
 مستحضرات تجميل                                                                                                     د. ميساء حمامة

المحاضرة الرابعةOintmentsالمراهم           

قبل االنتقال الى النوع الثاني من المراهم سنتعرف على شكل صيدالني قريب من المراهم الدسمة الكارهة
 وهو المعاجين الكارهة للماء:للماء

%60-50أشكال صيدالنية نصف صلبة عبارة عن مزيج سواغات دسمة كارهة للماء مع مساحيق بنسبة 
، النشاء بشكل خاص(.ZnO)مثل 

 يمكن تطبيقها في حاالت التهابات الجلد الناضحة ألن وجود هذه الكمية الكبيرة من المساحيق يجعلها أكثر
امتصاصاً للمفرزات مع تأثير مجفف، كما تمنع تشكل الطبقة الكتيمة الناتجة عن الفازلينات وبالتالي تمنع

حدوث إماهة شديدة لطبقة فوقD األدمة ولمنع حدوث التموت الجلدي.
% ألنه من40 أكثر من (TEWL: TransEpidermal Water Loss)* ليس من المرغوب أن ننقص 

الممكن حدوث تعطن للجلد مع زيادة الجراثيم لذلك من األفضل أن نرافقD مركباً محكم اإلغالق مع مكونات
جاذبة للرطوبة.

أمثلة عن المعاجين الدسمة الكارهة للماء:
- معجون الزنك المركب

ZnO25
25نشاء

50فازلين
التحضير: نصهر الفازلين ثم نضيف المساحيق مع المهك وحتى تمام التجانس.

(LASSAR- معجون أكسيد الزنك وحمض الصفصاف )معجون 
2حمض الصفصاف

24نشاء
ZnO24

50فازلين
%1% أو 0.1 الى المعجون السابقD بتركيزD ديترانولDيمكن إضافة مادة 

االستخدام: معالجة داء الصدف ومضادD فطري

(Hydrophilic Ointmentsثانياً: المراهم الحاوية على األسس الممتصة )المراهم المحبة للماء 
تتميز عن المراهم الكارهة للماء بأنها تحسن من امتصاص المحاليل المائية وتحسن االلتصاقD على الجلد كما

تزيد اختراق المواد الدوائية.
تتكون من أمزجة مواد دسمة كارهة للماء )مثل البارافين والفازلين( ومواد دسمة محبة للماء )مثل الالنولين
واألغوال الدسمة والكولسترول وستيروالت أخرى( تحويD مجموعات قطبية قابلة لالستحالب بعد امتصاص

الماء عند التطبيق وتعطيD مستحلبات من نمط م/ز.
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مثال )فازلين + النولين( يعطي أساس ممتص، يمتص الالنولين الماء بعد التطبيق ونحصل على مستحلب
م/ز.

تترك هذه األسس طبقة دسمة على الجلد أضعف من الطبقة الكتيمة التي تتركها األسس الهيدروكربونية
 بشكل أقل منها.(TEWL)الكارهة للماء وبالتالي تنقص ال

توجد بشكلين:
-التحويD ماء أبداً وهنا تأخذ شكل المرهم

- تحوي نسبة قليلة من الماء مع الحفاظ على القوام المرهمي )مثل مرهم الالنولين المائي المحب للماء(

* يضاف الماء الى المراهم المحبة للماء بحاالت نادرة لحل مادة فعالة معينة أو لتسهيل امتزاجها بالماء.

ثالثاً: المراهم الحاوية على األسس االستحالبية
- أسس المائية تحوي عامل استحالبي من نمط ز/م مما يجعلها مزوجة بالماء أو غسول بالماء أو ذاتية

االستحالب. 
 أنواع حسب طبيعة الشاردة في العامل االستحالبي )صاعدية، هابطية، معتدلة الشحنة(3- هناك 

- تحسن االختراقية الحتوائهاD على عوامل فعالة سطحياً وبالتاليD تجعل الدواء قريباD من الجلد.
- تمتزج بسهولة مع المفرزات المائية الجلدية وبالتاليD تغسل بسهولة.

