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 مقدمه 

فیزیولوژی پوست و   در مورد  ما  افزایش دانشعمیقی شده است که مدیون  دستخوش تحوالت و بهداشتی های اخیر، صنعت آرایشیدر دهه

و   یش یآرا محصوالت یابیارز یهادستورالعمل ،به موازات خود های علمی و فنیپیشرفتاست. این   جدید اتیهای تحقیقروش همچنین توسعه 

 ریتحت تأث چگونه ماریب ا یپوست، مو و ناخن سالم   ،درک کنیم  تا  اند  کرده کمک ، دی جد یابیارز یهااند. روش دهیارتقا بخش زیرا ن یبهداشت

 .   ردیگیمختلف قرار م یو بهداشت یشیآرا مواد

بهداشتی تنها با  و که در آن محصوالت آرایشی  شودعلم درماتولوژی محسوب میاز ی بزرگ شاخهیک  اکنون 1کیکازمتدرمو گر،یطرف د از

پوست، مو و ناخن دارند.   یهایماریب از یاریبس  در سالمت یارتقا و حفظ در یمهم نقش  بلکه رند؛ یگهدف زیبایی مورد استفاده قرار نمی

  و سیازیپسور  ک،یآتوپ  تیپوست، آکنه، روزاسه، درمات ی التهاب یهایمار یب درمان یبرا ی درمان کمکبه عنوان  ای  ییمحصوالت به تنها نیا

 .دارند گفتن یبرا یاریبس ی هاحرف زیمشکالت مو و ناخن ن طهیدر ح یمورد استفاده هستند و حت کیسبورئ تیدرمات

دارد؛   ییبه محصوالت دارو یادیز شباهت ، یو بهداشت یشیآرا ی ها فراورده ی ابیبازار و دیتول، توسعه و قیتحق  ندیفرا ، در حال حاضر نکهیا با

در  یاد یز ی هایکاستبا به عکس حوزه دارو،  زین  ینظارت  یو نهادها ستندی ن آگاه  تیواقع نیمتخصصان پوست معموالً از ا  یحتعموم مردم و 

یاداوری می شود که مصرف اینگونه محصوالت در سطح وسیعی از افراد جامعه . مواجه هستندمحصوالت  نیا یو اثربخش یمنیا یابیارز نهیزم

 ورت می پذیرد و هرگونه غفلت از نظر بیخطری سبب بروز عوارض و افزایش هزینه های نظام سالمت می گردد.  ص

 که استمحصوالت آرایشی و بهداشتی   یو اثربخش  یمنیا یابیارز  تیبا محور یاچند رشته  و ی علم کردیرو کیارائه  فصل، نیهدف از ا

 و شود گرفته کار  به ینظارت یهادستورالعمل لیتکم و هیته در  کند،  کمک تیفیک با محصوالت ارائه نهیزم در کنندگان د یتول به تواندیم

 . باشد کنندگان  مصرف و داروسازان، پزشکان طرف از منیا و کارا  یهافراورده  ییشناسا یبرا یخوب یراهنما نیهمچن

 

 انواع آزمون ها 

 آزمون های عینی و ذهنی 

 شوند. تقسیم می 3و ذهنی 2  به دو دسته عینیها آزمون ،یک مدل دسته بندیدر 

 
1 Dermocosmetic 
2 Objective 
3 Subjective 



 ارزیابی ایمنی و اثربخشی محصوالت آرایشی و بهداشتی

4 
 

   ،تواند شامل محل اجرا. این دستورالعمل میاستدستورالعملی بصورت استاندارد تهیه شده  ،برای تمام مراحل معموال  ،عینی  هایآزمون در 

آمده به صورت عدد است و توسط ها معموال اطالعات به دست در این آزمون زمان اجرا ، شیوه اجرا و بخصوص روش نمره گذاری آزمون باشد. 

 یا تاثیر کمی دارد.   و  تاثیر بودهآزمایش کننده در نمره گذاری بیقضاوت آید به همین دلیل،  های دستگاهی به دست میروش

  د.نپذیرتاثیر می یا مورد آزمایش تا حدود زیادی از قضاوت شخص آزمایش کنندهها  ره گذارینم ،های ذهنی در آزمون این در حالیست که 

 هستند که اتفاقا در حیطه زیبایی از اهمیت زیادی برخوردارند. ها های ظاهری از جمله این آزمون ها یا تشخیص بهبودیانواع رضایت سنجی 

 

 درون تنی و  برون تنی  آزمون های  

 باشد. های برون تنی و درون تنی میبیها، شامل ارزیادسته بندی دیگر آزمون

  4برون تنی   آزمون های 

های برون تنی به طور وسیعی روششود. می اطالق  تجهیزات آنبا استفاده از و  به انجام آزمایش در محیط آزمایشگاهیآزمون برون تنی 

های سیلیکونی و پوست های از مدل ،ربرد دارند. در مرحله اولبهداشتی کاو آرایشی  محصوالت  مورد استفاده در یبرای ارزیابی مواد اولیه

ادامه  5وست واقعی در شرایط خارج از بدنها بر روی نمونه های پ آزمون   ،مراحل بعد شود و در اده میبازسازی شده برای این ارزیابی ها استف

 یابد.  می

با توجه به مقررات سختگیرانه شود. در واقع میآرایشی بر روی مدل های پوست بازسازی شده انجام محصوالت تحقیقات  بیشتر امروزه 

قانونی اخذ مجوز های برون تنی جهت طی مراحل ، ارائه نتایج این قبیل آزموندر مطالعات حیوانات استفاده از در مورد منعاتحادیه اروپا 

 رسد. ضروری به نظر می

 

 

 

 
4 In vitro 
5 Ex-vivo 
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 6تنی   درون آزمون های   -

جاندار آزمایش شود، بر روی بدن عوامل مختلف به جای آن که بر روی جاندار مرده یا قسمتی از  کاثرات بیولوژی ،های درون تنی آزمون  در

شوند  هایی که بر روی حیوانات انجام میآزمایشتواند انسان، حیوان یا گیاه باشد. شود. این موجود زنده مییک موجود زنده کامل آزمایش می

مطالعات    ترینعمدهشوند،  آزمایش می انسان هاصحت عملکرد یک دارو بر روی نجش سهای بالینی که به منظور و همچنین آزمایش

کمک   هاروش د چرا که ایننشوانجام می برون تنی های عموماً پس از انجام بررسیدرون تنی  های  . بررسی شوند شامل میجانداری را درون

درون   های طور مثال در کشف یک داروی جدید، بررسی به .دبینی باشیشقابل پ  حدودی اثرات کلی آزمایش بر روی موجود زنده تا تا کند می

 مناسب محل طبیعی خود جهت اثربخشی تواند بهمولکولی که کاندیدای دارو است نمی زیراای داشته باشد کنندهتواند نتایج گمراهمی تنی

 شود. های درون تنی به خوبی احساس می. در این موارد لزوم انجام آزمون برسد

های پر توان مانند  ظهور فناوری   روش های ارزیابی غیرتهاجمی بالینی از جمله جدیدترین آزمون های درون تنی محسوب می شوند. 

، و رزونانس مغناطیسی هسته ای  8طیف سنجی جرمی ،یشیمی تحلیلمباحثی مانند در  ،های چشمگیرهمراه با پیشرفت ،7تشعشعاتریز 

ابزار جدید میکروسکوپی و    در پاسخ به مداخالت خارجی به وجود آورده اند. همچنین استفاده از بدنهای تحول بزرگی در بررسی واکنش

 از پوست را در حاالت مختلف به وجود آورده اند.   و غیر تهاجمی "های مجازیبیوپسی "امکان ،تصویربردارینوین های  تکنیک 

نظارت ( حتی امکان رامانوپی و میکروسک MRI ،میکروسکوپ کانفوکال ابزارهای تصویربرداری پیشرفته تر )مانند پوست و دیگر سونوگرافی

بهداشتی،   و بخشی محصوالت ارایشیاثر علمی  بررسی درکنند. تمامی این روش ها  را به راحتی فراهم میبر تغییرات بیومولکولی پوست 

   .هستندبسیار کمک کننده  

 

 عوارض محصوالت آرایشی و بهداشتی 

مطالعات اخیر نشان داده است که یک فرد   .، بخشی از عادات نظافتی و آرایشی روزانه اغلب افراد استبهداشتیو  آرایشی ترکیباتاستفاده از 

  رسد.هم میبیشتر نوع یا  15 زنان بهاز  ٪25بیش از  د. این مصرف درکنمحصول آرایشی استفاده می 9به طور متوسط روزانه از   بالغ 

 
6 In vivo 
7 Micro array 
8 Mass spectrometry 
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انواع با  توانند میبرخی از این مواد  گیرند که رار میمورد استفاده قآرایشی و  بهداشتی محصوالت   در ماده فعال یا جانبی 10،000بیش از 

 (.10-1)جدول   ارتباط داشته باشندسایر مشکالت سالمتی  یا باروری   هایهنگام تولد، آسیب  های سرطان ، نقص

 و عوارض بالقوه آنها آرایشی و  بهداشتی مهمترین مواد اولیه  موجود در محصوالت  :10-1جدول

Common adverse effect or concerns Cosmetic in use  Ingredients   

carcinogen hair-dye Coal Tar Colors 1 

carcinogen shampoo Diethanolamine (DEA) 2 

carcinogen, reproductive toxin eye shadow, mascara, nail 

polish, shampoo, blush 

Formaldehyde and its 

releasers 

3 

hormonal activity, reproductive toxin Many  cosmetics Parabens: 4 

human carcinogen In hair dyes Phenylenediamine 

(PPD) 

5 

Skin, kidney and liver cancer, cell line 

transformations 

many cosmetics Phthalates 6 

reproductive toxin nail polish and perfume Glycol Ethers 7 

and immune disorders, hay fever, eczema, asthma inshampoos and creams Propylene Glycol 8 

suppressive effects on both B and T lymphocytes many cosmetics Chlorphenesine 9 

arcinogen baby shampoo, children‟s 

bubble bath and body 

Dioxane 10 

reproductive toxicity, chronic toxicity, 

carcinogenicity 

toothpaste,soaps, deodarants 

and skin care products 

Triclosan: 11 

dermatitis and eczema, cause irritation to the eyes, 

skin and lungs 

personal care products Methylisothiazolinone 12 

skin corrosion and irritation daily cleansers Sodium lauryl sulfate 13 

damages the nervous Hair dye and eye makeup Lead 14 

allergic reactions, neurotoxic manifestations eye makeup and skin 

lightening cream 

Mercury 15 

carcinogen Moisturizer and barrier cream Petrolatum 16 
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باشند. بنا به آمار  های حساسیت زایی پوستی میبهداشتی، واکنشو ا محصوالت آرایشی های ناخواسته مرتبط بترین واکنششایع همهبا این  

بهداشتی، به  و آرایشی و حساسیت به مواد  حساسیت دارند بهداشتیبه یک ماده آرایشی و  درصد جمعیت عمومی، حداقل  3/1جهانی حدود 

 است.  تماسی  9درماتیت تشخیص مراجعه به بیمارستان با ترین دلیل شایع  ، تنهایی

 ی، اغلب در منطقهتماسی  هایهستند. درماتیت  10های آلرژیکرماتیتو د های تماسیشامل درماتیتحساسیت زایی،   یاین واکنش ها

های آلرژیک در اثر  هستند؛ در حالیکه درماتیتناشی از آسیب مستقیم به الیه های سطحی پوست  مصرف محصول به وجود می آید و 

 . هستندتماس با ماده خارجی نیز قابل مشاهده   یدر نواحی به جز منطقه  ند وآییستم ایمنی عمومی بدن به وجود میک ستحری

 دیگر یا مواد نگهدارنده موجود آن رخ دهد.ممکن است به ترکیبات اصلی فرموالسیون بهداشتی  و شیبه ترکیبات آرایهای جانبی  واکنش

در بیشتر موارد، . هستند فراوردهعطری موجود در   ها و ترکیباتاسانس ،بهداشتی و به ترکیبات آرایشی  واکنش پوستیدر شایع  دلیل

 . استزودگذر  وخفیف  های حساسیتیواکنش

( در   11پارا فنیلن دی آمین و  آرایشی و بهداشتی )مانند النولین  صنعتپرکاربرد در  یذکر است که برخی از مواد اولیهالزم به  -

حساسیت زا هستند. ولی موارد محدودی از حساسیت به آنها گزارش شده است. در این خطر و غیربی بسیاری از موارد مصرف،

 است. Xاین محصول حاوی ماده :باید حاوی یکی از هشدارهای زیر باشد مربوطهمحصول  12موارد برچسب 

 در صورت بروز واکنش حساسیتی مصرف را متوقف کنید.  -

 از استفاده بر روی پوست های آسیب دیده خودداری نمایید  -

 :توضیح داده شده است ناشی از آنها  شایع و عوارض جانبیپر مصرف  آرایشی و  بهداشتی  محصوالت  در مورد برخی از در ادامه

  ترکیبات موجود در روشن کننده هاست که شواهد قوی مبنی بر  نیتر جیاز را یکی نونیدروکیه ها:ها و ضد لک روشن کننده  -

باعث  تواند انداران وجود دارد. هیروکینون میهای پستولآن بر سل موتاژناثرات  و همچنینها  تی نسبت به مالنوس آن یسم اثرات

 
9 Contact dermatitis 
10 Allergic dermatitis 
11 Paraphenylenediamine (PPD) 
12 Label 
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  یارتجاع  تیرفتن خاص نی ب گردد که با  یم13خارجیبروز اوکرونوز  در موارد نادر موجب نیهمچن  .شودو سوزش  یقرمز ،کیتحر

 .همراه استدر روند ترمیم زخم اختالل در و پوست 

پوستی است که مسئول اصلی آن در  ، انواع التهاب و حساسیتشایعترین عارضه جانبی ترکیبات ضد آفتاب های ضد آفتاب:  فراورده  -

ده فعال موجود در به عنوان دیگر مانیز و  14پارا آمینو بنزویک اسید( هستند. Benzophenonesها ) ، بنزوفنونترکیبات جدید

 تواند حساسیت به نور ایجاد کند. ضد آفتاب ها می

جذب  از طریق های تماسی شوند، وانند منجر به درماتیتتمیاین ترکیبات عالوه بر اینکه  ها:ها و خوشبو کننده عطرها، ضد عرق  -

، سوزش  خستگی ،سرگیجه  سردرد، و  های هوایی و سیستم تنفسی و عصبی شوند تواند وارد راهو یا به شکل مستقیم می یپوست

عطرهاست همچنین خصوصیات که از ترکیبات موجود در 15فتلوگنولرا به وجود آورند. فراموشی  و حتی گاهیبینی و گلو  وچشم 

 کارسینوژنیک احتمالی دارد.

اصوال به دلیل مدت زمان کوتاه تماس با پوست سر و همچنین رقیق شدن توسط آب، محصوالت کم عارضه ای  ،شامپوها شامپوها: -

  هستند قلیایی   pHبیشتر شامپوها دارای  موهاست. التهاب پوست سر و زبر شدن ، شامپو عارضه جانبیشایعترین به شمار می روند. 

برای به ویژه   ؛استبرای موها خنثی بهترین انتخاب  pH یک شامپو با. شودمیو آسیب پذیری آن  مو  تورم در ساقه که باعث 

 های شیمیایی و فرایندهای فیزیکی تغییر حالت دهنده مانند فرهای دائم قرار دارند. تحت تاثیر رنگ، موهایی که 

 سفت تبخیر از پس که هاییپوشش :شوندمی تقسیم دسته سه به  مراقبت از ناخن آرایشی محصوالت محصوالت مراقبت از ناخن: -

  (16)پوششهای سنتتیک  ناخن به  چسبیده هایپوشش شونده و پلیمر هایمیشوند، پوشش

توانند خطر می سنتتیک  و شونده پلیمر پوششهای تماسی است در حالیکه هایانواع درماتیت ،اول نوع دو جانبی عارضهشایعترین 

 عفونت های ناخن را نیز افزایش دهند. 

