوديوم: لمكافحة القلح.

 

يساااتحسااان تحضاااير معجون الحالقة من مجموعة زيوت وحموض دسااامة، مثل زيت جوز الهند وحمض الشااامع،    

، ويضاااف بعد التعديل البوراكس 4/0، وتعديليها بهيدروكساايد البوتاساايوم وهيدروكساايد الصااوديوم بنساابة 0/0بنساابة 

 .  1.115والغليسرين بنسبة  1.115بمعدل 

م، ونبدأ بإضافة  81ْ-71على حمام مائي برفع درجة حرارة المواد الدسمة حتى  طريقة العمل: تتم عملية التصبين

محلول المزيج القلوي )هيدروكسيدا البوتاسيوم والصوديوم والبوراكس( شيئا  فشيئا  مع التحريك المتواصل، ونتبعه 

وضة بحمض نضبط درجة الحمبالغليسرين، ونستمر بالتحريك حتى مرحلة ترك األرر التي يتهلم فيها المعجون، نبرد و

 (، ونتبعه بالعطر المناسب.pH~ 7-8) الليمون عند
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كعامل قصرم وتبييض، أكتشفه الكيميائي الفرنسي كلود  NaOClيل ڤهيبوكلوريت الصوديوم أو ماء جا يستخدم   

 ( نسبة للشركة المنتجة. Eau de Javelيل )ڤجاماء ب وسمي 0755لويس برتولي عام 

  هيدروكسيد الصوديوم من أكثر الطرائق انتشارا :بطريقة قرقرة غاز الكلور  تعد: هيبوكلوريت الصوديوم تحضير -1
  

O2Cl + NaCl + HO→ Na 22NaOH + Cl 

 : االستخدامات -2

 هيبوكلوريت الصوديوم. %8-3محاليل الكلور المنزلية ما يقارب  تحوي: التبييض

: يستخدم كمزيل لألصبغة بعد تبقيعها على المالبس أرناء عمليات الغسيل المنزلية، وكمزيل للبقع إزالة تبقيع األصبغة

آرار الشاي على األقمشة كونه يخرب حمض التانين، وإزالة آرار التلون التي تظهر على األسنان بسبب محتوى والعفنة، 

 معاجين األسنان من الفلور.

يقه، الشطف قبل تطب لبعض عمليات التطهير المنزلية، على أن يتم التخلص %1.5يل بتركيز ڤ: يستخدم ماء جاالتطهير

لضمان التخلص من العديد من الجراريم والفيروسات  بواقيه قبل إعادة االستخداممن جميع  وبعد التطبيق للتخلص

 بالمعالجة بااليتانول.  متبوعة  

للمعالجة  الراهن، أما ما يلزمكما يستخدم لمعالجة مياه الصرف الصحي للتخلص من تلونها بتراكيز متباينة بحسب    

وزنا  للتحكم  %05-01البيولوجية في أحواض تجميع المياه المخصصة لبعض المعامل فقد تصل تراكيزه حتى 

 بمعدالت الوحل والبكتريا.

تماسه  دكلوريت لخواصها المؤكسدة القوية بالتآكل، وحروق بالجلد عنمحاليل الهيبوتسبب ت :قواعد أمان االستخدام -3

 .%41وأذى بالعين عند تعرضها ألبخرته وبخاصة عند تراكيزه العالية عندما يتجاوز تركيزه 

مع  هالكلور السام، كما يتسبب عند مزج غاز كلوريت مع المواد أو المنظفات الحمضية لتوليدمزج الهيبويؤدي    

بات عند تطهير دورات المياه لتشكل مرك يةمركبات البولالاألمينات ومشتقاتها كاألمونيا، أو بعض المواد البيولوجية ك

غاز رالري الكلورامين الفي يتسبب بتلف المجاري التنفسية والرئة بصورة آنية تقريبا ، كما يؤدي التعرض المستدام له 

 في أحواض السباحة لإلصابة بالربو. 

: تؤدي معالجة مياه الشرب بالهيبوكلوريت ألكسدة الملورات العضوية وتشكل معالجة مياه الشرب بالهيبوكلوريت -4

 الكلوروفورم إلى جانب العديد من المركبات األخرى بحسب تركيب الملورات المرافقة لمياه الشرب.
 

 

الكلور التي يطلقها ليتر أو كيلو واحد من مركب عدد ليترات : تُعرف الدرجة الكلورية على أنها الدرجة الكلورية

 .كلوري )حسبما يكون سائال  أو صلبا ( بوجود حمض كلور الماء بالشروط النظامية من الضغط ودرجة الحرارة

. 00ليترا  من غاز الكلور فإن درجته الكلورية تكون  00: إذا أطلق ليترا  واحدا  من ماء جافيل مثال ْْ 

 011: اعتمدت هفه النسبة كوحدة دولية، وتُعرَّف على أنها كتلة غاز الكلور التي تحررها لور الفعالالنسبة المئوية للك

 غ من ماء جافيل.

 غ من غاز الكلور.  01غ من محلول ماء جافيل تحرر  011 (%01) ماء جافيل عيارتعني عبارة : مثال

ية، لعالقة الكتلة الحجمية لماء جافيل بطريقة تحضيره وال نجد عالقة بين الدرجة الكلورية والنسبة المئوية الكتل   

 والمواد األولية المستخدمة في التصنيع.

: يمكن لبعض المؤكسدات أن تؤكسد أيون اليود إلى اليود الحر، والفي يعاير بمرجع مثل اليوديةمعايرة ادئ المب

 محلول معاير من ريوسلفات الصوديوم.

اليود العنصري صلب أسمر مسود، قليل االنحالل بالماء، وسهل االنحالل بمحاليل يود البوتاسيوم بسبب تشكل أيون    

-التري يوديد 
3I. 

Maher Chaar
تم نشر الكتيب أولاً من خلال موقع الكيمياء العربي
www.arabain-chemistry.com



37 
 

3→ KI 2KI + I 
 

، ويميل لألصفر عند التمديد، مما N 10( بلونم أسمر قاتم عندما يتجاوز تركيزها 3KIتتميز محاليل اليود )محاليل    

يمكننا من اعتماده كمشعر في المعايرات اليودية، إال إن خالطته مركبات ملونة أخرى، أو حصل تعكر لسببم أو آلخر. 

 ما يضطرنا من إضافة قطرات من مطبوخ النشاء الفي يعطي اللون األزرق بوجود اليود. 

م. لفا فإن  71ْطح النشاء، ويزول هفا التلون برفع درجة الحرارة حتى يعود اللون األزرق المتزاز اليود على س   

 مجموعة من المالحظات البد لنا من التنويه لها عند استعمال النشاء كمشعر:

يجب أن يكون محلول مطبوخ النشاء طازجا ، وأن يُحفظ بطريقة صحيحة بإضافة كمية بسيطة من يود الزئبق الفي  -0

 يعمل كمثبت.

 استعماله بمحاليل حمضية قوية أو محاليل غولية لقابلية النشاء للحلمهة.عدم  -0

عدم إضافة مطبوخ النشاء لمحلول اليود المركز، ألن اليود الممتز يحافظ على لونه األزرق حتى بعد الوصول  -3

اف محلول رة. أي يضلنقطة التعادل، أي يضاف مطبوخ النشاء قبل الوصول لنقطة التعادل بقليل وليس من بداية المعاي

التيوسلفات حتى يصبح لون المحلول المعاير أصفرا  كلون القش، مما يدل على قرب انتهاء المعايرة، يضاف بعدها 

 مشعر مطبوخ النشاء ونتابع المعايرة حتى زوال اللون.

بحالة غليان لمدة مل من الماء المغلي، ويترك  51غ يود الزئبق إلى  01غ نشاء مع  5: يضاف تحضير مطبوخ النشاء

مل من المحلول  01مل لكل  0رالث دقائق ليبرد بعدها، ويمكننا االحتفاظ بهفا المحلول لمدة عام كامل، ويضاف بمعدل 

 المراد معايرته.

 بكمية فائضة، ومن رم يعاير الفائض بوسط حمضي بالثيوسلفات:  2I: يضاف اليود المعايرة اليودية العكسية

 
يتوجب أن  N 0.1، لفا ولتحضير محلول 006.0: يبلغ الوزن الفري لليود قياسي من اليود N 0.1تحضير محلول 

ليتر، رم ويضاف  0غ يود، لفا توزن الكمية المفكورة أعاله وتوضع في دورق حجمي سعة  00.60يحوي الليتر منه 

الدورق، ويتمم بعدها الحجم  غ من يود البوتاسيوم وماء مقطر، ونبدأ بالخض إلى أن تفوب جميع محتويات 41إليها 

 إلى الليتر، ويحفظ المحلول في قارورة قاتمة محكمة اإلغالق.

 تعيين الكلور في المسحوق القاصر وماء جافيل:

من أكثر الصيغ المعتمدة، والجزء الفعال من هفا األيون هو  CaCl(OCl): تعد الصيغة معايرة المسحوق القاصر -1

ويعين هفا الجزء الفعال عبر معايرته في وسط حمضي بوجود حمض كلور الماء وفق ، OCl-أيون الهيبوكلوريت 

 المعادلة:

 
 حيؤ تكافئ كمية الكلور من اليود كمية الكلور الفعال.

غ من المسحوق القاصر، ويضاف لها بعض الماء المقطر لتعجن وتنحل كامل العينة، وتوضع  5: يوزن طريقة العمل

غ من  0مل في أرلينة ويضاف لها  51تى العالمة بالماء المقطر، تخض جيدا  ويؤخف منها مل وتتمم ح 511في دورق 

باستعمال  N 0.1مل حمض الخل الثلجي، رم يعاير اليود المتحرر بمحلول ريوسلفات الصوديوم  01يوديد البوتاسيوم مع 

 ى زوال اللون األزرق:مشعر النشاء الفي يتلون باألزرق، ونتابع المعايرة حسب المعادلة السابق حت

 
مل من محلول يوديد البوتاسيوم  5مل من المحلول المراد معايرته، ويضاف له  01: يؤخف معايرة ماء جافيل -2

، فإن بقي أي لون أصفر أو راسب بني )أي زيادة من اليود(، N 1مل من حمض كلور الماء  5(، مع %01بتركيز )

فتضاف كمية أخرى من محلول يود البوتاسيوم، ويحرك المزيج جيدا  بحيؤ ال تتبقى أي رواسب، ويعاير المحلول 

مل من مطبوخ النشاء قبل نهاية التفاعل، أي عند اصفرار المحلول )كلون القش(،  0بثيوسلفات الصوديوم، ويضاف 

 نتابع إضافة الثيوسلفات حتى تمام زوال اللون.و

 ، يكون:HClبوجود  2Clيحرر  OCl-وهكفا نحصل على الدرجة الكلورية، وبما أن كل أنيون    
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 .00.0ليترا  من الكلور، أي أن درجته الكلورية تساوي  00.0لفا فإن المحلول النظامي من هفه المادة يطلق 

 حسابات المعايرة على الشكل:: يمكننا اختصار مبدأ الخالصة
 

 عدد مكافئات أيونات اليود الجزيئي المتحرر =عدد مكافئات أيونات الهيبوكلوريت الالزم معايرتها 
 

 عدد مكافئات أيونات التيوسلفات الالزمة للمعايرة =

 
ألن كل جزيء يعطي  (N=M/2نصف الوزن الجزيئي ) ويحسب الوزن المكافئ أليون الهيبوكلوريت على أساس

 Cl-أيون و OCl-بتفككه أيون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
زيوت في ال بتحضيرها من نقع األزهارللجلد إلى العصور القديمة،  : يعود تاريخ استعمال المراهم الملطفةمقدمة -1

 أساسيتين:إلى مجموعتين تصنيفها حاليا   نايمكنوالشحوم، ومن رم استخدامها كزيوت ومراهم عطرية. و

 .مستحضرات تجميل .0

 مستحضرات عناية. .0

 هدهنية، وتحتمن شبكة أوعية دموية وجريبات شعر وغدد عرقية و (00كما في الشكل ) يتكون الجلد :بنية الجلد -2

 بصالت الشعر.نسيج تنتهي فيه 

خارجية الطبقة ال تجددة خالل دورة حياتها إلى الخارج لتموت وتتقشر، وبالتالي لتلطبقات السفليتهاجر خاليا ا   

اد العناصر الغريبة وامتصاص المو منالنسيج لفا تتلخص مهمة الجلد بحماية  وظيفة أساسية للجلد. وهي ،باستمرار

. وتكون الغدد الدهنية الموجودة في األدمة غزيرة جدا  حيثما وجد الشعر، وتتكون من كييسات متصلة والجراريمالسامة 

 على سطح الجلد مباشرة. أوب الشعرة، بيقنية تنفتح على عنق جري
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 (00)الشكل 
 

هيدروفيلية،  ة بخواصدسم مواد، ويتكون الزهم من والزهم يدهن جفور الشعر والجلد ا  زيتي سائال  وتفرز الغدد    

 ويوجد نوعان من غدد التعرق: ،نصف صلبةالشعر في حالة ويظهر على الجلد و

يعمل  ا  شفاف ا  مائي سائال   وتفرز، اللييفاتمن سطح الجلد حتى تنتشر هفه الغدد : Eccrine glandsغدد االكرين  -أ

بي منعكس من الجهاز العصبفعل بواسطة الحرارة، أو  هبَ نَ وحدة منفصلة، وتُ ككل غدة تبدو و على تنظيم حرارة الجسم.

 المركزي.

من البولة والغلوكوز وحمض  بسيطةكميات وأمالر  والباقيمن الماء  %00-08ويكون عرق األكرين مركبا  من    

الوسط بشكلم عام لعرق األكرين  pHاللبن وأمالر األمونيوم وحموض أمينية ومكونات أخرى قليلة، وتكون قيمة 

 .pH: 3.8-5.6بحدود 
 

 
 

 يميل إلى البياض سائال   تفرز تحت اإلبط عادة، أكبر من غدد األكرين، وتتواجد: Pocrine glandsغدد البوكرين  -ب

، وتنفتح عادة داخل تجاويف شعيرية، وتنبه بالجهاز العصبي المركزي فقط، أما تركيب بدقةوعملها غير معروف 

لة، حديد، وبروتينات، وسكريات بكميات قليال :غير معروف تماما ، ولكن هناك دالئل تشير إلى احتوائه علىفإفرازاتها 

 ونشادر، وكولسترول.

 والفي -التعرق الجاف  -مستمر للماء من الجلد على شكل بخار، حتى عندما ال يالحظ حدوث تعرق هناك ضياع    

 العرق إلى سطح الجلد. وصولينتج عن حدوث التبخير قبل 

 التي تساعد في الحفاظ على توازنوالبوكرين الدهنية مفرزات غدد االكرين ويكون سطح الجلد الطبيعي مغطى ب   

 ساسية.رطوبة األنسجة األ

صوابين حمض من  (Lotion)اللوشن  كريمات ومستحضرات التجميل السائلة يتم تحضير: جمل االستحالب -3

 صوابين الستيرات. من *النخيل كعوامل استحالب، والكريمات المتالشية

ئل ا الساالداخلي، أمالطور مشكال  ، فيتشتت الزيت طوري الزيت والماءالصوابين من هفا النوع بتشتيت  هفه وتقوم   

 فيسمى الطور الخارجي أو المستمر.  الفي يتوزع فيه الطور المشتت وهو الماء هنا

 ة المتطايرةتعويض الرطوب ، وألهميته فيلنسبته العاليةمستحضرات الجلدية السائلة في الهاما   مكونا  ويعتبر الماء    

 .هما يسبب انكماشلفتراتم طويلة  للجفافتعرض الجلد عند 

 للمحافظة على طراوة ونعومة الجلد، لفا يتم ضرورةامتصاص الرطوبة واالحتفاظ بها من قبل أنسجة البشرة  يعتبر   

 تحضير معظم مستحضرات التجميل على شكل مستحلبات لمواد زيتية بحيؤ تحوي المكونين معا : الماء والزيت.

، عالوة  عن لمعانها وتلوينها الجلد بظلم خفيف، الجلد سطح بانتظام وتجانس علىتوزع هفه المستحضرات توجب وي   

وقد تمنح الجلد أحيانا  خواص دبق طبقةم لزجة، ما يستوجب منا حسن اختيار مكونات الكريم ونسبها وألوانها ودرجات 

 ألوانها لنتحكم بلونها ومظهرها النهائي عند تطبيقها على الجلد.
 يها ومسحها على الجلد.*( تسمى متالشية الختفاء مظهرها بعد طل
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 ويمكننا، بكريمات األساس العرقيةوإفرازات الغدد الدهنية من  عادة   : ينظف الجلدالكريمات المنظفة والمطهرة -4

ون، ولكن الجلد بالماء والصاب بعد تنظيف عادة   وتطبقنظام استحالب مناسب،  بمزيجأو  فقط، بسهولة بالزيوت إزالتها

 معريا  إياه من أية وقاية. الجلد من يةتالطبقة الزيكامل  ينزعهفا األسلوب 

كل ، ما يستوجب اعتماد عوامل فعالة سطحيا  ال تشطبقة رقيقة على الجلدمع المياه القاسية  الصوابين الكلسية تشكل   

كلم رئيس شتزيل دهون الجلد وتتركه جافا ، وتعتمد المستحضرات المعدة للتنظيف ب كالمنظفات التي، معها أمالر راسبة

زلين اوتصنع الكريمات المنظفـة السائلة بمزج مقـدار من الزيت مع الف، النوعية واللزوجةعلى الزيوت المعدنية الجيدة 

 " هالم البترول " وشموع مناسبة.

 ها على الجلد، وتملك خواص تنظيفقيتطب ة عندهالميوصلبة وشفافة، ات غير الحاوية على الماء تكون المنتج   

 رات الحموض الدسمة أوالزيوت أو استنسبا  صغيرة من  إسالتها عند تطبيقها، وقد تحويممتازة، وتتميز بسرعة 

منتجات االستحالب، وتتعلق فعاليتها بكونها مقبولة مثل  االستخدام ن، وعلى الرغم من ذلك فهي ليست عامةوالده

 ألحد كريمات التنظيف من النوع: ككريمات تنظيف تقليدية. ونستعرض فيما يلي تركيب نموذجي 
 

 تركيب نموذجي ألحد كريمات التنظيف

 800 زيت بارافيني

 150 فازلين " هالم البترول "

 50 بارافينيشمع 

 1000 المجموع

 %0.5-0.3 عطر

 0.05 ين()بروبيل باراب بروبيل بارا هيدروكسي بنزوات
 

 .ا  يعبي ساخنو: تسخن المواد مع بعضها حتى تمام التجانس، رم يضاف العطر طريقة العمل

 تطبيقللجلد إلكسابه ليونة وطراوة قبل  : تضاف كريمات األساسFoundation creams كريمات األساس -5

 ، وتساعد هفه الكريمات المسحوق على االلتصاق(Make-upمستحضرات الـ باقي الكريمات )مساحيق الوجه و

ة رقيقة صمم بحيؤ تعطي طبقة مثل الهواء والشمس، ويمكن أن تُ يعوامل البيئالب الجلد قدرة على مقاومة كس  بالجلد، وتُ 

 .لجلد الجاف كمواد مرطبةل ، وتضاف لها الغليكوالتالجلدال دهنية غير جفوفة ولصيقة ب

 معالشتعتمد على حمض ومسح الجلد، كونها تزول عندما العادية بالكريمات المتالشية،  ساسكريمات األعرفت    

 شكل بهفه الطريقة.تالفي يتصبن جزئيا  مع القلوي، ويكون معظم الحمض مستحلبا  مع الصابون الم

 تفضلا فالمجفف على الجلد، للزجة لها أرر  رقيقة   طبقة   من هفا النوعالكريم يترك ويعتبر الماء المكون األكبر هنا،    

المناطق الحارة التي ب م 56ْالشمع ذي درجة االنصهار لد الدهني الكريمات المعتمدة على صوابين حمض الج مع

ن حمض يبمن تص المحضرة، وتتعلق خواص الكريمات وبالتالي ال تناسبها الكريمات الرطبةتعرق الوجه، تتسبب ب

 .%20-16الحمض المستخدم، وتكون النسبة المثلى بحدود  بنقاوة وخواص الشمع

ريمات القلوي المستخدم. فنجد مثال  أن الك ونوعالقلوي، ب ةويعتمد ربات وتركيب الكريم على كمية الحمض المتصبن   

ع البوتاسيوم بافتراض أن الكمية المستعملة تتناسب م كريمات هيدروكسيدالصوديوم أقسى من  بهيدروكسيد المحضرة

 المعدل بين األوزان الجزيئية أي:

10 NaOH = 14 KOH 
 

(، ونادرا  084يبلغ الوزن الجزيئي لحمض الشمع النقي ) :(COOH35H17C الستياريك) الشمع حمضخواص  -5-0

ما تكون المنتجات التجارية نقية، فغالبا  ما تخالطها حموض دسمة مرافقة، وبحيؤ يكون متوسط وزنها الجزيئي 

فمثال  . %08غ حموض دسمة عندما يراد أن يتصبن  011 (، وبالتالي يحوي الكيلو الواحد من الكريم ما يقارب071)

 غ من الكريم فإن الكمية المناسبة من القلوي تحسب على الشكل التالي: 56وإلنتاج 

 

 مع حمض الشمع بحسب المعادلة: هيدروكسيد البوتاسيوم التجاري: يتم تفاعل مثال عملي
 

Maher Chaar
تم نشر الكتيب أولاً من خلال موقع الكيمياء العربي
www.arabain-chemistry.com



41 
 

 
 

، ويكون وزن %81، ويكون المتوسط في العينات التجارية بحدود 56البوتاسيوم  هيدروكسيدالوزن الجزيئي ل

 البوتاسيوم التجارية بحسب الحساب السابق على الشكل: هيدروكسيد
 

 غ تقريبا   64( = 204×6×05( / )655×11×11)
 

 :(03)وضع الجدول تم ولكي يتمكن المحلل من تحديد الكمية الالزمة من القلوي 
 (03)الجدول 

 
ون غاز راني أكسيد الكرب لصعوبة انطالقالكربونات  هيدروكسيد بدلاستخدام ال يستحسن: خواص القلويات -5-0

2CO لولم محللحصول على  ستوجب إبعاد الغاز فورا  رقيق ما ي ، وكما هو معلوم فإن المستحضر سائلبشكلم كامل 

، و  لزجم  سائلم  على شكلم  انالحمض الدسم يكونفائض ألن الصابون و 2CO كامل التخلص منمن الصعب صافم

ا يتسبب موحار، وعندما تصبح الكريمات كثيفة ترتفع فقاعات الغاز نحو األعلى، ويرسب الكريم بتيرير الكربونات، 

 بفشل عملية التحضير.

ر عيبه في صينحلكريمات البيضاء، ولالبوراكس واألفضل الكريمات غير الملونة فنستخدم األمونيا،  ولتحضيرأما    

، ويعطي لونا  لماعا  وبراقا . الثانيالبوتاسيوم والصوديوم جيدان، ولكن  من هيدروكسيدوكال تحببه،   أفضل أداء 

وازن هفه المادة مع ت، ويتعلق التغيير بلتغيرات كبيرةمعرضة الرالري ايتانول أمين ممتاز إلنتاج الكريمات يستخدم و   

 لؤيا  رابتا ، ومن السهل إضافة العوامل المرطبة عليه.الحمض الدسم كي يكون الكريم لؤ

 وسيئته الوحيدة امتصاصه، %01 على أال يزيد تركيزه عن، يةكريمات الصابونالمن  للكثيرالغليسرين  يضاف   

ومن الضروري  .سطحالجزيئات الماء الصغيرة التي تظهر على  وامتصاصه، الجوية عند مده على الجلدالرطوبة 

  .بدال  عنهالغليكوالت  لفا يستحسن اعتمادالغليسرين، ب الغنية حمض الشمعكريمات  زمن سحقإطالة 

ق شيوعا  ئا، وأكثر الطرتحضيرهاق ائطرالشية بلمنتج النهائي للكريمات المت: يتعلق مظهر وتركيب اطريقة العمل

ء والغليسرين والمكونات األخرى م، ويعالج الما 85ْ-75مائي تتراور درجة حرارته بين  حمامب الشمعصهر حمض 

 بنفس الدرجة من الحرارة.

حرك المزيج بسرعة، وتلزم المحافظة على درجة ، ويُ المكونات الدسمةمصهور  علىدفع المحاليل القلوية الساخنة تُ    

 المضافالشمع روانم بعد إضافة كل القلوي الساخن لضمان التعديل التام لحمض  01م لمدة  85ْ-75الحرارة بين 

 المطلوبة.  النسبحسب ب

 تكرروومتماسك ومستقر، يحرك باستمرار حتى يصبح الكريم غليظ القوام يزار الوعاء عن المنبع الحراري، و   

دالعملية باستمرار بفواصل زمنية خالل االرني عشر ساعة التالية،   .بعدها ليُبرَّ

م، ويحرك المنتج أرناء انخفاض درجة الحرارة،  35ْ-31يضاف العطر المناسب عندما تنخفض درجة الحرارة إلى   

 أخرى مثل: طرائقوعندما يبرد الكريم ينقل إلى األوعية المناسبة. ويمكننا اتباع 

 إضافة قطع صغيرة من حمض الشمع الصلب لمحلول القلوي الساخن. -آ

باستثناء العطر في حوض بارد وتسخينها حتى اكتمال التصبن، وتدرك حسنات أو سيئات وضع جميع العناصر  -ب

 هفا العمل بالممارسة.
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 تزي ها:من تشغيل مختلفة. طرائق: هناك مواد عديدة تستخدم لهفه الغاية والتأللؤ " اللمعان والبريق "مواد  -5-3

، زيت اللوز، وبما أنه يوجد عدة درجات من النعومة ، شمع العنبر، زبدة الكاكاو، النشاء، زيت الخروعالبرافين

 معان حقيقي.لل الوصول دون على حالة إشعاعواللمعان فإننا نحصل 

في صفيحة التحضير فيعكس الضوء على أية زاوية، ونستطيع  الشمعن تبلور حمض وقد ينتج المظهر الالمع م   

 .المناسب الستحالب الحمضتشكيل صفيحة براقة بسرعة فيما إذا أوجدنا الوسط 

فوق  بحلها في ماء مغلي وسكبها ساعة، 04تحقيق الغرض المرجو بإنتاجها لمعانا  خالل  خثارة الصابونويمكن ل   

 ، ومن األمثلة التركيبية التالية:وتحريكهاالساخن  الشمعحمض 
 

 متألألتركيب الكريم 

 اإلجمالي ماء خثارة الصابون الشمع )الستياريك(حمض 

200 50 800 1050 
 

نحصل على  %5-0استعمال خثارة الصابون بنسبم مناسبة، فمن بالكريم اللماع بنجار كبير  نا تحضيريمكن وبالتالي   

لمعان جفاب تتناسب زيادته مع كمية الصابون المستعملة، كما ويتيرر قوام الكريم بهفه اإلضافات ويكون مياال  لليونة، 

حل الصابون على دفعات صغيرة في الكمية المعينة من الماء، وتضاف يُ  نسبة الحمض الدسم، إذبرفع ويعاد التوازن 

 فوق مزيج حمض الستياريك والمحلول القلوي.

كميات كبيرة من الهواء، ال يلبؤ  مع لكريم المتالشي للحصول على مظهر ناعم، ولكنوغالبا  ما تؤدي زيادة خفق ا   

 .بسرعة بعد التعبئة أن ينخفض

ارة لخس ما يعرضها، ماء عالية على نسبة تحتوي: من المعروف أن كريمات الصابون ربات واستقرار الكريم -5-4

 العنق. ةضيقو مة السدمحك بيوعيةالمنتج  لفا يتوجب تعبئتهابعض مائها بالتبخر في شروطم معينة، 

 كميته في المنتجات لكي نحصل على نفس: من المكونات الهامة في كريمات التجميل، وينبغي ضبط العطر -5-5

 الروائح لمختلف سلسلة المنتجات.

، ويساعد الكريم الدهني المعلوم أن محتوى الجلد من الماء هو المسؤول عن بقاء الجلد طريا  : من الكريمات المرطبة -6

 وضرره نهارا .البخر، وتكمن المشكلة في االستفادة منه ليال   بحده منعلى االحتفاظ برطوبة الجلد 

الخطوط  والحد من تشكل، ناعما  طريا  الجلد  ليال  نهارا  للحفاظ علىرطبة فيمكن استخدامها مأما الكريمات ال   

ال ، وقبل استعمباقي مستحضرات التجميلقبل معالجته مع  مل هفه الكريمات على الجلد عادة  والتجعدات، وتستع

  باقي المستحضرات. ال يستهلك كمية كبيرة منتزود الجلد بغطاء بحيؤ فاألساس الملون، 

 :وصفات تحضير بعض الكريمات -7

 :المرطب الكريم -7-1

 :1كريم مرطب 

ايزوبروبيل  %0 ،غول سيتيلي %3،حمض الليمون %0، النولين %3.5 بارافيني،زيت  %4: المجموعة األولى

  أيوني.عامل استحالب ال  %4، )عامل استحالب( ميرستات

 %4 ،تالك %6 مقطر، ماء %54 ،غليسرين %4 ،ن غليكولبروبيل %6 ،رالري ايتانول أمين %3: الثانيةالمجموعة 

 . كمية قليلة جدا   :صباغ ،عطر %1.15 ،يتجميلراني أكسيد التيتانيوم 

 
 بن.بروبيل بارا %1.0 بن،ميتيل بارا %1.05: المواد الحافظة

م، رم يضاف الماء مع رالري ايتانول  75ْحمام مائي حتى الدرجة : تسخن مواد المجموعة األولى على طريقة العمل

ع م يليها تبريدم أيضا ، ومن رم يُحرك المزيج فترة بسيطة على الحمام المائي،  ْ 75 الدرجة أمين بعد تسخينها لحوالي

ليسرين جون مع الغير معم. ويضاف التالك مع راني أكسيد التيتانيوم والصباغ الملون لتحض 35ْالتحريك حتى الدرجة 

 ن غليكول.والبروبيل
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تضاف المواد الحافظة إلى المجموعة األولى، رم يضاف المعجون المحضر سابقا  إلى المجموعة األولى مع الماء    

 م مع التحريك المستمر حتى درجة الحرارة العادية فنحصل على الكريم المطلوب. ْ 35ورالري ايتانول أمين بالدرجة 

 :2كريم مرطب 

 .النولين GMS،0% غليسرين مونو ستيرات %01.5بارافيني، زيت  %01: المجموعة األولى

 ،سوربيتول %3 مقطر، ماء %65 ،غليسرين %3 ،ن غليكولبروبيل %5 ،رالري ايتانول أمين %0: المجموعة الثانية

 . عطر 1.15%

 بن.بروبيل بارا %1.15بن، ميتيل بارا %1.3: المواد الحافظة

 .مْْ  75نية على حمام مائي حتى الدرجة تسخن كل من المجموعتين األولى والثا :طريقة العمل

تضاف المواد الحافظة إلى المجموعة الثانية، رم تُضاف المجموعة الثانية إلى المجموعة األولى ويحرك المزيج من    

 جديد حتى نصل إلى الدرجة العادية من الحرارة فنحصل على الكريم المطلوب.

