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شهاب صادقي پناه
كارشناس ارشد شيمي آلي و 

معلم شيمي دره شهر،ايالم 

بنزوييل پراكسيد ماده اي آلي، متعلق به خانوادة پراكسيد هاست 
جمله  از  توليد  مقياس  و  گسترده  كاربردهاي  به  توجه  با  كه 
مهم ترين پراكسيد هاي آلي به شمار مي رود. اين ماده در شرايط 
معمولي جامدي بي رنگ است و در آب، انحالل پذيري بسيار كمي 
دارد. بنزوييل پراكسيد در صنايع پليمر به عنوان مادة آغازگر در 
ساخت پالستيك ها از جمله پلي استايرن،  پليمرهاي اكريالت و 
هم بسپارها كاربرد دارد. اين پليمر ها اجزاي اصلي چسب و شيشه 
پراكسيد  در صنايع غذايي  بنزوييل  تأمين مي كنند.  را  عينك 
نقش سفيدكننده را در ميان مواد افزودني به آرد و كشك به 
عهده دارد و بي آنكه در جريان پخت مواد غذايي اثر نامطلوبي 
برآن ها بگذارد به عنوان عامل گندزدا در آن ها عمل مي كند. در 
بقاي چسبيدن مواد  براي داوم و  اين ماده  از  نيز  دندان سازي 

پليمري به دندان استفاده مي شود. 
در صنايع دارويي، بنزوييل پراكسيد حضوري مؤثر در داروهاي 
ضد آكنه دارد و اين كاربرد از خواص ضد باكتريايي اين ماده 
داروهاي  برابر  در  باكتري  مقاومت  كه  آنجا  از  مي شود.  نتيجه 
حاوي بنزوييل پراكسيد توسعه نمي يابد، اين داروها بر انواع ديگر 
داروهاي ضد آكنه برتري دارند. كارآيي اين ماده بر راديكال ساز 
بودن آن تكيه دارد كه خود وابسته به وجود پيوند O-O در 
 ،92°C ساختار مولكولي آن است. نيم عمر اين پيوند در دماي
يك ساعت است و در دماي C° 131 به يك دقيقه مي رسد. 
بنابراين در دماهاي نه چندان زياد شكستن اين پيوند به شيوة 
روي  آساني  به  متقارن-  به طور  پيوند  شكست  جوركافت1- 

مي دهد و به توليد راديكال مي انجامد.

مواد  تهيه  در  پراكسيد  بنزوييل  گستردة  كاربرد  اساس 
از  مي شود.  نتيجه  آن  ساختاري  ويژگي   همين  از  راديكال ساز 
سوي ديگر اين ويژگي  در بروز عوارض جانبي داروهاي حاوي 
بنزوييل پراكسيد دخالت دارد و سبب خشكي و سوزش پوست 
مي شود چنان كه، در سال 1981 با انتشار مقاله اي نسبت به 
مصرف اين داروها- با توجه به احتمال سرطان زايي آن ها- هشدار 
ياد شده  عوارض  از  براي جلوگيري  آن  از  داده شد ]2[. پس 
اقداماتي انجام شد و ساز وكارهاي آزادسازي تدريجي دارو مورد 
بررسي و استفاده قرار گرفت. هم اكنون در درمان موضعي آكنه 
و عفونت هاي قارچي از داروهاي حاوي بنزوييل پراكسيد استفاده 
مي شود. در آكنة شديد، اين داروها همراه با پادزيست هاي )آنتي  
بيوتيك( خوراكي يا موضعي، درمان كمكي را به عهده مي گيرند. 
گفتني است اين داروها خواص اليه برداري پوست را نيز دارند 
و در دو شكل محلول در آب و محلول در الكل  توليد مي شوند 
و افراد بسته به چرب يا خشك بودن پوست خود بايد از شكل 
مناسب استفاده كنند؛ انواع محلول در الكل اين دارو مناسب 
پوست هاي چرب است در حالي كه موجب تحريك پوست هاي 

خشك مي شود.
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گستردگي و تنوع در كاربرد؛ از آرد تا آكنه

بنزوییل پراكسید  در صنایع 
غذایي نقش سفیدكننده را در 
میان مواد افزودني به آرد و 
كشك به عهده دارد و بي آنكه 
در جریان پخت مواد غذایي 
اثر نامطلوبي برآن ها بگذارد 
به عنوان عامل گندزدا در 
آن ها عمل مي كند مي دانيد كه...؟