 بهداشتیو  قوانین مرتبط با ارزیابی های ایمنی محصوالت آرایشی  

با داروها متفاوت هستند. به این معنا که قبل از ورود یک فراورده   ،از نظر قوانین نظارتی بر ایمنی و اثربخشیآرایشی و  بهداشتی محصوالت 

پس از ورود  حتی اگر   ، . عالوه بر اینشودانجام نمیآن  مواد اولیه خطرییا بیبر نحوه تولید  خارجینظارت هیچ   ،بازار  بهآرایشی و  بهداشتی 

 
13 Exogenous ochronosis 
14 PABA   
15 Phethleugenol 
16 Synthetic   
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آن  17های سازمانی به اثبات برسد، اجازه جمع آوریتستاز طریق گزارش عارضه یا  آرایشی و  بهداشتی غیر ایمن بودن محصوالت به بازار، 

   های نظارتی وجود ندارد.برای سازمان ،محصول از بازار

خطری های مدون در زمینه بیکشورها، اقدام به تهیه دستورالعملاز بسیاری خصوصی و دولتی در  های اخیر، نهادهای با این حال در سال

 (. 10-2آرایشی و بهداشتی نموده اند )جدول  محصوالت

. همانطور که مشاهده می شود اتحادیه اروپا  های آرایشی و بهداشتی در کشورهای مختلففراورده خطریهای بیدستورالعمل : 10-2جدول 

 های آرایشی و بهداشتی سابقه طوالنی تری دارد.درخصوص ارزیابی بیخطری و ایمنی فراورده

Organizer Name Year Country 

Japan Cosmetics Industry 

Association 
Guidance for the Safety Evaluation of Cosmetics 2015 Japan 

Scientific 
Committee on Consumer 

Safety (SCCS) 

Notes of Guidance for the Testing of Cosmetics 

Ingredients and Their Safety Evaluation 
2004 

European 

Union 

Personal Care Products 

Council (PCPC) 
Safety Evaluation Guidelines 2014 United States 

Ministry of Food and Drug 

Safety in Korea 
Functional cosmetic safety evaluation guideline   2016 South korea 

Chemical Inspection and 

Regulation Service (CIRS) 
Special cosmetic safety evaluation guideline  2016 China 

 

 

در نظر آرایشی و  بهداشتی  های تولید کننده برای شرکت برخی از الزامات را 18آمریکا  در شخصی خطری محصوالت مراقبتنظارت بر بینهاد 

 گرفته است:

 
17 Recal 
18 Personal Care Products Safety Act 
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شوند تا این  ثبت  19بایست در فهرست سازمان و غذا و داروی آمریکا میآرایشی و  بهداشتی  محصوالت  های تولید کنندهشرکت -

 های الزم جهت حفظ ایمنی بهتر محصوالت را برنامه ریزی نماید. سازمان بتواند نظارت

محصوالت را در صورت بروز عوارض ناخواسته دارویی در  جمع آوری هت ، می بایست مجوز های الزم جهای تولید کنندهشرکت -

 قرار دهند.   سازمان غذا و داروی آمریکا اختیار 

هستند می بایست  آرایشی و  بهداشتی با واکنش های ناخواسته محصوالت  درگیر متخصصین پوست که معموال اولین گروه هایی -

 جهت جمع آوری محصوالت پرخطر از بازار را داشته باشند.  ،های نظارتیهای الزم با سازمانهمکاری

  یمخصوص نوزادان و کودکان ضرور یرا در محصوالت بهداشت یخطریب یها انجام آزمون  ،اروپا یانجمن محصوالت مراقبت شخص نیهمچن

و   یشی محصوالت آرا یخطریب د ییتا یرا برا ی نیبال ی هانهاد، انجام تست  نینکرده است. ا یها اشاره اآزمون  نی؛ هرچند به نوع ا است دانسته

را   خطریورود به فهرست محصوالت ب تی قابل ،یشیکه بر خالف دارو، محصوالت آرا  کندیم د یحال تاک نیدر ع  یداند ول ینم یضرور یبهداشت

 اروپاست.  هیمحصوالت خود در بازار اتحاد یمسئول عوارض احتمال ، کننده  دیندارند و هر شرکت تول

تعریف کرد. به این معنا  را  21کازماتوویژیالنس  برای اولین بار واژه ای تحت عنوان 1996در سال  20انجمن محصوالت مراقبت شخصی اروپا 

توسط اعضای تیم درمانی )پزشک،  22اشتی، به ویژه واکنش های پر خطر بهد و حین مصرف محصوالت آرایشی ،های ناخواستهکه واکنش

تکمیلی در زمینه این  های جمع آوری نمونه و ارزیابی موظفند نسبت به ها شرکتگزارش شود و به شرکت سازنده پرستار،  داروساز( 

اقدام فوری انجام دهند. این قانون برای اولین بار در کشور فرانسه به اجرا درآمد و سپس کشورهای بلژیک، دانمارک، آلمان، ایتالیا،   ،گزارشات

 نروژ و سوئد نیز این سیستم گزارش دهی را راه اندازی کردند. 

 شوند: تقسیم می  عمده  گروه  4الت آرایشی و بهداشتی به محصو 23بر اساس شاخص اندازه گیری کازماتوویژیالنس 

 : مواد با تحمل پذیری بسیار خوب 1کالس  -

 : مواد با تحمل پذیری خوب2کالس  -

 : مواد با تحمل پذیری متوسط 3کالس  -

 : مواد با تحمل پذیری ضعیف 4کالس  -

 
19 FDA 
20 European personal care association   
21 Cosmetovigilance 
22 Serious Undesirable Effects 
23 Cosmetovigilance index (CVI) 
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ها موظفند هرگونه عارضه ناخواسته مربوط مبنای آن شرکتب قرار گرفت که بر قانون مشابهی مورد تصوی 2015در امریکا در سال همچنین 

 گزارش دهند. سازمان غذا و داروی آمریکا به محصوالت خود را به 

 بهداشتی  و  محصوالت آرایشی  بی خطری 

ق یا جذب پوستی  در واقع مقدار جذب از طریق  استنشا ، زیرا نحوه استفاده ؛ یک محصول به نحوه استفاده از آن بستگی دارد خطریبی

. بنابراین یک محصول کامال بی خطر موضعی اگر از راه خوراکی مورد استفاده گیرد ممکن است به شدت پر خطر کندمخاطی را مشخص می

 باشد.  

ای را متوجه نباید هیچ خطر بالقوه 24نده سط شرکت سازو مشخص شده تو در استفاده معمولآرایشی و  بهداشتی  های به طور کلی فراورده

  25ا مد نظر شرکت سازنده نبوده استفرد مصرف کننده نمایند. حتی استفاده منطقی از یک محصول آرایشی به منظور کاربردی که اختصاص

رد. به عنوان مثال می توان به هرچند تضمینی برای اثربخشی آن  وجود ندا  ؛نباید باعث بروز بروز عوارض ناخواسته در مصرف کننده شودنیز 

ت آرایشی تضمین بی خطری بالقوه محصوال ذکر شده،  استفاده از یک مرطوب کننده عادی برای پوست مبتال به اگزما اشاره کرد. در دو حالت

 . (10-1کامال ضروری به نظر می رسد )شکل   و بهداشتی

    

 

 بهداشتی  و  انواع مصرف فراورده های آرایشی : 10-1شکل 

 
24 Normal use 
25 Mistaken use 
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برای مصرف کننده در پی  فایده درمانی ندارند ، نباید خطری گونه مانند مواد آرایشی و بهداشتی که هیچ  حیاتیمحصوالت غیر از طرف دیگر 

 . (10-2)شکل  باشند داشته

 

 قابل قبول در آنهاهای آرایشی و بهداشتی( و خطر ها )داروها و فراوردهارتباط میزان اثربخشی فراورده :10-2شکل 

 بهداشتی  و  بی خطری فراورده های آرایشی  هایآزمون انواع  

رسی قرار گیرد. قبل از  راه مصرف محصوالت مورد برو  مقدارشرایطی از قبیل الزم است ، نه ارزیابی ایمنی و ارزیابی ریسکقبل از هرگو

دسترسی به اطالعاتی از قبیل فرموالسیون محصول، فرایند تولید آن و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فراورده  ،های بی خطریطراحی تست 

منجر به   ، غلظت باال اهمیت ویژه ای دارد.در تست نیز مورد استفاده غلظت مواد )خلوص، پایداری، اسیدیته( کامال ضروریست. تعیین 

کم نیز نتایج منفی کاذب ایجاد  های خیلی باعث حساس شدن بیماران شود؛ غلظتت حتی ممکن اسو  شودهای مثبت کاذب میواکنش

 کند. می
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 آرایشی و  بهداشتی  خطری برای یک فراورده های بیترتیب استاندارد تست :10-3شکل 

 

 

 

 اولیه بی خطری    هایآزمون 

خطری ها ارزیابی بیشوند و هدف از آنانجام میآرایشی و  بهداشتی رده های ها معموال بر روی مواد شیمیایی تشکیل دهنده فراواین آزمون 

 خطری اولیه عبارتند از:های بیمهمترین آزمون سیستمیک یک ماده شیمیایی و قابلیت استفاده از آن در انسان است. 
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 26شناسی تست های سم 

های سمی مواد شیمیایی موجود در هستند که ویژگیهای  درون تنی و برون تنی  ای از تستها، شامل مجموعهاین آزمون 

  مواد تحریک پذیری شدید ، ارزیابی جذب پوستی  های برون تنی برای تشخیص موارددهند. تستآرایشی را مورد ارزیابی قرار می محصوالت

به طور عمده برای بررسی مشخصات سم  های درون تنی )عمدتا حیوانی( روند. در حالیکه تستبه کار میآنها   27جهش زایی ژنتیکی قدرتو 

کنند تا  ها کمک میگیرند. این تستقرار میاستفاده  مورد راکی یا استنشاقی( یک ماده آرایشی و روش ارجح مصرف آن )موضعی، خوشناسی 

 شناسایی شود.   موادهای باالتر این دوزعوارض جانبی احتمالی در ، و همچنین 28وز مصرف بدون خطر مواد شیمیایی حداکثر د

در مقادیر باالتر از حد مجاز سمی تلقی می شوند و استفاده از آنها   2ذکر شده در جدول مطابق مصوبات جدید در ایاالت متحده آمریکا، مواد 

 در محصوالت آرایشی و بهداشتی مجاز نیست.   2021از ابتدای سال 

 جهت استفاده در فرموالسیون ترکیبات ارایشی و بهداشتی سمیجدیدترین فهرست مواد : 10-3جدول 

Dibutyl phthalate; 1 

Diethylhexyl phthalate; 2 

Formaldehyde; 4 

Paraform aldehyde; 5 

Methylene glycol; 6 

Quaternium-15; 7 

Mercury; 8 

Isobutyl paraben; 9 

Isopropy lparaben; 10 

m-Phenylen ediamine and its salts; 11 

o-Phenylen ediamine and its salts 12 

 

 

 
26 Toxicity studies 
27 Mutagenicity 
28 No-observed-adverse-effect-level 
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   29تست های جذب پوستی 

شود. دوز  اطالق میبه سیستم گردش خون از سطح پوست  ،های موضعیموجود در فراورده  شیمیاییانتقال مواد به جذب پوستی، 

 یبرای ارزیابی جذب پوست .گرددق پوست وارد گردش خون سیستمیک میماده شیمیایی است که از طری جذب پوستی یک ماده، مقداری از 

های عمقی پوست با  جذب شده در الیهود و مقدار ماده شام الیه انسان یا خوک استفاده میاز پوست تم ،در محیط آزمایشگاهی ،مواد آرایشی

شود. در معدود مطالعات برون تنی، این  نمایش داده میاز سطح پوست  cm mg /2 توجه به مقدار و زمان مصرف آن ماده تعیین و به صورت

 میلی گرم از ماده شیمیایی" شکلبه  و درصد آن گرددبولیت فعال آن( در خون تعیین مقادیر از طریق تشخیص مقدار ماده شیمیایی )یا متا

 گیرد. مورد استناد قرار می   ،شود که به عنوان یکی از فاکتورهای ارزیابی ایمنینمایش داده می "کیلوگرم وزن بدن /

 30تست های ارزیابی جهش ژنتیکی 

 :باشنداختصار به شرح زیر میارند که به در این زمینه دو تست اصلی وجود د

شناسایی   و هدف آنشود این تست که بر روی باکتری سالمونال یا اشرشیا کلی انجام می :31آزمون موتاسیون معکوس باکتریایی -

 کنند. را دچار اختالل میترکیبات شیمیایی است که فرایند نسخه نویسی معکوس ژنوم 

های  در سلولرا  یکروموزوم یهایناهنجارکننده  جادیعوامل اتواند  می شی آزما نیا: 32انحراف کروموزوم سلول پستانداران  شیآزما -

 .کند  ییپستانداران شناساکشت شده  

 آزمون های میکروبی 

افتند. مقدار آب،  ، تولید، پخش و نگهداری محصوالت آرایشی و بهداشتی اتفاق میه کردنهای میکروبی به کرات در جریان فرمولآلودگی

توانند در فراهم نمودن شرایط الزم برای آلودگی  ، همگی میpHکربن و نیتروژن موجود در محصوالت آرایشی، مقدار اکسیژن، دما و مقادیر 

جود در فرمول، ممکن است محصول را وهای مها و پروتئینهای قندی، اسیدهای چرب، کربوهیدراتنقش داشته باشند؛ همچنین الکل

الزامیست که قبل از هرگونه  ،ستعد آلودگی میکروبی نمایند. مطابق قوانین فارماکوپه ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و ژاپنم

 تست ایمنی، پروفایل میکروبی محصوالت نهایی و قدرت نگهدارنده های مورد استفاده در کنترل بار میکروبی، مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

 33آزمون اثربخشی و چالش مواد نگهدارنده 

 
29 Percutaneous absorption 
30 Mutagenicity test 
31 Bacterial reverse mutation test 
32 In vitro mammalian cell chromosome aberration test 
33 Preservative challenge and efficact test 
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کنند. برای  برند یا تولید مثل آنها را متوقف میهای موجود در محصوالت را از بین میها، مواد شیمیایی هستند که میکروارگانیسمنگهدارنده

ه محصول را از اثرات سوء ها باید در غلظتی مورد استفاده قرار گیرند کاطمینان از حفاظت و طول عمر محصوالت، نگهدارنده

ها محافظت کنند و در عین حال، اثرات سمی و آلرژیک بر روی پوست نداشته باشند. آزمایشات اثربخشی حفاظتی، برای میکروارگانیسم

های شود و به نام آزمون چالش معروف است. روشهای موجود در محصوالت آرایشی و بهداشتی انجام میبررسی اثر محافظتی نگهدارنده

کنند: ترکیب نمونه آزمایش با  همه، از یک اصل مشترک پیروی می که ؛مختلفی توسط سازمان های مختلف در سراسر جهان اتخاذ شده است

 های مختلف، نمونه گیری از محصول در فواصل مختلف پس از تماس و در نهایت تعیین تعداد میکروارگانیسم باقی مانده. میکروارگانیسم

 

   )برون تنی( خطری آزمایشگاهیبی های  آزمون 

  34محصول هایی ساده و نسبتا ارزان هستند که در برخی از موارد به ویژه مراحل اولیه ساخت آزمون  ، مطالعات برون تنی

  و رایشیآهای مناسبی برای تست های حیوانی و بالینی به شمار می روند. تقریبا برای ارزیابی تمامی عوارض بالقوه محصوالت جایگزین

با این حال تنها سه تست آزمایشگاهی توانسته اند تاییدیه های علمی کافی برای جایگزینی   .تست آزمایشگاهی مناسب وجود دارد ،بهداشتی

ا به دست آورند؛ یک تست برای سنجش میزان افزایش حساسیت به نور و دو تست برای ارزیابی آسیب به الیه  آزمون های درون تنی ر

 شاخی. 

روزه هستند. مواد مورد  30تا  28های سلولی حاوی اپیدرم موش هاییسککه در واقع د TER موسوم به35مقاومت الکتریکی غشاء  آزمون   -

رف الیه سلولی برقرار  کی با ولتاژ کم در دو طیشوند؛ سپس یک جریان الکترها تماس داده میدیسکساعت بر سطح  24، به مدت آزمایش

ز تماس با ماده شیمیایی تعیین  قبل و بعد االیه،  این ت الکتریکی م گردد. میزان آسیب به سد محافظ پوست از طریق سنجش مقاومی

 . (4)شکل   گرددمی

ها  کند. در این تست، آزمودنیخی زنده و کامال کارا استفاده میبعدی پوست انسان با الیه شاهای سه از مدل این آزمون: Episkinآزمون   -

 MMTاز طریق آزمون  36ها سلولهای حیاتی شوند و تاثیر آنها بر ویژگیه با سطح مدل پوستی تماس داده میدقیق 240و  60، 3به مدت 

 گیرد. مورد ارزیابی قرار می

 
34 Finished product 
35 Transcutaneous Electrical Resistance 
36 Viability 
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صرف سیستمیک به پوست م  با که   ترکیباتیبا استفاده از این تست، :  3T3 neutral red uptake phototoxicityآزمون -

موضعی به   مصرف  باترکیباتی که  تواندمی همچنینهستند. این تست  قابل شناسایی  کنند و موجب حساسیت به نور می شوند راه پیدا می

 را شناسایی کند.  ند،کنعمل می حساس به نورعنوان ماده 

به  ، نتایج. طراحی شده است و نور مرئی UVAدوز غیر سمی  حضوردر حضور و عدم   ماده مقایسه سمیت شیمیایی آزمون بر اساساصل 

 شود.گزارش می پستانداران در شرایط آزمایشگاهی  هایسلول مشاهده در  سمیت سلولی قابل میزان صورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای ارزیابی آسیب به الیه شاخی  TER: مدل آزمون 10-4شکل 
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 حیوانی خطری  بی آزمون های  

  هاکه در آن هستندهای تحریک پوست و چشم شامل تست و بهداشتی، آرایشی ترکیبات در رابطه با حیوانی به طور معمول، آزمایشات

ارده به و حساسیت زایی موضعی آنها برحسب درجه آسیب ود گیرحیوانات قرار میچشم  درونیا    37بدون مو مواد شیمیایی روی پوست

در آزمون های برون تنی شواهدی مبنی  موادی است که در حیوانات محدود به   ،استفاده خوراکی از مواد شود.پوست یا چشم تعیین می

 آنها به دست آمده باشد.  39هش زایی ژنتیکی و نقص کروموزومی ج یا 38زایی سرطان بر

در این   های بالینی در انسان دارند و به دلیل امکان استفاده از دوزهای باالتر داروتستحیوانی بیشترین شباهت را به هایآزمون نتایج 

توان نها میهای مختلف حیوانی با توجه به ساختار ویژه بدنی آاز گونه تر است. های بالینی کوتاهن ها نسبت به تست ، مدت زمان آهاروش

خطری استفاده کرد و امکان بیوپسی و حتی اتوپسی از حیوان برای تشخیص عوارض جانبی وجود اختصاصی سنجش بیای هدر آزمون 

همچنین مالجظات و  تعمیم پذیری در انساناز نظر های آزمایشگاهی پر هزینه هستند و دارد. با این حال این آزمون ها نسبت به تست

 هایی روبرو می باشند.  اخالقی با محدودیت

ه روز کمتر ـروز باز نظر رعایت مالحظات اخالقی مربوطه، آرایشی و  بهداشتی ی در زمینه محصوالت وانیح یهااستفاده از تست

در  2013سال در بریتانیا و در  1998در سال   ،مواد تشکیل دهنده آنهاهمچنین محصوالت آرایشی و برای های حیوانی تست .شودیم

  ، و یا مواد تشکیل دهنده آن یک محصولحیوانی روی  هایدر صورت انجام تستکه   ،. به این معنی گردید ر اتحادیه اروپا ممنوع سراس

   .در بازار اتحادیه اروپا غیر قانونی است محصول فروش آن

در حال تالشند تا به منظور  یا ندهیبه طور فزا مانند استرالیا و ژاپن نیز فراورده های آرایشی و بهداشتی دهکنن دیتول یکشورها ریسا

. بــه همین جهت استرالیا هرگونه آزمایش حیوانی  استفاده کنند نی گزیجا یاز روش ها یوانیح یگونه ها یبر رو  شیکاهش انجام آزما 

. در ایاالت متحده  شودی حیوانی به طور کامل اجرا نمیقانون منع تست ها ، در برخی از کشورهاممنوع نموده است.  2018را از سال 

های حیوانی جهت انجام مطالعات سم شناسی، حساسیت های پوستی و چشمی و همچنین تست های جهش ژنتیکی  آزمونآمریکا، 

الزام انجام آزمونهای حیوانی برای بسیاری از محصوالت آرایش برداشته شده  2015در چین، با اینکه از سال شود. مجاز شناخته می

زمون استفاده از آ ،های روشن کنندهفتاب و کرمرنگ مو، عطرها، محصوالت ضد آ محصوالت یهای وارد کنندهشرکت است؛ هنوز برای 

 . مجاز استهای حیوانی 

 
37 Shaved 
38 Carcinogenic 
39 Mutagenicity/genotoxicity 
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ت که این ممنوعیت را پذیرفته است و کشورهای کانادا، روسیه، کره جنوبی و تایوان در مراحل اولیه ملحق ترکیه جدیدترین کشوریس

 شدن به این منع قانونی هستند. 