 لوسيون مرطب: -7-2

غليسرين  %0.0شحم حيواني،  %0.5، (06)النيت  غول سيتيلي %1.5، زيت بارافيني %5: المجموعة األولى

 .GMSمونو ستيرات 

 . عطر %1.3 مقطر، ماء %80.3 ،غليسرين %0 ،ن غليكولبروبيل %5 سوربيتول، %1.5: المجموعة الثانية

م، رم تضاف المجموعة األولى للثانية  ْ 75والثانية كل على حدا حتى الدرجة : تسخن المجموعتان األولى طريقة العمل

 لنحصل على سائل لزج بعض الشيء.

م، ويحرك المزيج حتى الدرجة العادية من الحرارة فنحصل على اللوسيون  31ْيضاف العطر المناسب عند الدرجة    

 المرطب المطلوب.

 كريم أساس: -7-3

 غول سيتيلي. GMS،3% غليسرين مونو ستيرات %05، زيت بارافيني %4: المجموعة األولى

 . عطر %05 مقطر، ماء %67.03 ،غليسرين %00: المجموعة الثانية

 بن.بروبيل بارا %1.10بن، ميتيل بارا %1.05: المواد الحافظة

مائي حتى الدرجة : تمزج مواد المجموعة األولى وتسخن مع التحريك المستمر والبطيء على حمام طريقة العمل

 م، رم تضاف المواد الحافظة. ْ 75

م أيضا ، ومن  75ْتمزج مواد المجموعة الثانية وتسخن مع التحريك المستمر والبطيء على حمام مائي حتى الدرجة    

رم تضاف على الساخن للمجموعة األولى على دفعات مع التحريك المستمر وببطء حتى نحصل على قوام متجانس، 

م، ويضاف العطر والصباغ الملون، ويحرك المزيج حتى الوصول للدرجة  35ْالدرجة  ىزيج بعد ذلك حتيبرد الم

 العادية من الحرارة فنحصل على الكريم المطلوب.

 كريم منظف: -7-4

شحم  %00شمع النحل،  %00النولين،  %5بروبيل ميرستات، ايزو %0، زيت بارافيني %31: المجموعة األولى

 ايزو بروبيل بالميتات. %5فازلين،  %5حيواني، 

 . عطر %1.5 مقطر، ماء %31 ،بوراكس %0: المجموعة الثانية

م، رم تضاف  75ْ: تسخن المجموعتان األولى والثانية كل على حدة على حمام مائي حتى الدرجة طريقة العمل

ومع التحريك المستمر والسريع للحفاظ على التجانس التام، ومن رم يبرد  شيئا  فشيئا  المجموعة الثانية للمجموعة األولى 

 م لتضاف الكمية الالزمة من العطر. 35ْالناتج مع التحريك المستمر حتى الدرجة 

 لوسيون منظف: -7-5

 ايزو بروبيل بالميتات. %5غليسرين مونو ستيرات، %0غليسرين،  %01: المجموعة األولى

 . عطر %1.5 مقطر، ماء %78 زيت بارافيني، %5: المجموعة الثانية

م، وتمزج كفلك  75ْ: تمزج مواد المجموعة األولى وتسخن على حمام مائي مع التحريك حتى الدرجة طريقة العمل

 م. ْ 75مواد المجموعة الثانية وتسخن بنفس الطريقة حتى الدرجة 
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إلى المجموعة األولى مع التحريك البطيء والحفاظ على درجة  شيئا  فشيئا  تضاف المجموعة الثانية على الساخن    

م. وينبغي أن يكون التحريك جيدا  بعد كل إضافة من المجموعة الثانية  ْ 75حرارة محلول المجموعة الثانية عند الدرجة 

 والصباغ. م حيؤ يضاف العطر ْ 35يترك الناتج ليبرد مع التحريك المستمر حتى  وأخيرا   لألولى لضمان التجانس.
 

 

بنفسجية، للشمس، وال سيما لألشعة فوق ال في توليد القتامين إرر التعرضالجلد خاليا : يزداد نشاط الخاليا والقتامين -1

ين يكثر بشكلم ملحوظ في خاليا العرق األسود، ويعتبر القتاموويوجد القتامين في خاليا بشرة جميع األجناس البشرية، 

تنبه فتسخن البشرة وت ،امتصاص الصباغ للحرارةضد الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس بسبب وسيلة دفاع الجسم 

برودته لالغدد العرقية ، وإذا ما تبخر العرق المفرز على سطح الجلد أدى  إفراز نشطالنهايات العصبية فتتسع العروق و

ميات كمناطق الجلد عن غيرها باحتوائها  فتنتظم الحرارة، ويتناسب لون الجلد مع محتواه من القتامين، وتمتاز بعض

 أغمق، وتزداد رخانة الطبقة الجلدية لقابلية الجسم لتطوير وسائله الدفاعية الطبيعية.صباغ أكثر وبالتالي 

لتشكل  يؤديفوق البنفسجي الجلد  اإلشعاع، فعندما يالمس را  مفيدا  ومعروفا  على اإلنسانألشعة الشمس تيريإن    

ا  بب األشعة احمرارلألمراض.   وتس ويلعب هفا الفيتامين دوره المقوي للجسم ما يساعد على دعم مقاومته، Dيتامين ڤ

 ي إزعاج ما لم يكن التعرض شديدا :، ويتحملها الجسم بدون ألطيفا  للجلد

 
 (01الشكل )

 

دة يستطيع موهي أطول ألشعة الشمس في يومم صيفي لمدة ساعة تقريبا ،  فينتج عند تعرض الجلدأما االحمرار الشديد    

 ن استمر التعرض أكثر فيكثرإالجلد غير المعالج احتمالها، إذ يؤدي التعرض لفتراتم أطول من ذلك لحروق شديدة، و

 فقد تتحول الحروق إلى قرور.

قتامية لجلد يزداد نشاط الخاليا التسبب دكانة لونه، وفاألشعة فوق البنفسجية التي تسبب حروق الجلد هي ذاتها التي    

مشمس بشكلم كافم لحماية العضوية بازدياد رخانة الطبقة الجلدية ما يسمح للجلد بتحمل المناخم المناطق ذات سكان ال

 أشعة الشمس.

طل مسية أوقات العأما الفين ال يعيشون في مثل هفه المناطق، ويكون تعرضهم للشمس مقتصرا  على الحمامات الش   

بحيؤ يتولد صباغ الجلد بصورةم كافية، وبما أن حروق الشمس  الوقايةمواد ما يستوجب معالجة الجلد ببعض فقط، 

 هفه الحروق يتم بمنع مالمسة هفه األشعة للجلد. ها األشعة فوق البنفسجية، فإن منعتسبب

على األشعة تحت الحمراء والمرئية وفوق البنفسجية،  يحويضوء الشمس من أطوال موجية مختلفة، ويتيلف    

-311 وأظهرت األبحاث أن اإلشعاعات المسؤولة عن الحروق بصورةم رئيسة تلك المحصورة بين أطوال الموجات

  :(00) كما يبين الشكل أنغستروم، ويتناقص بصورة حادة عند طرفي هفه الموجة 0011
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 (00الشكل )
 

أن  ما يعنيطاقة  تختلف كميتها مع اختالف طول الموجة، فكلما طالت الموجة تناقصت طاقتها، وتحمل هفه األشعة    

 األشعة فوق البنفسجية هي األشد خطرا  على البشرة لعلو طاقتها وبخاصة إن كان التعرض لها طويال .

وتصل األشعة الشمسية إلى سطح األرض بعد اختراقها الغالف الجوي، والفي يقوم بدوره بامتصاص بعضها،    

بحيؤ ال يصل لسطح األرض إال جزء منها )اللون البني في الشكل السابق(، وتتباين مختلف الغازات المكونة لهفا 

 الكربون وبخار ت وأكسجين وراني أكسيدالغالف عن بعضها في قدرتها على امتصاص أشعة الشمس ما بين آزو

 الماء.

( بما فيها األشعة تحت الحمراء Lumensليومن  03وقد تصل إضاءة كل واط تدفق ضوء شمس مباشر حتى )   

والضوء المرئي واألشعة فوق البنفسجية، ويصل متوسط قدرة الطاقة الشمسية الساقطة على المتر المربع من سطح 

 ه مصطلح الثابت الشمسي:األرض والفي يطلق علي
 

2= 1.367 Kw/m 0E 

 

 
 

أما أطوال الموجات التي تسبب دكانة الجلد فلم يتم تحديدها بدقة، ولكن هناك اتفاقا  عاما  على أنها محصورة بين    

 أنغستروم. 3111-3011

سلسلة الجرعات الصغيرة من أنغستروم، ول 3111وال الموجة باإلشعاعات ذات أط 2Dيتامين ڤتشكل  يُحرض   

ن ال يمكن أن يتم بدواإلشعاع تيرير جرعة كبيرة واحدة في معالجة نقص الفيتامين، لفلك فإن منع حروق الشمس 

 .Dسلبيات، وهي التيرير على االنصباغ وتركيب الفيتامين 
 

 
 

 صفوف:: يمكننا تصنيف األشعة فوق البنفسجية في رالرة تصنيف األشعة فوق البنفسجية -2
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[: تتغلغل في طبقات الجلد الداخلية، وتسبب سرطان الجلد، وشيخوخة الجلد UV-A (320-400 nm)أشعة ] -0

 المبكرة.

 [: تؤدي إلى اسمرار الجلد، ويؤدي التعرض لها لحروق في البشرة. UV-B (290-320 nm)أشعة ] -0

 ا كليا  في طبقات الجو العليا. [: يتم امتصاصهUV-B (290-320 nm – UV-C (200-290 nm))أشعة ] -0

تمتص معظم اإلشعاعات فها عامل ماسح ألشعة الشمس، تقوم فعالية هفه المركبات على كون :حاجبات الشمس -3

 أنغستروم. ويتعلق تيرير األشعة على الجلد بعدة عوامل مختلفة، منها: 3111-0011الواقعة في المجال 

 طبيعة الشخص. .0

لرمال، أما ا مما تعكسهأكبر من النسبة  ة عالية من اإلشعاع فوق البنفسجييعكس نسبطبيعة المنطقة: فالثلج  .0

البحر فهو يزيد من فعالية اإلشعاع فوق البنفسجي. ويؤدي ترطيب الجلد أو مسحه بزيوتم محددة لزيادة 

 الحساسية تجاه الضوء ما يسبب احمرار الجلد.

ع على نسبة عالية من اإلشعا يحويماء ملبدة بالغيوم فإنه سالشروط الجوية: فعندما يكون الضوء قادما  من س .3

 فوق البنفسجي.

 ونجد بناء  على ما سبق أن من أهم ما يجب أن تتمتع به حاجبات الشمس:

 أنغستروم. 3111-0011امتصاص الضوء بصورة انتقائية فيما بين الطولين الموجيين  .0

 رابتة تجاه الحرارة والضوء والتعرق. .0

 ومعتدلة وذوابة. سامة.غير مهيجة أو  .3

 بطيئة االمتصاص. .4

: تعكس وتمنع وصول هفه األشعة للبشرة نسبيا ، ويطلق عليها اسم الحاجب الشمسي المكونات الالعضوية -3-1

Sunblock مثل أكسيد الزنك أو أكسيد التيتانيوم، وبخاصة عند تحضيرها بشكل نانوي للتخلص من تلوين البشرة ،

 باألبيض.

 : يمكن لهفه المواد امتصاص األشعة فوق البنفسجية، وتحريرها على شكل حرارة، ومنها:المكونات العضوية -3-2

 .UV-B: وتعمل على امتصاص أشعة PAPAبارا أمينو حمض البنزوئيك  .0

 . UV-Bحمض السيناميك ومشتقاته رنائية ورالرية الهيدروكسيل: وتعمل على امتصاص أشعة  .0

 .UV-Aعمل على امتصاص أشعة مجموعة البنزوفينون: وت .3

 .UV-Bو  UV-Aمجموعة مشتقات حموض أمينو البنزوئيك: وتعمل على امتصاص أشعة  .4

 .A-UV: وتعمل على امتصاص أشعة *األيكامسول .5
(، وهو مركب Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid* األيكامسول: رالري فتاليدين رنائي كافور حمض الكبريت )

 عضوي من مشتقات كافور البنزيليدين، ويمتاز بثباته العالي تجاه الضوء، لفا يستخدم كمكون أساسي في الواقيات الشمسية.

بعض الفحوم الهيدروجينية رنائية ورالرية اآلزول، مشتقات الكومارين  عالوة  عن استرات الغليسريل، الصفصافات،   

 نولين، الهيدروكينون.وأمالر الكينين، مشتقات الكي
 

 
بقياس كمية الضوء الممتص من قبل أفالم بسماكة  حاجبات الشمسامتصاص خواص معدالت هناك طريقة لمقارنة    

الفي يوافق القمة التي تدعى منحني احمرار وأنغستروم  3111-0067فوق بنفسجي بطول  إشعاع مسلطينعيارية 
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للوصول لنفس التيرير، وتلعب العوامل االقتصادية دورا   %8وألخرى  %1.0وقد يكون التركيز الفعال لمادةم ما  الجلد.

 مادة.أي كبيرا  عند انتقاء 

يلعب الشكل النهائي للمادة دورا  هاما  في اختيارها، فإذا كانت على شكل مستحلب مثال  فلدينا احتماالت إلذابتها،  كما   

مكونات نظام االستحالب، فإذا ما استعملت مادة معظم كونها ستؤرر على  لها، HLBقيمة  ئي أو زيتيما بين وسط ما

فعاال  من الطور الزيتي، في حين إذا استخدمت مادة  في منتج معين، فستكون جزءا   %01-8 حاجبة للشمس بتركيز

 نفس نمط االستحالب.جزء من الزيت للحصول على  %8-6فإن هفا سيتطلب إضافة  %0بديلة بتركيز 

، ويتبع تعديل نسبتها صفاتها تقريبا   %1.5 بنسبة للمادة الفعالة كمركب حاجب للشمسيعزى امتصاص الضوء    

 الفيزيائية باعتبار المواد ذات الطبيعة الزيتية جزء من الطور الزيتي. 

 يزاد عندئفم الطور الزيتي في النظام االستحالبيفي الطور المائي، و فتتم إذابتهاأما إذا استخدمت مادة ذوابة في الماء    

 .%5بنسبة 

زيت أو مستحلب بحسب المفيب المختار )أي  ولي أو كريم دهني أوشكل غ المنتج النهائي علىيمكن أن يكون    

ز الهند زيت جو مثل والمكونات األخرى ما يؤرر في فعالية المحضر، وهناك بعض الزيوت الطبيعية الطور المستمر(

وزيت فستق العبيد وزيت الزيتون التي تمتلك خاصة امتصاص األشعة فوق البنفسجية في المجال المسبب للحروق، 

م مساحة كبيرة من الجس بينما ال تمتلك الزيوت المعدنية خاصة امتصاص في هفا المجال، وعندما يكون المراد تغطية

 من قبل الجلد.  بسبب امتصاصه" شحمية مثل الزيت المعدني تشكيل طبقة " فيلم  هبالزيت، فإن الزيت الطبيعي ال يمكن

موض ح، أو بخلط هفه الزيوت مع استرات معدنيةبمزج زيوت طبيعية مع زيوت : يمكن أن تحضر األسس الفعالة -4

اج مثل هفه المواد إلنت ، ويؤدي استخدامالدسمة مثل ايزو بروبيل ميريستات أو ايزو بروبيل بالميتات " نخالت "

 مستحضر زيتي غير شحمي.

م عطر استخداوعند استعمال زيت طبيعي في التركيب استخدام مضادات أكسدة لمنع فساده " تزنخه "، ويتوجب    

فقط، أما إذا كان المستخدم استر لحمض دسم أو زيت  زيت بارافينيذواب في الزيت إذا كان مكونا  في األساس من 

 هفه المواد ستساعد على ذوبان العطر.طبيعي فإن 

ل خام، الجلد بحاموشمع الالنولين حيؤ تغطي  الفازلينالقدرة على الحماية من حروق الشمس في مواد مثل  تتوفر   

 مواد مثل: راني أكسيد التيتانيوم، أكسيد التوتياء، التالك، الكاقولين، الستيرات، الفحمات. ال وبعض

: الكل يدرك مدى أهمية االعتماد على الواقي الشمسي عموما ، ولكن قليلون من الشمسي مبادئ اختيار الواقي -5

 كما من المهم ضرورة تطبيقه شتاء  ويعرف كيفية اختيار الواقي المناسب لكل حالة، والكمية الالزمة ومواعيد تطبيقه. 

 في منطقة عالية معدالت السطوع الشمسي.عمليا  يطبق صيفا ، وبخاصة أننا 

يمنع كريم الوقاية احتراق الجلد بتيرير األشعة الشمسية، والتي تتسبب بإفراز صباغ الميالنين حماية  للبشرة بجعل    

الجلد داكن اللون أكثر وأكثر بزيادة تعرضنا للشمس، فتخترق هفه األشعة الجلد وتصيب األلياف المرنة وألياف 

مكننا القول عموما  أن أصحاب الجلد الباهت أكثر عرضة لسرطانات الكوالجين التي تعمل على تعزيز مرونة الجلد، وي

 الجلد من أصحاب الجلد الداكن.

ويتم تطبيق الواقي الشمسي عموما  بعد تطبيق الكريم المرطب بلحظات تكفي المتصاص الكريم المرطب، وقبل ربع    

 ساعة على األقل من بدء التعرض للشمس. 

يق الكريم الواقي والتصبغ على الجلد، لكنه يحد من تطور وظهور بقع جديدة، فهو واقي وال يمكننا الربط بين تطب   

 وليس عالج.

: يعبر هفا الرمز عن معامل الحماية Sun Protection Factor: SPF معامل الحماية من األشعة الشمسية -6

ق، شمسية قبل  الوصول لمرحلة الحرمن األشعة الشمسية، ويساعد على تحديد الزمن المتار لتعرض البشرة لألشعة ال

 (:04طبيعي يحدده محتواها من صباغ الميالنين، أي درجة تلون أو اسمرار البشرة كما في الجدول ) SPFفلكل بشرة 
 

  (04) الجدول

 SPF: Sun Protection Factorقيم معامل الحماية من األشعة الشمسية: 

 تدرج لون البشرة

 بحسب المناطق المناخية SPFقيم 

 الطقس المعتدل

 أوربة وأمريكا الشمالية

 الطقس الحار

 بلدان البحر األبيض المتوسط

 الطقس الحار جدا  

 المناطق االستوائية

 + 50 + 50-40 30 األطفال والبشرة الحساسة
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 + 50-30 40-30 30-15 البشرة العادية

 40-30 30-20 15-10 البشرة المتوسطة

 30-20 15-10 10-6 السمراء البشرة
 

على الوقت الالزم الحتراق الجلد بتيرير الشمس، وبالتالي لزوم الواقي الشمسي، فبما أن الشمس  SPFيدل معامل    

بعشرة، أي إن كان لدينا كريم  SPFدقائق لتُظهر عالمات احمرار الجلد بدون كريم، يتوجب ضرب الـ  01تستغرق 

دقيقة أي ست ساعات، في حين يتوجب  361(، ما يعني زمن حماية يعادل 01×36، يتوجب ضرب )SPF: 36برقم 

 كل ساعة تقريبا .  05دهن الكريم ذي الرقم 

، إذ ال يحدد هفا المعامل مدى الحماية من Bويتوجب اعتبار الحروق الشمسية ناتجة عن األشعة فوق البنفسجية   

، والتوصية B &Aتحسن عند تحضير الكريم احتواءه على مضادات األشعة المسببة للسرطان، لفا يس Aاألشعة 

 من األشعة فوق البنفسجية قادرة على اختراق السحاب. %81بوضعه في األيام الحارة وإن كان الطقس غائما ، ألن 

 وصفات تركيب بعض الواقيات من الشمس:  -7

 كريم حاجب لحروق الشمس: -7-1

غول سيتيلي  %0.5ايزو بروبيل ميريستات،  %0.5زيت خروع،  %5زيت بارافيني،  %01:المجموعة األولى

 .يشمسحاجب  GMS ،5%غليسرين مونوستيرات  % 7.5 ،(06)النيت 

 غليسرين. %0.5عطر،  %1.5-1.3ماء مقطر،  %65:المجموعة الثانية

 .بنبروبيل بارا %1.10، ميتيل بارابن %1.05: المواد الحافظة

 :العملطريقة 

 م. 75ْالغليسرين والماء ويسخن المزيج حتى الدرجة  باقي، رم يضاف اد الحافظة مع قليل من الغليسرينتفاب المو -

 م أيضا . 75ْتضاف مواد المجموعة األولى وتسخن حتى الدرجة  -

هفه الدرجة من  تضاف مواد المجموعة الثانية لمزيج المجموعة األولى ببطء مع التحريك المستمر، ويحافظ على -

 م " حتى انتهاء عملية المزج. ْ 75الحرارة " 

 يبرد المزيج مع استمرار التحريك، رم يضاف العطر بعد أن يبرد المزيج، نتبعها بالمادة الملونة. -

 لوسيون مضاد لحروق الشمس: -7-2

 %0شمع البرافين، %0يك )الشمع(، تيارحمض الس %4حاجب الشمس،  %5زيت بارافيني،  %01:المجموعة األولى

 .فازلين %5شمع النحل، 

 رالري ايتانول أمين. %5عطر،  %0ماء مقطر،  %71:المجموعة الثانية

 .بروبيل بارابن %1.10ميتيل بارابن،  %1.05: المواد الحافظة

، ومن رم نضيف م 75ْم، والمجموعة الثانية حتى حرارة  71ْ: نسخن المجموعة األولى حتى حرارة طريقة العمل

 م. 31ْالمجموعة الثانية لألولى مع التحريك المستمر، رم يضاف العطر عند درجة حرارة 

 :مالحظات

يمزج الزيت المعدني مع شمع النحل، ويرفعان على حمام مائي حتى ذوبان شمع النحل، رم تضاف على المزيج باقي  -

 م. ْ 71الكميات من المجموعة األولى، وتسخن حتى درجة 

م، ومن رم يُسكب ناتج المجموعة الثانية فوق المجموعة األولى مع التحريك  ْ 71تسخن المجموعة الثانية حتى الدرجة  -

 المستمر.
 

 

وتعني  Genوتعني صمغ، والثاني  Kollaأتت تسمية الكوالجين بهفا االسم ككلمة منحوتة من شقين، األول  :تعريف

من  %05مكون، ويعتبر الكوالجين البروتين الرئيس في األنسجة الضامة للعضالت والجلد و...، إذ تصل نسبته حتى 

وتتميز بروتيناته بشكلها الليفي الطويل  الجلد، من %75و الجسم كامل من %31مجمل البروتينات، تتوزع فيما بين 

ك الجلد بما بميزها عن البروتينات الكروية، إذ تشكل الحزم المتينة لتعمل على شد األنسجة الضامة المسؤولة عن تماس

لبروتينات الكوالجين ما يطلق عليه تسمية ألياف الكوالجين. ما يعني أن تراجع اصطناعه في الجسم يسبب ارتخاء  في 
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حدود الجسم ب العضالت على شكل تجاعيد وترهالت في البشرة. ويقدر العلماء تراجع معدالت اصطناعه سنويا  في

 بعد سن الخامسة والعشرين. 0.5%

وتتنوع استخدامات وتطبيقات الكوالجين كثيرا ، فمنه ما يستثمر في عالم صناعة مستحضرات التجميل، وصناعة    

صمامات القلب، أو في العمليات التجميلية بحقنه في الوجه مباشرة دون جراحة كتعويض عن فاقد الكوالجين الطبيعي 

إفرازه بسب التقدم في السن، أو بسبب ترهل مرضي يسبب ظهور التجاعيد بشكلم مبكر، عالوة  عن بعض  أو تناقص

 00-6( دقائق لتستمر فاعلية الحقن ما يقارب 5البقع الداكنة على الوجه، إذ تتم عملية الحقن مثال  في الخدين خالل )

 شهر. كما يستخدم في صناعة صمامات القلب االصطناعية.

تص الجسم الكوالجين وبسرعة من خالل الدورة الدموية بسبب خفة وزنه نسبيا ، وبالتالي يصل بسهولة لخاليا يم    

( ساعة تقريبا  معطيا  نتائج 00( بتناوله كمكمل غفائي عن طريق الفم خالل )%05الجسم، كما يُمتص منه ما يقارب )

 فعالة.

اك عدد  من األغفية التي تنشط إنتاج الكوالجين في الجسم، ويبقى : هنيادة الكوالجين في الجسمزالطبيعية لطرائق ال

العامل األهم كونه ينشط آلية اصطناعه، لفلك تركز المكمالت الغفائية على هفا الفيتامين  Cيتامين ڤالتركيز على 

 كمكون أساسي لتركيبها:

انخ وبخاصة الخضراوات الورقية كالسب .البشرة في الكوالجين إنتاج لتعزيز الخضروات تناول: يؤدي الخضروات -0

 كونها تحوي على مضادات أكسدة من مجموعة اللوتين المعززة إلنتاج الكوالجين.
(، diol-3,3'-carotene-β,ε(، واحد من الفيتامينات التي تنتمي لمجموعة الكاروتينات، اسمه العلمي )2O56H40Lutein: C) *( لوتين

 في النباتات فقط.ه في النباتات، وينحصر اصطناع والبرتقاليّ  واألصفراألحمر  اللّون عن المسؤولة وهي

: تحوي البندورة علة كميات جيدة من مضاد األكسدة المعروف باسم الليكوبين*، ما يساعد على تعزيز البندورة -0

 إنتاج الكوالجين في الجسم، وبالتالي على حماية البشرة.
، وال يعتبر مادة A(، كاروتين مسؤول عن اللون األحمر في النباتات، لكن ليس له نشاط الفيتامين 56H40Lycopene: C*( الليكوبين )

 غفاء أساسية للبشر.

الفعال جدا  في إنعاش البشرة كونه من مضادات األكسدة التي تحارب  Cيتامين ڤ: تحوي الكزبرة على الكزبرة -3

يخير ظهور عالمات التجعيد والشيخوخة عموما . كما تحوي على تشكل الجفور الحرة في الدم، وبالتالي تعمل على ت

 حمض اللينولينيك* الفعال أيضا  كمضاد أكسدة.
(: وهو حمض دسم غير مشبع، يحوي رالث روابط مزدوجة من نمط المقرون، وله 2O30H18Linoleic acid: C*( حمض اللينوليك )

 .6، فيما يعتبر الشكل غاما من حموض أوميغا 3 متماكبان )ألفا وغاما(، يعتبر ألفا من حموض أوميغا

: يعمل األفوكادو على شد ترهالت البشرة من خالل ترطيب أعماقها، كما أنه غني بالحموض الدسمة األفوكادو -4

 الالزمة لتقوية الجهاز المناعي.

 من دهنية بطبقة محاطة الجلد خاليا أن إذ الصحية، 3 أوميجا لدهون رئيس مصدر الكتان بفور : تعتبرالكتان بفور -5

 وتراجعت معدالت ظهور التجاعيد. الطبقة، هفه تعززت كلما 3 أوميجا تناول زاد كلماو ولفلك .وغيرها الدهون هفه

، لسوائلا امتصاص على يساعد الفي الهيالورونيك حمض على الفول السوداني )الفستق( وي: يحالسوداني الفول -6

 لفا تعتبر زبدة الفول السوداني ممتازة لهفا الغرض. .البشرة ارةونض األنسجة ليونة وبالتالي يدعم المحافظة على

 بروتين طناعاص وتعزز البشرة تلف تعالج التي الطبيعية الحموض وبعض الكبريتب بغناه الثوميتميز  :الثوم -7

 .البشرة في الكوالجين

 الفي( Ginseng) *الجينسنغ مركب على تحتوي التي المنتجات من الصويا وجبن حليب: يعتبر الصويا منتجات -8

وبخاصة لتميز الجيسينغ بدوره الفعال بحماية  .الزمن مرور مع البشرة سطح إتالف من اإلنزيمات منع على يساعد

 البشرة من األشعة فوق البنفسجية.
ة  عاد جفورها تستخدمو العالم، حول أنواع عدة لها ويوجد ،وعالجية مميزة خواص تحمل ،الطبية األعشاب عالم من عشبة *( الجينسنغ:

 في حين اعتمدت في الطب الصيني كمهدئ. .الطاقة مشروبات صناعة في تدخل منشطة لفا كمادة واشتهرت. األدوية صناعة في

لألكسدة، ، والفي يلعب دور العامل المضاد C: يعتبر هفا الفلفل من المصادر الغنية لفيتامين الفلفل األحمر الحار -0

 ما يدعم إنتاج الكوالجين في الجسم.

، والتي تساعد على معالجة االلتهابات 3: يعتبر سمك السلمون من األغفية الغنية بزيوت أوميغا سمك السلمون -01

 وتحد من تكسر سالسل الكوالجين ما يعني حماية المفاصل.
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الحبة منها ما يقارب ستة أضعاف ما يحتاجه الجسم من : تؤكل هفه البطاطا عادة بعد شيها، وتوفر البطاطا الحلوة -00

 الفي يساعد على استعادة الكوالجين وبالتالي يحمي أعضاء الجسم كافة. Aيتامين ڤ

يتميز لحم هفا الديك بحموضه األمينية الخاصة، لفا يعتبر لحمه من المصادر الجيدة للبروتين  :لحم الديك الرومي -00

 عتبر من أفضل الحموض الدسمة التي تساعد على إنتاج الكوالجين.اللين والليستين، والتي ت

والتي  ،Bات يتامينڤ، والفي هو أحد أفراد مجموعة *: يعتبر بياض البيض من األغفية الغنية بالكولينالبيض -03

 تتحول إلى غليسين الفي يعتبر أحد حموض الكوالجين.
مادة (، trimethylethanamonium-N,N,N-Hydroxy-IUPAC: 2العلمي ) ا(، اسمهNO14H5Choline: C*( الكولين )

 قابليتها االنحالل بالماء، ما يستوجب تناولها من خالل اتباع نظام غفائي متكامل.لتغفية الجسم بسبب  أساسية

الفي يعمل كغيره من الفيتامينات دور عامل  H: تتميز هفه البفور بمحتواها العالي بفيتامين عباد الشمسبفور  -04

 المضاد لألكسدة ليحمي البشرة من التلف.

: يحوي التوت على الكثير من العناصر الغفائية وبخاصة األنتوسيانين* وحمض اليالغيتش* اللفان يعتبران التوت -05

 من مضادات األكسدة، ويخففان من االلتهابات وتحمي من آالم المفاصل.
 مرواألح الفالفونويدية النباتية الفوابة بالماء، والمسؤولة عن ألوان األزرق (، أحد األصبغة العضويةAnthocyaninوسيانين )*( االنت

 بحسب أزرق أو بنفسجي أو أحمر بلون الخاليا، وقد يظهر محلولها المائي فجوات في األزهار، وتتواجد عادة   وخاصة في والزهري

 األسود. الصويا وفول األسود واألرز والتوت البري العنب باألنثوسيانين الغنية الغفائية النباتات ومن. الحموضة درجة

 المكسرات وبعض والرمان والبري األحمر والتوت الفواكه من الكثير هفا الحمض في (: يتواجد8O6H14C*( حمض اليالغيتش )

 .التوت في يالغيتش حمض مستويات أعلى وتوجد. كالجوز

: تعتبر المكسرات واحدة من األغفية الغنية بالمواد الدسمة الصحية ومضادات األكسدة، عالوة  عن المكسرات -06

 محتواها من البيتا كريبتوزانتين الفي يساعد على الوقاية من االلتهابات، كما تعتبر من أفضل األطعمة لصحة المفاصل.

