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 .1گروه گياهان دارويي ،مؤسسهي آمـوزش

عـــالي جهـــاد دانشـــگاهي كرمانشـــاه ،روش اجرا :در اين مطالعه شامپو گياهي با استفاده از عصـارهي آبـي و آبـي ـ الكلـي گياهـان
بومادران ،سدر ،چوبك ،شيرينبيان بهعنوان سورفكتانت و كتيرا بهعنوان قوامدهنده تهيه شـد و
كرمانشاه ،ايران
عـالي
آمـوزش
ي
مؤسسـه
 .2گروه شـيمي،
مورد ارزيابي فيزيكي و شيميايي فرار گرفت.
جهــاد دانشــگاهي كرمانشــاه ،كرمانشــاه،

يافتهها :پس از انتخاب عصارهي آبي گياهان مورد استفاده و تهيهي شامپو بر پايـهي گيـاهي،
ايران
فارماســــيوتيكس،
آموزشــــي
گــــروه
.6
تستهاي ارزيابي فيزيكي و شيميايي فراوردههـا ،نشـان داد كـه فرموالسـيون توليـدي داراي
دانشــكدهي داروســازي ،دانشــگاه علــوم
قدرت پاکكنندگي ،توليد كف ،خاصيت ضـدباكتريايي و ضـدميكروبي و هـمچنـين مانـدگاري
پزشكي كرمانشاه ،كرمانشاه ،ايران
بااليي نسبت به نمونهي شاهد (شامپو شيميايي و فاقد هرگونه عارضهي جانبي برروي پوسـت
و موي مصرفكنندگان بود .همچنين فرموالسيون گياهي حاضر با توجه به روش ساخت جهت
توليد شامپو در سطح تجاري مناسب ميباشد.
نویسندهی مسئول:
نتيجهگيري :شامپو با پايه ي گياهي داراي خواص كيفي بهتري نسبت به پايهي شيميايي بوده
دكتر شهال ميرزايي
و همچنين استفاده از عصارهي آبي گياهان فو نسبت به عصـارهي هيـدروالكلي آنهـا داراي
كرمانشــاه ،بلــوار شــهيد شــيرودي ،خيابــان عملكرد بهتر و ازلحاظ اقتصادي نيز مقرونبهصرفه است.
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مقدمه
شه پوهه جزء حصوه به.اشت هستم .ک ب طور
گسللترده در زنلل.گ ر ز للره للورد اسللتههده قللرار
گیرن .2.شه پو اسهسهً یک حالو از لواد شلویم.ه
اسو ک کله ی لواد افز دنل مهسلب ،نلرمکممل.ه
ت ویوکمم.ه بهش .3.در سه ههی اخیلر بله گسلتر
دانش طراک تولی .فرا ردهههی آرایش ل به.اشلت
فر وهسیون تموع جهو استههده سر ب.ن ب بلهزار
عرض ش.ه اسو .4درکه کهضر بسیهری از شله پوههی
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بل .ن خلواص

وجود در بلهزار بل صلور شلیمیهی
بهشم.3.
در هن
بیشترین لهده ی صلرف در اکرلر لواد شلویم.ه
ب یژه شه پو هه س.یم لوری سولهه اسو کل در اثلر
استههده .ا م سبب خشک ش.ی .پوسو ،ریز و
از بین رفلتن پیهزچل هلهی لو ل گلردد .هلمچملین
سللورفکتهنوهللهی صللموع اضللهف شلل.ه ب ل شلله پوهه
ب مظور خهصیو کفزای په کمم.گ ب ر ر ز هن
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زمينه و هدف :شامپوها اغلب جزء محصوالتي بوده كه سـبب حـذف چربـي و گـرد و غبـار از
ساقهي مو و پوست سر ميگردند .پاکسازي و خاصيت شويندگي از مهمترين ويژگيهاي يك
شامپو در پذيرش آن محسوب مـي گـردد .بـراي ايجـاد يـك كـف پايـدار در شـامپو اغلـب از
آلكالوئيدها استفاده ميشود كه بهدليل توليد نيتروزامين ،تركيباتي سرطانزا محسوب ميشـوند.
از اينرو هدف اصلي اين مطالعه توليد شامپو با استفاده از گياهان دارويي ميباشد.