و بهداشتی  های غیر حیوانی بسیار ارزشمندی برای تست ایمنی مواد آرایشی ، عمدتا به این دلیل است که روشممنوعیت ایجاد شده

آزمایشات بالینی از این جمله هستند. از طرف دیگر ارزش آزمایشات حیوانی در پیش بینی عوارض احتمالی در  که  اندطراحی شده 

انجام  باشد. از این رو، از نظر علمی و اخالقی، به انسان نمی بسطقابل   آنها اغلب، و نتایج حاصل از  استجمعیت انسانی محدود 

 .  رسدنمیالزم به نظر  حیوانیهای ایمنی در نمونه هایتست

امه توضیح داده شده  در اد است که 40دریزبهداشتی، آزمون  و ارزیابی بی خطری محصوالت آرایشیترین آزمون حیوانی در زمینه متداول

 .است

 آزمون دریز 

زا  مواد التهابکه طی آن اثرات التهابی  استچشم  یک آزمایش التهاب ترین آزمون ایمنی سنجی حیوانی است که در واقعمتداول آزمون دریز 

 . شودهای بی حس نشده بررسی میبر روی چشم خرگوش 

مورد  ، آلبینیو های شش تا نه خرگوشچشم در( رقیق سازیبدون  ،به شکل محلولمیلی گرم  100) مورد نظر مواد شیمیاییدر این آزمون،  

شود. مدت زمان انجام آزمون میثبت  سایی و  شنا ساعته  72در یک بازه زمانی  به چشم خرگوشپیش رونده آسیب گیرد و استفاده قرار می

 است. کورینهایتا ، خونریزی و زخم ،شامل تورم پلک، التهاب عنبیهبه ترتیب ها واکنش به محرکشود. روز نیز تمدید می 10یا  7گاهی تا 

 و فاقد درجه بندی دقیق و عینی است.  زیرا کامال چشمی .شودمحسوب میآزمون دریز، یک تست با قابلیت اطمینان پایین 

 

 

 

 

 

 
40 Draize 
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 آزمون دریز   : 10- 5شکل  

 آزمون های بی خطری بالینی 

آرایشی و  بهداشتی برای محصوالت  ،های ایمنی سنجی جایگزینارائه روش ادیه اروپا که مسئولیت در سی ششمین نشست کمیته علمی اتح

های بیومتریک غیر تهاجمی مورد تایید قرار  سان به ویژه با کمک گرفتن از روشهای بالینی بر روی اناستفاده از تست ،41را به عهده داشتند

از نظر سازگاری با پوست  های کوچک انسانیبایست در جمعیتمیآرایشی و  بهداشتی گرفت. مطابق مصوبات این نشست، محصوالت نهایی 

های جامعی را در مورد دستورالعمل کمیسیون این مورد ارزیابی قرار گیرند.  به همین مناسبت کمیته علمی  43و همچنین پذیرش 42و مخاط 

بایست توسط آزمایشات می بر این اساس، صادر نمود.   آرایشی و  بهداشتی نهایی استفاده از داوطلبان انسانی در تست سازگاری محصوالت 

ناظر بر کیفیت  44د و یک نفر بعنوان فرد مسئول نخصص سم شناسی و متخصص آمار صورت پذیریک تیم بالینی شامل پزشک، داروساز، مت

   عملکرد این مجموعه باشد. 

معیارهای ارزیابی نتایج عمدتا براساس مشاهدات بالینی تیم تحقیق و پرسش عوارض احتمالی توسط داوطلب می باشد. با این حال در هر 

تبخیر آب از الیه سطحی اپیدرم، قرمزی پوست، رطوبت های بیومتریک پوست )شامل توان شاخصضرورت میکدام از این روش ها، بنا به 

مواد را به کمک روش های بیوفیزیکی   45ر هستند حساسیت زایی تحت بالینی . این پارامترها قاد( را مورد ارزیابی قرار دادpHپوست و 

 
41 ECVAM 
42 Compatibility 
43 Acceptability 
44 Qualified person 
45 Sub clinical 
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در پارامتر مورد   در این حالت نتایج بصورت درصد تغییراتیومتریک در همین فصل( . های بشناسایی نماید )رجوع شود به قسمت ارزیابی

، یا تغییر معناداری نسبت در محدوده نرمال باشند  مورد نظر یپارامترها در صورتیکهشوند. ه و پس از آنالیز آماری تفسیر میمحاسبه شد نظر

 شود.شان ندهند، عدم حساسیت زایی محصول مورد آزمایش تایید میبه منطقه کنترل )عدم استفاده موضعی از محصول( از خود ن

 : شوددسته واکنش می 4شامل که   های محیطی استمختلف پاسخ سیستم ایمنی به آلرژن بالینی، انواع  خطریبی هایاساس آزمون 

و    شودنیز نامیده می 47شود. این واکنش، آلرژی یا آتوپیمی  ایجاد 46هامترشحه از ماستوسیت IgEکه بوسیله  ،ازدیاد حساسیت فوری : Iتیپ 

 .ستنسبت به آلرژن ها 48های تحریک زاییمسئول ایجاد واکنش

ها یا ماتریکس خارج سلولی بوجود های مخصوص خود روی سلولژنبه آنتی( IgEهای اختصاصی )غیر از بادیآنتی اتصالدر اثر : IIتیپ 

 آید.  می

با رسوب این مجموعه در . دهندی را در خون محیطی تشکیل میکه مجموعه ایمن یستهای دیگربادیآنتیناشی از آزاد شدن  :IIIتیپ 

 آید. های هدف به وجود میدر بافت آزار بافتی ،های مختلفبافت

  شوندمینسبت به آلرژن  49حساسیت شدید تأخیریباعث به وجود آمدن   ،و سازوکارهای عامل است  Tهای لنفوسیت عملکرد در اثر : IVتیپ 

 . گردداطالق می 50واکنش های آلرژیک که به آن

 :52و فتو پچ    51پچ آزمون  

هستند.  آرایشی و  بهداشتی ( به مواد  Iتیپ ( و تحریکی )  IVتیپ)آلرژیک های های مفیدی  در شناخت انواع واکنشهای  پچ، آزمونتست

یکی از مشهور ترین این 53TRUEاستاندارد  کیتد. نهای استاندارد مختلفی جهت آزمون پچ برای مواد آرایشی وجود داردر حال حاضر کیت

 های تماسی است.برای ایجاد درماتیتآرایشی و  بهداشتی  آلرژن متداول 36مجموعه هاست که شامل 

 

 
46 Mast cells 
47 Atopy 
48 Irritant 
49 Delayed-type hypersensitivity 
50 Allergic 
51 Pach test 
52 Photo patch test 
53 Thin-layer rapid use epicutaneous test 
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 TRUE: آلرژن های کیت استاندارد 10-6شکل 

 

 تقسیم کرد:  توان به دو دستهمیاز لحاظ شیوه مصرف، را آرایشی و  بهداشتی محصوالت 

 مانند رژ لب وکرم های آرایشی   54ماندگار بر روی پوست  محصوالت -

 .  هاشامپوها، رنگ  مو و سایر شوینده مانند  55قابل شستشو محصوالت -

 
54 Leave on 
55 Wash off 
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محصوالت زایی ترین روش برای ارزیابی حساسیتمعمول  ،های پچ بستهشوند. آزمون انجام می 57و بسته  56های پچ به دو روش باز آزمون 

قابل  مواد  . دنکنرا برای پوست فراهم می ماده آلرژنبا  58یافته شوند و در واقع تجربه یک تماس تشدید محسوب میآرایشی و  بهداشتی  

با   59اه ها و سایر شویندهدرصد و از صابون 10مپوها با رقت گیرند. از شا ه قرار میه صورت رقیق شده برای آزمون پچ مورد استفادشستشو، ب

هیه کرد. این درصد ت 2تا 1بی به نسبت برای انجام پچ تست بسته، از شامپوها باید محلول آکنند. درصد برای پچ گذاری استفاده می 1رقت 

 درصد است.   5های باز رقت سازی در پچ تست

  6تا  4حدود  قابل شستشو،ساعت و برای محصوالت  48تا  24بین ماندگار بر روی پوست، اری بسته برای محصوالت مدت زمان پچ گذ

   ساعت است.

های بسته به گی پچ تستزیرا اثر تحریک کنند . مورد استفاده قرار گیرند، تست های باز  آزمون پچ بستهقبل از اقدام به  توصیه می شود

 مراتب بیشتر است.  

سطوح  ،شود. این نواحیخارجی بازو انجام می فوقانیدر قسمت فوقانی پشت یا  انجام تست پوستی ،به طور معمول نحوه انجام آزمون پچ:

 .دهدساسیت زا در اختیار پزشک قرار میبرای انجام آزمایش و قرار دادن مواد ح را نسبتا کافی

باید قبل از  .حذف شوند  ،با تیغ اصالحو  در جهت مو  کواد،فاقد مو بوده و در صورت نیاز موهای ناحیه قرار گیری باید   ، ناحیه مورد آزمایش

باید با الکل به   ،فرد استحمام نماید. همچنین در صورت چرب بودن پوست و یا تمیز نبودن ناحیه مورد آزمایش  ، چ انجام تست پوستی پ 

آغشته به  ،)چمبر( یا فلزی ، پالستیکیهای مخصوص کاغذیده شدن ناحیه مورد آزمایش، دیسکآرامی ناحیه مورد نظر تمیز شود. بعد از آما

پس از قرار دادن مواد حساسیت زا بر روی  .شوندثابت می ،و با چسب مخصوص در ناحیهاده شده مواد حساسیت زا بر روی پوست قرار د

ی  های بدن فرد مورد آزمایش  باید از فعالیت  ،با آب تماس داشته باشد. همچنین در مدت مجاورت آلرژن ها ها نباید  نصب آلرژن محلپوست،  

 . مایدشوند، خودداری نکه منجر به تعریق زیاد پوست می

 

 

 
56 Open 
57 Occlusive 
58 Exaggerated 
59 Detergents 
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 : نحوه انجام آزمون پچ باز و بسته10-7شکل 

ای ای زمینهه. این افراد می بایست فاقد بیمارینفری از شرکت کنندگان سالم کافیست 20تا  12یک حجم نمونه  پچ،برای انجام آزمون 

)مانند آنتی   نداشته باشند و همچنین سابقه مصرف داروهای ضد حساسیتآلرژیک باشند، در محل پچ گذاری، ضایعه پوستی فعال یا اسکار 

، ادم و پوسته به شکل قرمزی ، اغلبنتایج مثبت. ذکر نکننداستروئیدها( را نده سیستم ایمنی )مانند کورتیکویا سرکوب کن هستامین ها(

 (5شماره  شکل )   .شونده جوش های قرمز پوستی( مشاهده می)شبی یهای وزیکولی و پاپولهمراه با واکنش یریز

 

 

 

 

 

 ( و مشکوک+(، خفیف )++(، متوسط )+++. به ترتیب از چپ به راست: واکنش شدید )مراحل مختلف آزمون پچ مثبت :10-8شکل 

 

های  کنند و ایجاد واکنشها در معرض نور آفتاب استفاده میها( از پچ گذاری آنتی ژنهای پچ نوری )فتو پچ تستبرای تفسیر آزمون 

 شود.مالک مثبت بودن تست محسوب می  ،حساسیتی با حضور همزمان نور آفتاب و آنتی ژن
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 60آزمون استعمال موضعی تکراری و باز 

در این  .( به مواد آرایشی است4درماتیت تماسی آلرژیک )تاخیری یا  واکنش حساسیت به نوع  تشخیصاین آزمون،  یک روش ساده برای 

تا دو   ، بار در روز  2گیرد. استفاده معموال به صورت مورد استفاده قرار می ،کی از پوستروش، محصول مورد آزمایش مستقیماً در قسمت کوچ

 باشد.  فلکسور آرنج میمتر مربع در سطح  سانتی 5هفته و درمساحت تقریبی 

های پج است با این حال این تست می تواند توسط شرکت کننده و در محیط خارج  آزموننحوه تفسیر تست شبیه تعداد شرکت کنندگان و 

 تست عبارتند از:این از آزمایشگاه نیز انجام شود. موارد انجام 

 . ندرسیت های تماسی را دااستفاده از یک محصول آرایشی جدید در افرادی که سابقه حسا  -

 . تایید نتایج آزمون پچ در افرادی که نتیجه مشکوک یا مثبت ضعیف نشان داده اند -

ها یا عطرها مورد استفاده قرا مانند کرم های مرطوب کننده، ضد آفتاب ماندگار بر روی پوست،  معموال در مورد محصوالت  ROATآزمون 

ن شرط که محصوالت در زمان معمول شسته ها نیز استفاده کرد به ایها و سایر شویندهاین آزمون برای صابون توان از با این حال می  ؛گیردمی

 شوند و به صورت کف شده مورد استفاده قرار گیرند. 

    61پچ تکرارشونده و تهاجمی   آزمون 

پوست پر خطر کاربرد دارند )نوزادان،  هایارزیابی محصوالتی است که در گروهپچ با شرایط تشدید یافته برای آزمون این آزمون در واقع یک 

آزمون در مورد محصوالتی است که  این دیگر نواع درماتیت(. کاربرداطراف چشم یا منطقه ژنیتالیا، پوست های حساس یا بیماران مبتال به ا

 های حساس دارند.  ادعای هایپوآلرژیک یا مخصوص پوست

ساعت و با فاصله زمانی  24به مدت  هفته 3 طی در مرتبه  9( محصول مورد نظر، 62)فاز تلقین 1شود. در فاز در دو فاز اجرا می آزمونین ا

نظر   محل موردبه دنبال برداشتن هر پچ و همچنین قبل از گذاشتن پچ بعدی واکنش پوستی در .  شود می  قرار داده پوست  ساعت روی  48

)متوسط و شدید( در فرد، پچ گذاری مرحله بعد   3و  2های پوستی درجه ر هر مرحله در صورت مشاهده واکنشگیرد. دمورد بررسی قرار می

 
60 Repeated open application 
61 Human repeated insulted patch (HRIPT) 
62 Induction 
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هم  یا باز  63ها به انواع نیمه بسته ز پروتکلشود ولی در برخی اانجام می. پچ گذاری معموال به صورت بسته شوددر محل دیگری انجام می

 اشاره شده است. 

 ساعت در معرض محصول مورد نظر قرار 48یا  24به مدت  دوباره  ( پوست64فاز چالش )  II فاز در ای، هفته دو استراحت دوره یک پس از

برداشتن پچ و  های ش پوستی در محل مورد نظر در زمانمتفاوت باشد. بررسی واکن  Iبا فاز  IIبهتر است که محل پچ گذاری در فاز .  گیردمی

شود. در صورت بروز عوارض جانبی )قرمزی و تورم(، بالفاصله توسط تیم پزشکی بررسی و مشاهدات جام میساعت پس از آن ان 96و  48

 بالینی ثبت خواهد گردید.  

