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КОСМЕТИЧНОГО ЗАСОБУ
У роботі проведено дослідження протиопікової дії емульсійного косметичного крему, до складу
якого входять природні антиоксиданти сезамом, сезамін та β-каротин. За допомогою оцінки стану
шкірного покриву добровольців після опромінення ультрафіолетовим опроміненням доведено синергітичну дію даних антиоксидантів у складі косметичного засобу.
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Вступ.
Відомо, що епідерміс людини під дією світла з довжиною хвилі від
280 нм до 400 нм покривається засмагою. Але світлові промені з довжиною
хвилі приблизно від 280 до 320 нм, відомі як промені ультрафіолету В
(УФ-В), при надлишковому впливі можуть також викликати опіки шкіри та
еритеми, які згубно впливають на стан шкірного покриву. УФ-А промені з
довжиною хвилі приблизно від 320 до 400 нм при тривалому впливі на шкіру
можуть індукувати патологічні зміни, особливо у випадку чутливої шкіри.
Більшість сонцезахисних композицій, як правило, виготовляються у вигляді емульсії типу «олія в воді» і містять у різних концентраціях один або
більш традиційних ліпофільних і/або гідрофільних органічних захисних агентів, які здатні селективно поглинати шкідливе УФ-випромінювання. Ці агенти (також і їх кількості) вибирають як функцію бажаної величини сонцезахисного фактора, який математично виражається як коефіцієнт відношення
часу опромінення, необхідного для досягнення порогу утворення еритеми
при використанні даного УФ-екрануючого агента, до часу, необхідного для
досягнення порогу освіти еритеми без УФ-екрануючого агента.
Аналіз літературних даних і постановка проблеми.
В даний час в галузі косметики запропоновано безліч органічних сонячних фільтрів, здатних більш-менш вибірково поглинати УФ-А та/або УФ-В
промені. Відома косметична композиція [1], що має підвищений фактор
УФ-захисту. Ця композиція містить в емульсії типу «олія в воді» комбінацію
двох фільтрів синтетичного походження: похідне бензтріазолу і похідне бісрезорцінілтріазіну. В якості фільтрів використовуються також похідні бензіліденкамфори і похідні дібензоілметана та/або похідні триазину [2].
У розробці [3] в якості фотозахисного фільтру використовується оксид
титану. Для зменшення побічного ефекту фотопосиніння шкіри від титанооксидного пігменту на нього наносять покриття з оксидів заліза, цинку, алюмінію, цирконію та ін., що, однак, є недостатньо ефективним і дорогим.
Відомі рідкі дисперсійні композиції, створені з використанням водорозчинних полімерів або полімерів, що набухають [4]. В якості полімеру використовується поліакрилова кислота. Однак подібні композиції з використанням органічних сонячних фільтрів мають ряд недоліків: недостатня стійкість
до води, а також вирогідність небажаних побічних ефектів в організмі навіть
при невеликій концентрації синтетичних органічних сонячних фільтрів, що
застосовуються.
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Сучасні вимоги, пропоновані до «ідеального» фотозахисного засобу,
включають багато параметрів . Багато дослідників підкреслюють, що важливіше використовувати хімічні фільтри та антиоксиданти, ніж фізичні [5].
Мета дослідження.
В основу даного дослідження покладена задача розробки і апробації косметичного засобу, який би поглинав ультрафіолетове випромінювання, що
шкідливо впливає на шкіру, і включав в себе більш ефективний, доступний і
натуральний фільтр ультрафіолету.
Експериментальні дані та їх обробка.
Поставлена задача вирішується шляхом створення спеціального крему,
який містить у своєму складі антиоксиданти кунжутної олії – сезамол і сезамін, а також β-каротин мікробіологічного походження, – ендогенні фотопротектори, які беруть участь у реакціях обриву ланцюгів вільнорадикальних
процесів, що перетікають в клітинах шкіри, і сприяють процесам регенерації
в них.