انصاف و همكاران

ختاهل از سللهپونینهلله را تولیلل .ل کمملل .کل ایللن
ترکیبه ب .ار زیهدی در گون ههی لگو یملوز یهفلو
شود .12ازجما ی گیهههن ک که ی سهپونین بوده
ب طور گسلتردهای در صلمهیم آرایشل به.اشلت در
جههن استههده شون .توان ب گیلهه شلیرینبیلهن،
چوبک ،س.ر ،کتیرا بو هدران اشهره کرد.11
گیهه شیرینبیهن یم از آنت اکسی.انههی طبیبل
بوده بهترین نو آنتل اکسلی.ان طبیبل وجلود در
عصللهرهی آن گایسللیریزین (اسللی .گایسللریزیک)
ف نو ی.هه 12بوده ک ن لش نلرمکممل.گ  ،ضل.آکم
ضلل.بهکتریهی آن بللر ر ی پوسللو عملل.تهً ب ل فبهلیللو
آنت اکسی.ان آن ب خصلوص بل آنتل اکسلی.انهلهی
قوی ،تریترپم  ،سلهپونین ف نو یل.ههی آن نسلبو
داده ش.ه اسو.13
بلله توج ل ب ل ایمک ل هللمتللرین عماکللرد شلله پو،
تمیزکردن و پوسو سلر برطلرفنملودن چلر
آلودگ از ر ی سطح آن اسو ،یک شه پوی خوک بهی.
در درجل ی ا پلله کمملل.ه خللوب بهشلل .از رایحل
طاوب برخوردار بوده همچمین بل راکتل بلین وهله
پخش ش.ه ،4کف آن ن خیا زیهد ن خیا کم بهش.
ب سهولو زد ده شود به آبکش از ر ی سلر خلهرج
گردد .پس از شه پوزدن ر ی وی سر اکسهس خشک
تیرگ اینلهد نمملوده بهعل تحریلک پوسلو سلر
نشود.14
طب اظههرا صرف کمم.گهن بهترین واد آرایش
به.اشت آنههی هستم .کل صلرفهً توسلط گیههلهن
سللهخت شلل.هانلل .چراک ل عللوارض جللهنب ر ی بلل.ن
ن.ارنلل .15.بسللیهری از گیههللهن ،افللز ن بللر خهصللیو
لطهفوبخش  ،په کمم.ه ههی خوب نیز هسلتم ..لواد
سلر
توانم .برای اصل د برخل از شلک
گیهه
هنم .شوره خهر پوسو سر همچملین بل عملوان
رنگ طبیب برای ت ویو رنگ و لورد اسلتههده قلرار
گیرد .گزار ش.ه اسو ک از برخ گیهههن ل تلوان
برای جاوگیری از سهی.ش.ن ز درس ،کههش ریلز
کت تحریک رش .و استههده کرد.
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در اثر استههدهی .ا م خود منر بل خشلک لو
تحریک پوسو سر چشم ل گلردد .5در علین کله
ثهبو گردی.ه اسو ک شویم.هههی شلیمیهی بل دلیل
سلللهختهر یلللژهی اکلللول خلللود دارای خطلللرا
زیسو حیط ب یژه برای مهبم آبل بلوده بل طلور
ییر ست یم نیز س و افراد را ب خطر ان.ازن..
ب همین دلی شه پوههی گیهه طبیب در بلین
صرفکمم.گهن حبوبیو زیلهدی دارنل .چراکل آنهله
بت .نلل .حصللوه بلله مشللأ طبیبل سللهلم دارای
عوارض کمتلری نسلبو بل لواد شلیمیهی هسلتم،6.
بمهبراین استههده از واد گیهه یله فر وهسلیون آنهله
توان .جهیگزین مهسب برای واد شلیمیهی بهشل..
تهی ی یک شه پوی که ً گیلهه بله اسلتههده از تمهله
یک هده ی طبیب ا ری دشوار اسو در علین کله
اسللتههده از گیههللهن دار ی ل همللراه بلله یللک للهدهی
تولی.کمم.هی کف ،در فر وهسلیون شله پو بل نسلبو
کمعهرض تر کمخطرتر از واد که ً صموع اسو.
افزایش جمبیلو نیلهز بلرم صلمهیم دار سلهزی،
آرایش به.اشت ب گیهههن دار یل بل عملوان لواد
ا لی ی تولی .فرآ رده ههی به.اشت  ،نلهتوان در تولیل.
صللموع پللهرهای از دار هللهی کیللهت توسللط صللمهیم
دار سهزی همچمین اهمیو واد لؤثرهی گیلهه در
صمهیم یذای  ،آرایش به.اشت بهع ش.ه ک توجل
تح ی پیرا ون این گیهههن از ن ط نظر کشو ،تولی.
صرف از اهمیو خهص برخوردار بهش.7.
سهپونینهه ک نهمشهن از توانلهی صلهبون شل.ن در
شلود گر هل از ترکیبله
حاو ههی آبک شت
پیچیلل.هی شللیمیهی هسللتم .کل بل طللور
تهلله
طبیب در گیهههن ب ل.ار کلم در کیوانله آبلزی
یهفو شون .8.تح ی ه زیهدی کهک از نتهیج اثلرا
ض .قهرچ آنهه بهشل .9.از خصوصلیه بیوللوهیک
آن هه نیز توان ب فبهلیوههی ضل.التههب  ،خهصلیو
کشرهکش  ،ض.قهرچ کفکمم.گ اشهره کرد .انلوا
هدیر تهله ت از سلهپونینهلهی گیلهه بل عملوان
ترکیبه تهبولیک ثهنویل جلود دارد .گیههلهن انلوا