تکرار  شود، هم نام برده می 65مجدد چالش  که از آن به عنوان فاز IIIفاز  .شود  اجرا واکنش آلرژیک تأیید آزمون برای III فاز ،در برخی از موارد

 باشد. برای تایید واکنش مربوطه می IIفاز 

  کهمنفی خواهد بـــــود  HRIPTدر صورتی که هیچگونه قرمزی و  تورم در اثر استفاده و تماس محصول مورد مطالعه مشاهده نگردد آزمون 

  داوطلب 50 حداقل آزمایش  این برای استاندارد نمونه  خطر حساسیت زایی در پوست را ندارد. حجم ،محصول مــوردنظر  دهدنشان می

 . است انسانی

  66مصرف فراورده   آزمون 

های براساس دستورالعمل  کاربرد دارد و استفاده از محصول در آن ،معموال برای ارزیابی محصوالت نهایی آرایشی و بهداشتیها،  آزموناین 

   .گیردصورت میداوطلب  خودتوسط کمپانی تولید کننده و 

خارش، سوزش،  چگونهیه کهیدر صورت  . باشدو بیشتر به صورت چشمی انجام میتوسط پزشک آزمون این  در تمحصوال یخطریب یابیارز

و   منیتوان گفت که محصول مورد نظر ایم  ، در اثر استفاده و تماس محصول مورد مطالعه مشاهده نگردد یزیورم و پوسته ر ،یقرمز

  خطریهای بیبه تنهایی به عنوان آزمون به ندرت   ،فراورده مصرف آزمون های پوست را ندارد.  ی کنندگ کیتحر  سکیزا بوده و ر تیحساسریغ 

خطری  ل است تا تضمین کننده بیار متداوکارآزمایی بالینی بسی 3و  2ولی استفاده از آنها در فازهای  .گیرنددر فاز یک مورد استفاده قرار می

 در افراد شرکت کننده ضمن ارزیابی اثربخشی آن باشد.  ،محصول

 
63 Semi occlusive 
64 Challenge 
65 Re-challenge 
66 Use   test 
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 مکمل آزمون های بی خطری  

 Dimethylgloximeآزمون  

حاوی مقادیر کافی  که به کار می رود  مواد و اشیایی  شناسایی  و برایاست نیکل به آلرژی شناسایی  مفید و عملی براییک روش این آزمون 

   هستند.های حساسیت زایی نیکیل برای ایجاد واکنش

   67کومدون زایی تشخیص    آزمون   

لوهای داوطلبین انسانی انجام می  ولی در حال حاضر نوع انسانی آن بر روی پشت یا په ؛این آزمون قبال بر روی گوش خرگوش انجام میشد

از نواحی مورد نظر   سپس .شودنواحی برای چند هفته پچ گذاری میدر این  از ماده مورد نظر به صورت بسته، شود؛ به این ترتیب که مقداری

بر اساس شدت کومدون زایی محصول  شناسایی شده و  ،های میکروسکوپیبا ارزیابیها آید و کومدونمیهای پوستی به عمل  نمونه برداری 

 . گرددمیتعیین   هاکومدون  تعداد و سایز 

  

 بی خطری در محصوالت مورد استفاده در اطفال و نوزادان ارزیابی    

های ناخواسته نسبت به محصوالت ایجاد واکنششود که بیشتر مستعد خته میشنا حساس هایپوست  ان از جملهشیرخوارو پوست کودکان 

در  ؛  پیدا می کندتوانایی الزم در حفظ رطوبت پوست را نوزادان اندکی پس از تولد در  68به نظر می رسد الیه شاخی با اینکه . استبهداشتی 

از  زودهنگام استفاده  که نشان داده شده استاخیراً د. نگی به تکامل می رسسال 5در حدود ، پوست 69مکانیسم های انتقال مولکولیواقع، 

کند. بنابراین جهت تولید و بهره برداری یبیشتر مدر ایشان های بعدی را ابتال به درماتیت آتوپیک در سال خطردر شیرخواران  مرطوب کننده

 د رعایت شود. خطری و عدم حساسیت زایی بالقوه با تضمین بیشتری بایوالت پوستی در این سنین، اصول بیاز محص

 خطری برای محصوالت مورد استفاده در اطفال و نوزادان به این ترتیب خالصه می شود:مراحل ارزیابی بی

 
67 Comedogenicity 
68 Stratum corneom 
69 Water transporting 
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گیرد و  رکت سازنده مورد ارزیابی قرار میبا توجه به مطالعات اولیه سم شناسی و اطالعات ش ،غیر سمی بودن مواد اولیه محصوالت -

تعیین می گردد. اگر اطالعات اولیه کافی نباشد باید نسبت به طراحی و اجرای مطالعات سم   70حاشیه بی خطری مواد  ،بر اساس آن

 اقدام کرد.  ، شناسی تکمیلی

استفاده از حداقل تعداد مواد اولیه انجام  فرموالسیون اولیه محصول با تهیه در دامنه قابل قبول باشد،  MoSدر صورتیکه عدد  -

 شود. می

 شود. انجام میبر روی محصول نهایی جهت اثبات عدم وجود سمیت سلولی مطالعات آزمایشگاهی الزم  -

ها در  طراحی آزمون شود. نحوه ی بر روی افراد بزرگسال انجام میخطری بالینی بیهاهای آزمایشگاهی، آزموندر صورت تایید تست -

آزمون   ،هستند. آزمون های رایج مورد استفاده در این موارد این مرحله، مشابه محصوالتی است که مخصوص پوست های حساس

 می باشد.   و باز یتکرار یآزمون استعمال موضعو  یپچ تکرارشونده و تهاجم

های  شود و در صورت تایید آزموننیز انجام می در مرحله بعد مشابه تست های بالینی انجام شده بر روی بزرگساالن بر روی اطفال -

 محصول، اجازه ورود به بازار را دارد.این مرحله، 

شناسایی و   کازمتوویژیالنس  مرحله آخر، مرحله بعد از ورود به بازار است که عوارض با شیوع کمتر محصول، به کمک سیستم  -

 شود.گزارش می

 بهداشتیو  محصوالت آرایشی    71اثربخشیارزیابی  

به اثبات برسانند. این لزوم  از ورود به بازار اجباری ندارند تا اثربخشی خود را قبلآرایشی و بهداشتی بر خالف محصوالت دارویی، محصوالت 

بخش ادعا در جلد یک همین کتاب  همانطور که در  .در این زمینه مطرح شود ها در صورتی پیش می آید که ادعای درمانی یا کمک درمانی تن

را ملزم کرد تا در صورت داشتن ادعا در زمینه  آرایشی و  بهداشتی اتحادیه اروپا، تولید کنندگان محصوالت  ،2011از سال  شداشاره 

به   73و یا حسی 72بالینی  ، تست های برون تنی، درون تنی، حیوانیمطالعات بیولوژیک، محصوالت، این ادعا را از طریق   درمانی اثربخشی

 : اساس اثبات رسانند. بر این

 د. نآزمون ها باید از روش های قابل استناد، قابل تعمیم و تکرار پذیر استفاده کن -

 
70 Margin of safety 
71 Efficacy 
72 Clinical 
73 Sensory 
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   . دنمحاسبات آماری دقیق داشته باشبه ویژه در مورد تعیین حجم نمونه و روش آنالیز آماری،   -

باشند و در دوره های تجربی الزم  های علمی و اخالقی الزم را داشته ، صالحیتافراد یا موسساتی که مجری مطالعات هستند -

 شرکت کرده باشند. 

 جلسات مانیتورینگ منظم در طول اجرای طرح برگزار شود.  -

 .انجام شود74  اصول بهینه مطالعات بالینی  و همچنین طراحی، اجرا، آنالیز و گزارش دهی طرح بر مبنای اصول اخالق حرفه ای -

   ی(برون تن )  آزمایشگاهی مطالعات  

ها را موفق شده اند سلول ی. دانشمندان حتهستندقابل رشد   شگاه یدر آزما های پوست(  )از جمله سلول  ی انسان هایسلول  انواع همه باًیتقر

های  . این اندامکنندرا ایفا میانسانی  مینیاتوری یهااندام پرورش دهند که نقش یی کوچکسه بعد  یشدن به ساختارها لیتبد یبرا

نام  ساختارهای نوینی به  جادیا یبرااز این روش  .هستند  دی جد یدرمان  ی هاروش شیآزما یبرا  مناسب منبعی، )از جمله پوست( مینیاتوری

  .  شوند میداروها  سمیو متابول یک یولوژیب ی ندهایمطالعه فرا در ،واناتیح جایگزینکه به راحتی  استاستفاده شده   75"های اندامیتراشه "

ها، تاثیر اختصاصی  کار بر روی اندامکهای پوستی نیز وجود دارد. سازی شده از سلولهای جدابر روی اندامک مطالعات حتی امکان انجام این 

 دهد.  ن سلولی را نیز به راحتی نشان مییک ماده فعال بر عملکردهای درو 

های زیبایی،  لف می توان تهیه کرد. جراحیی مختهای پوست انسانی را از هر دو نوع بافت سالم و بیمار و در سنین و جنس هاسلول 

های انسانی کشت از مجموع سلولهای پوست انسانی هستند.  پس از مرگ، منابع اصلی تهیه سلول پوست  اهدای برداری های پوستی و نمونه 

 شوند. های آزمایشگاهی تولید میدلشده در محیط آزمایشگاه، م 

 هایدر مرحله بعد، مدل  را دارا بودند. تکثیر و تمایز که قابلیت بود های طبیعی کراتینوسیت  شامل، پوست انسان آزمایشگاهی مدلاولین 

 بودند. روی غشاهای پشتیبان  رشد یافته بر و  اپیدرم انسانی بازسازی شدهشامل انواع پیشین شدند که در واقع جایگزین  "پوست زنده"

های  مدلاز در مهندسی بافت ، توسعه انواع مختلفی  پیشرفت های اخیر ، در کنار2013سال  ازاتحادیه اروپا ی در ایشات حیوانممنوعیت آزم 

های  در مدلآرایشی و  بهداشتی دارویی و  . در حال حاضر، امکان انجام آزمایشاتتسریع کردبه صورت مدل آزمایشگاهی بیماری پوستی را 

ریازیس ولگاریس ،  خود ایمنی، پسوهای  بیماری، های پوستی، زخمباکتریایی پوست هایشبیه سازی شده برای انواع درگیری برون تنی، 

 ها و مالنوم فراهم آمده است.های پوستی ناشی از نور خورشید مانند انواع خالو انواع آسیب درماتیت تماسی آلرژیک ، درماتیت آتوپیک

 
74 Good Clinical Practice (GCP) 
75 Organs-on-chips 
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  یبراهایی با کاربری آسان شکل کیتها را به مدل نیا Cell Systems GmbHو  Episkin  ،Mattekمانند   ییهاشرکتدر حال حاضر 

 کنند. یمو عرضه  دیتول و بهداشتی،  یشیآراتولید کننده و ارزیاب محصوالت ها شرکت

مجموعه ای ها  اند. این مدلنیز ساخته شده  76های پوستی با ضخامت کامل مدلهای نوین مهندسی پزشکی،  گیری از روش به تازگی و با بهره

برای  های جدید انسانی هستند و در تحقیقات مربوط به پانسمان یکراتینوسیتهای از ماتریکس کالژنی حاوی فیبروبالست به انضمام الیه

   انواع زخم و سوختگی کاربرد وسیعی دارند.  

 در حال حاضر  ،ی سلولی و مولکولیهای فناوری در زیست شناسپیشرفتهای مولکولی هستند. های برون تنی، روشمدل دیگر آزمون 

ارزیابی   )متابولیک( و متابولیت )پروتئومیک( ، پروتئین)ژنومیک( در سطح ژندهد تا فرآیندهای فیزیولوژیکی جلدی را به محققان اجازه می

اطالعات مهمی را در زمینه  ،متابولیکژنومیک ، پروتئومیک و  های یاد می شود. ارزیابی "omics" عنوان به   یگاه  ها. از این ارزیابیکنند

این اطالعات همچنین شامل   د.  ن دهدر اختیار محققین قرار میهای پوستی و همچنین آسیب 77ند پاسخ پوست به فرایند مسن شدنرو

محصوالت ی براشود و از این نظر در شناسایی مواد موثره جدید  مکانیسم عملکرد مداخالت مختلف در حفظ و ارتقای سالمت پوست می

 بسیار کاربردی هستند.  تاثیر این ترکیبات بر پوست نرمال، هایی در مورد آرایشی و نیز ارائه شاخص 

امکان استفاده از یک نوع نمونه پوستی در مورد  ها، توان به این نکات اشاره کرد که در این روشروش های برون تنی می یمزایااز 

 این تست ها، قابل تکرار هستند و انواع مولکولی آن، رود. این ترتیب دایورسیته زمینه ای از بین میهای مختلف وجود دارد و به آزمودنی

 . کنندشناسایی  رافعالیت دقیق یک ماده بر عملکرد سلولی توانند می

مطالعه مواد غیر محلول در آب، در محیط های کشت سلولی امکان پذیر نیست و به همین دلیل این محیط ها برای ارزیابی  با این حال، 

دهند  ریج قدرت تکثیر خود را از دست میها در محیط کشت به تدسلول محصوالت نهایی آرایشی و بهداشتی مناسب نیستند. از طرف دیگر،  

در خالء   عمال ها ارزیابیها، آزمون.  در نهایت، در خالل این وجود ندارد  هادر این تستها آنمدت  امکان زنده نگه داشتن طوالنیو 

 قابل تعمیم به کل موجود زنده نیست. ، نتایج شود به همین دلیلهای خود تنظیمی بدن انجام میمکانیسم

 

 
76 Full-thickness model 
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 78مطالعات بالینی 

. شودیانجام م انسان یمشخص، بر رو  یاست که بر اساس پروتکل یدر حوزه پزشک ی علم یبررس کیدر واقع  ینیمطالعه بال ا ی  ییکارآزما

  یگر )مانند داروهاعامل مداخله  کیاثر  یابینگر و به منظور ارز ندهیمطالعات به صورت آ  نی، اسازمان بهداشت جهانی فیطبق تعر

درمان در بدن انسان و ....( در سالمت افراد انجام   یشده برا استفاده لیوسا ،یصیتشخ یروش ها ،یاعمال جراح ک،یولوژیو ب ییایمیش

  .شودیها استفاده م گروه نیاز ا یک یگر در شده و عامل مداخله میچند گروه، تقس ا یافراد شرکت کننده به دو  ،مطالعات  نیشود. در ایم

 ردد. گیم  یابیاستفاده از آنها ارز بیو معا  ایو مزا د یجد یدرمان یهاوهیش ایها، داروها  ن گروهی حاصل از ا ج ینتا سهیسپس با مقا

از   یاکننده  انسان ها انجام داد که اطالعات قانع یرا رو یدرمان   دیروش جد ا ی یی فراورده دارو کی یبرا ینیبال یی توان کارآزمایم  یزمان

کسب شده   نیز اخالق مربوطه یها تهیو کم یمقامات بهداشت هیدییشده و تا یآورجمع  وانیآن در سلول و ح یمنیفراورده و ا نیا تیفیک

 باشد.   

قبل از   نیانجام گردد. محقق ند،یگویکه به آن پروتکل م یمجرب و بر اساس نقشه مشخص ینینظر محقق ریز ی ستیبا  ینیبال  ییکارآزما

 کنند:  یرا بررس لیموارد ذ  یستیپروتکل آن با یطراح یمطالعه برا کی یاجرا 

 الزم جهت ورود به مطالعه یارهای مع یبررس -

 حجم نمونه در هر بازو  نییتع -

 مطالعه یاجرا یمدت زمان الزم برا -

 حذف آنها  یکند و ارائه راه حل برا  جادیتواند در مطالعه خطا ا یکه م یموارد یبررس   -

 مورد استفاده یدوز و راه مصرف دارو -

 ج ینتا  یاثر عامل مداخله گر و زمان بررس یابیارز یروش ها نییتع -

 داده ها  زیروش آنال -

 
78 Clinical studies 
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باشند که هر فاز اهداف    یم  لیشوند شامل چهار فاز، به شرح ذ یم  ی معرف  ایبار به دن نیاول یکه برا د یجد یهامولکول  ینیبال  مطالعات

 دارد: یمشخص

 :  79ی نیبال یی کارآزما کیفاز  -

 یمنیا یجهت بررس نفر( 100)تا   داوطلب سالم  ی بار در تعداد محدود نیاول یبرا د یجد یروش درمان  ا یدارو  کی یبرا  ینیبال  ییکارآزما

 شود. یدوز موثر دارو، انجام م  نییدارو در انسان و تع

 :80ی نیبال ییفاز دو کارآزما -

  یو اثربخش یعوارض جانب یبه منظور بررس آزمون وی مورد نظر ماریب  ، با( داوطلبکی)نسبت به فاز  یشتریتعداد ب یمطالعه بر رو نیا

 شود.یانجام م  د یجد ی روش درمان ایدارو 

 :81ی نیبال ییفاز سه کارآزما -

دارو انجام  یعوارض و اثر بخش ی ابیجهت ارز  یتر ی مدت طوالن یو برا ماری)نسبت به فاز دو( داوطلب ب یشتریافراد ب یمطالعه بر رو نیا

 در این فاز امکان مقایسه اثربخشی با محصول مشابه یا پالسبو هم وجود دارد.  شود.یم

 :82ی نیبال ییفاز چهار کارآزما -

هزاران نفر از   یمطالعه بر رو  ،ییمربوطه و ورود دارو به بازار دارو یهایرگوالتور  یاز سو ج ینتا دیی، در صورت تا3از انجام مطالعات فاز  پس

  ی جانب یعوارض افتنیبه دنبال  شاتیآزما  نیو محققان در ا ردیگیکننده را در بر م فاز هزاران نفر شرکت  نی. اردیگ یانجام م مارانیب

 مشاهده نشده است.  یقبل  یشهایکه در آزما ستنده

 3ساختار کلی کارآزمایی بالینی فاز  

های زیادی همراه است. با توجه به این موضوع تیبا پیچیدگی و سخ  ،انجام یک کارآزمایی بالینی طبق اصول کارآزمایی بالینی مطلوب

 مدیریت یک پروژه کارآزمایی بالینی همراه با تعامالت بسیار زیاد با سازمان ها و ارگان های مربوط است.

 
79 Phase I 
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 ی نیبال یی کارآزما کی یمربوط به اجرا و تعاریف اصطالحات: 10-4جدول 

  

  تولید"شرکت، موسسه یا سازمانی که مسئولیت آغاز، مدیریت و حمایت مالی یک مطالعه بالینی را در جهت 

( بر Auditبر عهده دارد. اسپانسر وظیفه نظارت داخلی ) "در حجم باال و عرضه به بازار محصولیک 

Contract Research Organization (CRO)  .و محقق را بر عهده دارد 

Sponsor 

تواند همه یا بخشی از لعات بالینی هستند که اسپانسر میهایی با تجربه باال در زمینه اجرای مطاتکشر

مسئولیت های خود را در ارتباط با مدیریت پروژه به آنها واگذار کند. به عنوان مثال اسپانسر می تواند وظیفه 

 .محول کند CROمانیتورینگ را به 

Contract Research 

Organization (CRO) 

و محققین را در   CROاسپانسر، ( بر Inspectionنهادهای وابسته به وزارت بهداشت که وظیفه ی نظارت )

 راستای اجرای مطالعه بر طبق پروتکل تایید شده و حفظ حقوق شرکت کنندگان، بر عهده دارد. 