 محاربة على يساعد ما والبيتاكاروتين، A يتامينڤ على الخضروات هفه وي: تحالخضراوات البرتقالية اللون -07

 ات.لتهاباال من الوقاية على يساعد الفي (Beta-Cryptoxanthin) بيتاكريبتوزانتين على ويتح كما بقوة، اتااللتهاب

ئية، الغفاالجين على شكل أقراص أو كبسوالت ضمن مجموعة المكمالت الكويتوفر  :الكوالجين والمكمالت الغةائية

 ومن أهم فوائد هفه الحبوب، نفكر:

 المحافظة على نضارة ومرونة البشرة بعد تراجع معدالت اصطناعه في الجسم. .0

 ملء خطوط التجاعيد بسبب التقدم بالسن أو التعرض ألشعة الشمس طويال . .0

 معالجة اآلرار الناجمة عن الجرور والندبات وآرار حب الشباب. .3

 يعيد للشعر قوته ولمعانه.تقوية بصالت الشعر، ما  .4

  التخلص من الشحوب حول العينين والشفتين الناجمين عن الشيخوخة. .5

 معالجة اآلالم الناجمة عن التهاب المفاصل. .6

: لم يثبت على حبوب الكوالجين أية مضاعفاتم تفكر باستثناء زيادة الوزن عند البعض، وقد حبوب الكوالجينأضرار 

يكون مفيدا  عند األشخاص الفين يعانون من النحافة أصال ، ومهما يكن فال يجوز اإلفراط في تناولها إال باستشارة طبية 

 لتحديد الجرعة الالزمة.  

 : أعراض نقص الكوالجين

 وهشاشة عظام.ألم في المفاصل  .0

 شحوب البشرة وتغير لون الجلد. .0

 ظهور عالمات الشيخوخة والترهل على كامل الجسم. .3

 تيخر التئام الجرور. وتراجع معدالت تجديد خاليا الجسم .4

 :الكوالجين نقص أسباب

فاعالت ت : وتتمثل في تقدم العمر وبالتالي التغيرات الهرمونية المصاحبة للشيخوخة، مع تراجعالعوامل البيولوجية

 التمثيل واالستقالب الغفائي.

وتتمثل بالتعرض المستمر ألشعة الشمس المباشرة، وبالتالي لألشعة فوق البنفسجية، وكفلك التعرض  :العوامل البيئية

 للمياه المكلورة وتلوث الجو وتناول األغوال والمنبهات والسهر المتواصل والضغوط النفسية.
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 أبطي بوتيرة ولكن الكوالجين خاليا وتدمر الجلد سرطان UVB من األشعة فوق البنفسجية المتوسطة الموجةتسبب    

 في النووي الحمض جزيئات يهيج فاإلشعاع النووي، للحمض المباشر التخريب من خالل UVAالطويلة  األشعة من

 دنا ييتي فعندما رنائية، وحدات ومنتجة السيتوزين قواعد بين ما تتشكل شاذة تساهمية بروابط مسببة الجلد، خاليا

مسببا   CC األصلية القراءة عن بدال   AA ب الثانية الوحدة لتقرأ DNA الـ من الجزء هفا فتل من ليزيد بوليميريز

 .DNAالـ  لولب شكل يشوه ما الثايمدين رنائي إلى الثايمين بيانات قاعدة روابط تشكيل إعادة
 

 
 

 الكوالجين بين طبيعية وصنعية، ويمكننا تصنيفها وتوصيفها على الشكل:: تتنوع مصادر الكوالجين مصادر

 :الكوالجين الطبيعي

: نوع من البروتينات المستخلصة من قشور السمك، وبخاصة سمك السلمون، ويعتبر هفا الكوالجين الكوالجين البحري

خوخة يالتينية يمكنها القضاء على عالمات الشياألول استهالكا  للبشرة واألظافر وباقي الجسم. إذ يتميز باحتوائه مادة  ج

 من تجاعيد وخطوط ناعمة، فيشد البشرة من العمق ويعزز مرونتها. عالوة  عن ترطيبه للبشرة من أعماقها لينعشها.

كما يحوي الكوالجين البحري على مضادات أكسدة ما يعزز حماية البشرة من األشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يمنع    

 شكل البقع الداكنة على الوجه. فتبدو البشرة أكثر إشراقا  ونضارة وشبابا .من ت

: يعرف بكوالجين الببتيدات، ويتم استخالصه من جلود بقر المزارع المغفاة على األعشاب، ومن ريالكوالجين البق

 أهم فوائده:

 واستعادة مرونتها.وترطيبها إزالة تجاعيد البشرة، مع شدها  .0

 وتقوية األظافر. العمق وترطيبه.تغفية الشعر من  .0

 .ومرونتها حركتها وتعزيز والمفاصل العضالت وتصلّب آالم من الحدّ  .3

يعتبر الكوالجين النباتي بديال  للكوالجين البحري، عند اتباع نظام غفائي مع مكمالت غفائية تحوي  :النباتي الكوالجين

 مزيج المكونات النباتية الغنية بمضادات األكسدة.( مع 2O2N14H6: CLysine-Lبعض الحموض األمينية مثل )

: يسبب الكوالجين الصنعي ضررا  كبيرا  على الصحة بما فيها زيادة الوزن عند البعض، ومن أهم الكوالجين الصنعي

ا هعيوبه وزنه الجزيئي العالي الفي ال يمكنه من الوصول لطبقات الجلد العميقة، إنما يحافظ على رطوبة البشرة ونضارت

 فقط. 

: وتتمثل في بعض مستحضرات التجميل الحاوية على الكوالجين على شكل كريمات ومستحضرات التجميلالكوالجين 

وبخاصة كريمات الوجه، وتتميز بظهور نتائجها بسرعة، أو على شكل الحقن المباشر كإجراء غير جراحي ال يستلزم 

 ما يستلزم إعادة الكرة لمرات في العام.تخديرا ، وتظهر نتائجه خالل أيام، وتزول خالل أشهر 

 قيحقي مفعول يعطي الكوالجين مكمل كان إن وفي معظم الحاالت حقا   التعرف نايمكن ال: أضرار حبوب الكوالجين

 . فعليةبصورةم  عنها تبحؤ التي اآلرار نرى أن إلى طويال   التحقق من هفا الموضوع زمنا   يستغرقو ال، أم البشرة على

 قبل أوال دمهتستخ الداخلية األعضاء ألن وذلك أفضل بشعور اإلنسان يشعر قدف. متوقع هو كما كبيرة اآلرارولن تكون 

 .الجلد إلى وصوله

من مصدر مختلف  مشتقة المكمالت هفه في الكوالجين محتوى أن ذلك. أيضا   عالية الجلد تحسس تطور مخاطرو   

تحسن فيس المواد لهفه معينة حساسية ت هناككان إذاف. صناعي نتجم أو بيولوجيا   مشتقة تكون أن ويمكن عن الجسم،

 .الطويل االستخدام بعد الوزن زيادةعدم تناول حبوب الكوالجين. كما أنه يمكن أن تسبب حبوب الكوالجين 

 كوناتوالم ،الصنعية والمكونات والزيوت السكريات أو والمنكهات الزيادات، مع الكوالجين مكمالت تجنب ينبغي   

 .تسوقه وتناوله قبل الغفائي المكمل نشرة إلى االنتباه فيجب. الضرورية غير
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 المحيط الزليلي والسائل الغضروف في طبيعي بشكل موجود حمض: (Hyaluronic acid) الهيالورونيك حمض

 يساهم اليوبالت السوائل، امتصاص على قدرة الحمض ولهفا للعين المائي الزجاجي السائل وفي الجلد في بالمفاصل،

: مثل متنوعة، حاالت تحسين في خارجي مصدر من تناوله ويساهم ،فيها تواجدالم نسجةاأل ليونةو مرونة توفير في

 السائل ومرونة لزوجة فقدان بسبب وأوجاع التهابات مع يترافق والفي( Osteoarthritis) كليالتآ عظميال فصالال

 قنالح طريق عن خرآ استعمال ويوجد. الركبة مفصل داخلل موضعي حقن طريق عن الحالة هفه عالج يتم. الزليلي

 العيون افجف لعالج المستعملة العيون قطرة تركيبة من واحدا   أيضا الهيالورونيك حمض ويعتبر. الوجه تجاعيد لملء

 .الساد جراحة ارناء المستخدمة المختلفة والمحاليل
 

 
 

أشكال وتراكيب الكريمات كثيرا  في األسواق، وكلها تجهد لتحسين مظهر البشرة : تتنوع الكريمات والكوالجين

 ونضارتها، ومن أهم مقومات اختيار الكريمات نفكر ضرورة احتواء الكريمات على:

: يساعد على تغطية مسامات جلد البشرة لتحسين مظهرها بتسريعه دورة تجديد الخاليا، (Aالريتينول )فيتامين  -1

 محتوى الكوالجين في الجسم عموما .كما يعزز 

: يدخل هفا األنزيم في معظم منتجات العناية بالبشرة لحمايتها من الشمس، (4O90H59: CCoenzyme Q10)إنزيم 

 والحيلولة دون التجاعيد الخفيفة حول العينين:

 
قالل من التئام الجرور واإل: وهي منتج تكارف حمضين أمينيين بخروج جزيء ماء، وتساعد الببتيدات على الببتيدات

 التجاعيد والندوب، كما تعزز مرونة البشرة بتعزيزه ملئ التجاعيد والخطوط الدقيقة.

 
 مضادات من نوعم  من أكثر على الكريم وييح وقد الشمس، أشعة من البشرة لحماية ضروري أكسدة مضاد :C فيتامين

 على ولللحص واحد أكسدة مضاد من أكثر على يحتوي الفي الكريم باختيار فينصح فعاليتها، لزيادة وذلك األكسدة

 .النتائج أفضل

تلعب الحموض دورا  بالغ األهمية في صحة البشرة بتحفيز تقشيرها، وبالتالي إعادة  :هيدروكسي ألفا وبيتا حموض

نضارتها وترطيبها ما يعني محاربة البثور والتجاعيد، ومن أكثر الحموض المعتمدة في صناعة الكريمات حموض 

 خواصهما:، لفا فسنعرض لكل منهما للتميز بين BHAوحموض بيتا هيدروكسي  AHAألف هيدروكسي 

: تتميز بقابليتها لالنحالل بالماء وتعمل على (:AHA Alpha Hydroxy Acidsحموض ألفا هيدروكسي ) -أ

سطح البشرة مباشرة ، وغالبا  ما يتم استخراجها من منتجاتم طبيعية كالحليب وقصب السكر أو الفواكه، ويبين الجدول 

 التالي أكثرها تداوال :
 

 AHAبعض حموض ألف هيدروكسي 

 الحمضيات العنب التفار الحليب قصب السكر المصدر

 الحمض

 حمض الليمون حمض الطرطر حمض التفار حمض اللبن حمض الغليكوليك

Glycolic acid Lactic acid Maleic acid Tartaric acid Citric acid 

3O4H2C 3O6H3C 4O4H4C 6O6H4C 7O8H6C 
  - 
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 حمض الليمون حمض الطرطر حمض التفار حمض اللبن حمض الغاليك

 

 :البشرة على هيدروكسي ألفا حموض فوائد

: تساعد هفه الحموض على تقشير جلد البشرة للتخلص من الجلد الميت، وبالتالي تجنب انسداد المسام وظهور تقشيرال

 الشوائب.

صحاب الرطوبة الطبيعية. وبالتالي تناسب أ: تلعب دورها في ترطيب البشرة وبالتالي المحافظة على معدالت الترطيب

 البشرة الجافة والعادية.

: تتراجع نسبة إنتاج الكوالجين في البشرة مع تقدم السن، فيبدأ ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد تعزيز إنتاج الكوالجين

يد ة إلفسار المجال لتولوالبقع الداكنة وغيرها، فتلعب حموض ألفا هيدروكسي دورها من خالل تدمير األلياف القديم

ألياف جديدة. ما يعني محاربة ظهور هفه العوارض من خطوط. كما يساعد حمضا الغليكوليك والتفار تحديدا  على 

 تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات.

ص من البثور، تساعد على التخل: لفعاليتها بتنظيف مسامات البشرة وبالتالي منع انسدادها فإنها التخلص من حب الشباب

 أي التخلص من حب الشباب.

ومن أهم المستحضرات التي تحوي حوض ألفا هيدروكسي نجد: األقنعة، الكريمات، السيروم، وإلى جانب حموض    

 بيتا في بعضها أحيانا .

لغل وبالتالي تتغ: تتميز بقابليتها لالنحالل بالزيت، (:BHA Beta Hydroxy Acidsهيدروكسي ) بيتاحموض  -أ

 (.3O6H7: CSalicylic acidألعماق البشرة، ومن أكثر ها شيوعا  حمض الساليسيليك )

 :البشرة على هيدروكسي بيتا حموض فوائد 

: تعمل حموض بيتا هيدروكسي على تقشير البشرة من األعماق، ما يساعد على تجديد خاليا البشرة والتخلص تقشيرال

 مسامات البشرة. من الخاليا الميتة وتنظيف

 : تحد هفه الحموض من إفراز البشرة المفرط للزيوت، ما يساهم في معالجة عدة شوائب.الحد من إفراز الزيوت

: تساعد هفه الحموض بفضل تغلغلها لعمق البشرة على تنظيف المسامات التخلص من الرقوس السوداء والبيضاء

 بيضاء على السواء.بشكلم عملي، ما يؤدي الختفاء الرقوس السوداء وال

: تلعب هفه الحموض دورها في محاربة التهابات البشرة، والتخلص من حب الشباب من خالل محاربة حب الشباب

 قدرتها على تنظيف مسامات الوجه من العمق والتخلص من كل ما يسدها.

وط خلص من التجاعيد والخط: تعزز إنتاج الكوالجين في البشرة، ما يعيد المرونة للجلد، والتالتخلص من التجاعيد

 الرفيعة.

 ويلخص الجدول التالي أهم الفروق بين حموض ألف وبيتا هيدروكسي:
 

 الفروق بين حموض الفا وبيتا هيدروكسي 

 BHAحموض بيتا هيدروكسي  AHAحموض ألفا هيدروكسي 

 ذوابة بالزيت ذوابة بالماء

 فعاليتها في عمق البشرة فعاليتها على سطح البشرة

 أفضل حموضها حمض الساليسيليك أفرادها سبعة، وأهمها حمض الغليكوليك

 تساعد على تجنب الرقوس السوداء وحب الشباب والمسام تساعد على معالجة حب الشباب على سطح البشرة

 مضادة لاللتهابات وتحارب البكتريا تقشر البشرة وترطبها

 مناسبة للشرة الدهنية مناسبة للبشرة الجافة
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 (00الشكل )  

 

 أهم مصادر الكوالجين

 الخضروات

 الورقية متل السبانخ الحتوائها على مضادات أكسدة من مجموعة اللوتين* المعززة إلنتاج الكوالجين

 وهي (،diol-3,3'-carotene-β,ε(، واحد من الفيتامينات التي تنتمي لمجموعة الكاروتينات، اسمه العلمي )2O56H40Lutein: C) *( لوتين

 في النباتات، وينحصر اصطناعه في النباتات فقط. والبرتقاليّ  األحمر واألصفر اللّون عن المسؤولة

الخضراوات 

 البرتقالية 

 من لوقايةا على يساعد الفي بيتاكريبتوزانتين على تحوي كما بقوة، االلتهابات محاربة على يساعد ما والبيتاكاروتين، A يتامينڤ على تحوي

 االلتهابات.

 البندورة

 المعززة إلنتاج الكوالجينكميات جيدة من مضاد األكسدة المعروف باسم الليكوبين* الحتوائها 

، وال يعتبر مادة غفاء A(، كاروتين مسؤول عن اللون األحمر في النباتات، لكن ليس له نشاط الفيتامين 56H40Lycopene: C*( الليكوبين )

 أساسية للبشر.

 الكزبرة

 وعلى حمض اللينولينيك* الفعال أيضا  كمضاد أكسدة. Cالحتوائها فيتامين 

(: وهو حمض دسم غير مشبع، يحوي رالث روابط مزدوجة من نمط المقرون، وله متماكبان 2O30H18Linoleic acid: C*( حمض اللينوليك )

 .6غاما من حموض أوميغا ، فيما يعتبر الشكل 3)ألفا وغاما(، يعتبر ألفا من حموض أوميغا 

  بفر

 الكتان

 تناول زاد وكلما ولفلك .وغيرها الدهون هفه من دهنية بطبقة محاطة الجلد خاليا أن إذ الصحية، 3 أوميجا لدهون رئيس مصدر الكتان تعتبر بفور

 وتراجعت معدالت ظهور التجاعيد. الطبقة، هفه تعززت كلما 3 أوميجا

الفول 

 السوداني

لفا تعتبر  .البشرة ونضارة األنسجة ليونة السوائل، وبالتالي يدعم المحافظة على امتصاص على يساعد الفي الهيالورونيك حمض علىالحتوائه 

 زبدة الفول السوداني ممتازة لهفا الغرض.

 .البشرة في الكوالجين بروتين وتعزز اصطناع البشرة تلف تعالج التي الطبيعية الحموض وبعض لغناه بالكبريت الثوم

 منتجات

 الصويا

 .الزمن من جهة مرور مع البشرة سطح إتالف من اإلنزيمات منع على يساعد الفي( Ginseng) الجينسنغ* مركب الصويا وجبن يحوي حليب

 وحماية البشرة من األشعة فوق البنفسجية.

 عادة  في جفورها وتستخدم العالم، حول أنواع عدة لها ويوجد وعالجية، مميزة خواص تحمل الطبية، األعشاب عالم من عشبة *( الجينسنغ:

 في حين اعتمدت في الطب الصيني كمهدئ. .الطاقة مشروبات صناعة في تدخل منشطة لفا كمادة واشتهرت. األدوية صناعة

الفلفل األحمر 

 الحد
 إنتاج الكوالجين في الجسم.، والفي يلعب دور العامل المضاد لألكسدة، ما يدعم Cيعتبر من المصادر الغنية لفيتامين 

 سمك السلمون
، والتي تساعد على معالجة االلتهابات وتحد من تكسر سالسل الكوالجين ما يعني حماية 3يعتبر سمك السلمون من األغفية الغنية بزيوت أوميغا 

 المفاصل.

 البطاطا الحلوة
الفي يساعد على استعادة الكوالجين  Aيتامين ڤضعاف ما يحتاجه الجسم من تؤكل هفه البطاطا عادة بعد شيها، وتوفر الحبة منها ما يقارب ستة أ

 وبالتالي حماية كامل الجسم.

لحم الديك 

 الرومي

موض حيتميز لحم هفا الديك بحموضه األمينية الخاصة، لفا يعتبر لحمه من المصادر الجيدة للبروتين اللين والليستين، والتي تعتبر من أفضل ال

 تساعد على إنتاج الكوالجين.الدسمة التي 

 البيض

، والتي تتحول إلى غليسين الفي يعتبر أحد حموض Bيتامينات ڤيعتبر بياض البيض من األغفية الغنية بالكولين*، والفي هو أحد أفراد مجموعة 

 الكوالجين.

 ها من خالل اتباع نظام غفائي متكامل.*( الكولين: مادة أساسية لتغفية الجسم بسبب قابليتها االنحالل بالماء، ما يستوجب تناول

بفور عباد 

 الشمس
 الفي يلعب كغيره من الفيتامينات دور عامل المضاد لألكسدة ليحمي البشرة من التلف. Hتتميز هفه البفور بمحتواها العالي بفيتامين 

 التوت

 يتش** اللفان يعتبران من مضادات األكسدة، ويخففان منيحوي التوت على الكثير من العناصر الغفائية وبخاصة األنتوسيانين* وحمض اليالغ

 االلتهابات وتحمي من آالم المفاصل.

 هريوالز واألحمر الفالفونويدية النباتية الفوابة بالماء، والمسؤولة عن ألوان األزرق (، أحد األصبغة العضويةAnthocyanin*( االنتوسيانين )

 منو. الحموضة درجة بحسب أزرق أو بنفسجي أو أحمر بلون الخاليا، وقد يظهر محلولها المائي تفجوا في األزهار، وتتواجد عادة   وخاصة في

 األسود. الصويا وفول األسود واألرز والتوت البري العنب باألنثوسيانين الغنية الغفائية النباتات

. كالجوز المكسرات وبعض والرمان والبري األحمر والتوت الفواكه من الكثير هفا الحمض في (: يتواجد8O6H14C**( حمض اليالغيتش )

 .التوت في يالغيتش حمض مستويات أعلى وتوجد

 المكسرات
اعد ستعتبر المكسرات واحدة من األغفية الغنية بالمواد الدسمة الصحية ومضادات األكسدة، عالوة  عن محتواها من البيتا كريبتوزانتين الفي ي

 تعتبر من أفضل األطعمة لصحة المفاصل.على الوقاية من االلتهابات، كما 
 

- 
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 على منها ونجد ببطء، المميتة أو المزمنة األمراض لبعض طويل مدى وعلى بعينها مواد استخدام يؤدي قد: المقدمة

 المواد تراكيز لرفع يؤدي التعرق فإيقاف للرائحة، معطر مع الشبة أساسها والتي التعرق موانع بعض المثال سبيل

 .مثال   الثدي لسرطان وبالتالي الجسم، في السامة

 للتعرق، مانعة أخرى بعبارةم  أو الجلد مسامات إغالق آلية عن بعيدا   آمنة تعرق لمزيالت الوصول بإمكاننا أنه ونجد   

 حتى أذى أي تسبب ال التي المكونات بعض مع .الزكية الروائح ذوات الطبيعية المنتجات على المواد هفه فكرة وتقوم

 .الحساسية الشديدة للبشرة

 يضطرنا ما والتعب، والتوتر المنتظمة غير الغفائية الحمية مثل العرق، رائحة على مؤررة عوامل عدة وهناك   

 .نستطيع ما قدر طبيعيا   يكون أن يستحسن الفي العرق مزيالت العتماد

 احتمال من ترفع ياأللمنيوم األساس ذات العرق مزيالت أن إلى دراسات عدة توصلت :والسرطان العرق مزيالت

 المكونة الكيماويات يمتص أن للجلد يمكن ألنه ذلك الثدي، من الخارجي األعلى الربع في وبخاصة بالسرطان، اإلصابة

 للخاليا النووي الحمض مع بتفاعالتم  المركبات هفه تتداخل إذ الشعر، إزالة أرناء وخاصة   األلمنيوم ومنها العرق لمزيل

 .الثدي في السرطان لنمو يؤدي ما الثدي في االستروجين هرمون مستقبالت من تغيراتم  أو سرطانية، لتغيراتم  مؤدية

 .أساسها من الفكرة هفه يرفض من فهناك كله ذلك ومع

 من نسبيا   عالم  محتوى معدالت الزهايمر مرضى لمعظم أن 1960 عام العلماء اكتشف: والزهايمر العرق مزيالت

 مزيالت أو الحموضة مضادات من أو األلمنيوم، من بعبواتم  المعلب الطعام بسبب أنه واعتقدوا الدماغ، في األلمنيوم

 لتشكيل العرق مكونات وبعض بالماء اتحاده على تقوم األلمنيوم وفقها يعمل التي اآللية بين بعد فيما واكتشف العرق،

 .المزيل فيها يوضع التي األماكن في التعرق قنوات بإغالق تقوم أخرى مركباتم 

 الحر الفوسفور من للتخلص األلمنيوم على تحتوي أدوية عادة   الكلى مرضى يتناول: الكلى وأمراض العرق مزيالت

 عن عجزها يعني ما للكلي الكامل األداء عدم بسبب وبخاصة العرق، مزيالت من المخاوف بدأت فقد لفا الدم، في

 .الدم في تراكمه فيبدأ األلمنيوم من التخلص

 الكمية امتصاص فيستحيل الواقع في أما ،% 30 بمعدل تعمل التي الكلى لمرضى صحيحا الكالم هفا يكون أن يمكن   

 .كلوية أضرارا   تسبب والتي العرق مزيالت من األلمنيوم من الكافية

 وصفات مزيالت التعرق الشعبية الطبيعية:

 الصوديوم، بيكربونات من غ 50 إلى النشاء من غ 50 من خليط يحضر: والنشاء البيكربونات مع الطبيعية الزيوت

 .العرق من واإلقالل البشرة تحسس من الحد في هنا دورة النشاء يلعب إذ
 .المناسبة الزيت لكمية وصوال   الجيد التقليب مع فملعقة ملعقة المطلوبة الزيت كمية بإضافة نبدأ -

 فنفيب .كريمي لملمس وصوال   لزم إن الزيت بعض إضافة مع والتحريك الخلط متابعة مع النار على الخليط نضع -

 .حافظة كمادة الناتج للكريم ونضيفها باأللف واحد وبمعدل الماء من بسيطة بكمية البارابين بروبيل من بعضا

 على تقوم إذ يومي، شبه بشكل تحضيرها أساس على الوصفة هفه على االعتماد يتم :الغليسرين مع الليمون عصير

 .طوال لساعات رائحة أي ظهور ويمنع البشرة لون تفتيح على يساعد الفي الليمون عصير مزج
 ألصحاب ويمكننا وتنظيفه، غسله بعد ومساء   ا   صبار اإلبط تحت بها ويدلك الغليسرين، مع وتمزج ليمونة تعصر   

 .الماء مع التفار بخل استبداله الليمون لعصير الحساسة البشرة

 للخليط يضاف رم خفيفة، نار على *الشيا زبدة من كمية في الهند جوز زيت من غ  100يفاب :الشيا زبدة مزيل

 كون باأللف واحد بنسبة بارابين البروبيل مثل حافظة مادة أخيرا   ليضاف الجيد، الخلط مع الصوديوم بيكربونات

 بدرجات الناتج الكريم حفظ الضروري ومن ،المناسبة العطر ونوع كمية بإضافة نتبعها زيتي، والطور قلوي الوسط

 (.لبراد يحتاج ال ولكن) العالية الحرارة درجات يتحمل ال كونه معتدلة حرارة
 مستحضرات صناعة في وتستعمل ومزج، وغليان تكسير عمليات عبر األفريقية الشيا شجرة من يستخرج اللون، عاجي دهن: الشيا زبدة*( 

 .ومرهم مرطب كعامل التجميل

ما  مع الخليط يمهك رم النشاء، من غ 50 مع الصوديوم بيكربونات من غ 50 يمزج (:1النشاء ) مع الهند جوز مزيل

 .المناسب والعطر البارابن، بروبيل مثل الحافظة والمادة الهند جوز زيت من يلزم
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زيت  من بسيطة وكمية النشاء، من غ 50 مع الصوديوم بيكربونات من غ 50 : يمزج(2النشاء ) مع الهند جوز مزيل

 .فطور ومضاد مثال   الصندل خشب أو النعناع مع المنقوع العطري الزيت مع تجررم، كمضادي الكافور أو الالفندر

 بتشكل الخليط تجانس حتى جيدا   ويمزج، A فيتامين من الرغبة بحسب كمية مع الهند جوز زيت للخليط يضاف   

 .سميكة عجينة

 هند، جوز زيت غ 20 مع ويمزج مائي حمام على العسل شمع من غ 25 يفاب: العسل شمع مع الهند جوز مزيل

 وشيء الالفندر زيت من غ 05و األبيض الزعتر زيت غ 05و الجبل أكليل زيت من غ05و الكاكاو زبدة من وشيئا  

 .الخروع زيت من
 اكليل أوراق من غ 20 مع مائي حمام على (%01) االيتانول من غ 20 يفاب: العسل شمع مع الهند جوز مزيل

 الخليط فيكون التسخين، وعاء تغطية مع دقائق لبضع الغليان حرارة درجة عند ويترك الهيماميليس، من وشيء الجبل

 .مباشرة لالستخدام جاهزا  

 مواد من يحتويه لما الوفاة إلى يؤدي فقد الدهشة، البعض عند الموضوع هذا يثير: مزيالت العرق الصنعية مخاطر
 خطر كزيادة الصحية المشاكل من العديد إلى يؤدي الستخدامه التراكمي األثر أن إلى الباحثون وخلص سامة،

يوميا  بهدف التخلص  الناس معظم يستخدمها التي الهامة الشخصية العناية منتجات من واحد فهو بالسرطان، اإلصابة
 الجانبية اآلثار ذات األخرى التجميل مستحضرات العرق مزيل ويشابه النظافة، على والحفاظ الجسم من رائحة
 .األلومنيوم شبو التريكلوسان، مثل كيميائية مواد الحتوائه

 جيدا التفكير يتوجب لذا الجسم، على السيئة األثار من العديد األلومنيوم شب على الحاوية العرق مزيالت تسبب   
 .الصحية المخاطر من الكثير على تحوي كونها استخدامها قبل

 وتستند العرق، رائحة للتخلص من التجميل مستحضرات بين العرق مزيالت تصنف: مزيل العرق الصنعيمكونات 
 أيضا العرق مزيل مفاعيل ومن مؤقتا ، البكتريا وتقتل التعرق تحفز التي األغوال على العرق مزيل منتجات معظم
 رائحته. تحجب مواد الحتوائه البكتريا نمو إبطاء
 : الجسم على العرق مزيل تأثير

 تسبب التي والعطور الكيميائية المواد من الكثير الحتوائها الطفح العرق مزيالت تسبب أن يمكنتحسس الجسم: 
 الجلد تهيج البعض يواجه وقد الجلد، مرونة وتراجع الحكة، وبالتالي الجلد جفاف تسبب كما ،البعض عند الحساسية

 والطفح للحساسية بالجلد يؤدي ما ،الكيميائية للمواد حساسة البشرة كانت إن خاصة العرق مزيالت استخدام بعد
 .الطبية والوصفات باألدوية الحساسية هذه تخفيف ويمكن والحكة، والتورم واالحمرار
 تحت كتل ظهور إلي تؤدي التي الفطرية أو ريةيالبكت االلتهابات العرق مزيالت تسبب أن يمكن :الجلديةااللتهابات 

 كونها بكثرة العرق مزيالت تطبيق يتوجب لذا .الجلد تحت سواد حكة، اإلبط، تحت فطر أو الخراجات أو اإلبط
 .الجلد والتهابات تهيج تسبب

 مقربة على اإلبطين ألن فقط ليس العرق مزيالت مخاطر قائمة الثدي بسرطان اإلصابة تتصدر :بالسرطاناإلصابة 
 الجسم على المترتبة األثار بعض إثارة على القدرة تمتلك التي األستروجين مركبات الحتوائه ولكن الثدي، نسيج من
 فائض وجود وبالتالي الثدي أنسجة نمو تعزيز األستروجين بها يقوم التي األدوار وأحداالستروجين،  هرمون بفعل
 .سرطاني نمو فرط إلى يؤدي قد
 حافظة كمادة نالباراب مشتقات وهي بالبشرة العناية منتجات من وغيرها العرق مزيالت في مشترك مكون هناك   
التريكلوسان  يحوي كما .هرموني لخلل ويؤدي األستروجين تأثير لها التي بارابين بوتيل أو بروبيل أو: ميتيل مثل

 المضاد البكتيري والمسرطن.
وفي  الثدي، أمراض أسباب أحد هو البارابن أن التطبيقية السموم علم مجلة في 2004 عام من دراسة بينت وقد   

 وجد الباحثون بهم الخاصة العادات دراسة امرأة 54 على الصحية األوسط الشرق مجلة في نشرت 2006 عام دراسة