47

48

بررس اثر پاککنندگ شامپوی گیاه

روش ساخت

از کتیرا ب عموان قوامدهم.ه اسلتههده شل.؛ بل ایلن
صور ک ابت.ا  2گرم کتیرا به  122یال لیتلر آک در
ارلن ریخت ر ی هه پایو به کم کلرار گذاشلت
تی پهرابن را به .اری اتهنو کل کلرده بل پهیل
اضللهف شلل .بلل ترتیللب بلل آن پللر پیان گ یکللو ،
بتهیین اضهف ش( .ج .)1 .برای هلمزدن
گایسر
هموهنش.ن واد از گمو استیرر ب  62 .دقی ل
استههده ش..
تهيهي شامپوي گياهی با پايه و عصارهي گياهی

پس از تهی ی شله پوی پهیل بله اسلتههده از کتیلرا
ب عموان هدهی قوامدهم.ه ،عصهرههلهی گیلهه بل د
تهللله بلل آن اضلللهف گردیللل ..در ر ا
ر
عصهرههه (هی.ر الکا ) ب عموان واد اصلا بل شله پو
( )1در ر د م عصهرهی آب جهو ک کردن کتیرا
( )2ب شه پو اضهف ش.ن..
فرموالسيون شمارهي 6

یک گرم از هر عصهره (هی.ر الکا ) به ل.اری آک
طر ک ب کنم  52س س رسهن.ه ش .بب .بل
شه پو پهی اضهف ش..
فرموالسيون شمارهي 2

روش اجرا
واد گیهه ازجمال ریشل ی شلیرینبیلهن ،سل.ر،
بو هدران ،کتیرا چوبک از فر شلگهه گیههلهن دار یل
تهی سهیر واد شیمیهی ازجمال کوکه یل .پلر پاین
بتهیین ،تگزاپون (س.یم لوری اتلر سلولهه ) ،کلهربو ر،
گوارگللهم ،کارایلل .سلل.یم تی ل پللهرابن ،گایسللر ،

در این ر کتیرا ب پهی ی عصهرهههی آب اضلهف
ش.؛ ب این صلور کل از هلر کل.ام از گیههلهن لورد
استههده ک .د  5گرم زن نموده به اضهف کلردن 242
س س آک جو ب ر بن هری عصهره گیری اننهم
شلل .پللس از گذشللو یللک سللهعو صللهف بل 222
س س از آن  4گرم کتیرا ست یمهً اضهف ش..