Health authority 

العه بالینی و صحت وارد شدن فعالیتی است که طی آن تمامی روندهای مطالعه بالینی شامل پیشرفت مط

گیرد تا همه موارد طبق پروتکل  بالینی مورد ارزیابی قرار میلعه ها و همچنین سایر روندهای مطاداده

 مطالعه انجام شده باشد. 

 

Monitor 

بررسی سیستماتیک تمامی روندهای مطالعه شامل درست وارد شدن داده ها و صحت اطالعات وارد شده و  

 باشند.ه اسپانسر که مستقل از مطالعه میسایر موارد توسط تیمی از گرو

 

Audit 

متخصص و متبحری است که مسئولیت اصلی اجرای یک کارآزمایی بالینی یا هر فرد محقق اصلی، پزشک 

 شود. نسر برای اجرای مطالعه انتخاب میرا دارد و از طرف اسپا

 

Investigator Chief 
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رضایتنامه می توانند  بیماران شرکت کننده در یک مطالعه که پس از آگاهی کامل از روند مطالعه و امضاء 

 در مطالعه بالینی شرکت کنند. 

 

Subjects 

که در این بررسی  است  کننده کارهاییتوصیف ،طرح عمل برای اجرای کارآزمایی است. این طرح ،پروتکل

 .نمایدمیبررسی را و علت نیاز به هر بخش  چگونگی اجرای آنهاو همچنین  شودانجام می

Protocol  

که داوطلب  یبه فرد  ینیبال  ییدر مورد کارآزما یاصل قیاست که در آن حقا یندی، فرآآگاهانه تیرضا

  ای شرکت کند  ییکارآزما ن یدر ا ردیبگ میتا او تصم شود،یاست، آموخته م یشرکت در آن به عنوان آزمودن

 . خیر

Informed consent 

 ,Case Report Form ی ابیحاصل از انجام ارز ینیالباطالعات   هیو ثبت کل یجمع آور یشده برا یو مستندات طراح فرم

(CRF) 

  نهادهای نظارتی قیاز طر ،مستدات الزام شده و  ینیبال یابیمجوز ارز   دیی و تا لیکه پس از تکم ی نامه کتب

 . شود یم صادر طرح یمحل اجرا  یبرا  ینیبال یابیجهت شروع ارز

Clinical Evaluation 

Authorization (CEA) 

خالصه آنالین  ثبت  برای  کارآزمایی  یمرکزی  در  هایپروتکل  با    که  کارآزمایی  فرآیند  شدن  هماهنگ 

   .استانداردهای بین المللی و آموزش عمومی در این زمینه کمک کننده است

Registration center 

of clinical trials  

   

 

 ارزیابی اثربخشی در مطالعات بالینی به کمک آزمون های ذهنی، عینی و یا تلفیقی از هر دو انجام می شود.

بالینی دارویی  های ذکر شده در یک مطالعه بسیاری از جزئیات و سخت گیریالزم به ذکر است که در مورد محصوالت آرایشی و بهداشتی، 

 وجود ندارد؛ با این حال اصول کار تقریبا مشترک هستند. 

 83  اصول بهینه مطالعات بالینی 

  رب ،و گزارش کارآزمایی آنالیز، ، انجام برای طراحییک استاندارد بین المللی اخالقی و علمی  شود،نامیده می GCPاین اصول که به اختصار، 

 و   می باشد بالینیحقوق و امنیت شرکت کنندگان در تحقیقات  در واقع تضمین کننده GCP ،انطباق با . استانسانی  روی شرکت کنندگان

 
83 Good clinical practice 
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 : شامل موارد زیر استبه اختصار  GCP . اصولشودمیاز مطالعه  حاصل های هدادموجب اعتبار 

مقررات اختصاصی کشور محل اجرا و همچنین  84هلسینکی  بیانیهدر   ذکر شدهباید مطابق با اصول اخالقی  مطالعات بالینی •

، کنگره ای به نام کنگره هماهنگ سازی مقررات و روش های اجرایی کارآزمایی بالینی، به منظور 1996در سال   باشند.

  ICH GCPهماهنگ کردن شیوه اجرای کارآزمایی بالینی در سطح بین الملل، تشکیل شد و حاصل آن تدوین استانداردی به نام 

 گیرد. حاضر در کشور ما نیز مورد استفاده قرار می بود که در حال

  برای افراد و جامعه مورد سنجش  آن، در برابر منافع پیش بینی شده مطالعه  ، باید خطرات قابل پیش بینیمطالعهاز شروع  قبل •

و رفاه افراد   یمنی ، احقوق  نمایند.خطرات را توجیه   ، شود که منافع پیش بینی شده اجرادرصورتی  گیرد و مطالعه تنها

   ارجح باشند.و جامعه  یبر منافع علم  د یو با است ی در اجرای مطالعه بالین همالحظ نیمهمتر ،کنندهشرکت

شرح داده   کامل با ذکر جزئیاتپروتکل روشن و  کیدر مراحل آن، باشد و  قابل توجیه  یاز نظر علم د یبا ینیبال یی کارآزماانجام  •

 تهیکم و   نهادهای نظارتی   قبل از اجرا باید توسط کهامکان پذیر است  ،پروتکل تنها در چهارچوب ایناجرای مطالعه بالینی  .شود

 . گرددتصویب و تایید  ، مستقلبه طور اخالق 

عالوه    مجرب باشد.و بر عهده پزشک متخصص   دیهمواره بابا آن در یک مطالعه بالینی   مرتبط ماتیتصم و  یپزشک یهامراقبت •

 های خود را داشته باشند. نش و تجربه کافی در حیطه مسئولیت مطالعه بالینی باید دایک در  تیم اجرایی بر این تمامی افراد

 .آزادانه اخذ شودو رضایت آگاهانه از افراد شرکت کننده باید ، ل از مشارکت در کارآزمایی بالینیقب •

و   ری، تفسید که امکان گزارش دهنشو نگهداریو   مدیریت، اخذ  یبه روش د یبا ،ی نیبال ییکارآزما  های به دست آمده درداده هیکل •

افراد انجام   یخصوص میحفظ حر محرمانگی و  نیقوان تیبا رعا   دیبا  نگهداری از این اطالعاتباشد.  را فراهم  ها آن قیدق  دییتأ 

 شوند.   نگهداری، استفاده و دیتول  85مناسب  دیمطابق با روش تول  دیبا  در یک کارآزمایی بالینی  مورد آزمایشمحصوالت شود.

  86چشمی اثربخشی    ارزیابی های

مانند  )  های بالینی و بر اساس ادعای محصول مورد نظربه کمک مقیاس آرایشی و بهداشتی محصوالتاثربخشی در واقع ارزیابی  ها این ارزیابی

  از تفاده کنندهها مستقیما بر روی شخص اس. این ارزیابیباشد( میو ... موی سر روشن کننده، درمان آکنه ضد ریزش و ضد شورهضد پیری، 

 های استاندارد قابل انجام است.  محصول یا بر روی عکس

 
84 Helsiniki declration  

85 Good manufacturing practice  
86 Visual 
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 : شاخص های ارزیابی بالینی چشمی در مورد مشکالت مختلف پوستی10-5جدول شماره 

Some indications Definition   Subjective methods 

Anti-aging products, 

fillers 

1 = absent, 2 = mild, 3 = moderate, 

4 = severe, and 5 = extreme 

Wrinkle Severity Rating 

Scale (WSRS) 

Anti-aging products, 

fillers 

5-grade  from 1, indicating a strong improvement 

to 5, indicating a worse outcome 

Global Aesthetic 

Improvement Scale 

(GAIS) 

Anti-aging products, 

fillers 

4-point scale Medicis midface 

volume scale 

(MMVS) 

Anti-aging products, 

fillers 

0–10 scale Face visual scale 

Anti-aging products, 

fillers 

0= absent, 1 = fine wrinkle, 2 = moderate 

wrinkle, 3 = deep wrinkle 

 

Fitzpatrick Wrinkle 

Scale 

Anti-aging products 1-4 scale 

Early wrinkles (1), wrinkles in motions (2), 

wrinkles rest (3), only wrinkles (4)  

Glogau Wrinkle Scale 

Anti-cellulite 1-4 scale 

No dimpling (1), dimpling in pressure, dimpling 

(2) when standing and not when lying (3), 

dimpling while standing and lying down (4) 

 

Cellulite clinical grading 

Skin lightening, anti-

spot  

1-4 scale 

 

Melasma severity score 

(MGSC): 
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melasma lesions approximately equivalent to 

surrounding normal skin or with minimal residual 

hyperpigmentation (1) ,slightly darker than the 

surrounding normal skin (2), moderately darker 

than the surrounding normal skin (3), markedly 

darker than the surrounding normal skin (4) 

Anti-hair loss products 

and devices 

7 stages 

No hair loss, slight recession of the hairline 

around the temples, both temples, resembling 

an M, U, or V shape, sparse hair or no hair on the 

vertex, The two areas of hair loss are still 

separated, but the band of hair between them is 

narrower and sparser, the band of hair across 

the top of the head is gone or sparse, only a 

band of hair going around the sides of the head 

remains 

Hamilton-Norwood 

scale 

Soothing & healing  

products 

0-4 score 

absent (0), mild (1), moderate (2), Severe (3) 

Very severe (4) 

Psoriasis Area and 

Severity Index (PASI) 

Soothing & healing  

products 

0-3 score 

none (0), mild (1), moderate (2) or severe (3) 

SCORAD 

Acne treatment 

products 

1-4 scale 

 1: Simple non-inflammatory acne - comedones 

and a few papules.  2: Comedones, papules and a 

few pustules.  3: Larger inflammatory papules, 

pustules and a few cysts; a more severe form 

involving the face, neck and upper portions of 

the trunk.  4: More severe, with cysts becoming 

confluent. 

acne severity scale 
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 87بیومتریک   های ارزیابی 

در  ی خودتهاجم ریغ  ی ها ی ژگیبه علت دقت باال و وهای بالینی نوین در حیطه علوم پزشکی هستند که های بیومتریک از جمله روشروش

  یات یح یهایریاشاره به اندازه گ یومترولوژیاست و ب یریدانش اندازه گ یبه معنا یمترولوژ . اندشدهروبرو   یادیسراسر جهان با اقبال ز

  زصدق یپوست ن یولوژ یزیمورد ف  در امر ن یا  .شده است فیارگان ها تعر یولوژیزیفکه در مختلف بدن انسان دارد   یمرتبط با ارگان ها

دما    ،یچرب تبخیر آب از سطح اپیدرم، رطوبت، لیپوست از قب ی اتیح یامترهاپار یریاندازه گ یپوست به معنا کیومتریب یهایابیکند. ارزیم

ها و مداخالت مختلف بر آن در فراورده ریرا در مورد سالمت پوست و تاث یباشند که اطالعات منحصر به فردیو... م یرنگدانه ا ی، محتوا

  یمعرف  یبهداشت و  یشیو آرا ییدارو صوالتمح یو اثر بخش یمنیا یابیارز یبرا  یمتعدد کیومتریب یهاافراد قرار دهند. امروزه روش اریاخت

 . شده اند 

آرایشی و  بهداشتی محصوالت  یبرا نی گزی جا یسنج یمنیا یارائه روش ها تیاروپا که مسئول هیاتحاد یعلم تهینشست کم نیششم یدر س

قرار   د ییمورد تا یتهاجم ریغ  کیومتری ب یبا کمک گرفتن از روش ها ژهی انسان به و  یبر رو ینیبال یها، استفاده از تسترا به عهده داشتند

کاربرد دارد در ادامه آمده   بیومتریک که برای ارزیابی اثربخشی محصوالت آرایشی و بهداشتی شاخص هایترین فهرستی از متداول .گرفت

 .است

 88رطوبت الیه شاخی 

ترانسپورتر آب در  ی ها نیو پروتئ 89ی عیطب  هدـ هند  تـطوبر ل ـاموع ، عملکرد مشترک سد محافظ پوست  جهیپوست نت یعیرطوبت طب

   . دباشیم درمیاپ 

 ارزیابی عملکرد محصوالت زیر است:  اندازه گیری رطوبت پوست شاخص مناسبی برای

 کننده و آبرسان پوست و مو  محصوالت مرطوب  •

 
87 Biometric assessments 
88 Skin hydration 
89 Natural moisturizing factor 
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افزایش رطوبت پوست بخشی از عملکرد خود را از طریق ، زیرا این محصوالت 91و درمان کننده سلولیت 90محصوالت ضد پیری •

 دهند. انجام می

  یمنیا یبرا یکیزیوفیب استاندارد شاخص 4 از یکی پوست رطوبت شد،  ذکر یمنیا یها یابیارز قسمت در که همانطور نیهمچن •

و در بررسی سالمت حرفه ای در شغل   باشدیم ...  ها  ندهیشو  ا،ه ونیلوس ها،  کرم انواع شامل یپوست یموضع محصوالت یسنج

 هایی که خطر آسیب پوستی در آن ها باالست کاربرد دارد. 

  هایویژگیوست دارای پ . شوداستفاده میروش های مبتنی بر اختالف پتانسیل الکتریکی بیشتر از برای اندازه گیری رطوبت پوست 

 .  شودمربوط می رطوبت الیه شاخی با   ،های مختلفمکانیسماز طریق  کهالکتریکی است 

یک    شکلپوست به بافت  .دنکنپیروی میمدل الکتریکی ساده   از یک الکتریسیتهروش های مبتنی بر  با پوست رطوبتاندازه گیری 

در   ، طراحی شده با فرکانس مناسببا استفاده از الکترودهای گیرد. در مدار الکتریکی قرار میموازی است که به شکل خازن مقاومت 

کی  پوست را بر اساس یهیدراتاسیون را محاسبه کرد. دستگاههای مختلف  این خازن 93یا رسانایی  92ظرفیت الکتریکیتوان ، میاین مدار

 کنند. از این مدل ها اندازه گیری می

است که تقریبا در این زمینه به یک استاندارد تبدیل شده    یک روش مرسوم ظرفیت الکتریکی محاسبهرطوبت پوست از طریق  اندازه گیری

ساخته شده   1980آلمان است که در سال  Courage & Khazakaساخت شرکت  94کورنئومتر با این عملکرد،قدیمی ترین دستگاه . است

دستگاه دیگر با   مورد استفاده قرار گرفته است.آرایشی و  بهداشتی  مورد فراورده های دارویی و   و به همین دلیل در مطالعات زیادی در

 فنالند است.   Delphinساخت شرکت  MoistureMeterمشابه  عملکرد

الیه شاخی، موجب  95کند و  بی آبی الیت های متابولیک پوست تغییر می، امپدانس پوستی با ترکیبات و فعظرفیت الکتریکیبر خالف 

آمریکاست که به  NovaRساخت شرکت  Dermal Phase Meterشود. دستگاه تجاری مشهور، با این مکانیسم عملکرد  افزایش آن می

 طور کلی مصرف محدودتری نسبت به گروه قبلی دارند. 

 
90 Anti-aging 
91 Anti-cellulite 
92 Capacitance 
93 Conductance 
94 Cornemeter 
95 Dehydration 
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تواند به صورت بالینی، نقشه ظرفیت جدیدترین تکنولوژی اندازه گیری رطوبت پوست،  یک سیستم تصویربرداری هوشمند است که می

و   RSkinChipالکترکی سطحی پوست را ترسیم کند. پیشگامان تولید کننده دستگاه با این تکنولوژی، شرکت لورال با دستگاهی موسوم به 

 هستند.   MoistureMapبا دستگاه  Courage & Khazakaشرکت 

 

 

          

  

  Dermal Phase Meterو  corne meterدستگاه های  ؛ردیف باال از راست به چپ به ترتیب ابزار اندازه گیری رطوبت پوست :10-9شکل 
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 MoistureMapو  MoistureMeter ردیف پایین از راست به چپ به ترتیب دستگاه

   96تبخیر آب از الیه شاخی 

در شود. حرکت صعودی آب انجام میآب از پوست است که در غیاب فعالیت واحد تولید کننده عرق  دفع نامحسوس  ،تبخیر آب از الیه شاخی

ه پوست که الیه شاخی است خارج ترین الیشود و در نهایت از خارجیآغاز می سطحی و پر آب تر اپیدرم و درمهای عمیق تر واقع از الیه

 شود. می

ها مانند کف  ساعت است. در برخی از قسمت 24سی سی در هر  400تا  200از کل بدن حدود  شاخیتبخیر آب از الیه به طور کلی میزان 

 کمتر است. ، هایی مانند گردن، پیشانی، چانه و قسمت های پشت دستدست و کف پا این مقدار بیشتر از میانگین پایه است و در قسمت

توانند بر  های پوستی و داخلی میست، پیری و افزایش سن و برخی از بیماری پو pHعواملی مانند رطوبت و دمای محیط، جریان هوا )باد(، 

 یابد. در شب افزایش می تبخیر آب از الیه شاخیتاثیر بگذارند. میزان  تبخیر آب از الیه شاخیمقدار 

مورد آرایشی و  بهداشتی های نظارتی و برای اثبات ادعاهای محصوالت ارگانهای در آزمایش اغلب  تبخیر آب از الیه شاخیاندازه گیری 

 عبارتند از:  محصوالتبرخی از این  گیرد. استفاده قرار می

 پوست  یهای تحریکواکنش دهنده  کاهش محصوالت  ها وضد التهاب •

 سطح محافظ پوستعملکرد  کننده تعدیل محصوالت  •

   ادعای افرایش رطوبت پوستها و سایر ترکیبات با مرطوب کننده •

 در برابر آسیب آفتاب  کننده محافظتها و سایر محصوالت ضد آفتاب •

 ها ویندهترمیم کننده آسیب های ناشی از ش •

 ها درمانی در اگزما و انواع درماتیتمحصوالت کمک  •

 یسنج یمنیا یبرا یکیزیوفیب شاخص نیتر یاصل تبخیر آب از الیه شاخیذکر شد،   یمنیا ی هایابیهمانطور که در قسمت ارز نیهمچن

 باشد. یها ... م  ندهیها، شو ونیشامل انواع کرم ها، لوس یپوست یمحصوالت موضع

 

 
96 Trans Epidermal Water Loss (TEWL) 



 ارزیابی ایمنی و اثربخشی محصوالت آرایشی و بهداشتی

42 
 

 شود:مختلف اندازه گیری می  عمده روش 3به  تبخیر آب از الیه شاخی

تبعیت  98عملکرد آن از قانون انتشار فیک است و مکانیسم  تبخیر آب از الیه شاخیروش در اندازه گیری  تریناین روش قدیمی :97چمبر باز  -

 . کند می

داده شده اند.  قرار  )چمبر( داخل یک استوانه توخالی که هستندشامل دو جفت سنسور دما و رطوبت  تجهیزات اندازه گیری با این روش، 

شرکت  Evaporimeterآلمان،  Courage & Khazaka شرکت 99توامتر  شامل ،در بازار با این مکانیسم عملکرد ابزارهای تجاری موجود

ServoMed  سوئد وDermaLab  شرکتCortex .دانمارک است 

رطوبت محیطی  وای اتاق و دما و عواملی مانند جریان ه .کنترل شرایط محیطی یک امر ضروری است ین دستگاه هاهنگام استفاده از ا

 تواند به راحتی نتایج را تحت تاثیر قرار دهد. می

گیرند درصد  و هنگامی که بر روی پوست قرار میمحفظه بسته قرار دارند  و رطوبت در یکن روش سنسورهای دما : در ای100چمبر بسته  -

  VapoMeterدستگاه با این تکنولوژی شود. شناخته شده ترین شناخته می تبخیر آب از الیه شاخی( به عنوان %RHافزایش رطوبت )

تک  سریع و گیرند ولی اندازه گیریتحت تاثیر شرایط محیطی قرار نمی هاند است. در این روش اندازه گیریفنال Delfinساخت شرکت 

رطوبت سطحی که بر روی شود که نتایج به لرزش و حرکات ناگهانی و همچنین باعث میموردی )و نه پیوسته شبیه پروب های چمبر باز( 

 آن قرار می گیرند حساس باشند. 