 .الثدي وسرطان العرق مزيل بين ارتباط هناك أن

 الدخان، تشكيل في الرئيسي والعنصر العرق مزيل في أساسيا   : يعد الفورمول )الفورم الدهيد( مكونا  الفورمولآثار 
 منه كبيرة كمية استنشاق وعندالسجائر،  دخان في كبيرة بنسبة ويوجد السرطان تسبب المادة هذه أن المعروف ومن
 . الوفاة إلي يؤدي
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وتقوم آلية عمله على التخثر،  العرق، مزيالت في المدرج األساسي العنصر منيوماألل شب : يعدشب األلمنيومتأثير 
 شب يسببها التي والمشكلة ،%02غذ يمنع نفوذ العرق من الغدد العرقية، ما يخفض من تعرق الشخص بمعدل 

 بالسرطان اإلصابة فرصالثدي، وتزداد  وسرطان الزهايمر مرض مثل خطيرة صحية مخاطر يشكل أنه منيوماألل
 يوميا العرق لمزيل المتكرر االستخدام مع

 مادة وهو الليونة، الجلد يمنح مرطب كعامل العرق مزيل صناعة فيامها ستخدا الشائع المواد من :غليكولالبروبيلن 
 من مجموعة وجود مع ربطه وتم الجسم، في يتراكم عندما ضارة مادة أنه تثبت تقارير هناك ولكن سامة، غير

 .الصماء والغدد األعصاِب، النمو، تشوهات اإلنجاب، مضاعفات السرطان،مثل:  المشاكل
، الصماء الغدد في خلل حدوث إلي تؤدي والتي الصحية المشاكل من بمجموعة الفثاالت مادة ربط تم :الفتاالت
 العقم، :وهي المضاعفات من مجموعة إلي يؤدي والذي األستروجين هرمون بمثابة تعمل امتصاصها يتم أن وبمجرد
 العناية منتجات كافة في منعت فقد لذا الكبد، سرطان الرحم، بطانة سرطان المنوية، الحيوانات عدد انخفاض
 .الشخصية

 مثل الحافظة المواد وهي للجدل المثيرة الكيميائية للمواد طبيعية بدائل بوضع الشركات من العديد قامت :البدائل
 للجراثيم مضادة خواص الشاي شجرة لزيت أن كما ن،الباراب مشتقات بدل البوتاسيوم وسوربات الصوديوم بنزوات
 .الطبيعية البدائل من العديد إلى باإلضافة للتريكلوسان مماثلة

 

 
 قدر به الفائقة العناية يستوجب ما المالمح، أجمل ترسم التي المرآة أنه على للوجه ينظر الجميع أن جدا   الطبيعي من   

 أو جلدية، اختصاصي أي مراجعة ودون الفواكه، بحموض التقشير عمليات النساء بعض عند انتشرت وقد المستطاع،

 .التقشير ومضار لفوائد الدقيقة المعرفة دون حتى

 
، واستخدمت منف (Alfa Hydroxy acidالحموض ) هيدروكسي بيلفا الكيمياء علم في الفواكه حموض على يطلق   

 مستحضرات شكل على تحضيرها تم أن إلى... والليمون والعسل الحليب اعتماد خالل من طبيعية كمنتجاتزمنم بعيد 

 :نفكر انتشارا   الحموض هفه أكثر ومن كيميائية، تجارية
 

 أهم الحموض الطبيعية المستخدمة في التقشير

 Glycolic acid القصب سكر حمض

 Lactic acid اللبن حمض

 Malic acid التفار حمض

 Citric acid الليمون حمض

 Tartaric acid األحمر العنب أو الطرطر حمض
 

 ويمكنها ،%71حتى  الكريمات في تركيزها يصل وقد بالماء، االنحالل سهلة الجزيئي الوزن الصغيرة فالحموض   

 حين في اللبن، حمض أمانا   وأكثرها .المعالجة البشرة حساسية بحسب دقائق( 7-3) مدة تركت لو فيما الجلد تخريب

 .دقيقة 15 لمدة تركت إن الثالثة الدرجة من حروقا   تسبب

 اعتماد عند سطحيا   التقشير ويكون الجلد، من عميقة أو سطحية طبقة إزالة أنه على التقشير يُعرَّف :وتطبيقهالتقشير 

 لجافة، دهنية من البشرة نوعية على بالطبع نتائجها وتعتمد صحيحة، بطريقة المعالجة وطبقت للمعالجة الفواكه حموض

 .وهدفه المطلوب التقشير مقدار على وكفلك
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 على وتترك متفاوتة، بنسبم  الفواكه حموض على الحاوية بالكريمات تنظيفها بعد البشرة بمعالجة عادة   المعالجة تتم   

 أال على الصوديوم، بيكربونات مثل اللطيفة القلويات ببعض تعديل عملية تتبعها دقائق، رالث إلى دقيقة لمدة الجلد

 .نهائيا   للشمس تتعرض

 الفينول مثل الحمضية المواد بعض باعتماد الماضي القرن من بالتطبيق الكيميائية المعالجة بدأت :بالكيماوياتالتقشير 

حاليا   المعالجة مراكز معظم وتعتمد المسيل، الكربون أكسيد وراني )الساليسيليك( الصفصاف وحمض والريزسينول

 وعميق: ومتوسط سطحي تقشير بين ما( وصنف TCA) لها يرمز حموض لثالرة خليطعلى 

 
 يصل والمتوسط طبقات، بخمس يلحق السطحي فالتقشير إزالتها، أو تقشيرها المراد الطبقة نوعية األنواع هفه تعتمد   

 .%51-01ما بين  تتراور بتراكيز الحموض هفه مجموعة تستخدم لفا ذلك، بعد ما إلى والعميق للسادسة

 الشد البشرة الجزيئة الصغيرة الطبيعية الفواكه بحموض المعالجة تمنح :بين التقشير الطبيعي والكيميائي الفرق ما

 خاصة، تطبيقم  بطرائق اعتمادها يمكننا لفا الشباب، وحب الداكنة البقع بعض من والتخفيف والنضارة، والرونق

 48 بعد العمل متابعة بها المعالجة خالل من ويمكننا المناسبة، الكريمات ببعض سلفا   البشرة حضرت ما إذا وبخاصة

 فيما تزول أن تلبؤ ال متناررة بنية قشورم  على إنما تورم، أو ألم أو احمرار أي من معها نعاني ال إذ استراحة، ساعة

 القشور. البنية البقع بعض ظهرت لوحظ إن وبخاصة مقشرة، أو مبيضة كريمات بوضع التعجل يصح وال بعد،

 أو سلبا   المحتملة المعالجة أعراض أو نتائج ببعض المريض وتنوير الختصاصيين فتحتاج الكيميائية المعالجة أما   

 أو المهدئات بعض يستلزم ما بالحرق وشعور ألم يرافقها إذ المعالجة، فترة خالل بها األخف الواجب والتعليمات إيجابا ،

 .التقشير بعملية البدء قبل الموضعي التخدير

 لو كما تورم مع شديد بيلمم  المعالجة عمق بحسب أسابيع ألربعة األسبوع بين تتراور فترة خالل المريض ويشعر   

 النتائج ولتظهر والفيروسية، الجررومية االلتهابات لبعض معرضا   يكون كما الثانية، الدرجة من بحروقم  مصابا   كان

 احمرار أو داكنة بقع كظهور األعراض بعض من معها المريض ليعاني سيئة أو المريض، تريح جيدة إما أخيرا ،

 احتمال عن عالوة المطلوبة، الحدود التقشير تجاوز عند العمر تقدم تناسب ال بطريقة البشرة تشتد وقد حكة، مع شديد

 أو ليزر أو كيميائية المعالجة أكانت سواء مليا ، التفكير بعد إال التقشير عمليات بإجراء ينصح ال فإنه لفا .الجلد تليف

 .الحياة مدى تكن لم إن بها بيس ال فترة   المريض تالزم قد الجانبية أعراضها ألن صنفرة،

 تحديد بعد ولكن نسبيا ، بسهولة تطبقها أن للنساء ويمكن آمنة، المعالجة هفه تعتبر :التقشير بحموض الفواكهميزات 

 .الشباب حب من للتخلص أو الداكنة، البقع إزالة أو والرونق، للنضارة أو بشرة، شد بين ما المعالجة هدف

 حموض تحوي بكريمات البشرة تحضير: مثل عوامل، مجموعة على الفواكه بحموض التقشير عملية نجار ويعتمد   

 .بالمعالجة الضارة الكريمات بعض وتجنب الصحي، الوعي درجة وعلى للمعالجة، اعتمادها المراد الفواكه

 للنتيجة وصوال   مرة من أكثر تكرارها ويمكننا زائدة، لحرارة أو معالجة،ال بعد للشمس التعرض بعدم وينصح   

 وتحضير الحموض، ونوعية الالزمة، التطبيق زمن مراعاة بشرط الحقة، مشاكل أية من التخوف دون المطلوبة

 .جافة أو دهنية بين ما البشرة ونوع الحمضية، بالكريمات العمل قبل البشرة

 تداركا   الحبوب هفه ترك عدم يستحسن لفا ( سنة،03-00بسن ) الفتيات عند الشباب حب ظهور يبدأ :الشباببشرة 

المعالجة،  زمن طال لو حتى بلطف معالجتها يستوجب ما للجمال، األقرب المرآة كونه الوجه على ندبات لظهور

 :أهمها من والتي بها، يلحق قد الفي األذى مصادر عن االبتعاد يستحسن وصافية نضرة بشرةوللحصول على 

 )من العاشرة صباحا  حتى الرابعة عصرا (. الفروة أوقات خالل وبخاصة الشمسية لألشعة التعرض .0

 .القوية والعطورات واألشجار، الغبار، .0

 )المكياج(. أنواعها بكل التجميل مساحيق .3

 .للشمس التعرض عند المرطبة الكريمات .4

 .البشرة على شابهه وما الليمون وضع مثل آمنة، غير بطرائق بالبشرة العبؤ .5

 :مثل البشرة، على للمحافظة األمور ببعض األخف يستحسن كما
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 .جلدية اختصاصي بوصفة إال والمهيجة المقشرة الكريمات استخدام وعدم الشباب حبوب معالجة .0

 .القصوى الضرورة عند إال القوية المعالجات من غيرها أو التقشير لعمليات اللجوء عدم .0

 .المستطاع قدر المطبخ أفران مثل القوية الحرارة ومصادر الشمس أشعة تجنب .3

 .وضعها عند للشمس التعرض وعدم الجافة، البشرة مع المرطبة الكريمات استخدام .4

 .البشرة لنوع المالئم الصابون واستخدام النوم، وبعد قبل البشرة بنظافة العناية .5

 .جانبية أعراضم  أية لظهور تحسبا   صغيرة بقعة على أوال   والتجريب المستطاع، قدر الشعر إزالة من اإلقالل .6

 .الشعر غسل عند أو االستحمام عند الوجه على الشعر شامبو نزول تجنب .7

 .البشرة لتهيج تجنبا   خشنة بيدوات البشرة حك وعدم .الجسم لتنظيف الليف استخدام عدم .8

 عشر اللوز، زيت أو العنب بفور زيت كوب نصف ناعم، بحري ملح كوب نصف :طبيعي من ملح البحرمقشر 

 .العرعر زيت من قطرات

 .الرجل وكعب الكوع به ويدلك العرعر، زيت تضاف رم جيدا ، الزيت مع الملح يمزج: التحضير

 بضع الزيتون، زيت من كافية كمية أبيض، سكر كوب نصف :ي من السكر األبيض للوجه واألرجلمقشر طبيع

 .عطري زيت من قطرات

 .التدليك مكان يشطف رم مباشرة، التقشير موضع بها ويدلك، المكونات جميع تمزج: التحضير

 .الجلد على الجافة الملونة البقع من للتخلص الخلطة هفه اعتماد يمكن: مالحظة

 .كبيرة ملح ملعقة الزيتون، زيت فنجان ليمونة، نصف عصير خشن، سكر فنجان :من السكر والليمونمقشر 

 .فالبارد الدافئ بالماء بعدها يشطف برفق، دقائق  10لمدة التقشير موضع يفرك وتجانسه، الخليط مزج بعد :التحضير

 .النعناع زيت من قطرات بضع هند، جوز زيت كوب ربع خشن، سكر كوبان :النعناع إلنعاش البشرةمقشر 

 أحيانا   النعناع لتسبب والشفاه الوجه باستثناء، وحيوية ناعمة لبشرة الجسم يعالج وتجانسه، الخليط مزج بعد: التحضير

 .الحساسة األماكن بعض بتهييج

 بفور زيت من كبيرة ملعقة الهند، جوز زيت أو الغليسرين من كبيرتان ملعقتان :الكريفون إلنعاش البشرةمقشر 

 .الكريفون عصير من كوب ربع سكر، مالعق أربع الكريفون،

 بمحتواه الكريفون يتميز إذ وحيوية، ناعمة بشرة على للحصول الجسم يعالج وتجانسه، الخليط مزج بعد: التحضير

 .للبشرة المحسنة والمعادن والفيتامينات األكسدة مضادات من العالي

 من ملعقة نصف أو الطازج الزنجبيل من كبيرة ملعقة بحري، ملح كوب :شرةمقشر القرفة والزنجبيل إلنعاش الب

 .لوز زيت أو زيتون زيت كوب القرفة، من كبيرة ملعقة نصف ،ةمطحون

 .االستحمام أرناء أو قبل والخشنة، الجافة المناطق على التركيز مع به البشرة تدلك وتجانسه، الخليط مزج عد: بالتحضير

 مطحونه، من ملعقة نصف أو الطازج الزنجبيل من كبيرة ملعقة بحري، ملح كوب: الشوفان إلنعاش البشرةمقشر 

 .لوز زيت أو زيتون زيت كوب القرفة، من كبيرة ملعقة نصف

 .االستحمام أرناء أو قبل والخشنة، الجافة المناطق على التركيز مع به البشرة تدلك وتجانسه، الخليط مزج بعد: التحضير

 شوفان، دقيق كوب نصف الصوديوم، بيكربونات كوب نصف :يكربونات الصوديوم إلنعاش البشرةمقشر الشوفان وب

 .جوجوبا زيت كوب نصف حليب، كوب أخضر، شاي ظرفا

 عند أسبوع لمدة استخدامه ويمكننا الميت، الجلد من للتخلص به البشرة تدلك وتجانسه، الخليط مزج بعد: التحضير

 .الثالجة في حفظه
 

 
 كبسوالت شكل على التجميل ومراكز الصيدليات في التجميلية المنتجات من الكثير مواد لتفتيح البشرة انتشرت   

 الحقيقي، اللون من أفتح بشرة لون على الحصول أمل على وتستخدم الجلوتاريون، مادة على تحتوي وكريمات وحقن

 .الجلد سمراراو البقع عالج في وأمال

 هي أمينية،حموض  رالرة من الجسم وينتجها الثالرية، الببتيدات من ويصنف الكبد، يفرزها مادة الجلوتاريونو   

 .أميني حمض أنه على صنف فقد األمينية الحموض بتلك ولعالقته الجاليسين، الجلوتاميك، وحمض السيستين،
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 التخلص يمكننا حتى الضارة المركبات سميةويعتبر الكبد المخزن األكبر لهفا المركب، كونه يعمل على التخلص من    

 سالمة على لمحافظةل مباشرة، الدم مجرى إلى الكبد من الجلوتاريون من بعض إطالق ويتم الصفراء، طريق عن منها

 تقدم وكلما المعوية، والقناة الرئتين في أيضا الجلوتاريون يوجد كما البيضاء، الدم خاليا وحماية الحمراء، الدم خاليا

 لديه. الجلوتاريونإفراز  مستويات انخفضت السن في اإلنسان

 اإلصابة من الخالياوبالتالي حماية  الحرة، الجفور تشكل لمنع الكبد وينتجه لألكسدة، قوي مضاد الجلوتاريون يعتبر   

 .بالخاليا اإلضرار من تتمكن أن قبل األكسجين جزيئات يتفاعل مع إذ ،عدة بوسائل الجسم كما يحمي بالتلف،
 

  
  

 والمخ الشرايين أنسجة يحمي إنما فقط، الخاليا الجلوتاريون يحمي ال :المختلفة الجسم أعضاء على الجلوتاثيون فوائد

 ما وهو األكسدة، بسبب التدمير من والجلد والرئتين والكبد العينين، وعدستي والكليتين يالمناع جهازال وخاليا والقلب

 .للشيخوخة مضاد تيرير له يكون وقد الكبد سرطان وخاصة السرطان، من الوقاية في هاما   دورا   يلعبيجعله 

 ،والبرتقال والجزر، العنب، وخاصة والخضروات، الفواكه في الجلوتاريون يوجد :للجلوتاثيون الطبيعية المصادر

 طريق عن الجلوتاريون تناول األفضل ومن وغيرها، والكوسا والبطيخ، والكركم، والسبانخ، والبطاطا، والثوم،

 والدم الكبد وتنظف تنقي وحدها الطبيعية األطعمة أن نجد ولهفا غفائية، مكمالت شكل على وليس الطبيعية األطعمة

 .طبيعيا وتجميلها البشرة، وتجانس لون توحد على وتساعد والجسم،

 لمرضى أساسي بشكل يستخدم ولهفا األكسدة، مضادات أشهر من الجلوتاريون يعد :للجلوتاثيون الطبية االستخدامات

الرعاش  شلل مرض عالج في يستخدم كما الغفاء، أكسدة على بمساعدته مناعته وتقوية الجسم دعم من كنوع السرطان

 .الدم ضغط وانخفاض والثدي الكبد )مرض باركنسون( وسرطان

 مرضى أن مالحظة عند التفتيح في استخدامه فكرة وبدأت للجلوتاريون، يةبالجان الفعاليات أحد البشرة تبييضويعتبر    

 األكسدة مضادات فاستخدموا قبل، ذي عن لونا   وأفتح نضارة أكثر بجلدم  يتمتعون الكبسوالت هفه ومستخدمي السرطان

 أعراضه تظهر حتىيوميا   الجلوتاريون من كبيرة كميات على الحصول الضروري منو أبيض، جلد على للحصول

 .للبشرة تفتيح شكل في الجانبية

 تحقق أن تستطيع وال تناولها، من فائدة ال المختلفة بتراكيزها السوق في الموجودة الحقن أو الكبسوالت فكل ولهفا   

 كبسوالت أن نجدلفا  طويلة، لمده الحقن أوتناولت الكبسوالت  التي الحاالت مع لوحظ ما وهفا المطلوب، البشرة تبييض

 بجرعات فقط لتناولها الناس ويلجي الغفائية، المكمالت اسم تحت التجارية المحال في كله العالم في تباع الجلوتاريون

 .الفيتامينات من نوعأي  مثل مثلها غفائي كمكمل منها لالستفادة معتدلة

دون  األغفية هيئة قبل من مراقبته تمت ولفلك غفائي طبيعي، ومضاد أكسدة جيد جدا ، مكمل الجلوتاريون عتبري   

 والمخ والكبد والباطنية التغفية أطباء قبل من ويستخدم ا ،أمن ا  منتج تعتبر ولفلك للتداول، عليها الهيئة موافقة اشتراط

 استخدام علىوكلمة آمن هنا معناها استخدامها في األمراض المخصص لها فقط. وال توجد أية أبحاث  واألعصاب،

 يسببها أنيمكن  يالت الجانبية األعراض عن تقاريرة أي توجد الكما  بكثرة، البشرة تبييض في الجلوتاريون وحقن إبر

 تكمن الموضوع، هفا حول كثيرة أبحاث وجود لعدم ونظرا .كبيرة وبجرعات طويلة لفترات والحقن اإلبر تناول

 ال مشاكل تسبب قد منها كبيرةأن جرعاتم  وخاصة غرضها، غير في الجلوتاريون وحقن إبر استخدام من الخطورة

 .طويلة ولمدد أحد يعرفها

 كتلك مختلفة تجميل مستحضرات باستخدام السيدات من العديد تقوم وصحية، جميلة بشرة على للحصول سعياو   

 مقدار في تتحكم التي الميالنين صبغة تخفيف في أررها يتمثل التي المبيضات عن فضال   للبشرة المنعمة أو المرطبة

 أهمها عديدة، عوامل البشرة في الصبغة هفه مقدار ويحدد، قتامة البشرة تزداد مقدارها، ازداد فكلما البشرة، تصبغ

 إصابات وأخيرا   معينة كيماوية مواد واستخدام الشمس ألشعة والتعرض بالهرمونات يرتبط ما ومنها الجيني، العامل

 . الجلد
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 في التقدم مع الجسم على تظهر التي البقع في خفض كمية الصباغ منها عديدة، ألسباب البشرة مبيضات تستخدم   

 أيضا وهناك الشباب، حب آرار من للتخلص وتستخدم كما هرمونية، الضطرابات مرافق بشكل تظهر التي أو السن

 من المبيضات تحتويه ما بسبب بالغة ا   أضرار يسبب هفا أن غير بيكمله، الجسم لتبييض المبيضات هفه يستخدمن من

 . الزئبق أهمها ضارة مواد

 من العديد أخف يجب أنه إال السيدات، من وخاصة أمرا   مرغوبا  به يعد الداكنة البقع تبييض أن من الرغم وعلى   

 المواد تتميز بها، وتحوي خاصة سمات   بشرة فلكل بشرة، لكل المناسب المستحضر اختيار قبل االعتبار بعين األمور

ا  مهما تدنت ، والفي يعتبر خطيرالثقيلة للمعادن ينتمي الفي Mercury الزئبق من البشرة تبييض في تستخدم التي

ما حدا بمنعها  الكلوية أو العصبية النفسية، باالضطرابات تتسبب حيؤ قليلة بنسب البشرة تبييض مستحضر في تراكيزه

 نهائيا .

 الغفاء مؤسسة أن غير البشرة، تبييض مستحضرات معظم في Hydroquinone الهيدروكوينون ستخدمي كما   

 األوروبية، الدول وبعض كاليابان نهائيا استخدامها تحظر التي الدول تتعدد كما ،استخدامهاألمريكية تنظم  والدواء

ومع إرشاداته  الطبيب استشارة بعد إال استخدامها عدم ضرورة إلى أدى الفي األمر صحية، أضرار من لها لما وذلك

ها إال بوصفة طبيب (، فال يمكن صرف%4-0أو أقل، أما إذا كانت مستوياته بين ) %0إن كانت مستوياته تصل إلى 

 أمراض جلدية، ويفكر أن هفه المادة ال تتواجد بمستوياتم أعلى من ذلك في مستحضرات تبييض البشرة.

 
 تشوه البشرة بمزيج الكورتيزون والهيدروكينون(: 03الشكل ) 

 

 لتجنب قصيرة ولمدة قليلة بكميات باستخدامها يُوصى أنه غير البشرة، تبييض في أيضا الستيرويدات وتستخدم   

 العظام هشاشة الجرور، التئام صعوبة البشرة، ترقق الجلدية، االلتهابات الشباب، حبمثل:  الجانبية باألعراض تسببها

 . العضالت وضعف

يتامين ڤ أو Retinoic acid الريتينَويك َحْمضُ  منها الغرض، لنفس تستخدم أخرى عديدة موادا هناك أن إلى ويشار   

A الكوجيك، وحمض Kojic Acid خاصة فطريات منالفي يستخلص  طبيعيال. 

 ذهن على تتبادر التي األسئلة جميع طرر يجب استخدامها، وأرناء البشرة مبيضات من أي باستخدام الشروع قبلو   

 المعلومات من ذلك وغير االستخدام طريقة لمعرفة المبيضات هفه مع المرفقة النشرة بقراءة يُوصى كماطبيب الجلدية، 

بهدف الحد من الوقوع  الهيدروكوينون من بها مسمور مستويات على واحتوائها الزئبق من خلوها من كالتيكد الهامة

 بمشاكل خطيرة الحقة.

 تيريرات يحمل أيضا فهو البشرة، جمال على إيجابية تيريرات البشرة تبييض لمستحضرات كما أنه على هنا نركزو   

 جلدية بقع ظهورل إضافة قتامتها، وزيادة الشيخوخة عالمات ظهور في يتسبب طويلة لمدة فاستخدامها عليه، سلبية

 فرصة من يزيد المواد لهفه المديد االستخدام أن كما ،سوداء ندباتم  إلى العالج محاوالت بعد وتحولها عالجها يصعب

 .الجلد بسرطان واإلصابة الجلد تهيج

 :البشرة والتشويهتبييض 

 باالتجاه السوداء البشرة صاحبات تسير أسمر، لون على للحصول البيضاء البشرة ذوات النساء تتسابق فيماو   

. العالم أنحاء جميع في كالوباء تتفشى الخطيرة الظاهرة هفه أن غير. بيضاء بشرة على الحصول إلى فيسعين المعاكس

 تستخدم لفا، الستينيات خالل وامتدت واتسعت األميركية المتحدة الواليات في النور البشرة تبييض ظاهرة أبصرت

 مشكلة أمست الظاهرة هفه أن وصحيح .الخطرة نتائجها إلى التنبّه دون البشرة لتبييض ةيمالس شديدة مواد الشابات

ة اآلف هفه لمواجهة محاولة وفي، مغرياتها من تسلم لم الغربية المجتمعات أن غير اإلفريقية، البلدان في عامة صحية

 . البشرة تبييض عن المتيتية المخاطر من للتنبيه واسعة توعية حملة فرنسا أطلقت
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 أساسيتان بالغتا الخطورة: تقنيتان البشرة لتبييض تُستخَدم   

 .اإلدمان من نوعا   خلقيو الدم يصل إلى أنه ذلك من واألخطر البشرة، الفي يدمر الكورتيزون استخدام: األولى التقنية

 خطيرة. جلدية ومشاكل االكتئاب التقنية لهفه خضعن اللواتي النساء غالبية عانت وقد

 العثور يمكن ال والفي ،الشديد الخطورة المائي المسرطن الهيدروكينون مركب من مستخلصة مادة دهن :الثانية التقنية

 التهريب. شبكات عبر إال عليه

 أعراض أية لتفادي مختص طبيب رعاية تحت إال األدوية من أي باستخدام ينصح ال: البشرة وتفتيح التبييض كريمات

 البشرة لون في نختلف كفلك وطباعنا، أسمائنا في نختلف وكما االختالف، هي البشر طبيعة أساس أن إذ جانبية،
 .لون كل ودرجات

 تعرضت ما إذا لالسمرار وقابليتها لونها على اعتمادا   درجات ست إلى البشرة الجلدية األمراض أطباء يصنف   

 نسبة Fitzpatrick Skin Type Scale للبشرة فيتزباتريك درجات اسم التصنيف هفا علىالشمس، ويطلق  ألشعة

، 0075سنة  وضعها والفي األمريكية، هارفارد جامعة في الجلدية األمراض أستاذ فيتزباتريك، توماس واضعها لىإ

 كما هو واضح في الجدول والصور أدناه:
 

 تصنيف فيتزباتريك

 أصولهم لون العينين لون البشرة هل يسمرون؟ هل تحرقهم أشعة الشمس؟ (I) تصنيف فيتزباتريك

 دائما   (II) تصنيف فيتزباتريك
 ال، أبدا ، فقط احمرار 

 البشرة في الشمس

بشرة فاتحة جدا ، بها نمش، 

 شعر أشقر أو أحمر
 زرقاء

 أواسط أوربة

Celts 

 غاليا   (III) تصنيف فيتزباتريك
بصعوبة، وتحمر في 

 الشمس
 فاتحة، شعر أشقر أو أحمر

زرقاء أو خضراء 

 أو عسلية

 شمال أوربة

Scandaivians 

 نعم وعلى درجات أحيانا   (IV) تصنيف فيتزباتريك
وسط أو قمحية، أي لون 

 شعر
 منتشر جدا   أي لون عين

 بسهولة قليال   (V) تصنيف فيتزباتريك
 بشرة داكنة بعض الشيء، 

 شعر بني غامق
 شرقية واسبانية بني غامق

 يسمرون جدا   نادرا   (VI) تصنيف فيتزباتريك
 بشرة داكنة، 

 شعر بني غامق
 شرقية وهندية بني غامق

 تصنيف فيتزباتريك

(VII) 
 سمرة أصيلة ال تحرقهم أبدا  

 بشرة داكنة جدا ، 

 شعر أسود 
 افريقية بني غامق

 
 

 فمن ولفا الورارية، الجينات تحددها الدرجة وهفه بها، ولدنا للبشرة طبيعية لون درجة منا لكل فإن نرى، كماو   

 أنها على حبوب أو لكريمات والصالونات اإلعالنات بعضوتروج  تفتيحه، وباألدق اللون، هفا تغيير ا   جد الصعب

 .أفتح بشرتها تكون أن تتمنى لمن حساس وتر على عزف مجرد هفا كل أن والحقيقة، البشرة لون تفتيح على تساعد

خطورتها،  الخلطات لهفه ولكن، الطبيعي لونها عن البشرة لون تفتيح على فعليا   تساعد التي الخلطات بعض هناك   

 األصلي، البشرة لون يعود استخدامها، عن التوقف حين أنه والمشكلة البشرة، لتفتيح الكورتيزون على تعتمدإذ أنها 

 مشاكل وكلها، الجرور التئام في صعوبة إلى تؤدي كما سمكها في وترقق البشرة لون في تبقعات تسبب قد أنها واألسوأ

 .الطبيعي البشرة لون تغيير بمحاولة ا   أبد ننصح ال فإننا لفا .لعالجها طويل لوقت تحتاج

 عالجه بعد يترك قد الشباب حب أو البشرة التهاب أن نعلم فكما، مختلف شيء فهو البشرة لون بتوحيد يعرف ما أما   

 السيدات عند الكلف في يحدث كما البشرة لتبقع كثيرة أخرى أسباب وهناك، تبقع أو البشرة لون في تغير هيئة على أرر

 يؤدي الحاالت كل في ولكنه ألخرى حالة من يختلف التبقع وراء السبب، وبكتيري أو فطري التهاب بعد أو الحوامل،

 وأجهزة ومقشرات مبيضات :االحتياج حسب حلول رالرة لها مشكلة وهفه، الميالنين تكوين أنزيمات عمل زيادة إلى

 .طبية
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 :المطلوبة لمعالجة التصبغاإلجراءات 

 اإلسراع بمعالجة االلتهابات. -آ

. -ب   االستعانة بالكريم الواقي من األشعة الشمسية المناسب صيفا  شتاء 

: تعمل هفه المواد عمليا  إما بإضعاف عمل األنزيم المكون للميالمين، أو كمضادات أكسدة تخفض البشرة تفتيحمواد 

 من ضرر األيونات الحرة التي تدمر خاليا البشرة، ومن أشهر هفه المواد:

 ، وتعطي التراكيز األعلى%6-0: يؤخف بإشراف طبي لفتراتم محدودة وبتراكيز Hydroquinoneالهيدروكينون 

نتائج أسرع لكنها تسبب التهاب لبشرة، لفلك تفضل التراكيز الدنيا ألصحاب البشرة الحساسة، وال تبدأ النتائج بالظهور 

 قبل شهر أو شهرين بحسب الحالة.

: لها دورها الهام في القضاء على األيونات الحرة ما يمنع من ظهور تبقعاتم جديدة، كما تحارب األكسدةمضادات 

خة محافظة  على نضارة البشرة، ويمكننا الحصول عليها من النظام الغفائي وبخاصة الفواكه، ومن عالمات الشيخو

 بعض الكريمات.

 : يضعف عمل األنزيم ويحارب األيونات الحرة.  Azelaic acidحمض اآلزوليك 

 : من مشتقات العرق سوس، ويستخدم لعالج البشرة واألكزيما.Licoriceالليكوريك 

 :التقشيرأجهزة 

: تستلزم عدة جلسات، ولها ذات مبدأ كريمات التقشير المنزلية، ولكنها أسرع وتصلح مع الصنفرة كريمات التقشير

 لجميع أنواع البشرة.