جدول  :1فرمول شامپو پایه با استفاده از کتيرا
آب

پروپيلن گاليكول

گليسرول

 188سيسي

 4سيسي

 6سيسي

كلرايدسديم كاربومر

 8/85گرم
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EDTA

بتايين

متيل پارابن

كتيرا

8

 2سيسي

 8/81گرم

 2گرم
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بلل صللور سللمت یلله در فر وهسللیون برخلل از
شه پوهه ،7 16عصهرهی گیهههن ب صور پودر ،عصلهرهی
خهلص ،اسلهنس یله بل صلور شلت ه آنهله بل کلهر
ر ن .16.اسهنسهه رایح ی طبیب اسلتخراجشل.ه از
گیههللهن بللوده کل ت ریبلهً از هللر بخللش از گیللهه قهبل
استخراج بهشم ..اسهنسهه عم.تهً از نو ترپمو یل.هه،
بمز ی.هه ،شت ه اسی.چرک الک ل بهشلم .بل
شیوه ههی ختاف در تهی ی لوازم آرایش به.اشلت
ورد استههده قرار گیرن .17.عصهرهی چوبک ب عالو
کضور ترکیبه سلهپونیم صلمر در آن از توانلهی
ا ولسیون کمم.گ برخوردار اسو .18واد ؤثر طبیبل
گیهه بهبون ب دلی داشتن اثرا آنت اکسلی.ان هنمل.
خمر کردن رادیکه ههی آزاد سبب ت ویو رش .بهتر
وهه گردد .هم چمین این گیلهه ترکیبلهت دارد کل
وجللب کللههش عوا ل التهللهکزا در سللطح پوسللو
التههکههی وضب پوسو ل شلون..
کههش خهر
ترکیبه طبیب وجود در عصلهره ی بهبونل بله اینلهد
اثرا شخص تحریک بر ر ی پوسو ،سبب بهزشل.ن
عر ق ،بهبود گلرد خلون وضلب ترذیل ی بهتلر
فولیکللو للو شلل.ه بلل بهبللود رشلل .للو کمللک
نمهیم.16.
ه.ف از اننهم این طهلبل فر وهسلیون بررسل
یک شه پو بر پهی ی گیهههن س.ر ،جوبک شیرینبیهن
بود.

پللر پیان گ یکللو  ،اتللهنو تللریاتللهنو آ للین از
شرکو ههی تهی ی واد ا لی ی داخا (سپی.آج) تهی
گردی..

انصاف و همكاران

تست كفكنندگی شامپوهاي گياهی

تست پاک كنندگی

جهو تسو په کمم.گ از لهدهی سلبوم از ر
رستگهر همکهران 22استههده ش ..جهلو آ لهدهسلهزی
هدهی سبوم ،ر یلن زیتلون ،نهرگیل  ،لوم پلهرافین
اسی .استئهریک از هلر کل.ام  3گلرم در  22سل سل
هگزان ک گردی ..جهو اننهم تسو په کمم.گ یک
دست وی طبیب جل.ا تلوزین ( 1/39گلرم) شل.
خر ج هرگون چربل
سپس جهو په ش.ن که
آلللودگ بلله حاللو  %5سلل.یم لوری ل اتللر سللولهه
شسللو شللو داده شلل .پللس از خشللکشلل.ن در22
یا لیتر حاو هگزان که ی  %12سبوم ب  .چم.
دقی قرار داده شل .پلس از خلهرجسلهزی لوهله از
حاو  ،آنهه در د هی اتهق قرار گرفتم .ته ضمن خر ج
هگزان که ً خشک شون ..پس از خشلکشل.ن که ل
وهه یک نمون ب عموان نمون ی شلهه .تلوزین کملهر
گذاشت ش .نمون ههی دیگر به یک یا لیتلر شله پو
فر ول ش.ه در  9یا لیتر آک رقی ش.ه ( %12شه پو)
شسو شو داده ش .خشک ش.ن ..بلرای اطمیملهن از
خشکش.ن آنهه از سشوار نیز استههده گردی .ن.داً
توزین ش.ن ..در رکا بب .دست وههی نمون شهه.
به  22یا لیتر هگلزان شسلو شلو داده شل ..ببل .از
خشک ش.ن د بهره وهه توزین گردی .در آخر ظلرف
بشر سبوم بهق هن.ه نیز زن ش..

ق.ر تمیزکممل.گ شله پو براسلهس فر لو زیلر
حهسب ش:21.
) = 122 - (T100/Cق.ر په کمم.گ شه پو
 = Tزن سبوم در دست ی وی شست ش.ه
 = Cزن سبوم در دست وی کمتر
تست پايداري

جهللو اننللهم تسللو پهیلل.اری بلله اسللتههده از ر
ده للهن همکللهران 8لل.اری از هللر نمون ل ی شلله پو
آ هدهش.ه در لول ههی فلهلکون ریختل شل ..سلپس در
کهبیمو در د هی اتهق قرار داده ش ..بب .از  .یک،
د شش هه شه پوهه ازنظر رنگ ،بو شک ظلههری
ورد بررس قرار گرفو.
تست ميكروبی

ب مظور بررس تسلو یکر بل کل .د  1گلرم از
شه پو ههی تولی.ش.ه به نر ه سهلین رقی گردیل .بله
پورپیاللو بلله اسللتههده از حللیط کشللو TSA
ر
قراردادن آن در انکوبهتور  37درج پس از گذشلو 24
سهعو یزان رش .کاون یکر کهه در  1گلرم شله پو
ان.ازهگیری ش.7.
تست قارچی

کلل .د  1گللرم از شلله پوهللهی تولی.شلل.ه را بلله
نر ه سهلین رقی کرده به ر پورپیاو به استههده
از حیط کشو  SDAقلراردادن آن در انکوبلهتور 25
درج پس از گذشو  24سلهعو یلزان رشل .کالون
قهرچهه در  1گرم شه پو ان.ازهگیری ش.7.