- Ventilated closed chamber روی سطح پوست قرار   ،بسته به این  ترتیب که محفظه شود.پیروی می ،این روش از اصل جریان: در

 تبخیر آب از الیه شاخی شود کهمی، باعث  محفظهعبور هوا از داخل  شود.و یک جریان هوای خشک از داخل محفظه عبور داده می می گیرد

با   تبخیر آب از الیه شاخی و به این ترتیب میزان  شودپس از خروج از آن اندازه گیری میورود به محفظه و  رطوبت هوا قبل از  از بین برود. 

 گردد.تعیین می تخمین اختالف رطوبت قبل و بعد از تماس با پوست

 
97 Open chamber 
98 Fick 
99 Tewameter 
100 Closed chamber 
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و  Dermalabو  TEWA meterدستگاه های ردیف باال از راست به چپ به ترتیب  ؛ تبخیر آب از الیه شاخی: ابزار اندازه گیری 10-10شکل 

 VapoMeter ردیف پایین دستگاه
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 : 101االستیسیته پوست 

،  102ی کشش یپارامترها یریگ  اندازه قیاز طراین ویژگی شود. یم   اطالق آن  یریو انعطاف پذپوست به خواص کشسانی   االستیسیته

و  یشیمواد آراارزیابی پوست در  اندازه گیری االستیسته .شودیم نیی تع یکیمکان تاثیر فشارهای تحت   و پوست  ییایمیوشیو ب یکیرئولوژ

های ناشی از نور تیسیته پوست با افزایش سن و آسیباالسبنا به نتایج به دست آمده  .دارد بسیاری  تیاهم همچنین داروهای پوستی

آرایشی و  بهداشتی  بسیاری از فراورده های اثربخشی در ارزیابی االستیسیته شود. و با افزایش رطوبت پوست زیاد می ابد ی یکاهش م خورشید

 :از جمله، دکاربرد دار

 های ضد پیری  فراورده •

 ها مرطوب کننده •

 104و سفت کننده 103کنندهمحصوالت لیفت  •

 سلولیت هاآنتی •

های  توان ویژگیو به کمک آن می شودیانجام م یتهاجم ریغ   یها  کیپوست به طور معمول با استفاده از تکن االستیسیته یریگ اندازه

   . االستینی را پیش بینی کرد انند آرایش کالژن ها و دیگر الیاف پیچیده پوست م 

 شود.  پوست وارد می به 106مکش   یا 105چرخشهای مختلف مثل فشارهای مکانیکی به روش االستیسیته، برای اندازه گیری

های تجاری مبتنی بر  شود. دستگاهمیارزیابی  یک دیسک چرخان چرخشمقاومت پوست در برابر   در روش اول االستیسیته بر اساس سنجش

عمده آنها   مزیتباشند و  انگلستان می Dia-Stronهر دو محصول شرکت  Twistometerو  Dermal Torque metreاین روش  

 توانایی در محدود کردن نقش نیروی جاذبه زمین در اندازه گیری هاست.

پیدا کند. اندازه   107سپس پوست رها شده تا حالت آزاد شود وبه طور عمودی بر وی پوست وارد میمختصری  در روش دوم نیروی مکشی 

شود. در این مدل اندازه گیری افزایش ضخامت  زگشت آن به حالت اولیه انجام میها بر اساس مقاوت پوست در حالت مکش و قدرت باگیری 

ج را تحت تاثیر قرار دهد.  د نتایشود و همچنین نیروی جاذبه و سایز پروب می توانافزایش پارامترهای االستیسیته میپوست باعث 

 
101 Skin elasticity 
102 Tensile 
103 Lifting 
104 Firming 
105 Torsion 
106 Suction 
107 Relax 
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  DermaFlexآلمان و  Courage & Khazakaشرکت  Cutometerکنند عتبری که با این تکنولوژی کار میهای تجاری مدستگاه

 .دانمارک است ,Hadsundشرکت 

آن )کشش( به صورت   یاصل تیبه موقعبازگشت آن   یی)استحکام( و توانا یبه روش کاتومتر، مقاومت پوست در برابر فشار منف  یریدر اندازه گ

  یهاکشش در پوست است، در پروب جایپروب که مسئول ا ی. سوراخ مرکزشوندیداده م ش ینما یریدر طول اندازه گ یدر زمان واقع  یمنحن

)تنه  ترمیتر )پوست صورت( و ابعاد بزرگتر مناسب پوست ضخنازک یهاشده است؛ ابعاد کوچکتر مناسب پوست هیمتفاوت تعب  دمختلف با ابعا

مختلف   یهامربوطه معموالً به صورت نسبت قسمت   یداده ها نیبه طور خالص دشوار است بنابرا ستهیاالست  یابی. ارزباشندیو اندام ها( م

 پوست است.  کیاالست سکویو و کیستاال تیمختلف مربوط به خاص یآن پارامترها جهیکه تن شوند یداده م ش ینما یمنحن

 

        

 و کاتومتر  Dermal Torque metreابزارهای اندازه گیری االستیسیته؛ از راست به چپ   :10-11 شکل
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   108مکش  : منحنی االستیسیته در اندازه گیری به روش10-12شکل 

 

 و توضیح آنها   مکش: پارامترهای االستیسیته پوست در روش 10-6جدول

 
108 Suction 

رابطه با خاصیت ارتجاعی   تعریف   نام  پارامتر 

 پوست 

)شکل  روش محاسبه  

12-10) 

R0  تغییر شکل کلی االستیک و

 ( Firmness )  پالستیک پوست

حداکثر عمقی از پوست که هنگام مکش  

   .وارد منفذ مرکزی پروب می شود

 Uf 

R1 پس از    یاولین دامنه حداقل

 استراحت 

توانایی پوست در بازگشت به حالت اولیه  

 پس از مکش 

 Uf-Ua 

R2 االستیسیته کلی  ( Gross 

elasticity ) 

در    مکش  یرویمقاومت در برابر ننسبت  

 به حالت اول )%(  بازگشت  ییمقابل توانا

 Ua/Uf 

R3 خستگی پذیری پوست  ( 

Tiring effect ) 

خستگی پذیری پوست پس از مکش و  

 آرامش های متوالی 

 Last Uf 

R5 االستیسیته خالص  ( Net 

elasticity ) 

مکش در    در زمان  یسیته پوستاالست  نسبت

  آرامش  پوست در حال  یسیتهمقابل االست

(٪) 

 Ur/Ue 
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 109های سطحی پوست چربی 

توسط غدد سباسه تولید  به طور کاملسبوم   اند.اپیدرم تشکیل شده های چربیسایر سبوم و  یی با منشا از لیپیدها پوست ی سطح چربی های

توان از طریق تجزیه و تحلیل ترکیب سبوم، را میغدد سباسه عملکرد  گذارد. بتأثیر  این غددتواند بر عملکرد بسیاری از شرایط می. شودمی

 .کردبررسی و ارزیابی پارامترهای غده ای  ترشح آناندازه گیری مقدار 

 کاربرد دارد. مهمترین این محصوالت عبارتند از:آرایشی و  بهداشتی زه گیری سبوم پوست برای اثبات اثربخشی بسیاری از محصوالت اندا

 (cleanserهای پاک کننده پوست )ها و ژلها، فوممحلول  -

 تونر ها  -

 ضد آکنهمحصوالت  -

 شامپوها و سایر محصوالت مراقبت از موهای چرب -

 محصوالت ضد شوره -

 پوست  محصوالت تعدیل کننده چربی -

 محصوالتی با ادعای کاهش سایز منافذ پوستی -

کار  و آنالیز گرانشی  چربی قطرات فتومتریبر اساس   ، اغلبهستنددر حال حاضر در دسترس که اندازه گیری سبوم رایج دستگاههای 

این   هستند.   آلمان Courage & Khazakaهر دو ساخت شرکت  Glossymeter و  Sebumeter،  هادستگاهاین ترین متداول کند.می

فشار   تماس، میزان سطح منطقهها می توانند تحت تأثیر اندازه گیری بنابراین  .باید با پوست در تماس باشنددر هنگام اندازه گیری ها دستگاه

  د.نتغییر کنزمان استفاده مدت اعمال شده و 

 110حالت شفاف  ،های سطحی، نوارگیرد و به دلیل اثر چربیبومتر، نوار مات موجود در کاست در تماس با پوست قرار میدر اندازه گیری با س

شود. در واقع میزان انتقال نور دستگاه وجود دارد اندازه گیری میپیدا می کند و میزان این شفافیت توسط یک سلول نوری که در دیافراگم 

 بیانگر مقدار چربی سطحی پوست است. ،از نوار

 
109 Skin surface lipid (SSL) 
110 Transparent 
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 : کاست سبومتر و مکانیسم اندازه گیری توسط آن به روش فتومتری قطرات چربی 10-13شکل 
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 : مقادیر نرمال پارامترهای بیوفیزیکی پوست به تفکیک جنسیت 10-7جدول 

variable Male Female 

 

Hydration (arbitrary unit) 48.42 ± 22.12 49.06 ± 16.09 

TEWL (g/m2/h) 15.49 ± 11.47 9.52 ± 7.36 

Erythema index (arbitrary unit) 378.14 ± 124.50 303.63 ± 100.73 

Melanin index (arbitrary unit) 214.82 ± 77.66 176.82 ± 58.42 

Elasticity (arbitrary unit) 0.270 ± 0.142 0.273 ± 0.121 

Sebum (μg/cm2) 60.39 ± 74.52 42.19 ± 54.10 

 

 : مقادیر نرمال پارامترهای بیوفیزیکی پوست به تفکیک سن افراد10-8جدول 

 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 

 

Hydration  49.74 ± 19.25 47.08 ± 16.61 50.53 ± 17.69 53.34 ± 20.78 43.04 ± 20.58 

TEWL 9.18 ± 6.46 14.90 ± 12.59 13.67 ± 8.99 14.64 ± 11.08 9.87 ± 8.50 

Melanin 174.25 ± 58.55 235.95 ± 82.15 210.14 ± 76.04 181.10 ± 57.90 179.51 ± 63.68 

Erythema 323.25 ± 125.42 370.36 ± 113.74 336.22 ± 122.64 337.62 ± 113.42 328.32 ± 117.91 

Sebum 53.75 ± 77.94 50.10 ± 51.81 42.06 ± 60.42 66.71 ± 73.42 41.77 ± 57.72 

Elasticity .2561 ±  .1118 .3025 ±  .1566 .2887 ±  .1228 .2803 ±  .1211 .2345 ±  .1348 
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 : مقادیر نرمال پارامترهای بیوفیزیکی پوست به تفکیک محل آناتومیک بدن 10-9جدول 

 Forehead Cheek 
Nasolabial 

fold 
Neck Forearm Dorsal Palm Leg 

Hydration 
53.54 ± 

16.49 

62.12 ± 

15.63 

38.19 ± 

18.02 

62.88 ± 

15.28 

51.00 ± 

15.92 

44.14 ± 

17.43 

40.47 ± 

18.47 

37.22 ± 

17.50 

TEWL 
12.27 ± 

10.05 

9.57 ± 

7.22 

14.05 ± 

8.25 

10.47 ± 

9.23 

10.12 ± 

9.54 

9.86 ± 

8.84 

23.47 ± 

9.67 

9.68 ± 

9.52 

Melanin 
228.16 ± 

66.48 

203.35 ± 

50.53 

202.29 ± 

54.01 

225.96 ± 

66.41 

193.31 ± 

70.34 

225.94 ± 

67.25 

98.98 ± 

41.75 

189.71 ± 

62.31 

Erythema 
420.49 ± 

90.31 

399.80 ± 

91.12 

480.42 ± 

88.93 

373.27 ± 

97.31 

257.88 ± 

69.87 

331.94 ± 

62.23 

248 ± 

60.82 

205.00 ± 

63.52 

Sebum 
95.65 ± 

51.38 

73.39 ± 

64.05 

136.98 ± 

72.33 

64.41 ± 

64.51 

18.45 ± 

37.88 

8.84 ± 

8.45 

9.82 ± 

10.11 

2.88 ± 

6.42 

Elasticity 
.2901 

±  .1072 

.3040 

±  .0820 

.3057 

±  .1051 

.4528 

±  .1102 

.2783 

±  .0775 

.2280 

±  .0851 

.1819 

±  .1339 

.1373 

±  .0685 

 

 

 111رنگ پوست 

 نیروبیل یمانند بیرونی بدن ب ای ی درون یها رنگدانه زانیو م نیهموگلوب یوکسیو د  یاکس ی، محتوانیمالن زانیرنگ پوست انسان با توجه به م

از   ییبا یپوست و ز یهانه یاز محققان و پزشکان متخصص در زم یاریبس یرنگ پوست برا یتهاجم ریغ  یری شود. اندازه گیم نییو کاروتن تع

  رییتغ که بر روی هایی محصوالت و روش بالینی در مطالعات  درمیاپ  نیمالن محتوای یریبرخوردار است. اندازه گ یا ژهیو تیاهم

 .  است حیاتیار یکنند بسپیگمانتاسیون پوست کار می

  جینتا یابیو در ارز شوددر نظر گرفته می 112و اتساع عروق خونی  التهاب مناسبی برای ارزیابی به عنوان شاخص یپوست یتمایار ریمقاد

 .  ردیگیمورد استفاده قرار مآرایشی و  بهداشتی بسیاری از داروها و محصوالت  و کمک درمانی ی درمان

 
111 Skin pigmentation 
112 Vasodilation 
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 های مختلفپوسترنگ  متعلق به یرنگ سنج یانجام شد که داده ها یتوسط ادواردز و دانل 1939رنگ پوست در سال  یکم یابیارز نیاول

،  یالد یاستفاده کردند. در دهه هشتاد م فرنگ پوست اقوام مختل ی ابیارز یمشابه برا یاز ابزارها گرید محققینمتعاقباً  . استخراج کردندرا 

    در دسترس قرار گرفت. این منظور یبرا یمناسب شرفتهیپ  یو ابزارها افتیتحول  اریبس  113ارزیابی رنگ پوست یفناور

 نیتوسط چند و است نانیقابل اطمبسیار   یشگاهیآزما پوست به صورت رنگ یریاست که اگرچه اندازه گ تینکته حائز اهم نیبه ا توجه

فرایند  در   رای، زدارد یتر ده یچیپ فرایند  ، به صورت بالینیرنگ پوست  یریرسد که اندازه گ  ی ، اما به نظر مباشدمیقابل انجام مختلف دستگاه  

 حائز اهمیت دیگر این است که نکتهقرار دهد و بالعکس .  ریرا تحت تأث  نیمالن ریتواند مقاد  یم تمیارمقدار  طبیعی پوست، فعل و انفعاالت

ل موج ها با  که در برخی از این طو کند ی( جذب مکیاز طول موج )نور سبز ، قرمز و مادون قرمز نزد یعیوس فینور را در ط نیمالن

 وجود دارد.  114هموگلوبین همپوشانی

 مهمترین موارد عبارتند از:که کاربرد دارند آرایشی و  بهداشتی  بسیاری از محصوالت  یاندازه گیری رنگ پوست در ارزیابی اثربخش

 آفتاب   در برابر کننده  محافظتمحصوالت  -

 سفید کننده / روشن کننده  محصوالت  -

 رنگ پوست کننده تصحیح محصوالت -

   کرم پودر -

 ها تسکین دهندهها و ضد التهاب -

 شوند )درمان کننده های روزاسه(کاهش اتساع عروقی می موجبکه محصوالتی  -

 پوست های حساس  محصوالت ویژه  -

   هوا ضد آلودگیمحصوالت  -

 ضد پیری  ک و محصوالت ضد ل -

   محصوالت بهبود دهنده سیاهی دور چشم  -

 
113 Colorimetry 
114 Overlap   
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  یسنج یمنیا یبرا یکیزیوفیشاخص استاندارد ب 4از  یکی یپوست  تمیارذکر شد،  یمنیا یها یابیهمانطور که در قسمت ارز نیهمچن