السواغات المستخدمة في تحضير المراهم الحاوية أسس ممتصة وأسس استحالبية:
الشموع طبيعية المنشأ:-1

  الشموع ذات المنشأ النباتي1.1

carnuba waxشمع الخرنوب أشهرها: 

يستحصل من أوراق شجرة الخرنوب البرازيلية عبارة عن كتل بيضاء الى صفراء )حسب النقاوة( يحتوي
حموض وأغوال أليفاتية مرتفعة الوزن الجزيئي إضافة لنسبة عالية من استرات هذه الحموض الدسمة

% من وزنه استرات( أهمها استر سيروتات الميريسيل.80واألغوال )

م وهي األعلى بين الشموع المستخدمة في المستحضراتD° 85.5-82درجة انصهاره تتراوح بين 
الصيدالنية.

يستخدم رافع قوام في الكريمات، ويدخل بتركيب حمرة الشفاه والستيك المزيل للروائح.

 الشموع ذات المنشأ الحيواني1-2
Bees waxشمع النحل 

هو المادة المكونة لجدران قوالب أقراص العسل حيث نحصل عليه بعمليات الصهر والتنقية بعد إزالة
العسل.

يوجد نوعين منه الشمع األصفر واألبيض األكثر نقاوة
م °65-60ينصهر بين الدرجة 
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% من وزنه( استرات ألغوال اليفاتية وحموض مرتفعة الوزن الجزيئي أهمها بالميتات72يحوي )
%( مثل حمض السيروتيك.14D-13الميريسيل، كما يتميز باحتوائه حموض دسمة حرة )

 والشمعياتcold creamDيستخدم في تحضير كريمات )م/ز( وكمثبت في هذه الكريمات، ويدخل بتركيب 
كما يستخدمD كرافع قوام.

يثبط فعالية االريترومايسين عند إدخاله المراهم الحاوية على الفازلين )ال يستخدم معه( 
spermacetiأبيض البال 

يستخرج من المادة الشحمية في رأس الحيتان. وهو شمع غني بإسترات لحموض وأغوال أليفاتية مرتفعة
% بالميتات السيتيل( مع أغوال وحموض حرة بنسب ضئيلة.90الوزن الجزيئي )

م°49-45ينصهر بين الدرجة 
.cold creamيستخدم رافع قوام في الشمعيات وخاصة 

Anhdrous Lanoline ومشتقاته (الالنولين )شحم الصوف
مادة دبقة دسمة بنية الى صفراء اللون )حسب النقاوة(

عبارة عن مزيج من شحم الصوفD ) الدسم المتشكلة خالل عملية التقرن( ومن مصالة الصوفD )مفرزات
الغدد الدهنية لجلد الخروف( 

يتكون من استرات لحموض دسمة مشبعة مع أغوال أليفاتية طويلة السلسة إضافة للستيروالت مثل
الكوليسترول وكولستانول )دي هيدروD كولسترول( و..... وتركيبه قريب من دسم الجسم البشري لذلك فإن

اختراقيته عالية.
يستخدم كعامل استحالبي من نمط )م/ز( وله خواص مطرية

مساوئ استخدامه: 

- قابليته المرتفعة لألكسدة حيث يزنخ بسهولة
- قدرته االستحالبية محدودة

- يسبب تفاعالت تحسسية )لوجودD الشوائب(
- ال ينحل بالماء أو األغوال وبالتالي صعوبة غسله )دبق(

 بهدف: مشتقات الالنولينونتيجة هذه المساوئD يتم حاليا الحصول على 
تحسين ثباته )تقليل األكسدة(، زيادة الخواص المطرية، زيادة االنحاللية في الماء والغول، تعديل قوامه،

التقليل من التحسس الذي يسببه، عكس قدرته االستحالبيه لتصبح من نمط م/ز

مشتقات الالنولين

I. :مشتقات التنقية
تنتج عن التقطير تحت الخالء والتبلور المجزأ.

مزيج أسترات سائلة لالنولين يتميز بقوامه غير الدبق وبأنه مزوج بنسبةالالنولين السائل :
أعلى مع الماء، يحل مكان الالنولين بقدرته المطرية والمخترقة.