یافتهها
کللف تولی.شلل.ه از فر وهسللیون شللمهرهی  2دارای
هن.گهری بیشتری نسبو ب د فر وهسیون دیگر بلود
ک اکتمههً ب دلی جود هدهی کفکممل.هی گیلهه
بیشتر در عصهره ی آب نسبو بل عصلهره هیل.ر الکا
بهش( .ج.)2 .
پس از اننهم تسو سبوم حهسب ی فر و ق.ر
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جهو ارزیهب کف کممل.گ شله پوی پهیل پلس از
اضهف کردن عصلهره ی آبل هریلک از گیههلهن وجلود
ب صور ج.اگهن ب شه پوی پهی  ،تسو کلفکممل.گ
در شش ز هن ختاف ب ر الب.یم 19اننهم پذیرفو.
ب ایلن صلور کل کل .د  1سل سل از شله پوههی
فر ول ش.ه به  9س س آک طر در ن استوان .رج
ریخت پس از بستن سر آن بله پلهرا فلیام اسلتوان ی
.رج به ش .ده بهر تکهن داده ش .یزان ارتهه کف
آن در ز للهنهللهی صللهر 62 42 ،22 ،12 ،5 ،دقی ل
ان.ازهگیری ش..
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جدول  :2تست کفکنندگي شامپوی گيا ي با عصاره آبي (حجم کف در دقایق مختلف براساس سيسي)

14
13
18

14
14
18

14
11
14

14
11
14

14
14
14

15
14
11

شامپو پايه
شامپو 1
شامپو 2

 3نتهیج کهصلا بل

په کمم.گ براسهس اع.اد ج.
شرد ج 4 .بود.
طب نتهیج کهص از ج ،4 .شه پوههی تولیل.ی
به پهیل ی گیلهه (فر وهسلیون  )2 1ازنظلر قل.ر
په کمم.گ نسبو ب شه پو پهی (ب .ن عصهره) دارای
ق.ر په کمم.گ بههتری بود شه پوی ( )1از ق.ر
په کمم.گ بههتری برخوردار بود.
قلل.ر پهیلل.اری ،اثللرا ضلل .یکر ب قللهرچ
شه پوی تولی.ش.ه درتمهم نمون هه بب .از گذشلو یلک
هه ازنظر کیهیو (رنگ ،بلو یکملواخت لهده) خلوک
ارزیهب ش.ن ..پس از گذشو  2هه نیلز نل.داً نمونل
ازنظر پهی.اری کهظ کیهیو ورد ارزیهب قرار گرفتل
پس از  6هه شهه.ه شل .کل نمونل هله هلمچملهن
یکمواخو بوده ازنظر رنگ بو ترییری ن.اشلتم .کل
ب اکتمه قوی ب عاو اثرا ض.قهرچ ض .یکر ب
عصهرهههی گیهه ب کهر برده ش.ه جود کتیلرا بلوده
اسللو .هللمچمللین بلله توجلل بلل یکمللواخت علل.م
جدول  :3تست س وم شامپوی توليدی
شامپو
شامپو با
شا د
پایه فرموالسيون 1

وزن مو و سبوم (گرم
وزن موي شستهشده
*-
با شامپو (گرم
وزن بشر قبل از
53/26
ريختن هگزان (گرم
وزن موي خشك
شستهشده در هگزان 1/52
(گرم
وزن بشــر همــراه بــا
ســبوم خشــكشــده 53/16
(گرم

شامپو با
فرموالسيون 2

2/51 2/14

2/11

2/18

1/18

1/11

1/18

42/42

58/42

58/62

1/54

1/53

1/54

42/86

58/16

58/54

رسوکگذاری ،شخص ل شلود کل لواد کهصل در
فر وهسیون به هم نهسهزگهری ن.ارن..
نتهیج کهص از ج.ا  6 5نیلز بیلهنگر بلههبودن
خهصیو ضل.بهکتریهی ضل.قهرچ شله پوی گیلهه
تولی.شلل.ه طب ل اسللتهن.ارد ) (USPبللود ک ل اکتمللههً
ب عاو جود ترکیبه سزکوی تلرپن ،هکتلون ،از للن،
که هور تهنن در بو هدران ترکیبه آنتل اکسلی.ان ،
گایسیرزین ف نو ی .در گیهه شیرینبیهن خهصلیو
آنتل بهکتریلهل در تمله گیههلهن لورد
سهپونیم
استههده بوده اسو.