که خطر  یی هادر شغل یسالمت حرفه ا یبررسو در  باشدیها ... م  ندهیها، شو ونیشامل انواع کرم ها، لوس یپوست یمحصوالت موضع

 .کاربرد دارد در آن ها باالست یپوست بیآس

 

 

، توسط دستگاه های مختلف به اندازه گیری شدهباشد. مقادیر طول موج های مختلف نور می اصول اندازه گیری رنگ پوست بر جذب و بازتاب

 . شوندالنین / هموگلوبین نمایش داده میو یا اندکس م   L * a * b، )قرمز / سبز / آبی(  RGBیکی از شیوه های 

 

 L * a * b مفهومی از فضای CIE-که به این ترتیب د دههر حرف یک محور را نشان می ت و در آن،رنگ اس: 

  باالتر باشد   Lدر واقع هرقدر میزان  .است 115درخشندگی روشنایی /  دهد که بیانگررا نشان میاطالعات محور سیاه و سفید   Lس اندک 

 است.درخشان تر و روشن تر پوست 

 .استمتناسب  پوست اریتمسبز واقع شده است و مقادیر آن با میزان  -  محور قرمز بر روی a اندکس

   گیرند. در نظر می  )مالنین( معموال آن را معادل میزان رنگدانه پوست  مطالعات واقع شده است و   آبی -محور زرد بر روی   bاندکس 

از آنجا که مقدار  د. کناندازه گیری می جذب و   نور منعکس شده توسط پوست را  دستگاه، گیرنده مالنین/ هموگلوبین،  یاندازه گیرروش در 

مالنین  د. جذب شده توسط پوست را محاسبه کر می توان مقدار نوربا اندازه گیر نور منعکس شده، ، تابیده شده به پوست مشخص استنور 

اندازه گیری  برای . شودی میاندازه گیر ، محاسبه و (نانومتر 880 ) و نزدیک مادون قرمز (نانومتر 660 ) دو طول موج قرمز از طریق بازجذب

   . شود( استفاده مینانومتر 660 )   و قرمز (نانومتر 568 ) سبز های طول موجاز مقدار بازجذب اریتم 

  شرکت Colorimeterو  Mexameter  می توان به بازار اندازه گیری رنگ پوست را انجام میدهند در های متداولی که دستگاهاز 

Courage & Khazaka آلمان  ،DermaSpectrometer  شرکتHadsund  دانمارک وErythema Meter  شرکتAndover 

   .انگلستان اشاره کرد

 

 
115 Lightness/brightness 
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 در ارزیابی رنگ پوست   L * a * bاصول روش  :10-14شکل 
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 و Mexameter ،DermaSpectrometerاز راست به چپ به ترتیب دستگاه های رزیابی رنگ پوست؛ تجهیزات ا : 10-15 شکل

Erythema Meter 

 

 116اسیدیته پوست 

  شرایط  ،اسیدی pHمی باشد.   1/6تا  2/4ل اسیدی و بین سطح پوست به طور معمو  pH است، داخلی بدن تقریباً خنثی  pH در حالی که

یکپارچگی و انسجام  حفظ نقش مهمی در کند و همچنین فراهم میرا   ی سطحیهابر میکروارگانیسممحافظت در برا مناسب تری جهت

   محافظ پوستی دارد. و تنظیم هوموستاز سد اپیدرم

 
116 Skin pH 
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،    117بدن ، ریتم شبانه روزی، موقعیت آناتومیکسطح پوست با سن  pHپوست تاثیر مستقیم دارند.   pHعوامل داخلی و خارجی  زیادی بر 

پوستی مانند درماتیت  های ی نشان داده شده است که بیمار تعریق، دچار تغییر می شود.سبوم روی پوست ، رطوبت پوست و  ترشح میزان

، جنسیت و درجه حرارت قومیتتاثیر  مورددر  شوند سطح پوست می pH تغییر دراعث بدرماتیت تماسی و پسوریازیس  ،آتوپیک ، ایکتیوز

  محصوالت آرایشی وو و مواد شوینده ها صابون، مواد محرکمانند  محیطیاز عوامل  بسیاری متفاوت است.  گزارش شده، نتایج  pHبر پوست 

 .گذاردپوست تأثیر می pH بربهداشتی 

 این محصوالت عبارتند از:  ه است. مهمترینکمک کنندآرایشی و  بهداشتی گروهی از محصوالت تاثیر  در ارزیابی  pHاندازه گیری 

 های حساسمحصوالت مناسب پوست •

 ها کننده و ترمیم کننده در درماتیت محصوالت محافظت •

 ها ضد التهاب •

 تی باکتریالمحصوالت ضد آکنه و آن •

 شامپوهای ضد شوره •

 محصوالت ضد آلودگی هوا •

  یسنج یمنیا یبرا یکیزیوفیشاخص استاندارد ب 4از  یکی یپوست  تمیارذکر شد،  یمنیا یها یابیهمانطور که در قسمت ارز نیهمچن

که خطر  یی هادر شغل یسالمت حرفه ا یباشد و در بررسیها ... م  ندهیها، شو ونیشامل انواع کرم ها، لوس یپوست یمحصوالت موضع

 در آن ها باالست کاربرد دارد. یپوست بیآس

 

pH  به روش  20سطحی پوست در ابتدای قرنcolorometry   اندازه گیری می شد. به این ترتیب که یک اندیکاتور ابتدا بر روی پوست و

 شد. محلول، اسیدیته پوست شناسایی می شد و با تغییرات رنگیقرار داده می pHپس در معرض محلول های مشخص کنند س

گیرند انجام قرار میشیشه ای که درون یک محفظه    H+الکترود حساس به یون پوست به کمک یک یا دو   pHدر حال حاضر اندازه گیری 

 کند. میزان اسیدیته را اندازه گیری می H+های  د که با توجه به تعداد یونمتصل هستن حساسمتر به یک ولتمی شود. این الکترودها 

 
117 Circadian 
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 بنابراین .پوست محلول آبی نیست . مشخص است کهشودمحلول آبی خالص تعریف می غلظت یک log [H +] به عنوان  pH در شیمی، 

گیرد و به  الکترود های دستگاه قرار میی می شود که در سطح آبوارد  ،توسط لیپیدها و سایر ترکیبات موجود در پوستآزاد شده  H هاییون 

 گردند. ط الکترودها اندازه گیری میاین ترتیب توس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مکانیسم اندازه گیری آن  courage khazakaشرکت  pH meterساختمان پروب  :10-16کل ش
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 118ضریب اصطکاک پوست 

مطالعات قبلی نشان داده است که ضریب  . روی آن استبر در برابر حرکت اشیاء  نشانگر مقاومت سطح پوست ،ضریب اصطکاک پوست

دارد. در حالیکه برخی از مطالعات نشان داده اند که با افزایش  معکوسپوست ارتباط و با چربی  مستقیم رابطه آن رطوبتاصطکاک پوست با 

هیچ  پوستی گزارش نکرده اند. همچنین  فریکشنای بین سن و کند برخی مطالعات دیگر رابطهسن ضریب اصطکاک پوست تغییر می

 ضریب اصطکاک پوست گزارش نشده است.  و جنسیت ای بینرابطه 

برای تایید اثربخشی برخی از  اندازه گیری آن  بنابراین  .نرمی و پوسته ریزی آن رابطه دارد ،119ضریب اصطکام پوست با خشکی پوست 

 کمک کننده است. مهمترین این محصوالت عبارتند از:آرایشی و  بهداشتی محصوالت 

 های پوستها و نرم کنندهمرطوب کننده •

 های حساسمحصوالت مخصوص پوست  •

 مختلف های محصوالت کمک درمانی درماتیت •

های آب در روغن یا روغن در آب های موضعی مانند فرموالسیون راق مناسبی بین انواع فرموالسیون افتهمچنین فریکشن پوستی می تواند 

 Courageشرکت  Frictometer دهد(.، آن را افزایش میفریکشن را کاهش و روغن در آب  ،قائل شود. )فرموالسیون آب در روغن

Khazaka  تجاری سازی شده متداول برای سنجش فریکشن پوستی استآلمان نمونه. 

 

 
118 Skin friction 
119 Dryness 
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. در این روش، ضریب اصطکاک پوست با  آن توسط گیری  اندازه مکانیسمو  courage khazaka: دستگاه فریکتومتر شرکت 10-17 شکل

 سرعت گردش صفحه چرخنده رابطه معکوس دارد

 :  120دمای پوست 

رجه سانتیگراد د 9/36تا  5/33روی تنه بین  ،دمای طبیعی پوست انسان ت.ترین سطح بدن اسدمای خارجی در واقع، درجه حرارت پوست

تر و از عضالت و  پایین  ،های بیرون زده مانند بینی نسبت به قسمت تنه دمای پوست  با این حال .درجه فارنهایت( متغیر است 4/98تا  3/92)

 . باالتر است ،اندام های فعال

 کنند: اثربخشی محصوالت زیر استفاده می ارزیابیاندازه گیری دمای پوست برای کمک به  از

 ی موضعیهاضد التهاب -

 ها و پمادهای ترمیم کننده کرم -

 انواع درماتیت ی درمحصوالت کمک درمان -

 
120 Skin tempreture 
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 محصوالت کمک درمانی برای مشکالت عروق سطحی مانند روزاسه -

ری با روش مادون کنند و اکثرا از مکانیسم اندازه گیسی کار میپوست به صورت تماسی یا غیر تمادستگاه های جدید اندازه گیری دمای 

 های متداول این ابزار هستند. آلمان از نمونه  Courage Khazakaهای تجاری شرکت . دو مدل دستگاهنمایند قرمز استفاده می

 

 courage khazakaهای ترمومتر شرکت : دستگاه10-18 شکل

 تکنیک های تصویربرداری از پوست 

 عکس برداری با دوربین دیجیتال 

  به عنوان  ، به شمار می رود. عکاسیپوست و مو های  ارزیابیابزاری مهم در  ساده، عکاسی با وجود دستیابی به تکنولوژی های مختلف، هنوز 

مورد استفاده قرار  روی صورت یا بدن، بر121زیبایی ، جراحی و پزشکیمختلف  مداخالتنتایج  یک روش عینی برای ثبت و ارزیابی تغییرات و

 را فراهم کند.   های تخصصینرم افزار با  اندازه گیریبرای  مورد نیاز  بعامن تواند گیرد. همچنین میمی

  هااین عکسبنابراین، استاندارد سازی  دهند؛شده را به محقق میانجام  مداخلهتری از ارزیابی دقیقامکان ، بعد از مداخله و  های قبلعکس

بهره گیری و همچنین تجهیزات  دقیق ات تنظیم به کمکاستاندارد سازی   نرسد. ایبرای اعتباربخشی به این فرایند کامال ضروری به نظر می

 ذیر است. در ادامه خالصه ای از این استاندارها بیان شده است: امکان پ   آموزش دیده از اپراتورهای

 

 داشته باشد.  ی شارژ کاف شهیهم  نیدورب ،یدست  نیبا دورب یدرصورت عکس بردار -

 
121 Aesthetic  
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 ثابت نوراستفاده شود. زانیم کیاز  شهی)و نه المپ فلوئوروسنت( استفاده شود و هم یاز نور المپ معمول -

 .یباشد و نه عمود  یعکس بردار یهیبه ناح لیتابش نور به صورت ما -

 استفاده نشود. نیگاه از فلش دورب چیه -

 ثابت باشد.  شهیهم  ماریو عکاس با ب نیدورب یفاصله -

 ثابت باشد.  شهیهم  ماریو عکاس با ب نیدورب ی هیزاو -

 ثابت باشند. شهیهم نیدورب ماتیتنظ -

      رییآن همواره ثابت است و تغ یایو فواصل و زوا ماتیکه تنظ یا هیسه پا یرو نیاست که دورب نیا حیدرصورت امکان، ترج -

 انجام شود.  یثابت و عکس بردار کند، ینم

 یرجهد 45) لیروبرو و پشت )صفر درجه(، ما یایمشخص شوند که زوا یواضح به گونه ا یبا خطوط یاتاق عکس بردار نیزم -

 باشند.   رییچپ( همواره ثابت و بدون تغ  یدرجه  90راست و  یدرجه  90) یچپ( وجانب یدرجه  45راست و 

  ی آب ای  اهیس ی)رنگ ها  رهیت یپرده ا ا ی( پارچه ستدیا یم  ای  ندینش یم  ماریکه ب ی)پشت قسمت یعکس بردار ی هیپشت ناح -

 ارجح هستند( قرار داشته باشد.   یآسمان

 وجود نداشته باشد.  ینییتز ل یگونه جواهرات و وسا چیشود، ه یکه قرار است از آن عکس بردار یدرقسمت -

مواد، ابتدا آن ها از پوست   نیباشد و در صورت وجود ا یو بهداشت یشیاز مواد آرا یعار ،یقسمت تحت عکس بردار صورت و هر -

 .ردیصورت گ یبعد، عکس بردار قهیدق  20شسته شده خشک شوند و 

 .ردیدر مرکز عکس قرار گ شهیرا دارد، هم تیاهم نیشتریکه ب یقسمت ای یمورد عکس بردار یعهیضا -

 شود. یم یباشد که از آن عکس بردار یعمود بر پوست ن،یهمواره جهت گرفتن دورب -

  یبه فاصله  یکوچک یخط کش پارچه ا ،یاز عکس بردار ش یشود، پ  یاز آن عکس بردار د یکه با یا عهیدر صورت وجود ضا -

در   زیخط کش ن نیا ،یمورد عکس بردار ی  عهیکه بدون تداخل با ضا یپوست چسبانده شود به گونه ا  یرو عهیاز ضا یمناسب

 (.عهی ضا یبردن به اندازه   یپ  ی)برا ردیعکس قرار گ

 واضح و شارپ باشند. یمو و خطوط پوست یها کولی، فولclose upباشند که در   یعکس ها به گونه ا -

  یمو و تمام گرد شیکه خط رو یاستفاده شود به گونه ا دیسف  ا ی اه یبار مصرف س ک ی یاز صورت، از کاله ها یهنگام عکس بردار -

 استفاده کند.  کسانیاز کاله با رنگ  دی با  تیزیو در هر ماریصورت مشخص باشند. هرب

 (. نیزم صاف باشد )عمود بر د یبا ماری. صورت بستد یصاف با ا یدهد    هیکه با پشت تک دیبخواه ماریاز ب -
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 عکس گرفته شود(. کیاز  شیعکس گرفته شود )ب یچند سر ازیهربار، طبق ن -

 باشد.  یگونه ا یمماس با برجستگ  ینینوک ب د یدرجه(، با  45 لیسه رخ )ما یها یعکس بردار یبرا -

 یسه رخ به گونه ا یعمل انجام شود، عکس بردار نیا شانیا ی قرار است برا  ایحجم گونه قرار گرفته  شیتحت عمل افزا ماریاگر ب -

 را نپوشاند. یگونه ا یبرجستگ ،ی نیباشد که نوک ب

 چانه باشد.  ینییپا یمو و لبه  شیخط رو نیب ی هیناح یاز تمام صورت، فوکوس رو یعکس بردار یبرا -

 مو باشد.  شیو خط رو ینینوک ب نیب  ی هیناح یصورت، فوکوس رو ییسوم باال  کی یعکس بردار یبرا -

 ابروها و خط دور دهان باشد.  نیب ی هیناح یصورت، فوکوس رو ی ان یم ی هیناح یعکس بردار یبرا -

 چانه باشد.  ینییپا  یو لبه  ینینوک ب نیب  ی هیناح یصورت، فوکوس رو ینییسوم پا  کی یعکس بردار یبرا -

که   ی درحال یکی: ردیها صورت گ شنیاز تمام پوز یعکس بردار یدو سر دی و چروک ها هستند، با نیکه هدف درمان، چ یهنگام  -

 صورت است:  نیآن بد حیدرحال انقباض عضالت صورت که توض یگریهستند و د یو عاد لکسیعضالت صورت ر

 : باال بردن ابروها یشانیپ  ی هیناح •

 ابروها(: اخم کردن نیگالبال )ب ی هیناح •

 : لبخند زدنرچشمیدورچشم و ز ی هیناح •
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 و عالمت گذاری های اتاق عکاسی مارینمونه پرده پشت ب :10-19شکل 

 

 

 صورت ینییوسط و پا  ،ییباال یبا فوکوس بر بخش ها یی نمونه ها: 10-20شکل 

طراحی شده است که  ،نور و فاصلهدر شرایط استاندارد   وبا وضوح باالتر  جهت انجام عکس برداری ،این دوربین تخصصی122ویزیوفیس دوربین  

سازماندهی ساده    ،ر مفید است. منطق اولیه کاربسیاآرایشی و  بهداشتی بخشی محصوالت اثر  ها و مطالعاتستند سازی درمانمبرای 

 
122 VisioFace 
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با این حال به کمک نرم افزار های تخصصی می توان پارامترهای زیر را قبل و   .استله آنها، قبل و بعد از مداخمقایسه دقیق امکان ها و عکس

 بعد استفاده از محصوالت مختلف اندازه گیری و مقایسه کرد: 

 های پوستیحجم، عمق و سطح چروک -

 های رنگدانه ای پوستی مانند مالسما ون و میزان روشنی پوست در بیماریشدت پیگمانتاسی -

 123های پوستی تیزگی های بعاز التهابهای ناشی از سطح پوست مانند کک و مک ها و لک نقاط هیپرپیگمانته درتعداد  -

 تعداد مافذ پوستی  -

 ده است:نها، این روش عکاسی برای ارزیابی اثربخشی محصوالت زیر بسیار کمک کنیبا توجه به این ویژگ

 ها ها و سفید کنندهها، روشن کنندهضد لک -

 های ضد چروکفراورده -

 فیلرها  -

 های قرمزی صورت در مشکالتی مانند روزاسه کاهش دهنده  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 PIH 
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 های تهیه شده توسط دستگاه ویزیوفیسدر عکاس های پوستیچروکمربوط به منافذ : آنالیزهای 10-21شکل 
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 کند. میضایعات آکنه استفاده    شناساییاشعه ماوراء بنفش برای  از مکانیسم فلوروسکوپی و  ،این دوربین تخصصی :124ویزیوپور دوربین  

و دستگاه تعداد نقاط درگیر و سطح و   پوست استدر  Propionibacterium acnes حاکی از وجود باکتری ،نارنجی  – فلورسانس قرمز 

حتی در مواردی که از نظر بالینی ضایعات  این روش،  شدت درگیری پوست توسط این باکتری را در مقیاس پیکسل و درصد نشان می دهد..