بشكل أساسي في حمرة الشفاه.الالنولين الشمعي Dمزيج من أسترات صلبة لالنولين. يستخدم :
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II.:مشتقات التحوالت الكيميائية
هي الجزء غير القابل للتصبن في الالنولين، لها قدرة كبيرة على امتصاصأغوال الالنولين :

الماء وهي عامل استحالبيD م/ز. 
مقاومته عالية لألكسدة، وقدرته على امتصاص الماء أفضل.الالنولين المهدرج :
ذو قدرة اختراقية عالية.الالنولين المؤستر مع الغول االيزوبروبيلي :
يفقد الالنولين باألستلة الخواص المحبة للماء لذلك يستخدممشتقات أستلة الالنولين وأغواله :

في حمرة الشفاه وطالء األظافرD ، كما يستخدم واقي في الكريمات الحاجزية.
:ينتج عن ادخال سالسل متعدد االيتلين على الالنولين أوالالنولين المنحل في الماء أو الغول 

أغواله، مما يؤديD الى زيادة حبه للماء وجعله أكثر انحالالً في الماء والغول.
يستخدم عامل استحالبي ز/م ومطري في المستحضراتD الجلدية المائية والمائية الغولية.

المشتقات الصنعية ونصف الصنعية ألجسام دسمة طبيعية-2
سندرس في هذا القسم األغوال الدسمة لعالقتهاD المباشرة بالمراهم ذات األسس الممتصة واالستحالبية.

األغوال الدسمة:
تدخل في تركيب المراهم والكريمات كمواد رافعة للقوام وعندما نضيفها للفازلين تزيد قدرته على امتصاص

الماء، تعطيD مظهرD كامد عند إدخالها في كريمات ز/م. أشهرها:
 الذي يعطي ملمساً مخملياً للجلد، وله قدرة استحالبية جيدةLanette 16الغول السيتيلي� أو 
    له قدرة استحالبية ضعيفة م/زLanette 18الغول الستئريلي� 

%35-20% غول ستئريلي و70-50 )مزيج من الغولين السابقين بنسبة Lanette Oالغول السيتوستئريلي 
غول سيتيلي( له قدرة استحالبية جيدة

لهذه األغوال قدرة متفاوتة على امتصاص الماء، ولها دور هام بالمشاركة مع العوامل الفعالة سطحياً�
الصاعدية في تحضير الكريمات والمستحلبات، كرافع قوام� ولرفع درجة انصهار� بعض المستحضرات.�

تدخل هذه األغوال الدسمة الصلبة في تركيب الشموع ذاتية االستحالب التي تتركب من:
أغوال دسمة صلبة + عوامل استحالبية من نمط ز/م

من أمثلتها:

Lanette N 10% + سيتيل ستئريل سلفات الصوديوم� 90غول سيتوستئريلي�%

Lanette W, Lanette SX 10% + لوريل سلفات الصوديوم� 90غول سيتوستئريلي�%
 االستحالبي1000شمع سيتو ماكروغول 

( Emulgade 1000 N1)
%20 1000%+ سيتوماكروغول� 80غول سيتوستئريلي� 

 (cetomacrogol 1000 ايتر سيتيل ستئريل مع =PEG)

Emulgade-A غول سيتوستئريلي� + ايتر غول اللوريل معPEG10

Emulgade-Fغول سيتوستئريلي+ سيتيل ستئريل سلفات الصوديوم� + )زيت
(PEG40الخروع-
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أمثلة عن المراهم الحاوية أسس ممتصة:

(:BNF1985المرهم البسيط )
5غول سيتيلي

5بارافين صلب
5النولين
85فازلين

التحضير: تصهر المواد الدسمة حسب تتالي درجات االنصهارD وتمزجD جيداً.
االستخدام: أساس مرهمي. 

 مرهم بسيط يمكن الحصول على مرهم الزنك المطري والمضاد85D غ أوكسيد الزنك الى 15عند إضافة 
لالحمرار.