بحث
تهی ی یک شه پوی که ً گیهه به استههده از تمهه
یک هده ی طبیب ا ری دشوار اسو در علین کله
استههده از گیهههن دار ی همراه بله یلک لهده ی فلوم
(تولی .کمم.ه ی کف) در فر وهسیون شه پو بل نسلبو
سهلم تر کم خطرتر از واد شیمیهی صلمهع اسلو.22
سهپونینهه گایکوزی.ههی به زن ولکول بلهه هسلتم.
ک دارای گر ه قم.ی (بخش حاو در آک) تص بل
بخش ییرقم.ی (بخش حاو در چرب ) تری ترپن یله
استر ی.ی بهشم ..ایلن ترکیبله بل عملوان عه ل
ا ولسیونکمم.ه عم ل کممل .در آک ،کلف پهیل.ار
تشللکی ل دهملل .ک ل ایللن یژگ ل هلله ب ل طبیبللو
د گهن د ست آنهه ربلوط ل شلود .8ریشل ی گیلهه
جدول  :4قدرت پاککنندگي شامپو ای توليدی
شامپو
پايه
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شامپو با
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انصاف و همكاران
جدول  :5ميزان رشد ميکروب در مايط کشت
حد استاندارد )(CFU

*CFU/g

شامپو
پايه

8

شامپو با

شامپو با

فرموالسيون  6فرموالسيون 2

1

2

چوبللک مبب ل سرشللهر از ترکیبلله سللهپونیم اسللو
ب طوری ک از همترین فبه ترین ترکیبله وجلود
در آن حسوک شون..
سهپونینهه ب عموان عه ل ا ولسلیون کممل.ه عمل
کمم .در آک کف پهیل.ار تشلکی ل دهمل .23.از
عصهرهی چوبک عصهرهی گیهههن سهپونیم شهب آن
جهو سهی.ش.ن رنگ شه پو ،بهبود یژگ ههی بلهفت
پوسو سر ،افزایش کنم و ب عموان یک ا ولسلیههیر
استههده گردد .24گیهه شیرینبیهن نیلز دارای سلطح
بههی از گایسریزیک (تری ترپن  5کا ای) بلوده کل
توان.
در صمهیم یذای  ،آرایش ل به.اشت دار ی
ب عموان جهیگزین سلورفکتهنوهلهی صلموع بل کلهر
گرفت شود .25طب اظههرا نلهریش 12آنتل اکسلی.ان
طبیب (اسی .گایسریزیک) ف نو ی.ههی وجلود در
آن ن ش نرم کمم.گ  ،ض.آکم ضل.بهکتریهی دارد.13
هم چمین طب اظههرا چین همکهران 18هلمتلرین
سهپونینههی بر س.ر ،اباین هکتون بهش .ک یلک
سهپونین استر ی.ی بوده عه ل کلفکممل.گ سل.ر
اسللو .سللهپونین وجللود در سلل.ر ع ل هبللر خهصللیو
کفکممل.گ دارای اثلرا ضل.بهکتریهی ضل.قهرچ
بوده این یژگ هه سبب ش.ه ک این گیهه بل عملوان
یک از واد تشکی دهمل.ه لواد آرایشل به.اشلت
21
ورد توج قرار گیرد .طب اظههرا یهنگ همکهران
بسیهری از شه پوههی گیلهه خهصلیو پله کممل.گ
ؤثری را دارن .ب .ن ایمک کلف تولیل .کمل .بملهبراین
جدول  :6ميزان رشد قارچ در مايط کشت
حد استاندارد )(CFU