β-каротин є природним фотопротектором, він гальмує процеси фотостаріння шкіри, виконує ряд життєво важливих функцій, будучи провітаміном
ретинолу (вітаміну А), діє як антиоксидант, тобто захищає клітини організму
від хімічних токсикантів, опромінення і стресорних впливів, знижує ризик
онкологічних захворювань, підтримує стабільність геному [6].
Сезамол (3,4-метілендіоксіфенол) і його похідне сезамін – специфічні
фенольні антиоксиданти кунжутної олії, що обумовлюють її високу фотопротекторну властивість, а також стабільність до окисного псування [7]. Запропонований фотозахисний засіб є новим і істотно відмінним в порівнянні з
аналогами за рахунок використання антиоксидантів – β-каротину, сезамолу і
сезаміну у природній біологічно доступній формі. Присутність сезамолу і сезаміну підсилює антиоксидантну дію β-каротину, оберігає його від окиснювального руйнування [8, 9].
Каротин мікробіологічного походження в олії являє собою 0,2 %-вий
розчин β-каротину в рафінованій дезодорованій соняшниковій олії. Сезамол і
сезамін входять до складу нерафінованої кунжутної олії.
Пропонований фотозахисний засіб містить олійно-водну основу, що
включає воду, органічні розчинники – низькомолекулярні спирти, гліколі,
консерванти і жирову фазу, що містить віск, стеарин, кунжутну олію,
β-каротин, загущувач. Нижче (табл. 1) наводиться склад олійно-водної основи: фаза А – водонерозчинна, фаза В – водорозчинна.
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Таблиця 1 – Склад ряду фотозахисних засобів і контрольного зразка
Зразки
Вміст, %
№1
№2
№3
Фаза А
оксиетильований спирт
3,0
3,0
3,0
масло вазелінове
6,0
6,0
6,0
олія кунжутна
20,0
–
10,0
0,2 %-вий олійний розчин β-каротину мікробіо–
7,5
5
логічного
стеарин косметичний
2,0
2,0
2,0
віск емульcійний
1,5
1,5
1,5
суміш токоферолів
0,25
0,25
0,25
диметикон
0,5
0,5
0,5
Фаза Б
пропіленгліколь
3,0
3,0
3,0
триетаноламін
0,5
0,5
0,5
гліцерин
6,0
6,0
6,0
консервант
0,05
0,05
0,05
запашка
0,2
0,2
0,2
вода
до 100 до 100
до 100

№4
3,0
6,0
–
–
2,0
1,5
0,25
0,5
3,0
0,5
6,0
0,05
0,2
до 100

Косметичний крем отримують таким чином: фази А і В нагрівають до
75 – 80 °С і поєднують. Суміш гомогенізують при постійному нагріванні і
перемішуванні протягом 30 хвилин з використанням мішалки з числом обертів до 1500 хв–1. Не припиняючи перемішування суміш охолоджують. Отримують гомогенний, стійкий крем світло-оранжевого кольору, який добре
розподіляється по шкірі.
Приготовлені зразки крему (зразок № 1 – «кунжутний»; зразок
№ 2 – «каротиновий»; зразок №3 – «комплексний»; зразок № 4 – «контрольний») були апробовані на ефективність протиопікової дії на шкіру після
опромінення УФ на групі з 20 добровольців з різними типами шкіри – так
званих «кельтського» (1 тип), «нордичного» (2 тип), «змішаного» (3 тип) і
«середземноморського» (4 тип). Опромінення проводилося під дією сонячного випромінювання в літній період на території чорноморського узбережжя з
субтропічним кліматом. Стан шкірного покриву добровольців оцінювався за
різницею між часом появи еритеми з застосуванням зроблених зразків косметичного крему і без нього (хв.); ступенем зволоженості і загальним станом
шкірного покриву. Останній оцінювався за допомогою індикатору зволоженості і візуально, за зовнішнім виглядом оброблених ділянок шкіри після
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впливу на них сонячного випромінювання після закінчення 60 хв. Результати
випробування зведено в табл. 2.