: يحتاج لعدة جلسات، وبعض أنواعه ال تناسب إال ذوي البشرة األفتح، إذ قد تعطي فعالية معاكسة لفوي البشرة الليزر

 هدف خاليا الميالنين، وبالتالي قد تؤدي لفقدانها نهائيا  وضياع اللون في المنطقة المعالجة.الداكنة، كونها تست

: يظهر النمش على شكل بقع بنية عند بعض ذوي البشرة الشقراء، وال يعتبر مرضا  كونه ينتج عن Frecklesالنمش 

التعرض للشمس من تكون صباغ  استعداد وراري من مجموعة خاليا ملونة في بؤر معينة من البشرة، إذ يعزز

الميالنين، ولفلك يظهر النمش في األماكن المكشوفة فقط مثل الوجه والرقبة واليدين وخصوصا  في الصيف، لفا 

وللوقاية منه يتوجب االبتعاد عن التعرض للشمس واعتماد كريمات الوقاية الشمسية، وأحيانا  استخدام الكي الكهربائي 

 تي ال تستجيب للعالج.بإشراف طبي للحاالت ال

: يظهر على شكل بقع سوداء إلى بنية اللون في المناطق المكشوفة من الجسم، بسبب فرط نشاط Melismaالكلف 

خاليا التلوين في مناطق معينة نتيجة التعرض للشمس والتغيرات الهرمونية أرناء فترة الحمل أو النضج الهرموني عند 

ن على زيادة اللون الغامق وانتشار اإلناث، ويساعد استعمال مستحضرات التجميل والعطور وبعض أنواع الصابو

البقع، وقد تختفي البقع باالبتعاد عن مسبباتها خالل شهر إلى سنتين بحسب الحالة، ويعتمد ذلك على استخدام العالج 

الموضعي من كريمات مثبطة لخاليا التلوين النشطة في منطقة الكلف، اعتمد حاليا  مبدأ التقشير الكيميائي لعالج الكلف 

بإشرافم طبي، ألن الكثير من صالونات التجميل تعمد لموادم خطرة مثل الفينول ورالري كلور حمض الخل في  المزمن

 عملية التقشير. 

 

  
تعرف الهاالت بالدوائر السوداء حول العين، وهي من المشاكل الجلدية الشائعة التي يصادفها يوميا  طبيب األمراض    

لد المحيط بالعين، وقد يمتد للحاجبين والوجنتين، ومن أسبابها الورارة واإلجهاد وقلة الجلدية، وتتميز بزيادة لون الج

 النوم مع ضعف التغفية، وتظهر أحيانا  بحاالت التوتر العصبي أو قبل الدورة الشهرية عند اإلناث.
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واالمتناع عن  Cصة فيتامين ويعتمد عالجها على االلتزام بالنوم كفاية، والتغفية السليمة وتناول الفيتامينات وبخا   

 مساحيق المكياج في هفه المنطقة.

 
مرض جلدي منتشر، ويعرف على أنه زوال اللون الطبيعي للجلد على شكل بقع لونية واضحة،  Vitiligoالبرص    

 وقد يشمل كامل الجسم أو بقعة منه.
 

 

 (: البهاق04الشكل )  

 

تتكون البقع التي تشكل البهاق بسبب فقدان الخاليا الملونة التي تنتج الميالمين، وحويصالت الشعر والشفاه والعينين    

وبعض األجزاء العصبية المركزية، وتعتبر كمية ونوعية خاليا الميالنين العنصر المحدد للون الشعر والجلد والعينين 

 التي تميز كل منا. 

عي ينتج عن تحطم الخاليا القتامينية التي تنتج الصباغ، واألغشية المخاطية المبطنة للفم واألنف والبهاق خلل طبي   

والمناطق الجنسية واإلخراجية، والطبقة الداخلية لمقلة العين أي الشبكية، وتظهر هفه البقع البيضاء على مناطق من 

 الجلد والشعر الفي ينمو عليها كنتيجة لتحطم هفه الخاليا.

 : لم يتم تحديد أسباب البهاق بشكل قطعي إلى اآلن، ومن هفه النظريات:البهاق ابأسب

تفاعل مناعي ذاتي يؤدي لتعرف الجسم على الخاليا الصبغية على أنها خاليا غريبة عن الجسم فيتعامل معها  -0

 ويدمرها.

 حدوث خلل في وظيفة الخاليا الصبغية نتيجة لخلل في األعصاب المغفية لها. -0

التدمير الفاتي للخاليا الصبغية، وتسمى طريقة الهدم الفاتي نتيجة تراجع طرائق الحماية الطبيعية التي تزيل المواد  -3

 السامة التي تتكون أرناء بناء المواد الملونة.

من الحالت  %41-31أن يكون البهاق وراريا ، ويبدأ بالظهور عادة  قبل سن العشرين، إذ وجد أن حوالي  يمكن -4

يوجد معها حاالت مشابهة في تاريخ األسرة، واالحتماالت التي وضعت لهفه الورارة هو أن تكون نتيجة جينم سائد في 

التي تظهر بزواج األقارب، ولكن هفا ال يعني إن وجد أحد الوالدين أو متعددة الجينات، والجينات المتنحية فقط هي 

 المرض في أحد الزوجين أن يظهر المرض في األبناء، أي أنه ال يعزز أو ينقص من نسبة ظهور المرض.

نظرية األعصاب: حيؤ يفرز مركب في نهاية األعصاب في الجلد إليقاف بناء ملونات الجلد، وأرجح هفه النظريات  -5

 يا الصبغية للمادة الملونة.  هو فقدان الخال

 الجلدية األمراض بعض لمعالجة البنفسجية فوق األشعة على االعتماد يتم: معالجة البهاق باألشعة فوق البنفسجية

مع عقار البسورالين الموضعي  UVA الطويلة البنفسجية فوق اإلشعاعات على باالعتماد والصدفية، البهاق كحاالت

 العالجية، أما المتوسطة فيندر االعتماد عليها. PUVAالفي يطبق مع تقنية 

 

Maher Chaar
تم نشر الكتيب أولاً من خلال موقع الكيمياء العربي
www.arabain-chemistry.com



65 
 

 
 يسعى لفلك المختلفة، البيئية المؤررات أو والحروق للندبات تتعرض التي وهي األولى، الجلد طبقة هي البشرة   

 .التجميلية الجراحات في مهمة مكانة تحتل كما عليها، تحافظ التي الحلول إليجاد باستمرار التجميل خبراء

 البشرة إلعادة وغيرها المختلفة للندبات أو للحرق الجلد يتعرض عندما ةالجراحي التجميلية الجراحة أهمية تظهر   

 هدفا  واحدا  وهو الترميم. تحقق مختلفة وسائل طريق عن الطبيعي لوضعها

 يقوم الجلد أن بالفكر والجدير الطبية، الوسائل باستخدام الطبيعي لوضعها البشرة إعادة البشرة بترميم فالمقصود   

 .الخارجية األضرار ضد البشرة على للحفاظ هللا خلقها طبيعية آلياتم  عبر الضرر حدوث بعد نفسه بترميم

 ولكن المتهتك، النسيج بناء ليعيد الجرر حافة من الخاليا من نوع ينتقل نفسها، البشرة ترمم لكي المثال سبيل فعلى   

 فبالطبع الجسم؟، داخل التوازن إعادة عن المسؤولة الطبيعية الطرائق على فيستعصي كبيرا   الضرر يكون أن يمكن هل

 .للترميم طبي لتدخل نحتاج وحينها ذلك، يحدث أن الممكن من

( للعصر الفرعوني، فقد استخدم الفراعنة المرمر وحجر Dermabrasion: تعود تقنية كشط الجلد )البشرةكشط 

 على يد كروماير. 0015الخفاف لهفا الغرض، وأدخل الشكل الحديؤ لهفه التقنية في ألمانيا عام 

وتطورت التقنية واستحدرت أدواتها، فتميزت بوصولها لعمق البشرة وقدرتها على التخلص من الوشم المحفور داخل    

 (.Tattooالجلد )التاتو 

( عن الكشط في درجة عمقه داخل Microdermabrasionيختلف كشط البشرة البسيط ) :كشط البشرة البسيط

 (.Stratum corneaالبشرة، باعتباره يستهدف أولى طبقات البشرة والمعروفة باسم )

جلد وية من خالل الوللكشط البسيط استخدام عالجي آخر في مجال التوصيل الدوائي، إذ يسمح بإيصال بعض األد   

 ليستخدم موضعيا  يساعد في استعادة الكوالجين جزئيا . 

وبغض النظر عن االستخدامات األخرى، يطبق الكشط البسيط أو السطحي لتجميل سطح الجلد بالتدخل الجراحي    

بسيطا  لمعالجة الندبات، لفا ال يحتاج إلى تخدير أو جراحة. إنما يهدف إلزالة الطبقة الخارجية من البشرة متيحا  للدواء 

 فرصة اختراق الجلد ليصل إلى الدورة الدموية.

فالكشط البسيط كشط سطحي باالستعانة ببعض المرممات التي تخفي أرر الخدوش، أما الكشط الجراحي فيصل    

الجرار المتخصص لطبقاتم ألعمق، ولفلك ال يمكننا اعتماد الكشط البسيط إلزالة ندبات حب الشباب العميقة أو عالمات 

 الوالدة.   

 المصابة الطبقة بتقشير لتقوم البشرة، على مقشرة كيميائية بمواد المعالجة الكيميائي التقشير يتضمن :الكيميائي التقشير

 ومتوسط عميق بين ما عمق درجات عدة الكيميائي التقشير فيضم. البشرة من المشرقة السليمة الطبقة مظهرة بالندبات

 .وسطحي

( C6H5OH) الفينول يستخدم ولفلك العميقة، الجلد لطبقات بالوصول اسمه من واضح هو كما ر العميقييتميز التقش   

 (.The Gordon Baker phenol peelويعرف باسم تقشير فينول جوردن بيكر )

(، وأخفهم التقشير البسيط الفي يتم Combination medium depth peelingفيسمى ) المتوسط التقشيرأما    

 (.Glycolic acid formulationsبوصفاتم تحوي حمض الغليكوليك )

وبغض النظر عن االستخدامات األخرى، يطبق الكشط البسيط أو السطحي لتجميل سطح الجلد بالتدخل الجراحي    

 بسيطا  لمعالجة الندبات، لفا ال يحتاج إلى تخدير أو جراحة. 

 التقشير ضمن الجليكوليك حمض استخدام يصنف الجلد لجراحة األمريكية الجمعية موقع أن بالفكر الجدير ومن   

 التي الجلدية الطبقة لعمق تيريره ليصل تطبيقه مرات وعدد المستخدم، الجليكوليك حمض تركيز بحسب المتوسط،

 .متوسط كتقشير يطبق أن يمكن كما، تماما سطحي بشكل يستخدم أن فيمكن إليها، يصل

 فهو المختص، التجميلي الجرار عاتق على يقع فيه المستخدمة والتركيبات التقشير درجة اختيار فإن حال أية وعلى   

 .المريض مناقشة بعد بشرة كل لحالة األنسب يقرر الفي
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 من مجموعة على 0003 عام منشورة دراسة في: (Topical retinoic acidالطالء بحمض الريتينويك موضعياً )

الموجودة طبيعيا  ( 1ضررا  ملحوظا  أدى لنقص ملحوظ للكوالجين ) الشمس أشعة من بشرتهم تضررت الفين المرضى

 في الجلد لتحافظ على مرونته، وجد أن استخدام حمض الريتينويك والفي يتم صرفه من الصيدليات على شكل كريم

يتميز استخدام كريمات حمض الريتينويك بينه ليس مداخلة  جراحية، وبالتالي ال يحتاج لمشفى، بل يمكننا تطبيقه    

 منزليا  بتوجيه طبي مختص.

 تعرض لكثرة الطبية الطرائق أو البسيطة المنزلية بالطرائق سواء ألخرى فترة من الوجه لترميم نحتاج: جهالو ترميم

 .البيئية العوامل من ذلك وغير البشرة على تؤرر قد التي التجميل ومساحيق والغبار الخارجية للمؤررات الوجه

 االنتباه، يلفت ما أكثر ألنها باإلضافة الجسم في أخرى بشرة أي من أكثر حساسة الوجه بشرة أن إلى االنتباه ويتوجب   

 .مرضية النتيجة تكون كي الوجه ترميم في ا جد ماهر طبيب واختيار شديد بحفر معها التعامل يجب لفلك

 عبر طبيا   صحيح بشكل إجرائه كيفية وتتبعنا البشرة، ترميم من المقصود استعرضنا أن بعدالبشرة:  ترميم بعد ما

بمجموعة  باألخف وذلك الترميم، بعد سيما ال البشرة على الحفاظ لكيفية ننبه أن علينا ينبغي المختلفة، والتقنيات األنواع

 التدابير:

 .للرضع المخصصة المنظفات باستخدام أو الموصوف، الطبي الصابون استخدام .0

 .البشرة رطوبة على المداومة .0

 بمعامل شمسي واقي اختيار في الطبيب استشارة ينبغي كما الشمس، ألشعة العنيف التعرض من البشرة حماية .3

 .مناسب وقاية

 .ذاتيا   تتحسن البشرة بل ترك باليد، البشرة تقشير محاولة عدم .4

 .استفسارات من يجد ما لمتابعة التجميلي الجرار مع الفعال التواصل .5

 (.A, C, H, K) فيتامينات على المحتوية كالفواكه األطعمة وعلى صحي، غفائي نظام على المحافظة .6

 من والوقاية والحروق الجرور التئام تسريع في الكبيرة الفعالية ذات الطبيعية المواد من العسل يعتبرالعسل:  مرمم

 االنتانات. حدوث

لخاليا ا( تيريراته المؤازرة لفعالية العسل من خالل قدرته على ترميم أذية الفعال B5)فيتامين  دكسابانتنول ولمركب    

البشرية وتوسيع األوعية الشعرية المحيطية موضعيا ، وتنشيط الدورة الدموية في بؤرة الجرر، وتؤدي جميع هفه 

 التيريرات إلى تسريع الشفاء.

توليد الكوالجين داخل الخاليا، مما يقلل من ضياع الماء عبر خاليا األدمة، فيؤمن ترطيب الجلد  Eوينشط فيتامين    

 إلضافة لكونه مضاد أكسدة والتهاب موضعي.ونعومته، با
 

 
 مرمم الالنولين:

 
 السوريتان، الليمون، حمض غليكول، البروبيلن الشموع، البارافيني، الزيت: من كل للتركيبة نضيف أن الممكن ومن   

 .حافظة كمواد بارابن لوالبروبي الميتيل وأخيرا الالفندر، خالصة

 على قدرته ربتت فقد .المطرية لخواصه القديم منف الالنولين يستخدمالمطرية:  الكريمات لتحضير النولين هيبوالجينيك

 صناعة في أساسيا مكونا باعتماده حدا ما القرنية، الجلد طبقة في بالرطوبة االحتفاظ على ومساعدته الجلد اختراقه

 .للجلد والمرممة المرطبة الكريمات
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 الزيتي الطور نسبة تصل: المرهم تعريفا  شكل صيدالني متجانس عالي اللزوجة، (Ointmentالمرهم )تعريف 

 لالستعمال مكونات من يحويه بما ويعد المطلوبة، اللزوجة يحقق وبحيؤ ماء،( والباقي %81-51ما بين ) فيه المستمر

 المواد بعض أساسه يكون عندما اليةفع أكثر بصورةم  الجلد لرطوبة بحفظه المرطبة الكريمات على ويتميز. الخارجي

 .الفازلين مثل

 العرقية المفرزات تطاير تمنع كونها الجافة للبشرة وبخاصة كمطريات الفعالية عالية كعوامل كثيرا   المراهم تفيد   

 .بالشاذة أشبه حاالتم  في نادرا   إال للبشرة تخريش بيي تسببها بانخفاض الزيتي ألساسها وتتميز للجلد، المائية

: يتنوه أساس المراهم أو ما يسمى بالسواغ بحسب طبيعة االستخدام، ونفكر من (Ointment baseأساس المراهم )

 أنواعها:

 : بارافين صلب أو ناعم، شمع ميكرو بلوري.هيدروكربونيأساس 

 : شحم الصوف )الالنولين(، شمع النحل.أساس قابل لالمتصاص

 : شموع قابلة لالستحالب، بعض مزائج األمالر األمونيومية الرابعية.أساس قابل لالستحالب

 : مثل زيوت الزيتون وجوز الهند والسمسم واللوز والفول السوداني.زيوت نباتي

 تطبيقها سهولة المخرش، أررها للجلد، نفوذيتها رباتها،: حيؤ من عادة   المراهم تختبر: بالمراهم الخاصة المواصفات

 .إزالتها أو

 :أساسيتين بطريقتين المراهم تحضير يتم: المراهم تحضير طرائق

 بسيطة كمية مع مهكها إلى ليصار متجانسا   ناعما   طحنا   المرهم على تحميلها المراد للمادة طحن عملية تتم: المهك -آ

 .األساس بباقي تدريجيا   بعدها ولتمدد األساس، من

 أيا   يتخرب ال بحيؤ انصهارها درجات في متقاربة تكون عندما معا المكونات صهر على العملية هفه تقوم: الدمج -ب

 .التجانس تمام حتى بعدها تحرك المكونات، لكل المواتية االنصهار حرارة درجة عند منها

 :التجميلي ومنها الدوائي فمنها أغراض، لعدة المراهم تستعمل: المراهم استعمال

 .الخارجية العوامل عن الجلد بشرة لعزل واقي عامل .0

 .الجفاف من الجلد لحماية مطري .0

 .وغيرها والتسلخ األكزيما أو الحساسية أو للحكة دوائية فعالة مواد تحميله عند عالجي .3

Maher Chaar
تم نشر الكتيب أولاً من خلال موقع الكيمياء العربي
www.arabain-chemistry.com



68 
 

 .األشعار لنزع الصقة .4

 .والجلد للجرور مطهرة .5

 .األلم لتخفيف مخدرة أو مسكنة .6

 :المراهم على أمثلة

 .وقابضا   وواقيا   مطهرا   يستعمل: (ZnOمرهم أكسيد الزنك )

 : مضاد عفونة ولعالج األكزيما.(E2844BO3H .مرهم حمض البور )

 البشرة في الكيراتينية للطبقة مزيل، البنزوئيك حمض على الحاوي :(Whitefield ointmentمرهم وايتفيلد )

 .الرأس وقرع للفطريات ومضاد

 .والقمل والقرع الجرب حاالت لمعالجة: المرهم الكبريتي

 :أساس على دوائية وكقيمة عمليا   المراهم تقييم يتم: المراهم تقييم

 .الدوائية الفعالة المواد من المرهم محتوى .0

 .الجلد باتجاه المرهم أساس من الهجرة على الفعالة المادة قدرة .0

 .الجلد على الفعالة المادة وربات نفوذية .3

 .الدموية لألوعية والوصول النفوذ على الفعالة المادة قدرة .4

 .للبشرة حساسية أو تهييج من المرهم يسببها قد التي السلبية اآلرار .5

 :الكريمات لتحضير عامة قواعد

 تداركا نتجاوزها أن دون االنصهار حرارة ولدرجة حصرا   مائي حمام على الدسمة المواد تسخين يتوجب: التسخين -0

 .أطول تبريد لزمن سنحتاج ألننا وبخاصة .للهواء استحالب أو طارئة أكسدةم  ألي

 درجات ذوات المواد تباعا إليها لنضيف انصهار، درجة األعلى الدسمة المواد بصهر نبدأ :الدسمة المواد صهر -0

 .األخفض االنصهار

 ممكنة حرارة درجة ألدنى أو البارد على للحرارة الحساسة أو الطيارة الدوائية المواد إضافة يتوجب :اإلضافات -3

 .سلبا   لتيررها تداركا  

 عالية وبتراكيزم  بالتدريج إضافتها محلول شكل على أو سائلة الفعالة المواد تكون عندما يتوجب :السائلة المضافات -4

 .مناسب محلم  أو ماء كمية أقل باستخدام

 ومضادات الحافظة المواد تضاف وأن والعقامة، النظافة بغاية األدوات جميع تكون أن يتوجب :والحفظ العقامة -5

 .فقط بها المسمور التراكيز وضمن عليها المتعارف الدولية األمان بجداول المدرجة المواد من األكسدة

كما في  الكرات مطاحن أو المطرقية المطاحن مثل خاصة بمطاحن الصلبة المضافات تنعيم علينا يتوجب :النعومة -6

ميكرون(  74( أي بفتحات )Mish: 200مناخل ) بفتحات أي Mish 200 مناخل بنعومة بعدها ولتنخل ،(05الشكل )

 إضافتها قبل الفازلين أو البارافين من يلزم بما بعثرتها ويستحسنميكرون( تقريبا ،  61تقريبا  للحصول على نعومة )

 .لتكتلها منعا  

 
 (: المطحنتان المطرقية وذات الكرات05الشكل )

 

 .تعبئته وقبل الحرارة من العادية للدرجات وصوله أن بعد المستحضر تجانس بمدى التدقيق يتوجب :الجودة مراقبة -7

 .وجد إن وتبرقعه تكتالته ومراقبة الجلد على منه رقيقة طبقةم  بمد االختبار ويتم

 تكون وأن مكوناته، من أي مع تتفاعل ال بحيؤ كيميائيا   خاملة بعبوات الجلدي المستحضر حفظ يستحسن :الحفظ -8

 .طارئة رطوبةم  ألي وعازلة وعاتمة اإلغالق محكمة
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 الشعرة تتكون إذ ذاتها، الشعرة وتركيب بناءب من التفكرة وماهيته الكيراتين عن الحديؤ قبل لنا البد: الشعرة تركيب

 :أرنين أساسيين جزئين من

 الحي الجزء تعد التي البصيلة قاعدته وفي دهني، شعري جيب في الجلد داخل مزروع وهوالجفر أو البصيلة:  -0

 وإحاطته الشعر بترطيب تقوم مادة تفرز دهنية غدة جفر ولكل الدموية، األوعية عبر تغفيتها تتم التي الشعرة من

 .لحمايته رقيق بغالف

 الطبقة هفه وتتيرر واقية، قرنية طبقة بها تحيط لينة ألياف حزمة من ويتيلف الشعرة، من البارز الجزء وهوالجفع:  -0

 بروتينية مادة من القرنية الطبقة وتتكون الشعر، وصبغات التجفيف أدوات الشامبو، الغسيل، :مثل الخارجية، بالمؤررات

 .بالكيراتين وتعرف الشعر بصيلة داخل تقع خاليا تفرزها
 

 
 

 باإلضافة الشعرية البصيالت من الكثير على تحتوي سميكة جلدية طبقة من الرأس فروة تتكون: الرأس فروة تركيب

 من غزيرة بشبكة الرأس فروة وتتمتع لمعانه، الشعر تعطي دهنية طبقة تفرز التي الدهنية والغدد الجلدية الغدد إلى

 . به المحيطة والغدد الشعر لبصيالت واألكسجين الغفاء بإيصال تقوم التي الدموية األوعية

 من الحي الجزء هي الحويصالت وهفه الجلد، سطح تحت " بويصالت " حويصالت من الشعر ينبت: الشعرة نمو

 الخارج من الشعر تغفية يجوز ال ولفلك ، Keratinالكيراتين من فيتركب الجلد سطح فوق البارز الجزء أما الشعر،

 عن البارز بالشعر نفعله ما أما... الحي الجزء بتغفية أي الداخل من التغفية تكون وإنما الكريمات، أصناف ببعض

 .أكثر ال هيكله وإعادة تجميل عملية مجرد فهو الجلد سطح
 

Maher Chaar
تم نشر الكتيب أولاً من خلال موقع الكيمياء العربي
www.arabain-chemistry.com



70 
 

 
 

المركب، والبروتينات،  Bوفيتامين  A وفيتامين كالحديد الشعر، بصيالت تحتاجها والعناصر األغفية من أنواع هناك   

كما تؤرر هرمونات الجسم )الهرمونات الجنسية على األخص( على هفه البويصالت، وتؤرر بالتالي على نمو الشعر، 

األنثوي )االستروجين(، لفا يعتبر  الهرمون إفراز يقل حيؤ الييس سن بلوغ بعد متفاوتة بدرجات لفلك يتساقط الشعر

 الشعر والجلد مرآة حقيقية لوضع الجسم الصحي والغفائي والهرموني.

 ،(06كما في الشكل ) واألظافر والجلد الشعر في البروتينية للمركبات األولية الليفية البنية هو الكيراتين: الكيراتين

 يحتوي إذ البروتينية العرضية الروابط من عالية نسبة الكيراتين ويحوي الخلوية، البنية في الوسيطة الشعيرة أنه كما

(، وعلى نسبةم من حمضي الغليسين واآلالنين والكيراتين، في a-helix & β- sheetوبيتا شيت ) هيليكس -ألفا على

نمطا  من  رالرين من أكثر وهناك القلوية، أو المعتدلة أو الحمضية الببتيدات في(، ونوعا  ما 0القشور على النمط )

 الكيراتين. ويعتبر أحد مكونات الشعرة األساسية، والمسؤول عن نعومة الشعر ولمعانه وصحته وتموجه:
 

 
 (: الكيراتين06الشكل )

 

مادة صلبة غير منحلة بالماء من زمرة البروتينات الليفية، وتدخل في تركيب الشعر بشكل أساسي بنسبة  والكيراتين   

 ، وكفلك في الصوف واألظافر، وال يضاهيها صالبة  سوى الكيتين.01%

، ومن %35ويسبب تراجع محتوى الشعر من الكيتين لجفافه وتقصفه وتساقطه وخصوصا  عند تراجع نسبته حتى    

 العوامل المسببة لتراجع نسبته نفكر: أهم

 أسباب ورارية. .0

 )سيشوار(. ومكيفات كوي من الحديثة التقنيات وفق فرده نتيجة بالشعر تلحق التي اإلجهادات .0

 الماء األكسجيني في بعض مراحل الصباغة والميش. استخدام عند وبخاصة، الصباغية العمليات كثرة .3

 .بالشعر الضارة والشامبو الكريمات أنواع استخدام .4

 ...و ورطوبة وهواء شمس حرارة من الطبيعية التجوية لظروف التعرض .5

 وكثافة   رقال   تمنحها بطبقةم  الشعرةبتغليفه  %81 بمعدل الشعر تجعد معدالت من اإلقالل علىويعمل الكيراتين    

 في الفعال العامل الدهيد الفورم على الشعر بفرد الخاص الكيراتين وييح حين في جماال ، أكثر يجعلها ما ولمعانا ،
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 التغفية إدارة بحسب يتجاوز أال يجب أنه علىمن كامل التركيبة،  %4نسبته  تتجاوز أال يجب والفي الشعر، فرد

 ، لفلك تم استبدال الفورم الدهيد بالميتانول.%1.0 األمريكية والعقاقير

 

 وتستمر فعالية الكيراتين عادة  حتى الستة أشهر كحدم أقصى بحسب مدى وطريقة العناية بالشعر   

 ككل التنفسي الجهاز وباقي األنفية الجيوب في سرطانات بتسببه والمتمثل التنفسي الجهاز على مخاطره منويحفر    

 العالمية. ويتم تصنيفه عادة  بحسب: الصحة لمنظمة التابعة السرطان ألبحاث الدولية الوكالة دراسات بحسب

 زمن فعاليته. .0

 الغرض بما يتوافق مع نوعيات وطبيعة الشعر. .0

 الكيراتين ألغراض عالجية. .3
 

 
 (: توضع سالسل الكيراتين07الشكل )

 

 لعدة الخارجية المؤررات من وحمايتها لمعالجتها للشعرة كغالف الكيراتين يعملالشعر:  على الكيراتين عمل آلية

 ليمنحه والمتضرر المتقصف الشعر يعالج أنه إذ .األولى هيئته الشعر استعاد ما إذا المعالجة إعادة بعدها ويمكننا أشهر،

 .واالنسيابية والنعومة حيويةوال النضارة
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ما  الجسم، في أدوار عدة ويلعب الحية، الخاليا جميع في وينتشر البانتونيك، حمض باسم يعرف الفي 5 فيتامين هو   

 الحيوانية المنتجات من الجسم به ويتزود الهرمونات، وإفراز البروتينات، واصطناع الغفائي، التمثيل عمليات بين

 .الكامل القمح ودقيق األلبان ومنتجات اللحوم مثل والنباتية

 مرطبا   عامال   وبالتالي للماء، شغوفا   تجعله هيدروكسيل زمر رالث على يحتوي فإنه الكيميائية صيغته تُظهر وكما   

 مكونات كيحد استخدامه ينتشر لفا والجلد، للشعر جدا   المفيدة العوامل من ويعتبر .الجوية الرطوبة يمتص مميزا  

 الفيتامين هفا بنقص الشباب حب الدراسات بعض وتربط .التجميل مستحضرات وبعض والشعر بالبشرة العناية منتجات

 الكظرية الغدة هرمونات في تراجعا   نقصه يسبب كما .البكتريا تكارر من يمنع الفي االلتهاب مضاد دور يلعب كونه

 .أديسون مرضبالتالي لو

 وبعض اإلسهال إلى فيؤدي يوميا   غ 10 تجاوزت حال في إال المعتادة، بالجرعات تناوله عند آمنا   البانتينول ويعتبر   

 .المعوية االضطرابات

 ؤخرا  مُ  الجلد ويرطب يلطف كونه بالبشرة، العناية مستحضرات من الكثير في البانتينول يدخل :البشرة على تأثيره

 صيغتهتبين  كما نسبيا   الصغير الجزيئي حجمه بسبب الجلد اختراق على بقدرته يتميز كما الشيخوخة، تجاعيد ظهور

 دور يلعب كما األخرى، التجميل مستحضرات بعض حال هو كما المسامات بانسداد تسببه من التخوف دون يحول ما

 الحروق لمعالجة مهما مكونا منه جعل ما الجلدي الطفح وحاالت األكزيما وقلق الحكة مخففا   االلتهابات مضادات

 .الفطريات لعالج الساليسيليك حمض مع مزجه عند وبخاصة ،والجرور والخدوش

 الحرارة تيريرات ومن والتقصف، الجفاف من يحميه ما للشعر، مرطبا   عامال البانتينوليعتبر  :الشعر على تأثيره

، وتقويتها تغفيتها على ويعمل الشعر التيبص في يتغلغل إذ)السيشوار(  الهوائية المجففات استخدام عن الناجمة الزائدة

 .الشيب ظهور من ا  مبطئ والفطريات للبكتريا مضاد كونه والقشرة الرأس فروة يعالج كما

 
 : لشعرا جل وتحضير الكاربوبولأوالً: 

 أطوالبلمرتها ) بدرجة البعض بعضها عن تتباينوالتي  اكريليك، بوليال بوليميرات مجموعة من مثخن :التركيب

 في فتتضخمبينه األكثر شفافية،  041(، ويتميز الكاربابول 081 – 041 – 034: )مميزة أرقاما   تيخف لفا ،)سالسلها

 :pH~ 4-6بين  المحلول حموضة وصول عند األصلي قطرها أضعاف عشرة حتى جزيئاتها أقطار لتصل الماء
 

 
 

 :الخواص

 .ناعم أبيض مسحوق :الشكل

 ومنخفضة اللزوجة. pH: 3عند  حمضية هالميات معطيا   ،ينحل وال بالماء ينتبج :االنحالل