CFU/g

شامپو
پايه

2

شامپو با

شامپو با

فرموالسيون  6فرموالسيون 2

8

8

تللأثیر یللک شلله پو عملل.تهً بلله ظللههر للو اکسللهس
صرفکمم.هی آن بب .از شسلو شلوی سلر شلخص
شود ن ف ط یزان که ک تولی .کمل ..در اقلم
بسیهری از واد شویم.ه گیهه ازجمال سل.ر بل عالو
داشتن د جزء حاو در آک حاو در چرب هنم.
سورفکتهنوههی شیمیهی از ق.ر په کمم.گ بههی
برخوردار بهشم .26.هده ی ؤثره ی این گیلهه شله
چههر نو گایکوزی .بوده ک سلبب ازبلینبلردن چربل
27
اضهف ی پوسو ب .ن اینهد اثلرا جلهنب ل شلود .
طب اظههرا صطهوی همکهران 28کتیرا نیز ب عاو
سلللهختهر شلللیمیهی یلللژه خلللود دارای خهصلللیو
ا ولسیههیری بوده عمو لهً بل مظلور افلزایش قلوام
تربیو ا ولوسیون پهی.اری کف در صلمهیم به.اشلت
ورد استههده قرار گیرد.
بمهبراین ل تلوان اظهلهر داشلو کل فر وهسلیون
شه پوی گیهه ورد استههده (فر وهسیون  )1ب عالو
جود شه پوی پهی ی گیهه (کتیرا) همچمین جلود
چملل .گیللهه کلله ی سللهپونین همهنملل .چوبللک ،سلل.ر
شیرینبیهن ک ب صور ترکیبل لورد اسلتههده قلرار
گرفت اکتمههً ب عاو اینهد همافزای در تولیل .کلف
واد شلویم.هی دارای قل.ر پله کممل.گ بیشلتری
نسبو ب شه پو پهی (ب .ن عصهره) بهش ..به توج ب
ایمک همترین عماکرد شه پو ،تمیزکردن و پوسلو
آللودگ از ر ی سلطح آن
سر برطرفنمودن چر
اسللو .یللک شلله پوی خللوک بهیلل .در درجلل ی ا
په کمم.ه خوب بهش .از رایح ی طالوب برخلوردار
بوده همچمین ب راکت بین وهه پخش ش.ه ،4کف آن
ن خیا زیهد ن خیا کم بهش .بل سلهولو زد ده
شللود بلله آبکش ل از ر ی سللر خللهرج گللردد .پللس از
تیرگل
شه پوزدن ر ی وی سلر اکسلهس خشلک
اینهد نمموده بهع تحریک پوسو سر نشود.
عصهرهی چوبک ب عاو کضور ترکیبه سهپونیم
صمر در آن از توانهی ا ولسلیون کممل.گ برخلوردار
اسو .18واد ؤثر طبیب گیهه بهبون بل دلیل داشلتن
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اثرا آنت اکسی.ان هنم .خمر کلردن رادیکله هلهی
آزاد سبب ت ویو رش .بهتر وهه گردد .همچملین
این گیهه دارای ترکیبهت اسو ک وجب کههش سطح
عوا التهلهکزا در سلطح پوسلو کلههش خلهر
التههکههی وضب پوسو شون ..ترکیبله طبیبل
وجلود در عصلهرهی بهبونل بله اینلهد اثلرا شلخص
تحریک برر ی پوسو ،سلبب بهزشل.ن علر ق ،بهبلود
گرد خون وضب ترذی بهتر فولیکو و شل.ه
ب بهبود رشل .لو کملک ل نمهیمل .7.هلر حصلو
آرایش ل به.اشت که ی آک ازجما شه پوهه نیهز مل.
ب کهرگیری هدهی نگ دارن.ه ب مظور کهفظلو شله پو
در برابللر رشلل .انللوا بللهکتری ،قللهرچ خمللر بللوده
درصور ع.م ب کهرگیری نگ دارن.ههه ،ب لر ر ز لهن
ده..
فهس.ش.ه بوی نه طبو
ا لللر زه در شللله پوههی شلللیمیهی از خالللوط
ایز تیللهز لینهلله بلل عمللوان نگلل دارنلل.ه 29در هبلل
آلودگ ههی یکر ب  ،نمک جهو افزایش قوام شه پو
اسهنسهه برای خوشبونمودن شه پو جزء افز دنل هلهی
شه پو استههده گردد .اگر ب ترکیبه تشکی دهم.ه
شه پوهه دقو شود شهه.ه گردد اجزای ر اسی.
سیتریک ،نمک ،نگ دارن.ه ،اسهنس در هم ی شله پوهه
شتر هستم .8.تح ی ه زیهدی کهک از نتهیج اثرا
ض.قهرچ سهپونینهه ل بهشل ..از اثلرا سلهپونینهله
توان ب تشکی اکمش آنهه به یشهء سلاول اشلهره
نمود .همچمین از خصوصیه بیولوهیک آنهه تلوان
ب فبهلیوههی ض.التههب  ،ضل.قهرچ کلف کممل.گ
اشهره کرد.12 32
گزارشه کهک از آن اسو ک سهپونین وجلود در
س.ر شیرینبیهن 31خهصیو ض.بهکتریهی ض.قهرچ
دارد .همچمین طب اظههرا چن همکلهران 18اثلرا
ض.قهرچ گیلهه سل.ر بل عالو جلود
ض.بهکتریهی
سهپونین سبب ش.ه ک این گیهه ب عموان یک از لواد
تشکی دهم.هی لواد آرایشل به.اشلت وردتوجل
قللرار گیللرد .32گیللهه بو للهدران بل دلیل داشللتن للواد