Таблиця 2 – Дослідження впливу УФ на стан шкіри в залежності від вмісту антиоксидантів в зразках крему
Зразки косметичного крему
Показники, що досліджуються
1
2
3
4
(кунжутний) (каротиновий) (комплекс) (контроль)
вміст кунжутної олії, %
20
–
10
–
вміст β-каротину, %
–
8
4
–
час до почервоніння шкіри (хв.)
20 – 30
25 – 30
40 – 45
8 – 15
різниця між часом до почервоніння шкіри, обробленої кремом з
12 – 15
17 – 15
30 – 32
0
антиоксидантом і контрольним
зразком, (хв.)
терміни загоєння опіків при ліку2–4
1–3
1–3
5–7
ванні кремом, діб

Діапазон отриманих результатів залежить від типів шкіри добровольців. Застосування косметичних кремів при сонячних опіках сприяло більш
ранньому загоєнню опіків в порівнянні з контрольними групами, які використовували контрольний зразок крему. При порівнянні даних табл. 2 видно,
що кращу протиопікову властивість має косметичний засіб, що містить кунжутну олію 10 % і олійний розчин β-каротину 5 %.
Висновки.
Встановлено, що фотозахисні властивості крему залежать від одночасного введення синергистів – сезамолу, сезаміну кунжутної олії і β-каротину,
це забезпечує підвищений сонцезахисний фактор крему. Розроблений косметичний крем сприяє більш ефективному загоєнню опіків за рахунок скорочення стадії запалення, прискорення епітелізації, зростання грануляційної
тканини. Косметичний засіб однорідний, стабільний відповідно до
ГОСТ 29189-91 «Кремы косметические. Общие технические условия».
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УДК 615.26
Дослідження протиопікової дії емульсійного косметичного засобу / Л.В. КРИЧКОВСЬКА,
В.С. МАРЧЕНКО, А.П. БЄЛІНСЬКА // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 28 (1071). – (Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія). – С. 66 – 72. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2079-0821.
В работе проведено исследование противоожогового действия эмульсионного косметического
крема, в состав которого входят природные антиоксиданты сезамол, сезамин и β-каротин. С помощью
оценки состояния кожного покрова добровольцев после облучения ультрафиолетовым облучением доказано синергитическое действие данных антиоксидантов в составе косметического средства.
Ключевые слова: ультрафиолет, фильтры, антиоксиданты, сезамол, сезамин, β-каротин, косметический крем, эритема кожи.
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Study of burn action emulsion cosmetic product / L.V. KRICHKOVSKAYA, V.S. MARCHENKO,
A.P. BELINSKAYA // Visnyk NTU «KhPI». – 2014. – № 28 (1071). – (Series: Khimiya, khimichnа tekhnolohiya ta ecolohiya). – P. 66 – 72. – Bibliogr.: 8 names. – ISSN 2079-0821.
In this paper a study of burn action emulsion cosmetic cream, which is composed of natural antioxidants sesamol, sesamin, and β-carotene. With the assessment of the state of the skin of volunteers after irradiation with ultraviolet irradiation demonstrated a synergistic effect of these antioxidants in the cosmetic composition.
Keywords: UV-filters, antioxidants, sesamol, sesamin, β-carotene, cosmetic cream, skin erythema.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАДИОПРОЗРАЧНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАКЕТНОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
В статье рассмотрены основные направления создания радиопрозрачных керамических
материалов, применяемых для ракетной и космической техники. На основании проведенных исследований определены состав и технологические параметры получения цельзиановой и Sr – анортитовой керамики. Изучено влияние минерализирующих добавок на физико-механические свойства цельзиановой и Sr – анортиовой керамики. Установлен фазовый состав продуктов обжига.
Ключевые слова: радиопрозрачная керамика, цельзиан, Sr – анортит, минерализатор

Керамические радиопрозрачные материалы рассматриваются как перспективный материал для ракетной и космической техники [1 – 3] Основными показателями их свойств являются малые диэлектрические потери в интервале рабочих температур (tg δ 10–2..10–5, ε < 10) и низкие значения коэффициента отражения радиоволн.
Одним из перспективных направлений в специальной керамике – является разработка радиопрозрачных материалов.
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