 أو رالري البوتاسيوم، أو الصوديوم هيدروكسيد :المضافات بيحد وسطه تعديل من بد ال العالية لحموضته :التعديل

 .اللزوجة من يرفع ما أمين ايتانول رنائي

 :االستخدام مجاالت

 .الجل صناعة .0

 .المائية المحاليل لزوجة رفع .0

 .المائية المعلقات ربات رفع .3

 :بحسب الكاربوبول أنواع تصنف :تصنيفه

 :المحاليل بييونات تيرره -0
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 لدودوتسيل السلفون حمض أو كالتكسابون األيونية المحاليل مع مااستخدامه يجوز ال(: 081-041) كاربوبول -أ

 .الملح أو البنزن

 (: ضعيفا التيرر بييونات المحلول.080-040كاربابول ) -ب

 بحسب طبيعة تيينه: -0

 .أمين ايتانول تري مع تعديله يتم ما وغالبا   أنيوني: وهو األكثر شيوعا ، ويحتاج لتعديل بقلوي، -أ

 ي تعديل.الأيوني: ال يحتاج أل -3

كاتيوني: يعطي كاتيون، ويحتاج للتعديل بعامل حمضي، ويمكننا استخدامه مع المعقمات من مجموعة البنز الكونيوم  -4

 (.Benz alkonium chlorideكلورايد: )

 مسحوق عن عبارة وهو الكاربوبول، جانب إلى كمثخن PVP البيرليدون ڤينيل بولي يستخدم ما كثيرا  : مواد التآزر

 .باألسيتون االنحالل وضعيف وااليتانول، بالماء وينحل ما، نوعا   مصفرة بيضاء أو بيضاء قشور أو

 :الشعر جل تحضير

 .االيتانول في البيرليدون ينيلڤ بولي يفاب -0

 .الماء في البارابن وميتيل الكاربوبول يفاب -0

 .واالستعمال للتعبئة جاهزا   ليصير تقريبا   ساعة نصف ويترك والمحسنات المائي للمحلول االيتانول محلول يضاف -3

 
 

 :الكتان بةور من الشعر جل تحضيرثانياً: 

 لفا ،H وفيتامين 3- األوميغا بحموض الغنية الطبيعية الزيوت مصادر من الكتان بفور تعتبر :الكتان بةور خواص

 الشعيرات تقوية فعالية من الفيتامين لهفا مال واللمعان والنعومة القوة وإكسابه الشعر نمو تعزيز على تعمل نجدها

 وتقصفه، جفافه لمنع الالزمة الرطوبة توفر كما .تساقطه من التخفيف يعني ما الشعر ببصيالت المتصلة الدموية

 .الكيميائية الصنعية المركبات مضار من خلوها كله ذلك من واألهم

 :التحضير طريقة

 بحدود الحال هفه على وتترك الكتان، بفور من غ 100 يقارب ما الغليان عند لها ويضاف الماء، من غ 500 يغلى -0

 .البفور نضوج حتى أو دقائق( 8)

 عندها نالحظ التي الثمانية الدقائق انتهاء حتى ونستمر دقائق خمسة بعد الجل تكون معالم ظهور ليبدأ بالتقليب نبدأ -0

 .ما نوعا   بالتصلب الجل يبدأ أن وقبل السطح، إلى البفور طفو

 .ويعبي حافظة كمادة البارابن بروبيل من غرامان له ويضاف البفور من للتخلص الساخن على الجل يصفى -3

 .األولفيرا عصارة أو الهند، جوز أو الزيتون زيت مثل الزيوت بعض إضافة باإلمكان

 .الجل تجانس تمام من للتيكد سبامن خالطم  على المزيج تدوير يستحسن -4

 .الحافظة المادة إضافة من التمكن عدم حال في البراد في حفظه ويستحسن ،اإلغالق محكمة عبوة في يحفظ -5

 .الجفاف لتمام السيشوار استخدام وباإلمكان ليجف، ويترك به، يتشبع حتى بالجل جيدا   الشعر يدلك :االستخدام طريقة

 جيل قبل من استعماال   األكثر التجميلية المواد من الشعر مثبتات أصناف تعتبر :اجتماعية كظاهرة الشعر مثبتات

  جدا . ورائجة رابحة تجارة تعتبر لفا حاليا ، الفكور الشباب

 ڤينيل وبولي أمين ايتانول والتري الكاربوبول مثل الكيميائي الجل تركيب في الداخلة الصنعية المواد تعتبر كما   

 للنمو الشعرة تحتاجها اتي الجلد مسامات تغلق كونها الرأس وفروة للشعر وبخاصة للجسم، السموم بمثابة البيروليدون
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 سلبا   النهاية في ينعكس ما ،الرأس لفروة والمكونة الميتة الجلدية الخاليا تجمع بسبب القشرة لظهور يؤدي ما الطبيعي،

 .وحيويتها لمعانها وتفقد الكسر وسهلة اللون، شاحبة الشعرة فتصبح الشعر، على

 فلفروة خصوصا ، الرأس وفروة عموما   الفرد بصحة يضر قد ما المحيط الجو من تمتص أن الجل لطبقة يمكن كما   

 الختالل النهاية في مؤدية   بسهولة للدم وصولها يؤمن ما للجل، المكونة السامة المواد امتصاص على القدرة الرأس

 .الحمضية المواد هفه من للتخلص والكبد الكلى على الجهد وزيادة ككل، الدموية الدورة

 يؤدي كما الجلد، كسرطان السرطانات أنواع ببعض الجل مكونات بعض ارتباط مدى حديثة طبية بحوث وأكدت   

 .الكبد التهابات وبعض الكلوي للعجز الدموية الدورة في الحمضية المكونات من كبيرة كميات وجود

 ككل، الجسم يغطي الفي الجلد من الجزء هي الرأس فروة أن الكثيرون يعتقد :الجسم صحة على الرأس فروة دور

 أعضاء بكل المرتبطة العصبية الحسية المستقبالت من هائلم  كمم  على احتوائها في يكمن الفعلي دورها أن والواقع

 .الجسم ووظائف

 بها، المرتبط العضو على وتتيرر تؤرر الرأس فروة من منطقة كل أن العصبية الفسيولوجيا علم في حديثا   وربت   

 بقع شكل على الرأس أعلى من الوسطى المنطقة في وبوضور مثال كلوي مرضم  من يعاني الفي الشخص عند فيظهر

 فروة من المنطقة هفه على إصابة أي وأن تضررا ، األكثر الكلية حسب اليسار أو اليمين على وبثور آالم أو حمراء

 أعضاء كفاءة على الشعر لمثبتات السلبية التيريرات مدى جليا   لنا يظهر هنا ومن .الكليتين على مباشرة تؤرر الرأس

 .أصال   المثبتات لمكونات السامة الفعالية عن عدا الحيوية، وظائفه وبالتالي ككل، الجسم
 

 للشعر مصففال واكسال
  

 المواد الالزمة

 ماء نوميتيل بارابباراميتول  غليسرين بروبيلن غليكول (Ceteareth -25) الواكس شمع المادة
 %655حتى  516 516 516 5. %

 
 

 :طريقة العمل

 كغ ماء في وعاء معدني ال يصدأ. 71كغ شتاء  إلى  05صيفا  أو  الواكس كغ من شمع 31يضاف  .0

 م. ْ 81نسخن حتى تمام ذوبان الشمع بالوصول حتى درجة حرارة  .0

 بااليتانول للقضاء على الرغوة.نضيف باقي المواد على التوالي مع رش سطح المحلول  .3

م ونبدأ بالصب في العبوات قبل تجمد الشمع، ولنحصل على القوام الشمعي خالل  ْ 6نبرد حتى درجة حرارة  .4

 ساعات.
 

 وفعاليتها أنواعها الشعر مزيالت

 

 شفرة داماستخ فيها ويتم والنساء، الرجال عند شيوعا   األكثر الطريقة الحالقة طريق عن الشعر إزالة تعتبر :الحالقة

 عتقدهي ما عكس وعلى .حالقته عملية لتسهل جافا   وليس رطبا   الشعر يكون أن ويجب. معروفة بطريقة وحادة نظيفة

 .الشعر نمو معدل أو لون أو شكل تغير ال الحالقة نفإ الكثيرون

 رغوة،و بخاخات غسول، كريمات، هيئة على الكيميائية الشعر مزيالت توجد: الكيميائية الشعر إزالة مستحضرات

 والتي( Calcium thioglycolate) تريوغليكوال الكالسيوم تكون عادة يةقلو مادة من محدد تركيز على وتحتوي

 .الجلد عن إزالته سهولة وبالتالي الشعر في البروتين إذابة على تعمل
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تسببها بيي تحسس جلدي، وبما أن للشعر  عدم من والتيكد المستحضرات هفه مثل استخدام تعليمات إتباع المهم ومن   

 الحقا . ةكيميائي قوحر تسبب وقد وتهيجه الجلد على تؤرر قد المواد هفه مثل فإن والجلد تركيب متشابه نسبيا  

 
 

 من توضعهز تعدىي أال يجب كما ،الجلد تهيجأقل ما يمكن تداركا  ل تريوغليكوال الكالسيوم تركيز يكون أن ويجب   

 المستحضرات هفه بعض أن مالحظة تتوجب كما .الشعر نعومة أو خشونة ( دقيقة بحسب05-4مدة ) الجلد على

 وأ للحواجب المزيالت هفه تستخدم ال، وبعضها اآلخر للمناطق األكثر حساسية كالوجه. فاألرجل على لالستخدام

 تستخدم الأ يجب الجلد تهيج احتمالية تقليلول. المصاب أو الملتهب الجلد على تستخدم ال كما العينين، حول ما منطقة

، الثالثة وأ الثانية الدرجة من للجلد ا  قوحر تسبب قدف. المستحضر بتعليمات عليه منصوص هو مما أكثر المزيالت هفه

 المستحضر في األخرى المواد كانت أو جدا   عالي تيريرها كان إن الجلد على ندب تسبب أن جدا   المحتمل كما أنه من

 .لفعاليته زائد نشاط تسبب

 نتف قومي الجلد، سطح من الشعر إزالة على الكيميائية الشعر مزيالت تعتمد : في حينوالشمع النتفب الشعر إزالة

 لكيميائيةا المزيالت من ألما   اشد النتف عملية تكون وقد. الجلد سطح تحت من بصيالته، أي من بإزالته والشمع الشعر

 عملي غير نتفال ويعتبر .جديد من يظهر حتى أسابيع يستغرق قد نتفه بعد الشعر أن حيؤ أفضل نتائج تعطي أنها إال

 .الوجه شعر وإزالة الحاجبين لنمص عاده النساء وتستخدمه ،الكبيرة المناطق شعر إلزالة

 من حفيرت على ملصقاتها تحوي ما فغالبا   محالت،الو الصيدليات في كمستحضر الشعر إلزالة المستخدم الشمعأما    

 بالعدوى لإلصابة عرضه أكثر لكونهم نظرا   الدم أمراض أو السكر مرض من يعانون الفين لألشخاص استخدامها

 كما .لممرضةا الكائنات النتقال مناعة قلأ ويجعله للجلد تقرحا   يسبب النتف في الحال هو كما الشمع أن إذ. والبكتيريا

 .المصاب أو المهيج الجلد أو أو األذن أو األنف داخل من الشعر إلزالة أو العين رموش لنتف الشمع يمنع استخدام

 .بالملقط واإلزالة باإلبرة اإلزالة: الكهربائية الشعر مزيالت من نوعان يوجد: الكهربائية الشعر مزيالت

 العملية هفه وتتم بالنتف، الشعر إزالة رم ومن ،كهربائي بتيار الشعر صلةب تدمير أساس على باإلبرة اإلزالة تقوم   

 .مجددا   النمو يعاود حتى طويال   ا  وقت يحتاج المزال الشعر أن ، إذدائمة إزالة وتعتبر جلسات عدة على

 على تقوم كونها عشوائي بشكل استخدمت ما إذا كهربائية صدمة حدوث إمكانية في العملية هفه مخاطر وتكمن   

 إمكانية أن ماك العملية، في معقمة غير إبرة استخدمت إذا العدوى انتقال في تساهم وقد الكهربائي، التيار استخدام أساس

 .جدا   شائعة ندب ظهور

 زانيرتك لكونهما نظرا   التجميل أخصائي قبل من لمستخدمةا األجهزة المنزلية الكهربائية اإلزالة أجهزة وتحاكي   

 لمستخدما التيار نأل نظرا   قلأ كهربائية بصدمة اإلصابة مخاطر أن إال ،الكهربائي التيار استخدام وهو واحد أساس على

 .شدة قلأ فيها

 على لملقطبا الشعر إزالة وتقوم، (إبرة تستخدم ال كونها) ألما   اقل بكونها سابقتها عن بالملقط الشعر إزالة وتتميز   

 .إبرة الستخدام الحاجة دون الجلد سطح من بالكهرباء الشعر إزالة أساس

 العمليات يف االستخدام شائع السواء على الوشم إزالة وعمليات الشعر إزالة عمليات في المستخدم الليزر يعتبر: الليزر

 .والطبية التجميلية

 شعاع يمرر أن قبل المعنية المنطقة على سودأ محلول استخدام يتم( Theromlase) الثيرومليز طريقة أساس وعلى   

 بناء) يزرالل أشعة امتصاص على ويعمل الشعر لبصيالت يصل حتى الجلد بتخلل المحلول هفه ويقوم. عليها الليزر

 .البصيالت بتدمير بدورها تقوم والتي ،(wavelength لها الموجي الطول أساس على

 أو اتحالف الجلد لون دكانة في زيادة أو الجلد احمرار مثل الواردة الجانبية المضار بعض من الليزر أشعة تخلو وال   

 .جدا   وارد الندب ظهور أن كما الداكن، للجلد العكس
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 محلول خداماست يتم ذلك وبعد العدوى، النتقال عرضه تكون ال حتى بغطاء لليزر المعرضة المنطقة تغطى ما وغالبا     

 .الوقت لبعض المعالجة المنطقة على مرطب
 

 بطريقة الشمع إزالة الشعر
 

تعتبر طريقة الشمع من أسهل طرائق إزالة الشعر، وتتميز بتيخيرها نمو الشعر حتى الشهر دون أن تسبب ترهل    

 الجلد كونها تعتمد مواد طبيعية، وتساعد على تبييض البشرة وتنظيفها من الجلد الميت.

 قطرات من زيت عطري.  مالعق ماء، ملعقتين زيت زيتون، 4: ملعقة شمع عسل، ملعقتين زيت اللوز، المكونات

 :طريقة العمل

 يفاب شمع العسل على نار هادئة مع زيت اللوز. .0

 يرفع عن النار ويضاف له الماء والغليسرين وزيت الزيتون ويقلب جيدا  حتى تماسك المزيج. .0

 تضاف بضع نقاط من الزيت العطري. .3

 تخلط العجينة جيدا  وتقسم إلى قطع تناسب أماكن نزع الشعر. .4

 قطعة ويتم مدها على الشعر باتجاه النمو، وتترك لمدة دقيقة، رم تنزع بعكس اتجاه نمو الشعر.تؤخف كل  .5

 عند االنتهاء يتم تلطيف المكان بالغليسرين للبشرة الحساسة. .6

 تستخدم إلزالة بقايا الشمع قماشة نظيفة مع زيت أطفال. .7
 

 
 عيوب بعض إلخفاء أو للنساء الزينة بغرض أكان سواء جدا ، واسعا   انتشارا   التجميل مستحضرات استخدام ينتشر   

 .السواء على والرجال النساء عند البشرة

 فقد لفلك صنعية، أم طبيعية أكانت سواء   كيماوية، مركبات مجموعة من التجميل مستحضرات جميع تحضير ويتم   

 البعض، على تطبيقها خالل من سجلت التي السلبية المالحظات بعض نتيجة الصحية الجهات بعض اهتمام أرارت

 الجهاز على أو مباشرة، بصورة البشرة على أحيانا   تيريرها نرى فقد مثال ، كالوجه حساسية األكثر المناطق في وخاصة

 من أو إنتاجها، معامل في ذاتها المستحضرات صناعة عن الناجمة البيئية المضار عن عدا خفية بصورة العصبي

 .لها العوام تطبيق

 نحو االتجاه يعتبر ولفلك عمليا ، تطبيقه يستحيل أمر تجنبها أو المستحضرات هفه عن االستغناء فإن ذلك ومع   

 الفيتامينات من األصلي محتواها على حينها ستحافظ كونها األمثل الحل معالجة أي ودونما الطبيعية المكونات

 .األكسدة ومضادات المعدنية والمركبات

 من ما أنه المؤسف ومن وتسويقها، تعبئتها ترافق التي المشاكل أهم من واحدة المستحضرات هفه عقامة وتعتبر   

 فبرغم المسرطن، تيريرها البارابن لمركبات أن مثال   ربت فقد بيخرى، أو بصورة السلبي أررها ولها إال حافظة مادةم 

 جرعتها تركيز الرتفاع يؤدي للمستحضرات المديد االستخدام، إال أن %1.110يتجاوز  ال قد والفي تركيزها انخفاض

 .الجسم في

 :نفكر البشرة ونوع الحالة بحسب المستحضرات بعض مضار أهم ومن :التجميل مستحضرات مضار

 .الجلدي الطفح معالم ظهور حتى .وتهيجها واحمرارها البشرة تحسس .0

 .المستحضرات هفه مكونات بعض مع البشرة تفاعل بسبب األكزيما ظهور .0

 .البشرة تفتيح مواد بسبب تغميقها أو األساسي البشرة لون تغير .3

 .الوجه على الحبوب بعض ظهور يسبب ما البشرة، تنفس لتراجع يؤدي ما الجلد مسامات انسداد .4

 من وغيرها الكريمات زيوت من زائدة كمياتم  المتصاصها الوجه بشرة لمعان معدالت ارتفاع .5

 .الدهنية البشرة مع وخاصة المستحضرات، .6

 .المسامات على التجميل مواد تراكم معدالت ارتفاع بسبب البشرة خاليا تجديد معدالت تراجع .7
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 .الشعر وكمثبت المثبتات بعض استنشاق بسبب أحيانا   الرئة تضرر .8

 .الالصقة وموادها التركيبية الرموش بسبب بالعينين يلحق قد الفي الضرر .0

 .عنها الشمس أشعة وحجب تنفسها معدالت تراجع بسبب البشرة تضرر .01

 :التجميل مستحضرات مضار تجنب -2

 .ال أم للبشرة مناسبة كانت إذا ما لتحري المكونات وطبيعة الصالحية، وانتهاء الصنع تاريخي على التركيز .0

 .الحقا   السيء ألررها البشرة، تفتيح مواد على الحاوية المستحضرات اجتناب .0

 .مباشرة   البشرة مسام انسداد على تعمل كونها مساحيق شكل على المحضرة المستحضرات تجنب .3

 .المصدر المجهولة المستحضرات واجتناب الموروقة المصادر اعتماد .4

 .الكاتيوني النوع من األصبغة تكون ما فغالبا   بالسرطانات، الحقا   لتسببها اإلمكان، قدر الشعر صباغة اجتناب .5

 :التجميل مستحضرات في سمية األكثر المعدنية المكونات -3

 يؤدي الفي الرصاصي بالتسمم لإلصابة امتصاصه رم ومن البشرة على الرصاص تراكم يسبب :الرصاص -3-0

 .اإلجهاض عدم حال في أذى من الجنين يلحق وما الحوامل وإجهاض العضلية، اآلالم وبعض الفاكرة لضعف

 الجسم امتصاص ويؤدي األساس، ومسحوق العينين تجميل مستحضرات أنواع بعض تركيب في يدخل :الزرنيخ -3-0

 .الدماغية وللسكتة البطن في مبرحة آلالم له

 الجسم في تراكمه ويؤدي الماسكرا، وبخاصة العينين، تجميل مستحضرات تركيب في يدخل ما كثيرا   :الزئبق -3-3

 وتراجع الجلدي والطفح وللصداع المناعة، جهاز وضعف الكلوي وللفشل السواء، على والرئة والقلب الدماغ لتضرر

 .الرقية

 

 النسداد مؤديا   والبوتاسيوم، األلمنيوم شب شكل على العرق مضادات تركيب في يدخل ما كثيرا   :األلمنيوم -3-4

 ويؤدي تحديدا ، المستحضرات لهفه الثدي لسرطان الرئيس السبب األطباء من الكثير ويرجع اإلبط، تحت مسامات

 .العظام وآلالم الفاكرة وتراجع المستمر للصداع عمليا   األلمنيوم لعنصر الجسم امتصاص

 العظام وأمراض الكلى، أداء على السلبي تيريره في المعدن هفا على أجريت التي الدراسات ركزت :الكادميوم -3-5

 الصحة منظمة من حتى المعتمدة تراكيزه بيقل حتى ساما   يصبح الكادميوم أن إلى البحارة معظم ووصل والسرطان،

 .العالمية التجميل منتجات أرقى في كمكون وجدوه أنهم وبخاصة العالمية،

تقريبيا  على أساس  المعتمدة وصيغته الخامات، كباقي أرضيا   عرقا   باعتباره معقدة صيغة للتالك :التالك مسحوق -3-6

 المسرطن يرافقه االسبستوس(، وغالبا  ما SiO3Mg2H)3(4أو  10O4Si3Mg(OH)2أنه سيليكات المغنيزيوم المائية )

 النظافة ومنتجات التعرق ومضادات األطفال وبودرة الوجنتين وأحمر المكياج مساحيق تركيب في ويدخل المعروف،

 .المبيض وسرطان التالك بين الدراسات من الكثير ربطت فقد لفا الشفاه، وأحمر العيون ظالل ومسحوق النسائية

 :التجميل مستحضرات في سمية األكثر العضوية المكونات -4

 أصبغة وبعض األظافر طالء من الكثير تركيب في يدخل الفي التولوين استنشاق يؤدي :(3CH5H6Cالتولوين ) -4-0

 .العصبي الجهاز في واضحم  لضرر النفطية المشتقات جميع مع الحال هو وكما كمفيب، الشعر

 ومرطبات الشمسية الواقيات تراكيب بعض في عموما   البنزوفينون يدخل: (Benzophenonesالبنزوفينون ) -4-0

 .الجلدي كالطفح الجلدية الحساسية ببعض تسببه عموما   وتبين األظافر، وطالء األساس وكريمات الشفاه

 وأظهرت للبكتريا، مضادة حافظة كمواد التجميل مواد تركيب معظم في البارابن مشتقات تدخل :البارابن مشتقات -4-3

 نسيج في آرارها وجود الدراسات إحدى بينت كما الصماء، الغدد عمل اختالل في سببا تكون قد أنها الدراسات بعض

 .مباشرة للثدي التعرق مضادات مع اإلبط تحت من انتقالها يعني ما الثدي، سرطان

 يفهمنَ  أن دون من التجميل مستحضرات النساء غالبية تستخدم :التجميل مستحضرات علب على الدالة الرموز -5

 يتجاهلها ما غالبا غامضة، برموز المنتجات هفه ختم يتم األحيان، من كثير في ولكن ،عبّواتها على المكتوبة الرموز

 .التجميل مستحضرات على الموجودة الرسومات ألهمّ  نعرض الرموز، هفه معاني ألهميّة ونظرا   المستهلك،
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 الوقت من كم يخبرك   الرمز هفا الفتح، بعد ما فترة على داللة قليال، المفتوحة الجّرة رمز :PAO الفتح بعد ما فترة

 mالرقم إلى جانب الحرف  ويظهر الشهر، تتعدى ال الزمنيّة الفترة تكون ما عادة .استعمال أول بعد جيدا   المنتج يبقى

  داخل الجرة أو جانبها.

 ولكن التدوير، إلعادة قابلة حاوية إلى السهام من المصنوع المثلؤ يشير (: MOBIUS LOOPحلقة موبيوس )

 مصنوعة نفسها العبوة أنّ  يعني فهفا صلبة، دائرة داخل الرمز كان إذا ،اهتماما   نوليها وال نعرفها ال قد اختالفات هناك

 العبوة أنّ  إلى يشير فهفا قريب، مكان في أو داخلها منه جزء او دائرة داخل الرمز كان إذا ماأ ،تدويرها معاد مادة من

 .أدناه والحروف المثلؤ داخل الرقم يكون األحيان بعض في .تدويرها المعاد المواد من المعلنة النسبة تلك من مصنوعة
 

 وإعادة االسترداد لمنظمة تدفع للمنتج، المصنّعة الشركة أنّ  إلى الخضراء النقطة رمز يشير :الخضراء النقطة رمز

 .بها الخاصة والتغليف التعبئة لنفايات بيئيا   المسؤولة اإلدارة على لإلشراف التدوير،
 

United States Department of Agriculture: USDA ختم 

 .عضوية هي المنتج في المكونات من ٪ 95 عن يقل ال ما بينّ ( USDAتؤكد )   
 

ECOCERT: ECOCERT فإذا ظهر العضوية المنتجات محتويات تقييم شهادات إلصدار حكومي غير برنامج ،

 من األقلعلى  %01، ونباتيّة مكوناته من ٪ 95 عن يقل ال ما أنّ  يعني فهفاالعضوي على المنتج،  ECOCERTرمز 

 منعلى األقل  %51أن  يعني هفا المنتج، على الطبيعي ECOCERT رمز ظهر إذا .عضويّة وزنا   مكوناته جميع

 .عضويّة وزنا   مكوناته جميع من األقل على %5و نباتيّة، مكوناته
 

شهرا ، لديها )أفضل قبل  31أي منتج من مستحضرات التجميل تكون مدة صالحيته اقل من  استخدميه قبل هةا التاريخ:

 نهاية( التاريخ، يرمز إليه بالساعة الرملية.
 

COSMEBIO هفه الرموز حصلت على شهادة من قبل المنظمة الفرنسية :COSMEBIO ورمز ،BIO  مختصر

 الكلمة، الفرنسية المنظمة قبل من شهادة على حصلت الرموز هفه COSMEBIO. رمز  BIOكلمة بيولوجيك،

 وأنّ  الطبيعية، المكونات من ٪ 95 عن يقل ال ما على يحتوي المنتج أنّ  على يدل الرمز هفا العضويّة، للمواد الفرنسيّة

 من المكونات نباتية. %05من إجمالي المنتج، و  %01عن   يقل ال ما تمثّل العضويّة المواد
 

 التعليمات أو المعلومات إلى يشير نهأ يعني فهفا كتاب، الى تشير يدا   ترينَ  عندما: التعريف بطاقة لمعلومات الرجوع

 يظهر .المنتج حول تحفيرات أو االستخدام، تعليمات أو المكونات قائمة مثل آخر، إدراج أو بطاقة أو نشرة في الواردة

 األحيان، من كثير في يحدث الفي وهفا الحاوية، على شيء كلّ  تشمل ال المطلوبة المعلومات تكون عندما الرمز هفا

  .صغيرا   التجميل مستحضرات حجم يكون عندما

E-MARK( في االتحاد األوروبي، عالمة :e ،الصغيرة هي العالمة المقدرة )جميع في أنه إلى تشير والتي 

 نفسه الموجود على التسوية. الرقم هو المنتجات وزن أو حجم متوسط فإنّ  المصنعة، التجميل مستحضرات
 

THE LEAPING BUNNY :بمنتجات األمر يتعلق عندما بخاصة كبير، قلق مصدر الحيوانات اختبار 

 ،الحيوانات على اختبار بإجراء تقم لم المنتج، صنّعت التي الشركة بينّ   "األرنب" يرمز ،والجمال النظافة

  .عليها تحتوي مشتقة حيوانيّة مكونات وأية الحيوانات، على اختبارها يتم لم الرمز هفا تحمل التي المنتجات

 تحالف قبل من وضعت التي المعايير وفق الحيوانات على أبحارها أجرت قد الصانعة الشركة أن ويعني: األرنب

  .نباتية الشركة منتجات معظم أن على كدليل التجميل، لمستحضرات المستهلك معلومات
 

 :التجميل مستحضرات صالحية انتهاء تاريخ رموز قراءة مبادئ -6

 :قراءتها وطرائق عنها نماذج وهفه المستحضر إنتاج تاريخ عن للتعبير طرائق عدة هناك   
 

MFD - MFG – M 
 

 :فمثال التاريخ، إلى لتشير بعدها األرقام وتيتي الصنع، تاريخ تعني باالنجليزية لعبارات اختصار الثالرة الرموز هفه

M 20. 04. 20 0101من الشهر الرابع عام  01: أي أنه صنع بوم 

 ويكتب الرمز أحيانا  بطريقة أخرى:

M 150812 0105من الشهر الثامن عام  00: أي أنه صنع يوم 
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(A12H25تعتمد طريقة الترميز هفه على ترتيب الحرو :)( ف األبجدية في اإلنكليزية، فيرمز الحرفA وهو )

( للعام، أي 03( لشهر شباط...أ ويرمز الرقم )Bالحرف األول في األبجدية ألول شهور السنة أي كانون الثاني، )

( في الشهر المحدد أوال  بالحرف، وبالتالي يقرأ 05( فيرمزان ليوم اإلنتاج، أي )05( والرقم )Hأما الحرف )، 0103

 .0103من كانون الثاني عام  05كامال  على الشكل: صنع المنتج في يوم 

(FRODاختصار بسيط لتاريخ اإلنتاج، فتتم ك :)،ليمين.سار لفقط أقرأ األرقام من الي تابة التاريخ بالطريقة البسيطة 

 فاالختبارات وكيميائية، فيزيائية اختبارات لمجموعة التجميل مستحضرات : تخضعاختبار مستحضرات التجميل -7

 (، الكثافة واللزوجة.pHالوزن، الرقم الهيدروجيني ) مثل الفيزيائية

 قد والتي ،الدقيقة الحية بالكائنات ملورة كانت إذا ما لتحديد التجميل منتجات على الميكروبية االختبارات إجراء يتم   

 .الحية الكائنات من ختلفةم أنواع في النمو تظهر فورية اختبارات .المتحلل الجلد تصيب

 0110/0003( EC) نظام االوروبي االتحاد في ويطبق .االستقرار اختبارات في الميكروبية االختبارات تطبيق يتم   

 بشكل إلزامي. والفي يتم فيه تطبيق مجموعة االختبارات:

، الوميض نقطة تحديد، انصهار نقطة تحديد، اللزوجة تحديد، الكثافة قياس، الحموضة درجة، الثقيلة المعادن عن الكشف

والتريوكلوسان،  4،0 الديوكسان محتوى تقدير، سطحيا   الفعالة المواد نسبة تحديد، الغولي المحتوى، الجافة المواد تحديد

 اإليثرات، وجليكول الفثاالت، نسب تحديد، الحساسية ومسببات الحافظة، والمواد نالباراب نسب تحديد، والفورم الدهيد

  المتطايرة المفيبات مخلفات تحديد، النانوية الجسيمات محتوى عن تقرير، االيتيلن وأكسيد
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، والزيوت عالية في استحالب الدهونفعاليتها اللعموم المنظفات بين تعتبر المواد الفّعالة األنيونية األكثر استخداما     

 بالعوامل الفعالة سطحيا الالأيونية، والتي من أشهرها في أسواقنا:وغالبا  ما يتم مزجها 

يتم تحضير هفه المجموعة من الكلة حلقة بنزن بجفر الكيلي ليصار لسلفنتها  :LASسلفونات األلكيل الخطية  -1

 الصوديوم أو األمونيوم وأحيانا  البوتاسيوم: وتعديلها بالكاتيون المطلوب، وغالبا  ما يتم تعديلها بكاتيون
 

 
 

تتم هنا عملية األلكلة بجفر الدوديكان، وغالبا  ما  :DDBSسلفونات أريل الكيل مثل سلفونات دودوتسيل البنزن  -2

(، ومن الجدير بالفكر هنا أننا 13C-12Cتتم عملية األلكلة على قطفة الكيروسين كونها بمتوسط أطوال الدوديكان، أي )

نفرق بين السالسل الخطية عن المتشعبة، إذ أن السلسلة المتشعبة أكثر فعالية تنظيفية ولكنها صعبة التحلل حيويا ، لفا 

 تفرض قيود بيئية على استعمالها:  
 

 
 

سلفات، يتم أو صوديوم لوريل ايتر  :Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES-70%) التكسابون -3

ت، اويعتبر المكون األساس في صناعة الشامبو وبعض المنظف تقريباُ. %71تسويقه على شكل معجونة هالمية بتركيز 

 ضعف من وظيفة السلفون:ذلك أن وظيفة السلفات ألطف وأ
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: من أكثر تطبيقاته انتشارا  صناعة معجون (Sodium lauryl sulfate: SLSدودوتسيل كبريتات الصوديوم )

األسنان لمنحه الشعور باالنتعاش، ولكن من الضروري جدا  شطفه جيدا  بعيد االستعمال كونه كباقي المواد الفعالة 

 سطحيا  بمفعولها العكسي على الكبد بتراكمها شيئا  فشيئا . 
 

