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ЖҮГЕРІ (ZEA MAYS ) ҰРЫҒЫНАН АЛЫНҒАН  СО2- ЭКСТРАКТ НЕГІЗІНДЕ 

КОСМЕТОЛОГИЯЛЫҚ КРЕМ КҰРАМЫН ЖАСАУ 
 

Мақалада жүгері ұрығынан СО2- экстракция әдісі арылы алынған майлы экстракт негізінде косметологиялық кремнің  онтайлы 

құрамы сипатталынады. Кремнің  негізі және құрамындағы қосымша заттардың әр түрлі қатынастағы 5 үлгі жасалынды. Зерттеу 

барысында кремнің барлық үлгілері Қазақстан республикасының мемлекеттік фармакопеясында көрсетілген әдістер бойынша сапа 

көрсеткіштері бағаланды. Зерттеу нәтижесінде оңтайлы үлгі таңдап алынып.  

Түйінді сөздер:  жүгері ұрығы, экстракт, крем, белсенді зат, қосымша заттар, ағашының майы, германон Н 

 

Кіріспе 
Терінің сыртқы түрі мен қызметі мүйізді қабаттағы су мен тері бетіндегі липидтер арасындағы маңызды тепе-теңдікпен 

қамтамасыз етіледі [1]. Тері дененің ең беткі қабаты болып табылады, сондықтан үнемі қоршаған ортаның тітіркендіргіштеріне 

ұшырайды [2]. Сыртқы факторлардың, сондай-ақ эндогендік факторлардың әсері бұл тепе-теңдікті бұзуы мүмкін [3-4]. Сонымен 

қатар, сабын, жуғыш зат және алкоголь мен ыстық су сияқты жергілікті тітіркендіргіштерді жиі қолдану терінің бетінен липидтерді 

кетіруі мүмкін [5]. Тері тосқауылының бұзылуы әртүрлі тері проблемаларына әкелді. Ең көп таралған жағдай - бұл терідегі судың 

жоғалуы, терінің құрғауы, мысалы, кедір-бұдыр,  жарықтар болуы, қызару және жағымсыз тартылу сезімі, кейде қышу [6].  Осылайша, 

тері әртүрлі бұзылулар мен ауруларға бейім болып келеді. Жергілікті қолданылатын дерматалогиялық препараттар теріге оңай 

енеді  және әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданылады. Жергілікті қолданылатын дерматологиялық препараттар жақпа, гель, 

крем, лосьон, ерітінді, суспензия, көбік және сусабындар сияқты әртүрлі дәрілік нысандарда болады. [7].   

Дерматологиялық терапияда жартылай қатты дәрілік формалар, оның ішінде кремді композициялар жергілікті дәрі-дәрмектерді 

жеткізудің алтын стандарты болып қала береді [8]. Жергілікті терапевтік тиімділік көбінесе терінің күйіне, белсенді заттың 

физикалық-химиялық қасиеттеріне және препараттың босап  шығуы мен енуіне байланысты болып келеді. 

Зерттеу мақсаты 

Жүгері (Zea Mays ) ұрығынан алынған критикаға дейінгі СО2-экстракт негізінде косметологиялық кремнің оңтайлы кұрамын жасау. 

Зерттеу материалдары және әдістері 

Қажетті консистенцияға және қажетті емдік әсерге қол жеткізу үшін крем негізін дұрыс таңдап, дайындау керек. Көмекші заттар 

ретінде крем негіздері терапиялық әсерге айтарлықтай әсер етеді және негізгі компоненттердің қажетті шығарылуы мен сіңуін 

қамтамасыз етеді. Крем компоненттерінің физика-химиялық қасиеттеріндегі айырмашылықтарды ескере отырып, барлық 

технологиялық үрдістерге сәйкес негіздер жасалды. Оңтайлы крем таңдау үшін фармацевтикалық тәжірибеде маңызды қосымша 

заттар зерттелді. Мүмкіндігінше 5 түрлі крем негіздері зерттелді: вазелин, сусыз ланолин,  липодерм био, бадам майы  және какао 

майы. 

Зерттеу нәтижелері және талқылау 

Зерттеу нәтижесінде әртүрлі негіздері бар кремдердің 5 үлгі жасалды , 1-кестеде көрсетілген. 

           
Кесте 1-  Жүгері (Zea Mays ) ұрығынан алынған  СО2- экстракт негізінде косметологиялық крем кұрамының үлгілері 

Компоненттің атауы Функционалды мақсаты Құрамы 

                  Модельдер         г 

 

№1     №2      №3      №4      №5 

Жүгері ұрығының  (Zea 

mays L.) СО2-экстракты 

Негізгі әсер етуші зат 2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  

Какао майы Форма түзуші 17 17 - 8,5 - 

Вазелин Форма түзуші - - 17   

Ланолин Форма түзуші - - - 8,5 - 

Липодерм Био Форма түзуші - - - - 10 

Бадам майы Форма түзуші - - 0,5 - 5,5 

Шай ағашының майы Көмекші зат 0,5 - - - - 

Лаванда гидролаты Көмекші зат - 0,5 - 0,5 - 

Эмульгатор Т-2 Эмульгатор 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Тазартылған су Еріткіш 29 29 29 29 29 

Германон Н Консервант 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



 

Барлығы 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

Негіздерді таңдау кезінде көмекші заттардың құрамы  мен мөлшері ескерілді. Әзірленген 5 үлгі келесі көрсеткіштер бойынша 

зерттелді: сыртқы түрі, түсі, иісі, біртектілігі, рН, тұтқырлығы.  Алынған негізге жүгері ұрығы экстрактын қосып біркелкі масса 

болғанша үздіксіз араластыру арқылы крем жасалынды. Кремнің органолептикалық сипаттамалары 2-кестеде келтірілген. 