 کمک کننده است  قابل مشاهده نباشند  )کومدون ، پاپول و پاستول( 

 

 

 

 

 

 

 

 پوست در  Propionibacterium acnes نارنجی حاکی از وجود باکتری - دستگاه ویزیوپور و فلورسانس های قرمز  :10-22شکل 

 

سطح کمی و کیفی برای مطالعه مستقیم است که با وضوح باال   UVAدوربین فیلمبرداری منحصر به فرد با نور یک :125ویزیواسکن  دوربین  

   گیرد:زیر مورد استفاده قرار می بالینیچهار پارامتر  با توصیف ،پوست

  129چین و چروک و  128نرمی پوست ، 127 پوسته ریزی، 126پوست  زبری

 

 
124 Visiopor 
125 Visioscan 
126 Roughness 
127 Scaliness 
128 Smoothness 
129 Wrinkle 
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 و عکس ها و پارامترهای قابل اندازه گیری با آن   واسکن یزیو نیدورب :10-23شکل 

راست اپتیکی  و کنت( resolutionوضوح )داری است که برای تصویر بر فوکال روشی اپتیکیکروسکوپی به روش کانم 130کانفوکال   میکروسکوپ 

،  در مقایسه با درموسکوپیاست که  از اپیدرم و درم سطحیغیر تهاجمی روش تصویربرداری . این عکس برداری یک دهد تصویر را افزایش می

از بافت پوست است. از مجازی ( biopsyواقع یک نمونه برداری )دهد و در امال سلولی از سطح پوست ارائه میو نمای ک است دقیقتر بسیار 

 استفاده کرد.توان ها و فراورده های ضد پیری میابی اثربخشی فیلرها، آنتی سلولیتاین تصاویر برای ارزی

 
130 Reflectance Confocal Microscop 
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 آن  وسیلههای تهیه شده به میکروسکوپ کانفوکال و عکس: 10-24شکل 

 131دوربین ویزیوالین 

ساخته شده از  یماکت پوستنوعی بر اساس   در این روش یریاندازه گهای پوستی است. ابزار تخصصی برای ارزیابی چروکویزیوالین یک 

های به وجود آمده در ماکت ،پس از قرار گرفتن روی پوست، نشان دهنده  در این روش، برجستگی باشد.مات میو  دیسف  کونیلیس

شده و   ثبت، در ماکت نصب شده  یبا وضوح باال که به صورت عمود ،نیدورب  کی به وسیله  ها،این چروک های سطحی پوست هستند.چروک

 کنند عمل می( کرومتریم مقیاس  محاسبات طول ، عمق و مساحت چروک در یبرا یا هیبه عنوان پا

ها محسوب می شود و به  کنندههای ضد چروک، محصوالت دور چشم و جوان این روش یک روش ساده و اقتصادی برای ارزیابی فرموالسیون 

 کاربرد دارد.   133اطراف چشم و همچنین چروک های خط خنده  132خصوص در مواردی مانند خطوط پنجه کالغی 

 
131 Visioline 
132 Crow's feet 
133 Nasolabial 



 ارزیابی ایمنی و اثربخشی محصوالت آرایشی و بهداشتی

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تهیه شده به کمک آن: دوربین ویزیوالین و عکس10-25شکل 

 

 های درونی پوستویری واقعی و دقیق از شرایط بافتمستقیم به تصبرای دسترسی غیر تهاجمی  سونوگرافی پوست روشی   سونوگرافی پوست: 

یابد. در حال آن افزایش می 134 حولی وضوهای بدن کاهش یافته میزان نفوذ آن در بافت ،زایش یابد فرکانس موج اولتراسوند اف  قدر. هر است

مگاهرتز(  5/3مگاهرتز است که فرکانس پایین )مانند  1-15محدود در  درمانی و تشخیصیپزشکی  موارد امواج اولتراسوند در  حاضر فرکانس 

 .شوندافی بافت های سطحی بکار گرفته میمگاهرتز( برای سونوگر 5/7)مانند  ترهای باالونوگرافی بافت های عمقی و فرکانسبرای س

آن در حد فاصله بین   وضوح نفوذ در حد میلی متر وسونوگرافی از پوست، به امواج اولتراسوند با فرکانس بسیار باال نیاز دارد که میزان 

های داخلی پوست ارائه نماید. فرکانس مورد نیاز برای  های مختلف و بافتتواند اطالعاتی را از وضعیت الیههای مختلف پوست باشد تا بالیه

 
134 Resolution 
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 100تا  75هایی که دارای طول موج دستگاههای سطحی پوست از الیه وسطح پوست . برای بررسی مگاهرتز است 100الی  22این کار 

 . گرددمگاهرتز استفاده می  50تا  20بین   ،شود و چنانچه ضایعه ای عمقی تر باشد از فرکانس های پایین ترمگاهرتز هستند استفاده می

کرد که این کار   ار باال اندازه گیریرا در قسمت های مختلف با دقت بسی ضخامت و دانسیته درم و اپیدرمتوان با استفاده از این تکنولوژی می

آرایشی و   های یا فراوردهتاثیر برخی داروها  می تواند   ،عالوه بر این و دارد  از بیماری ها در تشخیص و پیگیری درمان برخینقش کمک کننده 

   بر روی پوست را مورد پایش قرار دهد.بهداشتی 

 

  

 

 

 

 

 

 

 دستگاه سونوگرافی پوست و تصاویر تهیه شده به کمک آن  :10-26شکل 

 

 ارزیابی محصوالت مراقبت از مو 

میزان ریزش مو و بهبود احتمالی آن بعد از استفاده از محصوالت ضد   توان می آن با که  است ساده روش  یک آزمون  این :135شستن  آزمون 

 شستن طی در روش این  در را دارد. افلوویوم  تلوژن از  آندروژنتیک  آلوپسی ریزش را مشخص کرد.  این آزمون ساده همچنین امکان افتراق 

 این با .داشت نخواهد وجود فعالی موی ریزش  آندروژنتیک  آلوپسی در که حالی در کرد، خواهد پیدا ریزش افلوویوم  تلوژن در مو زیادی تعداد

 
135 Wash test 
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 کافی ویژگی و حساسیت چراکه ،شودمی  گرفته نظر در  نوین درماتولوژی  در قدیمی و نامناسب روش یک اخیر،  های سال در روش این وجود

 . ندارد را

شود.  می استفاده بالینی های بررس  در مو  ریزش ارزیابی برای  اغلب که  است تهاجمی نیمه  میکروسکوپی روش یک تریکوگرام  :136تریکوگرام 

 2 از را موهایش نباید یمارب  .سازد مکن میم محقق  پزشک برای را  مو  چرخه مختلف فازهای در موجود موهای نسبت تحلیل  امکان روش  این

 پوست بر  عمودو بصورت  سریع  و نیرو با کشیدن    توسطموها . این شودمی کنده سر ی ناحیه از  مو  50 تقریباً . بشوید آزمایش قبل ز رو 3تا 

   (.13)شکل شماره  شوندمی  برداشته مو رشد مسیر طول در همیشه وبوسیله یک نوع وسیله مخصوص بوده  سر

 زیر  مو های رشته  شوند.می جدا ( چپ و راست  ی آهیانه و سر پس ، راست و چپ پیشانی) منطقه  5 از موها در این تست به طور معمول

در  موها  کل تعداد درصد عنوان به نتایج کنند. تعیین  را مو ی چرخه  مختلف فازهای در موهای شمار تا شوند یم بررسی نوری میکروسکوپ 

  18تا  2درصد، موهای تلوژن  6تا  0درصد. موهای کاتاژن  96تا  66 آناژن موهای : از عبارتند مقادیرطبیعی.  شوندمی بیان و  ارزیابیهر فاز 

 درصد. 18تا  0درصد و موهای دیستروفیک و دیسپالستیک 

 و  یابدمی افزایش توجهی  قابل طور به  تلوژن موهای درصد موارد این در  . است حاد افلوویوم تلوژن تشخیص در روش  مفیدترین  تریکوگرام

تغییرات فراوانی موها در فازهای مختلف پس از مصرف یک فراورده موضعی مانند   دیگر  سوی از  .باشد شده، ذکر محدوده برابر  2تا  تواندمی

 در مورد اثر بخشی و ادعای ضد ریزش آن محصول اطالعات مفیدی در اختیار محقق قرار دهد. شامپو، سرم ضد ریزش یا ..می تواند 

 

 

 

 

 

 طریقه انجام تست تریکوگرام  :10-27شکل 

 

 
136 Trichogram 
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 این  .باشد یم سر پوست از شده انتخاب منطقه  یک متوالی هایماکروگراف اساس بر که تهاجمی غیر روش یک فتوتریکوگرام : 137فتوتریکوگرام 

 موهای  زمان همین  در که درحالی کنند،می رشد روزمیلی متر  3تا  1 میزان به، 138در حال رشد   موهای که  است نظریه این بر  مبتنی روش

 تقریبا مساحت با ناحیه 3 تا 1 ارزیابی، جهت   .کرد نخواهد رشد اصالً 140در حال ریزش  موهای و شوندمی  بلند اندازه  این نصف 139کاتاژن

 در موهای نسبت و شودمی گرفته عکس دومین  روز 3 از بعدشود. میعکاسی  نواحی این از  سپس شوند.می تراشیده ،یک سانتی متر مربع

 است. کالسیک تریکوگرام همانند تفسیر گردند. می رزیابیار رشد حال

 اتوماتیک تکنیک این که است این قبلی روش با روش  ینا عمده تفاوتدو . است فتوتریکوگرام مانند تریکواسکن  نظری پایه :141اسکن  تریکو 

 سنتی برداری  عکس جای به درموسکوپی های عکس از و است  تر  پیشرفته عکس  ارزیابی آن در و شودمی بررسی افزار  نرم کمک به و ستا

ها قابلیت گزارش تعداد موها در  با این تفاوت که تریکواسکن  دارد  کالسیک تریکوگرام مانند مشابهی شاخص روش این  .شودمی استفاده

   .دارا هستندرا  143و انتهایی  142و تعداد و درصد موهای کرکی منطقه مورد ارزیابی، میانگین ضخامت موها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
137 Fototrichogram 
138 Anagen 
139 Catagen 
140 Telogen 
141 Trichscan 
142 Vellus 
143 Terminal 
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 های  انجام شده توسط دستگاه تریکو اسکن تصاویر و اندازه گیری :10-28شکل 

 ارزیابی شوره سر 

 د. گیردر آن قرار می ، از اسکالپ شدهآوری که شوره جمع  اند از دستگاهی تشکیل شده اندازه گیری شوره سر، معموال عینی  سیستم های 

صفحه  ازبا وضوح باال  یدوربین شود. میبه صورت همگن بر روی یک پس زمینه تاریک ها نمونه، موجب روشن شدن  LEDیک منبع نور 

 .نمایندهای مختلف طبقه بندی میاندازهو در کنند شمارش میشوره ها را تشخیص داده   های تخصصی،گیرد و نرم افزارمیعکس 

    . (14)شکل  آلمان یکی از پر استفاده ترین این دستگاه هاست Courage & Khazakaشرکت  Dandroff meterدستگاه 
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 آنالیزهای مربوطه صفحه جمع آوری شوره و ، Dandroff meterدستگاه  :10-29شکل 
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 ی حس یآزمون ها 
امروزه یک شاخه علمی کامال شناخته شده و مستقل هستند که توسط جوامع بین الملی کامال به رسمیت شناخته   144ن های حسیآزمو

 شوند و قوانین دستورالعمل های مربوط به خود را دارند.می

در واقع شامل تمامی ویژگی هایی است که موجب تحریک حواس بصری، بویایی، شنوایی و لمسی در مصرف   145پروفایل حسی یک محصول

 شود.  می کنندگان آن محصول

سال پیش در صنایع غذایی مورد استفاده قرار گرفتند ولی در طی سالهای گذشته پای خود را به  70آزمون های حسی، برای اولین بار حدود 

بهداشتی نیز باز کرده اند. این روش ها همچنین خوراک تبلیغاتی بسیار خوبی برای بازار گسترده محصوالت  و ت آرایشیمبحث زیبایی و صنع

 کنند و از این جنبه نیز بسیار مورد توجه صنایع مرتبط با این محصوالت قرار گرفته اند. فراهم می آرایشی

ت آرایشی، آزمون های حسی متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. این آزمون ها با  در مورد فراورده های زیبایی مو نیز مانند سایر محصوال

 توجه به اهداف تعیین شده می توانند نتایج کمی یا کیفی متعددی را در اختیار افراد قرار دهند.  

بدیهی است که اصول   وشوند بالینی شناخته می مطالعهنوعی ها که به عنوان این آزموناین است که  ،شودآنچه حائز اهمیت محسوب می

استفاده از های حسی نیز همچنین در آزمون رعایت شود.  در این موارد نیز اخالقی پژوهش در نمونه های انسانی می بایست به طور کامل  

مناسب و به منظور کاهش   شود. این پروتکل ها در راستای استاندارد سازیهای دقیق اجرایی انجام میمحصوالت، در قالب پروتکل

شود نیز از نظر دما و رطوبت و  ها در آن انجام میکه ارزیابی محیطی ،عالوه بر این  .توانند اعتبار نتایج را مختل کندمتغیرهایی است که می

و با جزئیات بیشتری  شود. به عنوان یک قانون کلی هر چقدر استانداردسازی، دقیق ترعدم وجود سایر رایحه های محیطی کامال کنترل می

 انجام شود، نتایج آزمون های حسی قابل قبول تر و معتبرتر خواهد بود.

نکه  به صورت کامال  شود. هر یک از کارشناسان با ایهای مشخص انجام میان آموزش دیده و بر اساس چک لیستارزیابی ها توسط کارشناس

 ها قبل از مصرف، ضمن مصرف و پس از آن قابل انجام است.هستند. این ارزیابیپروتکل ثابت   کنند موظف به پیروی از یکمستقل کار می

 مراحل ارزیابی در آزمون های حسی: 

گیرد این تاثیرات شامل تمامی احساساتی است که در اولین برخورد با محصول به فرد  مورد بررسی قرار می در مرحله اول تاثیرات حسی اولیه 

 منتقل می شود؛ به عنوان مثال رنگ، بو، درخشندگی و حتی ویژگی های بسته بندی آن لحاظ می شود. 

شامل رد محصوالت مو، این موارد در مودر مرحله دوم، ویژگی های حسی محصول، در حین استفاده از فراورده، مورد توجه قرار می گیرد. 

در حایکه مثال در یک محصول مرطوب کننده، این ویژگی ها عبارتند از  ؛را شامل می شود سرعت کف کردن شامپو، یا سهولت در آبکشی

 و رایحه مطبوع  احساس سبکی، جذب سریع، پخش پذیری راحت

 
144 Sensory tests 
145 Sensory profile 
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، شامل  محصوالت مودر مورد  مثالو ارزیاب، بعد از مصرف محصول هستند ارزیابی های مرحله آخر معموال در برگیرنده نظرات مصرف کننده  

در مورد یک کرم مرطوب   باشند.می  پارامترهایی مانند سهولت شانه شدن موها، نرمی و براق بودن آنها و ماندگاری رایحه شامپو بر روی موها

زی و احساس کشیدگی و همچنین مدت زمان باقی ماندن این  کننده، این پارامترها شامل، احساس نرمی در پوست، عدم خشکی، پوسته ری

 اثرات است. 

 

 معرفی آزمایشگاه درمالب 
خطری و کارایی  زمینه بیآزمایشگاه ارزیابی بالینی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی )درمالب( با هدف توسعه مطالعات بالینی در 

دانشگاه علوم وابسته به  مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام  در  1388در سال  ،ها و تجهیزات مرتبط با حوزه پوستفراورده

های دارویی  تاسیس گردیده است و در حال حاضر تنها مرجع مورد تایید سازمان غذا و دارو، در خصوص بررسی بالینی فراورده انپزشکی تهر

کلیه   اثربخشی و  زاییخطری، حساسیت بی میکروبی، هایانجام آزمون  در زمینهشود. این آزمایشگاه محسوب می پوستی  و بهداشتی و آرایشی

  کمک میهای وارد کننده و تولید کننده شرکتبه ، تکمیل مستندات رگوالتوریو همچنین  پوست بهداشتی  و آرایشی های دارویی،فراورده

انجام توسط این مرکز روی داوطلبین انسانی و با کمترین ضریب خطا  ب  شده در این فصل کتابآزمون های های نام برده . تمامی نماید

متخصصین آرایشی و بهداشتی می توانند جهت اطالعات   باشد. تایید مستقیم سازمان غذا و دارو ایران میگیرد و نتایج منتشر شده مورد می

 88963804فاکس:  ، 216داخلی  88972220تلفن: و  415پالک  -نبش خیابان نادری -خیابان طالقانی غربی  -آدرس: تهرانتکمیلی به 

 اطالعات بیشتری را کسب نمایند.  www.dermalab.irمراجعه و یا از طریق اینترنت و پایگاه  dermalab@tums.ac.ir، ایمیل: 
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