 دودوتسيل كبريتات الصوديوم
Sodium lauryl sulfate: SLS 

 
 مسحوق أبيض المظهر

 088 الوزن الجزيئي

 3غ/سم 0.10 الكثافة

 م 016ْ نقطة االنصهار

 :Nonylphenol ethoxylate)األمولجين(  نونيل فينول ايتوكسيالتال -4
- 

 

 االمولجين
OHn)2CH2(OCH4H6C19H9C  

 سائل رجراج عديم اللون إلى أصفر فاتح م 05ْالمظهر: 
 NP-4 NP-6 NP-7 NP-9 NP-10 NP-12 NP-13 بند التصنيف

 5 ± 71 5 ± 75 5 ± 85 5 ± 91 5 ± 106 5 ± 115 5 ± 141 /كغKOHهيدروكسيل: ملغ 

 90-85 85-80 67-60 59-52 - - - نقطة الضباب المئوية

 %99 تركيز المادة الفعالة

 5.0-5.5 (pH: 1% Solمنه ) %0حموضة محلول 
 

- 

نونيل فينول ايتوكسيالت أحد العوامل الفعالة سطحيا  الالأيونية، كونه ال يعطي أي أيون في محاليله المائية، في حين    

تعطي المواد الفعالة سطحيا  األنيونية أنيونا  سالبا ، والكاتيونية كاتيونا  موجبا ، وكثيرا  ما يضاف كمادة بناء أساسية في 

أفضل مركبات التآزر للمواد الفعالة سطحيا  األنيونية. وبخاصة لعدم تيرره بالقساوة أو مع  صناعة المنظفات كواحدم من

ما يمكن أن يتواجد من مركبات كاتيونية في حمام للغسيل والفي قد تحملها المواد المراد تنظيفها أيا  كانت، على العكس 

صق بها لتشكل رواسب غير محمودة، وقد يتراور عدد من المواد الفعالة سطحيا  األنيونية التي قد تتفاعل معها وتلت

( حد، ويتم اصطناعها من بلمرة أكسيد االيتيلن، 011-01الزمر المحبة للماء في سلسلة البوليمير األكسيدية بين )

وترتبط خواصها وفعالياتها بنسبة عدد حدود السلسلة الكربونية المحبة للطور الزيتي إلى عدد حدود أكسيد االيتيلن 

المحبة للطور المائي، ما يمكننا من تحديد مجال فعاليتها األجدى ما بين عاملم مبلل أم منظف أم مزيل بقع وعوامل 

 استحالب:

 

Maher Chaar
تم نشر الكتيب أولاً من خلال موقع الكيمياء العربي
www.arabain-chemistry.com



82 
 

 
    

تتباين ايتوكسيالت األغوال الدسمة ما بين سوائل ضاوية أو مصفرة إلى شموع صلبة بحسب طول السلسلة األلكيلية    

(، وتعمل العوامل الفعالة سطحيا  الحاوية على زمر محبة للماء بشكلم كبير على جزء السلسلة nوعدد زمر االيتوكسي )

الغولي والزمر القطبية المحبة للماء )جزء سلسلة االيتوكسي( على خفض التوتر السطحي بين الطورين المائي 

الفعالة سطحيا  بمحتواها  EOيالت ( لزمرة االيتوكسHLBليبوفيليك ) -والزيتي، وترتبط قيمة الميزان هيدروفيليك 

من الزمر الشرهة للطور المائي، والتي تعزز ألفتها للطور المائي بتشكيلها روابط هيدروجينية مع الماء، ودون أن 

تطلق شحناتم كهربائية في المحلول، مما يجعل أدائها جيدا  في المياه القاسية عند درجات الحرارة العادية، كما تتميز 

ي الوسطين الحمضي والقلوي ما يجعل عملها متكامال  مع فعاليات المواد األخرى، وتيخف المادة الفعالة سطحيا  بثباتها ف

بالنسبة بين حدود سلسلة النونيل فينول وسلسلة  HLBاسمها من عدد وحدات أكسيد االيتيلن، ويتعلق مجال الـ 

(، حيؤ يدل الرقم على طول سلسلة NPE: 9-12االيتوكسيالت، وتقع النسبة الوزنية للمنظفات في مجال )

 االيتوكسيالت، ويستخدم الرقم األقل كمبلل، وارتفاعه على عوامل االستحالب والمحالت. 

 :تطبيقاتها وتشمل ممتازة، تنظيف بخواص استحالب كعوامل ممتاز بشكلم  فينول النونيل ايتوكسيالت تستخدم   

 اللواصق، الورق، صناعة النسيجية، الصناعة الرغوة، مضادات المطهرات، ،المثبتات المبعثرة، العوامل المنظفات،

 .الدوائية والصناعات التجميل مواد وصناعة الزيوت، البالستيكية، الصناعات

 
 المناسبة لمختلف التطبيقات HLBقيم 

 غير حلول بالماء 10 >

 

 عامل استحالب للماء في الزيت 12-16

 مبلل جيد 14-11 حلول بالماء 10 <

 منظف جيد 15-12 مضاد رغوي 4-8

 لتغليف المواد الغفائية  PVCمثبت حراري للـ  20-16 عامل استحالب للزيت بالماء 7-11
- 

HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance) values for proper applications 

Oil-in-water emulsion 12-16 

 

Lipid soluble (or water-insoluble) <10 

Good Wetting 11-14 Water Soluble >10 

Good detergency 12-15 Antifoaming 4-8 

Stabilizing 16-20 Water in oil emulsion 7-11 
- 

 NPخواص مجموعة الكيل فينول ايتوكسيالت 
 المختصر التجاري التركيب HLB الفعالية م 05ْالمظهر: 

  Nonylphenol Ethoxylate 4 EO NP 40 8.9 زيت، محل زيوت، مبعثرمزيل  سائل ضاوي

  Nonylphenol Ethoxylate 6 EO NP 60 10.9 مزيل زيت، محل زيوت، مبعثر سائل ضاوي

  Nonylphenol Ethoxylate 9 EO NP 90 12.9 منظف، مزيل زيوت، مبلل سائل ضاوي

 Nonylphenol Ethoxylate 9.5 EO NP 95 13.1 منظف، مزيل زيوت، مبلل سائل ضاوي

 Nonylphenol Ethoxylate 10 EO NP 100 13.3 منظف، مزيل زيوت، مبلل سائل ضاوي إلى ضبابي

 Nonylphenol Ethoxylate 12 EO NP 120 14.1 منظف، مبعثر، مبلل سائل ضاوي إلى ضبابي

 Nonylphenol Ethoxylate 15 EO NP 150 15.0 عامل استحالب معجونة إلى صلب

  Nonylphenol Ethoxylate 30 EO NP 300 17.1 عامل استحالب صلب

  Nonylphenol Ethoxylate 30 EO NP 300 W30 17.1 عامل استحالب سائل ضاوي

  Nonylphenol Ethoxylate 100 EO NP 1000 19.6 عامل استحالب صلب
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كثيرا  بحسب المنتج النهائي، وقد يكون لها أكثر من وظيفة، كما هي الحال مع كربوكسي ميتيل تتنوع المواد المثخنة    

ن م في منتجات الغسيل اآللية وكمانع إلعادة ترسب األوساخ من جهة، سيللوز الصوديومي الفي يلعب دوره كمثخن

 :خنات الصناعية المتداولة تجارياُ من أكثر المث (00كما في الشكل ) جهةم أخرى، وتعتبر مجموعة البولي أكريالت

 
 

 المثخنات المستخدمة في صناعة مواد التجميل(: 00الشكل )
 

لحمض أكريلي وسالسل  بوليميراتنصف صنعي عبارة عن  ،مسحوق أبيض ناعم :Carbopolالكاربوبول  -0

بنتا ايريترول، ويتحول إلى جل بوسط حمضي عند تسخينه  أو أليل (11O26H15C) يل سكروزلبوليميرية ترتبط مع أل

.، ..081 – 041 – 034 ييخف أرقام مثل:ف، البلمرة وتشعب السالسلبحسب درجة  أنواعهتمايز توم(، °61-51حتى )

ماص  ة،يحمضخواصه  ل األكثر شفافية ما يجعلنا غالبا  ما نعتمده لتحضير أنواع الجل.ووتعتبر هالميات الكاربوب

 :( وبالغليسرين% 05باألغوال )، ينحل وال ينحلبالماء  ينتبج، رائحته خفيفة مميزة ،للرطوبة

 

 
 

يستخدم كما  زوجة.ورافع ل تعليقالصيدالنية السائلة ونصف الصلبة كعامل  المعلقات يستخدم بشكل رئيس في تركيب   

  .تحضير الكريمات والجل والمراهم والمضغوطات الصيدالنيةفي 

(، ويمكننا تعديله بإضافة قلوي مثل هيدروكسيد pH~ 3درجات حموضة )عند هالميات منخفضة اللزوجة  يمنحنا   

لرفع لزوجة  (pH~ 6البوتاسيوم أو الصوديوم، رنائي أو رالري ايتانول أمين لتعديل درجة الحموضة وصوال  حتى )

 الهالميات الناتجة.

ن غليكول، ويتوجب االنتباه حينئفم إلى ضرورة أن ليمع محالت أخرى مثل االيتانول والبروب ويمكنه تشكيل هالمات   

يكون القلوي المستعمل للتعديل حلوال  في هفه المحالت، مثل رالري ايتانول أمين بدال  عن هيدروكسيد الصوديوم عندما 

 يكون المحل هو االيتانول.

لتيرير المنشط بسبب ا بتيرير النورعضويات الدقيقة، ولكنها تتخرب مع الزمن وتتميز هالمياته بمقاومتها لتيرير ال   

ن يتيلالبعض أيونات المعادن الثقيلة ما يستوجب منا إضافة بعض عوامل التحلية التي تربط هفه األيونات، كين نضيف 

 إلى التحريك البطيء منعا  الستحالب ومن الضروري االنتباه أرناء تحضير الهالمة، رنائي األمين رباعي حمض الخل

 .هاللهواء في

 مقاومته للمحاليل األيونية:حسب بتصنيف الكاربوبول 
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 المحاليل األيونية كمحاليل التكسابون أو المحاليل الملحية.ال يمكن استخدامه مع : 081 - 041كاربوبول  .0

 : منخفض التيرر بالمحاليل األيونية.080 - 040كاربوبول  .0

 قابليته للتشرد:حسب ب بولالكاربوتصنيف 

 أنيوني: وهو األكثر انتشارا ، ويتم تعديله بعامل قلوي مثل رالري ايتانول أمين. بولكاربو .0

 وبول الأيوني: ال يحتاج لتعديل.كارب .0

 كاتيوني: يتم تعديله بالحموض، ويمكننا استخدامه مع بعض المطهرات والمعقمات. كاربوبول .3

( أو هيدروكسي ايتيل سيللوز HMCتحضير التيلوز على أنه كربوكسي ميتيل سيللوز ) يتم :Tyloseالتيلوز  -2

(HECإلى جانب صيغ أخرى أقل أهمية وانتشارا ، و ) خن كعامل مثفي صناعة الشامبو يعتمد البعض على التيلوز

الشعر ببعضه  التصاقعلى  قد يعمل ه، إال أن%1.3-1.0كبديل عن ملح الطعام بإضافته بنسبة  ، وأمين االستخدامآمن

 إن لم يتم شطف كامل بقايا الشامبو عن الرأس.

تقاس فعالية التيلوز بمقدار رفعه اللزوجة لوزنم معين. ويهدف استخدامه لرفع لزوجة المستحضرات السائلة في مجال   

آخر، ين مرجع علمي وويتباين تركيبه بين مصدرم صناعي وآخر، وب الصناعات الغفائية والصناعية وغيرها من جهة،

 فنجد من صيغه المتداولة علميا  وتجاريا :

 

 

 

ي: (Carboxy Methyl Cellulose: CMCكربوكسي ميتيل سيللوز ) -3  أحد وزللسي ميثيل َكْربُوْكس 

 يثيلم، استبدل فيها هيدروجين الزمر الهيدروكسيلية لوحدات الغلوكوبيرانوز بزمرة الكربوكسي وزللالسي مشتقات

(COOH2CH) .على شكل أمالر صوديومية أو غيرها من أيونات معدنية منتقاة بحسب الغرض أو التوظيف 

مثبطات إعادة التوضع، إذ تترسب المواد األنيونية الشحنة على البضائع التي ال تكتسب شحنة تعتبر هفه المادة من و   

الضروري إضافة مواد تحد من هفه الظاهرة مثل لبوليستر، لفا نجد أنه من اأنيونية عند غمرها بالماء كما هي حال 

يتراور وزنه الجزيئي بين و يشكل حاجزا  أنيوني الشحنة الفي (CMCNa)كربوكسي ميتيل سيللوز الصوديوم 

 ، والفي ترتبط فعاليته بنوع الخيوط واإلضافات المعززة للشحنة األنيونية.20.000)-(500.000
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: يتم اصطناع الكربوكسي ميتيل سيللوز بتفاعل السيللوز مع كلور حمض الخل، لترتبط فعالية وخواص االصطناع

الستبدال، تفاعل ا في المستبدلة الهيدروكسيل مجموعات عددالمنتج النهائي بدرجة استبدال الزمر الهيدروكسيلية أي 

 وطول السالسل السيللوزية. 

 استحالب مثبتلعدم سميته كو لزوجة، كرافع E466 الغفائية تحت الرقمالصناعات  في CMC يستخدم: التطبيقات

 لعديدلو واألغفية الخالية من الغلوتين والمنتجات المنخفضة الدسم، المثلجاتبعض  مثلالمنتجات الغفائية  العديد من في

 المائي األساس ذو والطالء الغفائية، الحميات وحبوب والملينات األسنان معاجينك الغفائية غير المنتجات من

 الدموع في كمزلق يستخدمكما  كرافع لزوجة والصق معا  ومانع تبلور. الورق وصناعة النسيج وتنشية والمنظفات

 . االصطناعية

 محافظ،وال المضغوطات في ممددوومثبت، ومعلق، ورافع لزوجة،  تلبيس، ويستخدم في الصناعات الدوائية كعامل   

 المضغوطات. في رابطو

 المائية يلالمحال تُستخدمو. أساسي بشكل لزوجة رافعفيستخدم ك والموضعية الفموية الصيدالنية األشكال أما في   

 .والحقنية والفموية الموضعية األشكال تحضيرل بناء المعلقات في هتحوي التي اللزجة

 لتطبيقات كيساس تُستخدم متوسطة اللزوجة الهالمات لتحضير %6-4 كيزبتر الكربوكسي ميتيل سيللوز ستخدميُ    

 وادالم أهم منبإضافة الغليسرين كعامل مرطب مانع للجفاف، وتعد هفه المستحضرات  المعاجين ولتحضير أخرى

 الجلدية الرقعات وفي ،الجرور(، ولمعالجة Self adhesive ostomy) للعظم الفاتي االلتصاق على تُساعد التي

 جاتوالمنت التجميل مستحضرات صناعةو. البشرة عبر الراشحان والعرق والماء روالجر من الناّزة المواد المتصاص

 .الغفائية

 كميات إال أن تناول ،مخرشة وغير سامة غيرآمنة،  مادة عموما  الكربوكسي ميتيل سيللوز  عتبر: يُ صحةال على التأثير

 النوع من يوميا   مقسمة كجرعات غ 01-4 بتركيز بحدود تُستخدمو. وعالجي ملين   تيرير   له يكون قد منهانسبيا   كبيرة

 ىإل مضافة كمادة جرعة  يومية  منها العالمية الصحة منظمة اعتمدتو. الغرض لفات العالية أو المتوسطة اللزوجة ذي

 تكون ال منها المطلوب الغرض على للحصول والضرورية المادة هفه من المستعملة الكميات أن أكدت كما ،األغفية

 بعض في ةموضعي اتالتهاب يسبب الجلد تحت حقنها أن الحيوانات على أجريت التي الدراسات بيّنتو. للجسم ضارة

 .الحقن موضع ليفي ورمب الحقن تكراروتسبب  ،الحاالت

أو  ير سامكونه آمن، أي غو لوز،يلس ميثيل كربوكسيلل يالكالسيوم ملحال هو: ويالكالسيوم سيللوز ميثيل كربوكسي

 .زوجةل فعورا والمحافظ، المضغوطات في مفككو معلقو مثبت عاملإذ يستخدم ك .صيدالنية تطبيقات لهمخرش ف

 يرا  كث حجمه ويزداد ينتج أنه حيؤ المضغوطات في كمفكك فّعال أنه إال الماء في انحالليته عدم من الرغم وعلى   

 من األكبر التراكيز آن ، إذالمضغوطات تحضير في همن ا  وزن %05 بحدود تراكيز وتُستخدم ،الماء مع تماسه لدى

 .المضغوطة قساوة من تخفض ذلك

 الصوديوم لوزيلس ميثيل للكربوكسي ممارلة أخرى تطبيقات في يالكالسيوم لوزيلس ميثيل كربوكسي ويُستخدم كما   

 .التطبيق والموضعية الفموية األشكال في للزوجة وكرافع معلق كعامل
 

 الكربوكسي ميتيل سيللوز لبعض االستعماالتمواصفات 

 كحدم أدنى %61المظهر: مسحوق أبيض مائل للسمرة: محتوى المادة الفعالة 

 )غ/ل( :الكتلة الحجمية )بروكفيلد*(م  05ْ/ %0اللزوجة:   (pH) الحموضة  (DS) درجة االستبدال % الرطوبة

 صناعة الدهانات المائية

 500-250 سنتي بواز/رانية 6555 9-10 0.65-0.70 6-8

 صناعة النسيج
 600-300 سنتي بواز/رانية 45 9-11 0.75-0.80 6-8

 مواد الصقة للورق
 600-300 سنتي بواز/رانية كحدم أعلى 45 9-11 0.75-0.80 6-8

 سوائل الحفر
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 600-300 انڤسنتي بواز/رانية على جهاز  05 9-11 0.80-0.85 6-7

 أعلىكحدم  %65فاقد الرشح: 

 *( بروكفيلد: )جهاز خاص لقياس اللزوجة(
- 

 
 

: مثخن صنعي من نمط الكوبوليميرات االكريليكية على شكل سائل أبيض لزج تختلف تراكيز مواده ماء التين -4

( السالب الشحنة والمستخدم كمثخن في الكثير من Exelprint Aالفعالة ما بين شركةم وأخرى مثل االكسل برينت )

 المنتجات الصناعية، وبخاصة أحبار الطباعة المائية بالبيغمنتات. 

 

 

من  ،(Coconut diethanolamide) أو كوكونات رنائي ايتانول أمين :KD Comperlanالكومبرالن  -1

مك ومعزز عامل مس المنتجات من كثير في يدخل البرتقالي للون مائل لزج سائلوهو على شكل المركبات الكاتيونية، 

يز شركة غوغن طرحته، اللزج السائل الشكل وأكثره تداوال   ...وشمع وحبيبات وصلب سائل بشكل يتوفررغوة، 

 ه بثالرة أشكال تتميز عن بعضها بفعالياتها حسب التصنيف التالي:تسوقاأللمانية، و

 
لزج بلون أصفر باهت، وغالبا  ما يستعمل مع مستحضرات التجميل والمنظفات محلول  :Betaineالبيتائين  -2

الصيغة  كما هو واضح في مركبات األمونيوم الرابعية مثل الكاتيونيةالمركبات الكيميائية  السائلة، وينتمي لمجموعة

 لعدم احتوائه سلسلة فحمية طويلة. كعامل فعال سطحيا   هنا األولى، فال يصنف البيتائين

 روبيلب أمينو الميثيل رنائيمع  الهند جوز زيت بينما يعتبر مادة فعالة سطحيا  عندما يكون من مجموعة مشتقات   

ويعتبر . الهند جوز زيت من المستخلصةالغار  حمض مجموعة وهو الجزيء، من األكبر الجزء االسم يعكسو. أمين

 البيتائين البديل األوفر حظا  للكومبرالن.
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 (،92ووزنه الجزيئي ) ،(بروبان تريول -3،0،0) ، وهو[3O8H3C]الغليسرين: مركب رالري الوظيفة الغولية  -0

 ، أما النقي منه فيسمى غليسيرول.التجاري منه بعض الماء ويحوي
 

 
 

م( ويغلي عند °08.6) حرارة للماء. ينصهر عند درجة جدا   شغوفوالغليسرول سائل لزج ال لون له وال رائحة    

 األغوال المنخفضة الوزن الجزيئي، وال ينحل في االيتر.وبالماء  كامال   ينحل (،3غ/سم 0.06وكثافته ) م(،001°)

في الصناعات الصيدالنية والتجميلية ومعاجين األسنان، وتجمد، لل ا  دامه مضاداستخونستعرض من أهم تطبيقاته    

 إلى أحبار الطباعة. وترطيب التبغ ومادة مساعدة تضاف

تمنحها النداوة والتفتيح، إذ يتمتع إلى جانب ف هاجفافنعومة البشرة ومنع ل المعززةيعد الغليسرين من أهم المواد و   

 البروبيلن غليكول والسوربيتول بخواص:

كونه  نمط ز/ممن خاصة في األسس االستحالبية و ،منع جفاف المستحضرات الجلديةيقدرة جاذبة للماء، وبالتالي  -

 ن تبخر الطور الخارجي المائي للمستحضر.دو يحول

بتشكيل  قوميتشكل طبقة دسمة رقيقة مستمرة وكتيمة على سطح الجلد عند استعمال المستحضر، كونه دون  يحول -

 مسامات في الطبقة الدسمة تجعلها غير مستمرة مما يخفف من تميه الجلد واحتمال التهابه.

 ( بسبب احتفاظه بالماء.% 01-01بنسبة ) تطبيقهله فعل مطري عند  -

 للماء على الشكل:  شدة شراهيتهاترتيب المواد المرطبة حسب  يمكنناو   
 

 وربيتول < الغليسيرين < البروبيلن غليكولالس
 

تطبيقات وله  كالعلكة(،السوربيتول عامل مبلل وملين وعامل تحلية بديل للسكر في بعض الصناعات ): السوربيتول -2

 لمضغا دخل بشكل خاص في مضغوطاتفضال  عن مستحضرات التجميل والمنتجات الغفائية، وي ،ةواسع صيدالنية

إضافة الستعماله ملينا   كونه يُعطي إحساسا  بالبرودة،لبسبب طعمه الحلو المقبول و Chewable tablets يةالمعد

 للجالتين في الكبسوالت.

 
، ويُمتص في القناة الهضمية على نحوم Berries السوربيتول الطبيعي في العديد من الفواكه والثمار اللبيةيتواجد و   

بحدود  Calorific value أبطي من السكروز، ومن رم يستقلب في الكبد إلى غلوكوز وفركتوز، وتُقّدر قيمته الحرارية

 حريرة/غ(. 4جول / غ أو  06.7)

ألذى عند اقد يسبب تخرش العين وفعامل معه باختالف الكمية والظروف، االحتياطات المتبعة أرناء الت وتتباين   

 نفسي.الجهاز الت بكميات كبيرة لفا يُنصح بحماية العين وارتداء القفازات والقناع الواقي من الغبار أو التعرض له

، كثافته 4H2C(OH)2(، صيغته الجزيئية: 60الجزيئي ): سائل شفاف عديم اللون والرائحة، وزنه االيتيلن غليكول -3

م(، سام جدا ، ويتم تحضيره من تفاعل  007ْم( وغليانه ) ْ 03-م(، وانصهاره ) 37ْ-غ/مل، درجة حرارة تجمده ) 0.00

 أكسيد االيتيلن مع الماء: 
OH-2CH-2CH-O → HO2O + H4H2C 
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يعتبر عامال  مرطبا ، ويستخدم كمانع تجمد كغيره من األغوال، حلول جدا  في الماء واألغوال أليفاتية، وغير ذواب    

 Hydrophilicفي البنزن وايتر البترول. ويعتبر االيتيلن غليكول أساس ميزان التوازن المحب والكاره للماء )

Lipophilic Balance: HLB( إذ ييخف القيمة ،)ي ميزان المواد الالأيونية:( ف01 

 

 

بني شاحب تبعا  لنقاوتها، وتشكل األغوال الدسمة الطويلة السلسلة  صفراء اللون إلىمادة  :Lanolinالالنولين  -0

 تشبه الفازلين لكنها أكثر دبقا ، تستخرج منوزنا  باإلضافة إلى الستيروالت )مشتقات الكوليسترول(،  %04حتى 

 من مفرزات الغدد الدهنية لجلد الخروف.صوف الخروف كونها 

 
د وُوجد أنه عن زيت من الكريمات والمراهم، يُعتبر الالنولين سواغا  كارها  للماء ويُستخدم في المستحضرات ماء/   

السائل نحصل على كريمات مطرية للبشرة مع اختراق جيد للجلد ما يسهّل  البارافينمع مزجه مع زيت نباتي مناسب و

حلب فنحصل امتصاص المادة الفعالة. ويمزج عادة مع ضعفي وزنه من الماء دون حصول فصل بين طوري المست

البارافين السائل نحصل على كريمات مع وُوجد أنه عند مزجه مع زيت نباتي مناسب و بفلك على مستحلب رابت.

مطرية للبشرة مع اختراق جيد للجلد ما يسهّل امتصاص المادة الفعالة. ويمزج عادة مع ضعفي وزنه من الماء دون 

 حلب فنحصل بفلك على مستحلب رابت.حصول فصل بين طوري المست

قشور بيضاء صلبة، تنصهر عند درجة  على شكلوهو ، 06: أو الالنيت OH-15)2(CH-3CH الغول السيتيلي -2

م، يستخدم في صناعة الكريمات وبلسم الشعر كعامل مطري واستحالب ° 344م، ويغلي عند درجة حرارة °40حرارة 

 :نفكر العلمية والتجارية ومن أسمائه األخرى ومثخن.
Cetyl alcohol, Cetanol, Ehtal, Ethol, Hexadecznol, Eexadecyl alcohol, Palmityl alcohol 

 
: تعتبر مجموعة مركبات البولي كواترنيوم والتي يزيد عداد أفرادها عن Polyquaterniums البولي كواترنيوم -3

، 7-رنيوم كوات الثالرين مشتقا  مكيفا  أو مطريا عالي األهمية في صناعة أصناف الشامبو، وأكثرها انتشارا  هو البولي

د أو ينقص مع احتمال يزي نسبيا  بما يمكننا من إضافتها للمستحضرات األنيونيةكاتيونية خفيفة وتحمل كلها شحنة 

بالرمز  7 –بحسب قوة شحنة المركبات األنيونية الداخلة في تركيب المستحضر النهائي، ويرمز للبولي كواترنيوم 

(PQ7: Copolymer of acrylamide & diallyldimmethylammonium chlorid: DADMAC:) 
 

 7-البولي كوارتينيوم 

 نتائج االختبار القياسية الخاصة

 موافق  لزج ضاوي سائل المظهر 

 %0.0 كحد أقصى %0.5 محتوى الكلور %

 0.0 01-0 محتوى المواد الصلبة %
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 pH~ 6-8 pH: 7.0 منه %01حموضة محلول 

 

 موافق 05.111-7.511 م 05ْاللزوجة عند درجة حرارة 

- 

 

، رائحته تشبه رائحة %31 رغوي شفاف مائل للصفرة، تركيزه سائل: (السيترأمونيوم كلورايد) البلسمماء  -4

 .%05االيتانول، والصلب منه على شكل بودرة بيضاء بتركيز 

لساكنة خواصه في امتصاص الكهرباء ا بسبب بالشعر، العناية منتجات في المستخدمة المواد أهم من البلسم ماءيعتبر    

ى فيحيط بالشعرة الحاملة لشحنةم سالبة ما يساعد عل .ونعومة سالسة أكثر تجعله والتي الشعر وبين بينه تحدث التي

 خلق سطحم أكثر سالسة كعامل تكييف يجعل من عملية التسريح أكثر سهولة.

 كمادةو بكتيريو حيوي ومضاد ،سطحيا   فعالة ومادة أدوارا  متعددة، فيلعب دور عامل استحالب، البلسم ماءويلعب    

 .معينة ظروف وتحت المنتجات بعض في حافظة

 عادة يستخدم كما سطحيا   فعالة ومادة موضعي كمطهر كلوريد السيترامونيوم ستخدم: يالسيترأمونيوم كلورايد تطبيقات

 .الكاتيونية سطحيا الفعالة المواد فئة تحت ويندرج تكييف، كعامل والشامبو الشعر مكيفات في

: يحمل السيترأمونيوم كلورايد شحنة  موجبة  كمادة فعالة الشعر بلسم في تحضير السيترأمونيوم كلورايد استخدام

سطحيا ، تمكنه من تعديل الشحنة السالبة التي يحملها الشعر على كامل مساحة الشعرة. ويؤدي تفاعل امتصاص 

 الكهرباء الساكنة هفا لخلق سطح أكثر سالسة.