 
Кесте 2 - Кремнің органолептикалық сипаттамалары 

№/№ Үлгі Сипаттама 

1 2 3 

1 Крем  №1 Крем біртекті , жұмсақ консистенциялы,  жақсы жағылады . Түсі ақшыл сары , какаоға тән 

иісі бар. 

2 Крем  №2 Крем біртекті , жұмсақ консистенциялы, . Түсі ақшыл сары 

3 Крем №3 Крем біртекті , жұмсақ консистенциялы, қою.  Түсі ашық сары, майлы із қалдырады. 

4 Крем  №4 Крем біртекті  тығыз консистенциялы,. Түсі ашық сары, ланолинге  тән иісі бар. 

5 Крем  №5 Біртекті емес , борпылдақ , тығыз консистенциялы , ақ түсті. 

 

Зерттеу нәтижелері бойынша барлық крем модельдері ҚР МФ талаптарына жауап берді. 

Үлгі №1 теріге оңай жағылатын тегіс, жұмсақ консистенциясы бар. 

Үлгі №2  біртекті, какао мен лаванда гидролатының иісі бар. 

Үлгі  №3 вазелин негізіндегі крем біртекті, жұмсақ  майлы із қалдырады. 

Үлгі №4 Какао майы мен ланолин  негізіндегі крем тығыз және жағымсыз иісі бар. 

Үлгі №5 Липодерм био және бадам майына негізделген крем консистенциясы бойынша борпылдақ, біртекті емес болып шықты, 

субстанция біркелкі бөлінбеді, бұл крем  үшін тән емес. 

Нәтижесінде №1 үлгі таңдалды, ол кейіннен дайын крем алу және зерттеу үшін  пайдаланылды. Крем сапасының көрсеткіштері 3-

кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 3 - Крем сапасының көрсеткіштері 

Сапа көрсеткіштері Регламенттелген нормалар Нормативті құжаттар 

1 2 3 

Сыртқы түрі Біртекті масса Визуалды 

МФ ҚР, т. 1. 2.2.1, 2.2.2. 

Түсі  Экстракт   ашық сары реңк береді Визуалды 

МФ ҚР, т. 1.2.2.1, 2.2.2. 

Иісі Экстракттың   жағымды иісі ГОСТ 31460 – 2012 

Біртектілігі Біртекті МФ ҚР, т.1. «Жұмсақ дәрілік қалыптар» 

pH 5,5- 6,5 Потенциометриялық әдіс, МФ ҚР, т.1. 2.2.3. 

Тұтқырлығы Тұтқыр МФ  ҚР 1т, 2.2.8 

Контейнердің 

герметикалығы 

Тұрақты МФ  ҚР, т.1. «Жұмсақ дәрілік қалыптар» 

 

Жүгері (Zea Mays ) ұрығынан алынған  СО2- экстракт негізінде алынған косметологиялық кремнің дайын құрамы 4-кестеде 

көрсетілген. 

 
Кесте 4 – Дайын крем құрамы 

Компонент атауы Функционалды мақсаты Мөлшері, г Мөлшері ,% 

1 2 3 4 

Жүгері ұрығының  (Zea mays 

L.) СО2-экстракты 

Әсер етуші зат 2,0 4,0 

Какао майы Форматүзуші 17,0 34,0 

Шай ағашының майы Көмекші зат 0,5 1,0 

Эмульгатор Т-2 Эмульгатор 1,0 2,0 

Тазартылған су Еріткіш 29,0 58,0 

Германон Н Консервант 0,5 1,0 

Барлығы  50,0 100,0 

 

Қорытынды 

Зерттеу нәтижесінде кремнің 5 үлгісі жасалынды. Сапа көрсеткіштері бойынша бағаланып оңтайлы крем 1 үлгі болып таңдап 

алынды. Алынған кремнің толық құрамы: негізгі әсер етуші зат - жүгері  ұрығының  (Zea mays L.) СО2 – экстракты – 2,0 г.; көмекші 

заттар: негіз какао майы – 17,0 г.; шай ағашының майы-0,5 г.; эмульгатор Т-2 – 1,0 г.; германон Н – 0,5 г.; тазартылған су – 29,0 г. 

алынды. Осылайша, зерттеулердің нәтижесінде жүгері ұрығының  (Zea mays L.) көмірқышқылды экстракты  мен какао майы 

қосылған  композиция ең оңтайлы деп танылды. Жасалынған крем ылғалдандырғаш және қабынуға қарсы әсері бар. 
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 РАЗРАБОТКА СОСТАВА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО  КРЕМА НА ОСНОВЕ СО 2- ЭКСТРАКТА ИЗ  

ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ (ZEA MAYS ) 

 

Резюме: В данной статье описана оптимальный  состав косметологического крема на основе экстракта полученного из 

зародышей  кукурузы. Для выбора оптимального состава  крема были изучены вспомогательные вещества, которые важны в 

фармацевтической практике. С учетом различий в физико-химических свойствах компонентов крема разработаны основы в 

соответствии со всеми технологическими процедурами. 

Ключевые слова: масло какао, консервант, эмульгатор, масло чайного дерева, германон Н 
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DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION OF A COSMETIC CREAM BASED ON  

CO2- EXTRACT FROM CORN GERM (ZEA MAYS ) 

 

Resume: This article describes the optimal composition of a cosmetic cream based on an extract obtained from corn germ. To select the 

optimal cream composition, auxiliary substances that are important in pharmaceutical practice were studied. Taking into account the 

differences in the physical and chemical properties of the cream components, the bases were developed in accordance with all 

technological procedures. 

Keyword: cocoa butter, preservative, emulsifier, tea tree oil, germanon N 