(:Vالمرهم السيتيلي )دستور األدوية البلجيكي 
4غول سيتيلي

10النولين 
86فازلين

% من وزنه ماء30يتميز هذا المرهم بقدرته على امتصاص 
 مرات وكذلك عند وضع أغوال5عند استبدال الالنولين بالالنولين المهدرج تزداد نسبة امتصاصه للماء 

الالنولين.

مرهم ساليسيالت الميتيل المركب:
50ساليسيالت الميتيل

2.5زيت الكاجو
2.5(cineoleزيت األوكاليبتول )

4.5ماء
10منتول

10.5النولين
20شمع أبيض

التحضير: يصهر الشمع األبيض والالنولين، ثم نضيف المنتول المنعم ضمن ساليسيالت الميتيل وزيت
الكاجو وزيت األوكاليبتول، يضاف الماء المسخن لنفس الدرجة الحرارة ويجانس المزيج مع التبريد.

* الالنولين قادر على امتصاص كمية الماء في هذه الوصفة دون أن يؤثر على قوام المرهم أو يؤدي الى
انفصاله.

االستخدام: مضاد آالم المفاصل والروماتيزمD واآلالم العضلية.
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Bمرهم الهيدروكورتيزون والكليوكينول
1هيدروكورتيزون

D3كليوكينول
10النولين
86فازلين

االستخدام: عالج االلتهابات الجلدية والتحسس

أمثلة عن المراهم الحاوية أسس استحالبية:

مرهم حمض الجاوي المركب )مرهم وايت فيلد(:

6حمض الجاوي
3حمض الصفصاف

91(BP)مرهم استحالبي
30+ شمع استحالبي 50+ فازلين 20 بارافين سائل   (:  BP  المرهم االستحالبي )حسب 

التحضير: تمزج المساحيق وفق قاعدة الكميات المتزايدة ويضافD للمزيج حجم مماثل من مصهورD المرهم
االستحالبي مع المهك والمجانسة ثم يضاف باقي المصهورD تدريجيا مع استمرارD المهك والمجانسة.

 مضاد فطريD وهو مرهم قديم االستخدام حيث تستخدمD حالياً مراهم تحوي مضادات فطورDاالستخدام:
لوحدها أو مع مضادات انتانية مثل:

مرهم قطران الفحم وحمض الصفصاف
2قطران الفحم

2حمض الصفصاف
11.4شمع استحالبي

19فازلين
54زيت جوز الهند

804توين 
7.6بارافين سائل

التحضير:
-ينعم القطران ضمن التوين )يعتبر التوين هنا عامل مبلل يخفض التوتر السطحي ويسهل تبعثر القطران

لصعوبة بعثرته ضمن العامل االستحالبي(
Dله حمض الصفصاف ثم نضيف المزيج الى مصهور الشمع االستحالبي Dنضيف-

-في وعاء آخر نمزج الزيوت )جوز الهند والبارافين( ونضيفها للمزيج السابق ثم نضيف الفازلين

االستخدام: مرهم مطهر وحال للتقرنات

إلى جانب المراهم المحبة للماء )ممتصة وحاوية على أسس استحالبية( نذكر:
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والتي تحوي نسبة مساحيق مرتفعة ضمن سواغ دسم محب للماء )نفس السواغاتالمعاجين المحبة للماء  
المرهمية المحبة للماء(

أمثلة عن المعاجين الدسمة المحبة للماء
معجون الزنك المحب للماء )يحوي أساس ممتص(

25أوكسيد الزنك
25نشاء

25النولين
15فازلين

10بارافين سائل

االستخدام: األكزيما الناضحة.

معجون الريزورسينول والكبريت )يحوي أساس استحالبي(
D5ريزورسينول
5كبريت راسب
40أوكسيد الزنك

50مرهم استحالبي

التحضير: يمهك أوكسيد الزنك والكبريت و الريزورسينول ضمن المرهم االستحالبيD المصهور ويجانس
الناتج مع المهك الجيد والتبريد.

االستخدام: مجفف ومطهر في حاالت االكزيما الناضحة وحب الشباب

انتهت المحاضرة
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