( كمادة Approved Preservatives for Cosmetics: أُدرج في كتاب )كلورايد كمادة حافظة السيترأمونيوم

حافظة أو مضاد بكتيري جيد للبكتريا الموجبة الغرام، ومتوسط القوة للبكتريا السالبة الجرام، ومضاد حيوي 

 م. 81ْأن يتحملها . علما  بين أقصى درجة حرارة يمكن %0.0لمستحضرات التجميل، ويضاف بنسبم تصل حتى 

(، Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride: CTACاسمه العلمي سيتيل رالري األمونيوم كلوريد )   

 م. ْ 81(، وأقصى درجة حرارة يمكنه احتمالها ClN42H19Cوصيغته العامة )
 

 
 سائل عديم اللون إلى مصفر، والصلب مسحوق أبيض م 05ْالمظهر عند درجة حرارة 

 %05، والصلب: %31-08السائل:  المادة الفعالةمحتوى 

 pH~ 6-9 الحموضة

 كحد أقصى %0 المحتوى األميني الحر

 كحدم أقصى %1.0 محتوى القلوية
 

(، يستخدم في Lanette® O: Cetostearyl alcoholهو غول سيتيل ستريل ) :(O)الالنيت   شمع البلسم -5

 الزيت التجميلية في الماء، وهو شمع أبيض لالصفرار فاتح مصفر.صناعة مستحضرات التجميل، أي مستحلبات 

 
 مجموعةل ينتمي ،سيلوكسان ميثيل بولي: (Dimethicone: Dimethylpolysiloxane) *الديميكيتون -6

 يريالبوليم المطري هو، وSilicones: PDMS باسم عادة   إليها يشار التي البوليمرية العضوي السيليكون مركبات

 :العادية غير الريولوجية بخواصه خاص بشكل معروفو السليكون، أساس على ا  استخدام األكثر العضوي
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 (.-3CH) الميتيل جفر فيها يدخل التي السائلة السيليكونات لجميع عام اسم يميثيكون:الد *(
 

 

 

 

 

 

تعزز عوامل التحلية نشوء الرغوة كونها تربط أيونات القساوة المتمثلة في أيونات الكالسيوم والمغنيزيوم ما يتيح    

ويقوم مبدأ عملية التحلية من أيونات القساوة باستبدال أيونات الكالسيوم أداء كامال للمادة الفعالة سطحيا  أيا  كانت، 

الصوديوم في المركب الفوسفاتي ألن الكالسيوم يعلو الصوديوم في  أيونمع والمغنيزيوم التي يحويها الماء القاسي 

ما يتيح له الدخول معه بتفاعل استبدال تتحول معها أيونات القساوة من مركب قابل للترسب مع  الكهركيماويةالسلسلة 

ارتفاع درجة الحرارة )بيكربونات الكالسيوم أو المغنيزيوم( لمركب حلول بالماء )فوسفات الكالسيوم أو المغنيزيوم(، 

 تخدمة في هفه المجال:ومن أهم عوامل التحلية المسما يحد من تراجع العملية التنظيفية. 

المركب األكثر   EDTAيعتبر الـ :EDTA، أو الـ IIايتيلن ثنائي األمين رباعي حمض الخل: الكومبلكسون  -1

 فعالية في تحلية الماء، ولكنه ال يملك أي فعالية تنظيفية أو أي فعالية غير تشكيل المعقدات مع جميع األيونات المعدنية:

 
يعمل على تعليق الملورات الصلبة ومنع إعادة ترسبها من الوسط المائي بعد نزعها  :تري بولي فوسفات الصوديوم -2

من المالبس، كما يعزز نشوء الرغوة كونه يمارس فعاليته كعامل تحلية قادر على تشكيل معقدات رابتة مع أيونات 

 القساوة إلى جانب أيونات المعادن الثقيلة.

 
حمض عضوي ضعيف اكتشفه جابر بن حيان في القرن الثامن الميالدي، نجده في الحمضيات  الليمون: حمض -3

كمادة حافظة طبيعية، يستخدم إلعطاء الميكوالت والمشروبات الطعم الحمضي، وغالبا  ما ينتج عن تفاعالت التمثيل 

ليمونات الكالسيوم القابلة للفوبان بالماء البارد ومن أهم أمالحه الغفائي في الجسم، ويستخدم كمضاد أكسدة طبيعي. 

 أكبر منها في الماء الساخن.
 

 
 

أو دورة  Tri Carboxylic acid A تعرف هفه الدورة بدورة الحموض الثالرية الكربوكسيليك: دورة حمض الليمون

، وهي سلسلة تفاعالت كيميائية أنزيمية تجري في الخاليا الحية التي تستخدم األكسجين في Krebs Cycleكريبس 
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إذ تطبق في المتعضيات الهوائية حلقة كجزء من جملة تفاعالت استقالب تتحول فيها كيميائيا   تنفسها الداخلي.

 ماء.الكربوهيدرات وبعض الحموض األمينية والدهون إلى غاز راني أكسيد الكربون وال

 :تم اعتمادها في الكثير من المنتجات المنظفة: الليمونات ثالثية الصوديوم -4

 
 ونستعرض في الجدول التالي وحدات قياس القساوة ومعامالت تحويلها:

 

 

 

يستحصل على سيليكات الصوديوم التجارية والمعروفة باسم الزجاج المائي : ميتا سيليكات الصوديوم السائلة -0

م، ومن رم استخالص الكتلة الزجاجية °0311مع كربونات الصوديوم والفحم بدرجة حرارة  2SiOبصهر السيليس 

سيد كفي صاد موصد )أوتوكالف(، أو بحل السيليس في هيدروكسيد الصوديوم، وتتراور نسبة أكسيد السيليسيوم أل

 مكوناَ في النهاية مزيجا  معقدا  من السيليكات القلوية وفق المخطط: 4-0الصوديوم فيه بين 
 

 

ويتم تداولها تجاريا  على شكل محلول مركز لزج، وعندما يكون المزيج غنيا  بالقلوي تكون منتجاته حلولة بالماء،    

 في حين تكون ضعيفة أو عديمة االنحالل بتراجع محتواها القلوي. 

 4SiO4Na، x)3(SiO2xNa،5O2Si2Naتحوي المنتجات المنحلة سيليكات منخفضة الوزن الجزيئي مثل:    

، يمكننا Na3N4H6C: صيغته العامة (Na-Benzotriazol: BTA-Sodium salt of 1,2,3بنزوتربالول ) -2

استخدامه مع العديد من موانع التقشر والمبيدات الجررومية والطحالب في أنظمة ماء التبريد الدوارة، وجرعته المعتادة 

 ملغ/ليتر. 4

، يستخدم كمانع تآكل للنحاس خاصة في NHNa2S4H7C: صيغته العامة (Na-MBT) 2-مركابتو بنزوثيازول -3

 أنظمة التبريد الدوارة.
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مسحوق أبيض اسمه العلمي ميتا بورات الصوديوم رالرية الماء، : O2.3H2O2.H2NaBOبربورات الصوديوم  -1

، ويستخدم كبديل للماء %01.0أكسجين فعال، وعمليا   %01.38واسمه الشائع ملح تاناتار، ويحوي هفا الملح نظريا  

 :األكسجيني في عمليات القصر، ما يتيح استخدامه عند غسيل المنتجات البيضاء
 

 
 

شاع استعماله حديثا  كبديل للبربورات. وهو واحد من مركبات  :2O2.1.5 H3CO2Naفوق كربونات الصوديوم  -2

 ( تقريبا .%04~ 34/041تبلغ نسبة محتوى الماء األكسجيني فيه ) االشتمال.

 

قد يكون لبعض المواد المالئة دورا  ما في تحسين العملية التنظيفية دورا  إيجابيا  ما، وقد ال يكون، ألن األساس في    

صناعة  فيلمواد المالئة إضافتها الوصول لتركيز تجاري مقبول السعر للمستهلك مع زيادة الحجم للمنتج، ومن أهم ا

في حين يعتبر الماء مادة حاملة أو مفيب أو مادة مالئة للكثير  وملح الطعام. نجد كبريتات الصوديوممساحيق المنظفات 

 من مستحضرات مواد التجميل والمنظفات السائلة.

 

 تعتبر المشتقات السيليكونيةوالرغوة مع المستحضرات التي يسيء وجود الرغوة ألداء عملها،  مخمداتتستخدم    

من أكثر مضادات الرغوة انتشارا ، ويقوم عملها عادة على قدرتها على اختراق سياج المواد الفعالة سطحيا   الكاتيونية

 حول فقاعة الهواء، ما يسمح للهواء بالخروج وتالشي الرغوة.   

 

 

إلكساب  السائلة ومساحيق غسيل األلبسة غسيل األلبسة بشكليها السائل والمسحوق إلكساب الغسيل منظفاتتضاف ل   

تقوم لعبارة عن مركبات عضوية تعمل بتيرير األشعة فوق البنفسجية  والمبيضات الضوئيةالمظهر الناصع، األبيض 

األزرق  امتصاص الطيفبهدف  nm 445-415بعملية فلورة تؤدي إلى إصدار ضوء أزرق ضمن المجال المرئي 

، مما يحد من ظهور اللون المصفر، ويتم تطبيق المبيضات الضوئية عادة  من خالل الممتص من قبل القماش األبيض

م مجموعاتها ومن أهولكنه يتعرض للتخرب بتيرير النور فتتراجع نصاعة المنتجات البيضاء، العمليات الصباغية، 

رباتها  مركبات الستلبين، ومن أهم خواصها المطلوبة لمنتجات القطنية والصوف والنايلونالمعتمدة لتبييض االكيميائية 

 يطلق عليها  في بعض المراجع بالمواد المزهرة.غالبا  ما ، وعلى النور والغسيل والعوامل الكيميائية

تعتبر مجموعة مبيضات الستلبين األكثر انتشارا  على الصعيد التجاري اليوم، فنجد منها مثال  رنائي أمينو رنائي و   

، والفي تم إدخال نواة التريازين إليه فيما بعد لرفع رباتيته لغسيل األلياف (0)سلفون الستلبين الفي نراه في الصيغة 

 :(0)السيللوزية كما هو مبين في الصيغة 
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يندر استعمالها في مساحيق التنظيف اليدوية، ولكن قد تستعمل في مساحيق : NaOH هيدروكسيد الصوديوم -1

 تنظيف الغساالت اآللية الخاصة بعمليات الجلي. وفي تعديل الحمض السلفوني عند تحضير سائل الجلي.

أو كربونات الصوديوم، أو كما يسميها البعض صودا الغسيل أو الصودا المرة داللة عدم  :3CO2Naالصودا آش  -2

، وتعتبر الصودا آش قلويا  3NaHCOجواز استخدامها في بعض الصناعات الغفائية بدال  عن بيكربونات الصوديوم 

 متوسط القوة. في حين تعتبر البيكربونات لطيفة القلوية.

: تسمى بعض المصادر التجارية الصودا الحلوة لتطبيقها في الصناعات الغفائية 3NaHCO بيكربونات الصوديوم -3

وخاصة في صناعة خميرة الخبز والحلويات. وتستخدم في الصباغة عموما كقلوي لطيف في حمامات أو صودا الخبز 

 صباغة األلياف السيللوزية باألصبغة الفعالة.

: غالبا ما يستخدم رالري فوسفات الصوديوم كعامل قلونة وخاصة O2.24H4PO3Na ثالثي فوسفات الصوديوم -4

  وم والمغنيزيوم ومنعها من الترسب،مع المياه العسرة لقدرته على ربط أيونات الكالسي

 :%0ونستعرض في الجدول التالي درجات حموضة بعض عوامل القلونة عند تركيز    
 

 
 

بيضاء ناعمة سريعة الفوبان بالماء، وتتكتل على بعضها في األجواء : عامل قلونة على شكل بلورات البوراكس -5

 (.O2. 10H7O4B2Naالرطبة، واسمها العلمي بورات أو رباعي بورات الصوديوم )

: ويسمى أيضا  التروالمين، وهو على شكل سائل Triethanolamine أو Trolamine أمين إيتانول تري -6

 ينحل بالماء وااليتانول.صافم عديم اللون أو مصفر قليال ، 

يستعمل تري ايتانول أمين للتعديل الحموض الدسمة كحمض الشمع في صناعة الكريمات كعامل قلونة بخواص    

استحالبية، ويتم تحضيره من تفاعل أكسيد االيتيلن مع األمونيوم والفي يعطينا مشتقات األحادي والثنائي والثالري 

 لتفاعل:بحسب نسبة األمونيوم الداخلة با
 

 2NH-2CH-C3H  أحادي ايتانول أمين:

 

3NH 

+ 
 

 3CH-2CH-NH-2CH-C3H 32NH   رنائي ايتانول أمين:

 رالري ايتانول أمين:
 

33NH 

 

 ومن الضروري التنبيه هنا لمشكلة ضعف تحلل تري ايتانول أمين حيويا  كما يبين الجدول التالي:   
 

20قيم 
5(BOD) لبعض المركبات العضوية 

 يوم 15 25 61 65 1 المركب

 6111 14 1612 1014 5 أحادي ايتانول أمين
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 - 110 12. 614 510 رنائي ايتانول أمين

 - 112 211 510 5 رالري ايتانول أمين

 1410 6012 6012 6610 1114 األسيتون

 6610 .621 1012 4412 5 0 -االيتانول 
 

فكما يتبين لنا من الجدول أن أحادي ايتانول أمين تحتاج البكتريا الخاصة به للتوالد لخمسة أيام بالشروط النظامية    

 من الزمن والحرارة، في حين أن الثنائي والثالري ال يتحلالن عمليا .

 

تمنح هفه المواد الشامبو المظهر الصدفي )مظهر  إذ ،رنائي شمعات غليكولأحادي شمعات غليكول أو  ونجد منها   

 :%3-1وتضاف بمعدل  كبريتات ايثير الغول الدهنيأيضا  منها واللؤلؤ(، 

 

 
فيتم تحضير الشامبو مثال  من التكسابون والكومبرالن ورنائي شمعات الغليكول كموادم أساسية تلحقها بعض المضافات    

 ومكونات الشامبو االعتيادية األخرى.

 

نعاني مع بعض البقع البروتينية مثل بقع الحليب والدم والبيض والمواد الدسمة صعوبة في قلعها من الخيوط مع    

المنظفات الخالية من األنزيمات، وبخاصة إن سبق وجففت، وكفلك الحال مع البقع الغفائية النشوية األساس، والبقع 

 : نفكر الدسمة والدهنية التي يصعب إزالتها عند درجات الحرارة المنخفضة، وأكثر ما يستخدم من األنزيمات
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وتدخل بنسب بسيطة في  شكل المنتجات ألطول مدة ممكنة.سالمة وصنعة بهدف المحافظة على اد المُ ووهي الم   

ولكن يعمل استهالكنا اليومي المديد على تجمعها  باأللف تقريبا ، 0-0أي بحدود  المنتجات التي نتعامل معها عموما ،

 ريق بعض األغفية، وجزء آخر من مستحضرات التجميل...وتراكمها بنسب عالية في الجسم، فمنها ما ييتينا عن ط

 (.E200-E299وتيخف عادة سلسلة األرقم )

طالة زمن خزنها، وقد يقوم بعضها إل : تقوم هفه المواد إما بتيخير نمو العضويات المجهرية أو منع نموهامضارها

ومانعة للتيكسد وعامل مبيض في اآلن بيكثر من وظيفة كما هي حال راني أكسيد الكبريت الفي يعمل كمادة حافظة 

 عينه.

: تتباين األعراض التي قد تسببها المواد الحافظة بين مادة وأخرى بحسب نوعها وتركيزها، والوزن أعراضها المرضية

والوضع الصحي للجسم، ومنها: اضطرابات معوية، اضطراب وطفح جلدي، ارتفاع الضغط، زيادة الكولسترول، 

 ومن أهم المواد نجد: الصداع النصفي، ورم الغدة الدرقية، تلف الجينات. تضخم الكلى، الربو،

غ/ل، قابلة لالسترطاب، عديمة  611تبلغ معدالت انحالل بنزوات الصوديوم في الماء بحدود  بنزوات الصوديوم: -1

 م. ْ 311الرائحة وتتفكك بالتسخين، وتنصهر عند درجة حرارة 

الحمضي لتشكل حمض البنزوئيك من جديد، والفي تعزى إليه إيقاف نمو البكتريا. تستخدم كمادة حافظة في الوسط    

( فيتراجع التخمر الالهوائي pH< 5إذ يتم امتصاص حمض البنزوئيك في الخاليا الحية للبكتريا في الوسط الحمضي )

 .%05وكتوكيناز بنسبة  للغلوكوز عن طريق أنزيم الفوسفوفر

 

تضاف بنزوات الصوديوم في الصناعة الغفائية بحدود الواحد باأللف بحلها بالماء الساخن لتصبح جاهزة لإلضافة    

يمكن أن تشكل البنزول  Eكل المنتجات التي يرمز لها بالرمز للمنتج المراد حفظه. ومن الضروري اإلشارة هنا أن 

 .Aالمسرطن إذا ما أضيف لها الفيتامين 

 بنزوات الصوديوم
Sodium benzoate: E 211 

COONa: E2115H6C 
 

يعتبر هفا المركب كمادة حافظة مضادا  جرروميا  يمكنه حل محل الفورم ألدهيد، وهو  :دي أم دي أم هيدانتوين -2

، ويستخدم في صناعة Hydantoinsعبارة عن مركب عضوي ينتمي لمجموعة تعرف باسم الهيدانتوينس 

 :أصناف الشامبو ومكيفات الشعر، والجل ومواد العناية بالجلدمستحضرات التجميل مثل 

 
يتم تحضيرها بتفاعل تعديل حمض السوربيك بهيدروكسيد البوتاسيوم، وتتواجد بشكل طبيعي  :سوربات البوتاسيوم -3

 غوال.واألبلورات بيضاء أو بودرة متبلورة أو حبيبات، حلولة في الماء ونجدها على شكل  في بعض أنواع الفاكهة.

حمض السوربيك مادة حافظة تجاه الفطريات والخمائر، وضعيفة تجاه البكتيريا، وتبلغ فعاليتها الفروة عند قيم و   

، كما هو الحال مع األغفية الحمضية الخواص كالمخلالت مثال . لفلك تستخدم pH: 6.5حموضة منخفضة أقل من 

األسماك، عصائر الفاكهة، الفواكه المجففة، المارغرين، المخلالت، المعجنات، المشروبات الغازية، األجبان، لحفظ: 

 (.E200-E209وتيخف السوربات ومشتقاتها عادة سلسلة األرقام ) السلطات.

سوربات البوتاسوم آمنة  صحيا ، وضمن الئحة   FDAوتعتبر وكالة األغفية والعقاقير األمريكية :اآلرار الجانبية

GRAS  اآلمنة إذا ما تم استخدامها وفق لوائح التصانيف الصحية، فقد حددت الهيئات العالمية النسب الممكن استخدامها

 .p.p.m 100في الصناعات الغفائية على أنها بحدود 
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ألسكوربات البوتاسيوم سمية بسيطة في حال بلعها، لها تيرير مسرطن على المدى البعيد، وتقول بعض الدراسات    

 نها تسبب الطفرات الورارية، وتطلق أبخرة سامة من أكاسيد البوتاسيوم إذا ما تم تسخينها حتى التحلل.أ
 

 
 

مجموعة من الكيماويات المستخدمة كمواد حافظة من الفطريات والبكتريا في  :Parabensبن امشتقات البار -4

منف زمنم طويل إال أنه قد ظهرت بعض التحفيرات مستحضرات التجميل والصناعات الدوائية، وبرغم انتشار استعمالها 

اد بروبيل والبيوتيل وإيزوبيوتيل البارابن، وقد منع االتح جد منها مشتقات الميتيل وااليتيلمن استخدام بعضها، فن

األوروبي استخدام بعضها مثل صوديوم ميتيل البارابن في مستحضرات التجميل بسبب تحللها في الجسم إلى حمض 

   هيدروكسيبنويك الفي يسبب سرطان الثدي. - بارا

يُستخدم ميتيل البارابن بشكلم واسع كمادة حافظة مضادة للجراريم في مستحضرات التجميل، : ميتيل وبروبيل البارابن

المنتجات الغفائية واألشكال الصيدالنية وحيدا  أو ممزوجا  مع مشتقات البارابن أو المواد الحافظة األخرى، وال بد من 

 اإلشارة إلى أن الميثيل بارابن هو المادة الحافظة األكثر استخداما  في مستحضرات التجميل حاليا .

كما تتمتع بتيرير مضاد للجراريم واسع الطيف إال أن ، pHتعتبر مشتقات البارابن فّعالة ضمن مجال واسع من الـ    

تيريرها يظهر خاصة  في الخمائر وفطور العفن، وال بد من اإلشارة إلى أنه كلما زاد طول السلسلة الكربونية لجفر 

م مزيج داأللكيل كلما زادت الفعالية المضادة للجراريم، ونقصت انحاللية المشتق في الماء، وفي كثير من األحيان يُستخ

من مشتقات البارابن لتيمين حفظ أكبر، كما أن التيرير الحافظ الفي تبديه هفه المشتقات يزداد بإضافة البروبن غليكول 

 Imidureaأو باستخدام مشتقات البارابن مع مواد مضادة للجراريم أخرى مثل اإليميد يوريا  %5-0بنسبة 

لحفظ المستحضرات الصيدالنية المعطاة  %1.10وبيل بارابن بنسبة مع البر %1.01يُستخدم المثيل بارابن بنسبة    

 عن طريق الحقن.

تُستخدم مشتقات البارابن بكثرة في مستحضرات التجميل واألشكال الصيدالنية الموضعية والفموية،  :الصحي األرر

 خرشة.تدريجيا  لتيريراتها الم وكمواد حافظة في المستحضرات العينية والحقن، إال أن استخدامها في هفه األشكال قد قلّ 

كما تسبب هفه المركبات تفاعالت فرط الحساسية من النمط المتيخر والتي تظهر على شكل التهاب الجلد بالتماس    

إال أن هفه التيرير الجانبي لمشتقات البارابن ليس شائعا  بين جميع مستخدميها، فقد يظهر عند البعض لفلك تصنف بعض 

 مواد كعوامل مسببة للحساسية الشديدة تكون قد بالغت كثيرا  في ذلك.المصادر هفه ال

من جهة أخرى ال تسبب هفه المشتقات أية تيريرات ضارة بيجهزة الجسم وقد وضعت منظمة الصحة العالمية المقدار    

 ملغ/كغ. 01تى ل بارابن الفي يصل حيل بارابن والبروبيالمسمور بتناوله يوميا  بالنسبة للمثيل بارابن وااليت

: للميثيل بارابن تيريرات مخرشة على الجلد، العينين، األغشية المخاطية، ويجب التعامل معه في سالمة االستعمال

 مكان جيد التهوية وارتداء القفازات والواقيات والكمامات الواقية من الغبار.

 : تنخفض الفعالية المضادة للجراريم بشكل ملحوظ بوجود المواد الفعالة سطحيا  الالأيونية. التنافرات

قد أدى إلى زيادة الفعالية المضادة للجراريم لمشتقات البارابن المختلفة رغم وجود  %01إال أن بروبيلن غليكول    

 .81، ويمنع التداخل بين المثيل بارابن والبولي سوربات الالأيونيةالمواد الفعالة السطحية 

صمغ  ،وديومألجينات الص ،التالك ،المغنيزيوم كبريتاترالري  ،*ابن مع مواد أخرى هي البنتونايتيتنافر المثيل بار   

 .**وت األساسية سوربيتول واألتروبينالزي ،Tragacanthالكثيرات 

لوحظ نفاذ المثيل بارابن عبر المواد البالستيكية، وتختلف الكمية الممتصة تبعا  لنوع المادة البالستيكية والسواغ    

 ن.ل بارابيتين منخفضة ومرتفعة الكثافة غير نفوذة للمتيلاييحتمل أن تكون أوعية البولي المستعمل إذ 

من منتج يحوي على هفه المواد لتعرض المستهلك لما يسمى وحفر االتحاد األلماني من أن يتسبب استخدام أكثر    

 الختالط هرموني، لفلك فإنه ينصح باستخدام هفه المواد بيقل الحدود.
 (. O2.H2.SiO3O2Al*( البنتونايت: طين غير نقي مكون بشكلم أساسي من المونتموريلونت، صيغته العامة )

، ويعتبر من المركبات المضادة لعمل المخدرات أي (3NO23H17Cالقلوية، صيغته العامة )**( األتروبين: من المركبات الطبيعية شبه 

 الكولينات.من مضادات عمل 
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م، ° 318بلورات شفافة أو عديمة اللون، أو مسحوق أبيض بلوري، تنصهر عند درجة الحرارة  :نترات الصوديوم -5

 م.° 381وتغلي عند درجة الحرارة 

مل ماء، وتتفكك  011غ/ 011تمتص نترات الصوديوم الرطوبة من الهواء الجوي وتسيل، وتنحل بالماء بمعدل    

 م إلى نتريت الصوديوم فبيروكسيد الصوديوم وأخيرا  ألكسيد الصوديوم.° 381بالتسخين لدرجات حرارة أعلى من 

طريق الفم، فتسبب تغيرات في النشاط الحركي : تعتبر نترات الصوديوم مادة سامة إن أخفت عن األمن الصناعي

وهبوط ضغط الدم وغثيان وقيء، وقد تؤدي إلى غيبوبة. كما أنها مهيجة للعينين، ومادة مؤكسدة قوية سريعة االلتهاب، 

 عالوة  عن كونها مادة مسرطنة.
Sodium Nitrate: E251: 

3NaNO  
مادة على شكل مسحوق أو إبر بيضاء أو بيضاء مصفرة، : (Sodium Nitrite: E250) نتريت الصوديوم -6

 حافظة للمواد العفائية، ولتلميع وتقديد اللحوم ومنتجاتها فيضفي على اللحوم اللون األحمر الوردي.

وللنتريت القدرة على اختراق األوردة لتغيير هيموغلوبين كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل األكسجين، ما    

  يسبب صعوبة في التنفس والدوار والصداع.

 كما تتفاعل مع األمينات البروتينية لتكون مركبات النتروزامين المسرطنة: 

 
 

 .Botulinumو  Clostridiumاع من الجراريم وخاصة بكتريا وينفرد النتريت بقدرته على القضاء على أنو

، 000ديوكسان، مسحوق أبيض بودرة، وزنه الجزيئي  -3،0-نترو -5-برومو-5: أو Bronidox البرونديكس -7

 م(، غير ذواب بالماء، يسبب تآكل المعادن: ْ 61ينصهر عند درجة حرارة )

 
 

الشائع: الفورم الدهيد، وتطلق عليه أسماء أخرى مثل الفورمالين، اسمه  :(Methanal: H-CHO) الميتانال -8

 والفورمول، وألدهيد النمل، ومن أهم خواصه نجد:

 

 
 

يستخدم الميتانال باإلضافة لتطبيقاته الكثيرة كمانع تعفن، ولكن وبعد أن ربتت مضاره كعامل مسرطن منعت    

استخدامه الكثير من هيئات المواصفات في العالم برغم انخفاض جرعة استخدامه التي تقارب نسبة الواحد باأللف. 

ووكالة حماية البيئة  NCI مثل مركز أبحاث السرطانم لعدة جهات 0081الدراسات العلمية منف عام ولكن لم تؤكد 
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األمريكية ووكالة أبحاث السرطان الدولية وغيرها في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا أي عالقة بين التعرض 

 .للفورم الدهيد واإلصابة بالسرطان، ولكنها أوصت بخفض معدالت التعرض كعمل احترازي

ا  ينظم معايير استخدام الفورمول أطلق عليه قانون المنتجات الخشبية ضمن قانون مراقبة رم أصدر الكونغرس قانون   

والفي يحدد معايير االنبعارات الصادرة عن المنتجات الخشبية المركبة. إذ يمكن أن يسبب  (TSCA)المواد السامة 

آرارا  ضارة بالصحة العامة وبخاصة للعين  EPAالتعرض للفورمول بحسب تقارير وكالة حماية البيئة األمريكية 

 والحلق واألنف.

(، مسحوق أبيض ضعيف االنحالل بالماء، يسبب ClO7H7: CChlorocresol) كريزولوالكلور وأهمها: الفينوالت

 الحساسية للبشرة الحساسة

 
: يستخدم هفا المركب كمثبت للعطور، وطارد للحشرات ومعقم ومفيب (Phenoxyethanol) ايتانول فينوكسي

ألسيتات السيللوز، وكمادة حافظة في صناعة األدوية ومستحضرات التجميل، ويعتبر بديال  للفورم الدهيد، وحده 

 .%0األقصى لمستحضرات التجميل 

 
، يتمتع بخواص االيترات األخرى من حيؤ تشكيل األبخرة : أو الفينيتول(Ethyl phenyl ether) ايتر ايتيل فينيل

المتفجرة والقدرة على تشكيل البيروكسيدات، ذواب بالمفيبات الضعيفة القطبية نسبيا  مثل االيتانول أو االيتر، وغير 

 ذواب في المفيبات القطبية كالماءز

 
 لرابعية لها خواص مطهرة وقاتلة للجراريم.: جميع مركبات األمونيوم ا)الستريميد( الرباعية االمونيوم أمالح

، مطهر ومعقم، ذواب بالماء، وآلية عمله غير (Hexamidine) الهيكزاميدين وأهمها :كلوريد البنزالكونيم أمالح

معروفة، ويعتقد أنه يشابه مركبات األمونيوم الرابعية التي تقوم على االرتباط باألغشية الدهنية السالبة الشحنة لمسببات 

 األمراض، يستخدم كمطهر ومادة حافظة في صناعة األدوية ومستحضرات التجميل.

 
: سائل عديم اللون وسهل التطاير، مفيب عضوي غير قابل لالشتعال، ورائحته مميزة (3CHCl) الكلوروفورم

 وخاصة كمخدر.

 الموضعية التطبيق.، يستخدم كمادة حافظة في صناعة األدوية الزئبق فينيل خالت وأهمها: الزئبق مشتقات
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 أهم عوامل االستحالب المتداولة عمليا :
 

Polyoxyethylene sorbitan 

HLB Value Chemical Name Commercial Name 

3.8 Glyceryl monostearate Glyceryl monostearate 

11.4 Polyoxyethylene monooleate PEG 400 Monoleate 

11.6 Polyoxyethylene monostearate PEG 400 Monostearate 

13.1 Polyoxyethylene monolaurate PEG 400 Monolaurate 

20.0 Potassium oleate Potassium oleate 

40 Sodium lauryl sulfate Sodium lauryl sulfate 

18 Sodium oleate Sodium oleate 

8.6 Sorbitan monolaurate Span® 20 

6.7 Sorbitan monopalmitate Span® 40 

4.7 Sorbitan monostearate Span® 60 

2.1 Sorbitan tristearate Span® 65 

4.3 Sorbitan monooleate Span® 80 

1.8 Sorbitan trioleate Span® 85 

12 Triethanolamine oleate Triethanolamine oleate 

16.7 Polyoxyethylene sorbitan monolaurate Tween® 20 

13.3 Polyoxyethylene sorbitan monolaurate Tween® 21 

15.6 Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate Tween® 40 

14.9 Polyoxyethylene sorbitan monostearate Tween® 60 

9.6 Polyoxyethylene sorbitan monostearate Tween® 61 

10.5 Polyoxyethylene sorbitan tristearate Tween® 65 

15.0 Polyoxyethylene sorbitan monooleate Tween® 80 

10.0 Polyoxyethylene sorbitan monooleate Tween® 81 

11.0 Polyoxyethylene sorbitan trioleate Tween® 85 
- 

الكريمات، ونستعرض في جدول التحليل التالي أهم  : تستخدم كثيرا  في مجال تحضيرغليسرين مونو ستيرات -1

 خواصها:
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األمراض الجلدية والتناسلية مثل الصدفية، والحكة، والبثور، واألكزيما،  لمعالجة الصنوبر زيت يوصف ما كثيراً    

والجرب، والقرور. كما يلعب دوره كمضاد أكسدة للجفور الحرة التي قد تتشكل وتؤرر سلبا  على صحة البشرة. إذ 

 تهاجم الجفور الحرة مسببة تحورها، مما يؤدي لشيخوخة مبكرة ولتجعد وترهل الجلد. 

يمنح زيت الصنوبر رائحة مميزة لمستحضرات التجميل، كما يعمل على مكافحة مجال مستحضرات التجميل فأما في    

القمل من الشعر، ويستخدم بشكلم واسع كزيت للتدليك وحمام الزيت، لفا فإنه كثيرا  ما يستخدم في صناعة بعض أنواع 

  .لتهاب آلالم والتهاب وأمراض المفاصلالصابون ومنتجات التنظيف. كما يعمل زيت الصنوبر كمسكن ومضاد ا
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