فیتوشللیمیهی هنملل .سللزکوی تللرپن ،هکتللونهلله
ف نو یلل.هه دارای اثللر ضلل.بهکتریهی بسللیهر بللههی
بهش..
33
توزی همکلهران در طهلبله خلود اثلرا ضل.
ضل.التههب
بهکتریهی  ،سهیتوتوکسلیک ،ض.سلرطهن
گیهه بو هدران را ثهبو کردن ..کم.ان همکهران 34اظههر
داشتم .ک بخش ییر حاو در آک عصهرهی بو لهدران
اثر توسط اسهنس آن اثر بههی ضل .یکر ب دارد.34
گیهه بو هدران که ی اسهنس ر یم فرار ،آز لن ،کولین،
تهنن ،که هور ،تویون واد تاخ ل بهشل .بل صلور
وضب در در هن زخمههی ک دیلر التیلهم ل یهبمل،.
التههبه پوست  ،اگز ه ،شورهی سر همچملین جهلو
رطوککردن پوسو ب کلهر ل ر د .اسلهنس بو لهدران
خهصیو ض.بهکتریهی ض.تورم دارد از آن در صمهیم
دار ی  ،به.اشت  ،آرایش  ،تهی ی کرم پمهد استههده
شود .35تهنن یک از هم ترین واد ؤثره ی وجلود
در گیهه س.ر بوده ک اثرا قلهبض ضل.عهون کممل.ه
اسو ک این ا ر ب عاو جذک آک رسوک پر تئینهله
گیرد .عم ض .یکر ب تهننهه مکن اسلو
صور
بلله توانللهی آنهلله بللرای ییرفبلله کللردن چسللبم.گ
یکر ب  ،آنزیم پر تئینهلهی نهقل پوشلش سلاول
رتبط بهش.36.
شه پوههی تولی.ی به عصهرهی گیهههن ورد استههده
دارای اثر کفکمم.گ په کمم.گ مهسلب بلوده
واد وجود در عصلهره کل دارای اثلرا ضل.بهکتری
ض.قهرچ بود بهع افلزایش هنل.گهری ایلن شله پوهه
شود .هم چمین این عصلهره هله خلواص ضل.التههب ،
آنت اکسی.انت  ،ض.ریز لو افزایمل.ه ی رشل .لو
بودن .ک این خواص در نمو برتری این حصلوه
را نسبو ب شه پوههی که ی واد شلیمیهی بله اثبله
رسهن ..عل هبلر ایلن در افلرادی کل دارای پوسلو
کسهس هستم .این شه پوهه را ب عموان انتخلهک ارجلح
توان درنظر گرفو.
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تشکر و قدردانی
از ؤسسلل ی آ للوز عللهل جهللهد دانشللگهه
کر هنشهه ک ازنظر هل تلأ ین هزیمل ی پهیلهننه ل ی
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Cleansing power and durability of herbal shampoo with
aqueous and hydro-alcohol extracts of Cedrus libani,
Acanthophyllum and Glycyrrhiza glabra
Monireh Ensaf1
Masoome Khanahmadi, PhD2
Shahla Mirzaee, PhD3
1. Department of Medicinal Plants,
Institute of Higher Education of
Kermanshah, Kermanshah, Iran
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Background and Aim: Shampoos are products that remove
fat and dust from the hair and scalp. Cleansing and
decontamination are the most important properties of a
shampoo for its acceptance. To create a stable foam in
shampoos, alkaloids are often used which are believed to be
carcinogens due to production of nitrosamines. Hence, the
main goal of this study was the production of shampoo by
using medicinal plants.
Methods: In this study, herbal shampoos were prepared by
using aqueous and hydro-alcoholic extracts of Yarrow, Cedar,
Chubak and licorice as surfactants, and Katira as thickener.
Then their physical and chemical properties were analyzed.
Results: After preparing the herbal base shampoo, the
physical and chemical evaluation of the product was
performed. We found that this formulation had cleansing
power for foam formation, antimicrobial and antifungal
properties, and also a high shelf life compared to the control
sample (chemical shampoo). It also didn’t have any adverse
effect on hair and scalp of consumers. The present
formulation is also suitable for commercial shampoo
production.
Conclusion: The herbal based shampoo had better qualitative
properties than the chemical base, and the use of the aqueous
extract of the aforementioned plants (compared to their hydro
alcoholic extracts) had better performance and was
economically feasible.
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